
PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 

do Zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - cz~sc A 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu 
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081). 

• Informacje ogolne 
(synteza ustalen zmiany planu oraz przebieg trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia zmiany planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w Postffpowaniu) 

Zmiana Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 
w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - cz«sc A, uchwalonego Uchwall! Nr VII/120/2011 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2013 r., 
poz. 1326), zostala opracowana na podstawie uchwaly Nr XXXV174612016 z dnia 20 grudnia 

2016 r. 
Zgodnie z ww. uchwall!, przedmiotem opracowania zmiany planu bylo ustalenie przeznaczenia 

i zasad zagospodarowania terenu, stosownie do przepisow art. 15 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zmiana planu rna na celu poprawy mozliwosci inwestowania na terenach usrugowych i nie 
ingeruje w struktury funkcjonalno-przestrzennl! calego obszaru obj«tego planem Nr 190/2/2010 
w rejonie ,,Milocin - Park" w Rzeszowie - czysc A. 

Ustalenia zmiany planu dotycZJl: 

- dopuszczenia funkcji produkcyjnej oraz wyznaczenia terenu drogi wewn«trznej (zrealizowanej 
jako dojazd do przepompowni) w obszarze usIug, 

wydzielenia terenu infrastruktury technicznej (pod istniejl!cl! przepompowni«) w obszarze 
zieleni izolacyjnej, 
zroznicowania cech zabudowy dla zwi«kszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej terenu, w obszarze 
usrug, 

- dopuszczenia lokalizacji obiektow pozwalajl!cych na wielofunkcyjne wykorzystanie terenu 
zieleni izolacyjnej, przy zachowaniujako wio<h}cej funkcji izolacyjnej. 

Przyj«te w zmianie planu ustalenia uwzgl«dniajl! wyst«pujl!ce uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powil!zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami sl!siednimi. 

Ustalenia zmiany planu Sl! zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonym przez Rad« Miasta Rzeszowa uchwall! 
Nr XXXVII/l13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. z pom. zm. 

Studium okresla kierunek zagospodarowania terenu obj«tego zmianl! planu pod usrugi 
komercyjne - UxxvrnAOI oraz zielen urZ<lrlzonl! 0 charakterze izolacyjnym - Zp XXVIIlAOI . 

Zmiana planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozl! oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoZJl skutk6w fmansowych, zostala opracowana zgodnie z obowi¥ujl!cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz rozporZJldzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

1 



W sporZlJ:dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczna oddzialywania 
na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 2008 r. 0 udostypnianiu informacji ochronie, udziale 
SD()feC;ZX!Dstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach OOlQZlaO'WBIl1 z 2018 r., 

2081). 
Miasta Rzeszowa w dniu 7 lutego 2017 r. w "Gazeta Codzienna 

Nowiny", a takZe pOpfZX!Z obwieszczenie na tablicach oglrOS4~eD Miasta Rzeszowa oraz ..7P(17''''' 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na strome oglosil 0 przys~pieniu do 
zmiany planu, wyznaczaj(!C skladania wnioskow od 

7 do 2017r. Po ogloszeniu 0 przys~p planu, w wyznaczonym 
terminie zlozono dwa wnioski, ktore "''''''.-''''''7 .. ,"".,-."h"""' .... marca 2018 r. Wszystkie wnioski 

i organow zostaly przeanalizowane i w spol':Z4dzania projektu. 
w dniu 20 marca 2018 r. Urbanistyczno-Architektoniczna 

uwzglydnione w projekcie 
przez wlaSciwe organy 

wylozony do 
i obwieszczenie Prezydenta 

Rzeszowa 0 terminie wyiOz:ellla nrn,plrhl zmiany planu i ,,Prognozy" 

ukazalo siy w dniu 24 lipca 2018 r. w ......,..""'-V.... Nowiny", na tablicach '\.J'VM<Ll""'UL"" 

ogloszen w Urzydzie Miasta Informacji Publicznej na stronie 
intemetowej Urzydu. Okreslono W dniu 23 sierpnia 2018 r. odbyla siy 
dyskusja pubHczna nad rozwillZ8oiami nr'7'l"""nTtYI planu. Do projektu zmiany 
planu w terminie przewidzianym ustaw(}, 2018 r. wniesiono uwag. 

Projekt zmiany planu pfZX!dstawiono do uchwalenia. Uchwal'l Nr LXVIII1584/2018 z dnia 
13 listopada 2018 r. Rada Miasta uchwalila zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Nr 190/2/2010 w "Milocin-Park" w Rzeszowie - A. 

III Uzasadnienie wyborn pnyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanycb rozwi=lZaii 
alternatywnycb; 

Z uwagi na wnioski 0 zmiany u;".au"u ...."'irr"''''''' zasad zabudowy i przeznaczenia w tyro 

pod zabudowy produkcyjn(}, rOZDatrvwano rozwi~an alternatywnych w celu zniwelowania 
potencjalnego, p(l~tvumP(ln umhml'11 planu w ww. zakresie, na srodowisko. 

funkcji produkcyjnej na calym obszarze 
z terenami mieszkaniowymi wybrano wariant 

dopuszczajq,c jq, jedynie w centralnej terenu oraz 
'1r7~li"i~W7i~". mog'lcych zawsze znacZ<}Co oddzialywac na srodowisko. 

kq,tem intensywnosci zagospodarowania 
SV\VOC)SCI i wysokosci zabudowy. 

dzialalnosci gospodarczej a rownoczesnie 
i uwzgl~dniaj~cych sposob na 
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II Informacja w jaki sposOb zostaly wzif(te pod uwagf( i w jakim zakresie zostaly uwzglf;dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu zmiany planu zostala sporZ¥lzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany 
planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. infonnacje 
zawarte w opracowaniu ekoftzjograftcznym przygotowanym na potrzeby projektu zmiany planu. 
Zakres prognozy zostal uzgodniony pozytywnie z Regionaloym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w 
Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu zmiany planu. 

W Rozdziale 13 "Prognozy" wskazano rozwi~nia maj,!ce na celu zapobieganie i ograniczenie 
negatywnych oddzialywail na srodowisko przyjyte w opracowanym projekcie zmiany Nr 286/9/2016. 

II Informacja w jaki sposob zostaly wzi'tte pod uwag't i w jakim zakresie zostaly uwzgl-rdnione 
opinie wlasciwycb organow, 0 ktorycb mowa wart.. 57 i 58 ww. ustawy; 

Uzgodnienialopinie: 

Projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS wydal 
negatywn,! opiniy do projektu zmiany planu pismem znak: WOOS.410.4.67.2018.AP.3 
z dn. 23.05.2018 r. - wplynyto w dniu 24.05.2018 r. W odpowiedzi Prezydent pismem znak: 
BRMR17323/1211065/2018 z dn. 04.07.2018 r. przekazal Regionainemu Dyrektorowi Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie skorygowany projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na 
srodowisko do ponownego zaopiniowania - data otrzymania pi sma: 05.07.2018 r. RDOS wydal 
pozytywn,! opiniy pismem znak: WOOS.410.4.67.2018.AP.5 z do. 16.07.2018 r. - wp}ynylo 
w dniu 16.07.2018 r., 
Projekt zmiany planu wraz z prognoz,! oddzialywania na srodowisko przekazano do 
uzgodnienialzaopiniowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 
Pismem znak: PSNZ.456.16.2018 z dn.18.05.2018 r. - wplynyfO w dniu 23.05.2018 r. uzgodniono 
projekt zmiany planu bez uwag. 

II Informacja w jaki sposoh zostaly wzi'tte pod uwag't i w jakim zakresie zostaly uwzgl'tdnione 
zgloszone uwagi i wnioski; 

]. Wnioski zlozone po ogloszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takZe w sposob 
zwyczajowo przyjyty 0 podjyciu uchwaly 0 przys1'!pieniu do sporz,!dzania zmiany miejscowego 
planu zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po ogloszeniu 0 przys1'!pieniu do spor~dzenia zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - CZySC 
A, w okresie wyznaczonym na skladanie wnioskow, g. od 7 do 28 lutego 2017r. Rafal Wolny 
i Magdalena Gwizdz-Wolny zloi:yli wniosek - 0 zmiany w zakresie przeznaczenia terenow, 
parametrow zabudowy i rozwi~ komunikacyjnych. Wniosek do projektu z}oi:yla takZe Rada 
Osiedla MHocin - 0 zmiany w zakresie granicy obszaru objytego planem oraz przeznaczenia 
terenu. 

Wnioski zostaly rozpatrzone czysciowo pozytywnie i negatywnie, zgodnie z Rozstrzygniyciem 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2018 r. Infonnacja 0 rozpatrzeniu ww. wnioskow 
zostala zamieszczona w Biuletynie Infonnacji Publicznej na stronie internetowej Urz~du Miasta 
Rzeszowa. 
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2. 	 Wnioski instytucji i organ6w wlasciwych do uzgadniania i opmlOwania projektu zmiany 
miejscowego planu, po zawiadomieniu 0 podj~ciu uchwaly 0 przystqpieniu do spor~dzenia 
zmiany miejscowego planu, zgodnie z art 17 pkt 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wnioski innych instytucji. 

Wnioski zloZyIi: 

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: 
WI.7040.12.2017.LD z dnia 10.02.2017 r. wp1yn~lo w dniu 13.02.2017 r., 

Wojew6dzki U~d Ochrony Zabytk6w z siedziblf w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie 
- pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.22.2017.BS z dnia 17.02.2017 r. - wplynylo w dniu 
20.02.2017 r., 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie 
(przekazanie pisma do Komendanta Miejskiego Panstwowej StraZy POZamej do 
zalatwienia zgodnie z kompetencjlf) - pismo znak: WZ.5 562.15 .20 17 z dnia 14.02.2017 r. 
wp1ynylo w dniu 21.02.2017 r., 

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w, Rejon Energetyczny Rzesz6w - pismo znak: 
RElIRP/KK/P/2017/2/552/w/2017/21l858 z dnia 20.02.2017 r. wplynylo w dniu 
21.02.2017 r., 

Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z up. ZarZ4du 
Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego pismo 
znak: RR-N.7634A8.2017.ADS z dnia 21.02.2017 r. wplyn~lo w dniu 23.02.2017 r., 

Operator Gazocilfg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo 
znak: OT-DLA02.37.2017.2 z dnia 20.02.2017 r. wplynylo w dniu 24.02.2017r., 

Podkarpacki Ur~d Wojew6dzki w Rzeszowie Z up. Wojewody Podkarpackiego 
Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 1-N.743.1.20.2017 z dnia 
23.02.2017 r. wplyn~lo w dniu 24.02.2017 r., 

Po1skie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddzial w Sanoku 
pismo znak: OGiEIDEIDEM/Sanokl66/2017 z dnia 21.02.2017 r. wplynylo w dniu 
27.02.2017 r. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organ6w zostaly przeanalizowane i wzi~te pod uwag~ w trakcie 
sporz~dzania projektu. 

3. Opinie i uzgodnienia instytucji i organ6w wlasciwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany 
Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 
"Milocin-Park" w Rzeszowie - cz~s6 A, innych niz wymienione w art. 57 i 58 ustawy 0 udost~pnianiu 
informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko. 

Opinie i uzgodnienia przedstawili: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Rzeswwie - Uchwala nr 11II12018 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2018 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie
cz~s6 A, 

-	 Podkarpacki Paiistwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismo znak: 
SNZ.9020.11.93.2018.EP z dn. 18.05.2018 r.  wplyn~lo w dniu 22.05.2018 r., 

- Urzlfd Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa 
znak: SR-VI.644.85.2018 z dn. 15.05.2018 r. - wplynylo w dniu 16.05.2018 r., 

pismo 

- Komenda Wojew6dzka Paiistwowej StraZy POZamej 
Komendantowi Miejskiemu Panstwowej StraZy Pozamej 

w Rzeszowie (prze
w Rzeszowie do zala

kazanie 
twienia 
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zgodnie z kompetencjl1) pismo znak: WZ.5562.36.2018 z dn. 14.05.2018 r. - wplyn~lo 

w dniu: 18.05.2018 r., 

- Komendant Miejski Panstwowej Straiy POZarnej w Rzeszowie pismo znak: MZ.5562.15
2.18 z dn. 22.05.2018 r. - wplynylo wdniu 23.05.2018 r., 

- Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzib~ w Warszawie Oddzial Zaklad 
Gazowniczy w Jasle Gazownia w Rzeszowie pismo znak: PSGJA.RODZA22.070.18 
z dn. 21.05.2018 r. - wplynylo w dniu 25.05.2018 r., 

- Operator Gazocil1gow Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Tamowie pismo znak: 
OT-DL.402.37.2017A z dn. 25.05.2018 r. - wplynylo w dniu 30.05.2018 r., 

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow pismo znak: 
RE1IRP/KKJP/2018/5/804/w/2018/5/20771 z dn. 25.05.2018 r. - wplyn~o w dniu 
30.05.2018 r., 

- Za~d Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie pismo znak: 
RR-IV.7634.93.2018.ADS z dn.23.05.2018 r. - wplyn~o w dniu 01.06.2018 r., 

- Wojewodzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie pismo znak: WSzWRz-WOPERA07.3.2018 
z dn. 22.05.2018 r. - wplyn<;:lo w dniu 24.05.2018 r., 

- Okr'tgowy UrZl1d Gomiczy w Krosnie pismo znak: KRO.5111A7.2018.KM 
L.dz. 16655/05/2018 z dn. 21.05.2018 r. - wplynylo w dniu 21.05.2018 r., 

- Wojewodzki Urz~ Ochrony Zabyikow z siedzibl1 w przemysiu Delegatura w Rzeszowie 
pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.60.2018.BW z dn. 14.05.2018 r. - wplyn~lo w dniu 
17.05.2018 r. 

Projekt zmiany planu w zakresie przedlozonym do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony 
pozytywnie przez wlasciwe organy i instytucje. 

4. 	 Uwagi dotycZl1ce projektu zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 19012/2010 w rejonie "MHocin-Park" w Rzeszowie - cz«se A, wylozonego do 
publicznego wgll1du wraz z progno~ oddzialywania srodowisko. 

Podczas wyloZenia do pUblicznego wgll1du projektu zmiany Nr 286/9/2016 planu, wraz 
z progno~ oddzialywania na srodowisko, w dniach od 1 do 30 sierpnia 2018 r. oraz w terminie nie 
krotszym niz 14 dni, wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu, tj. do dnia 
13 wrzesnia 2018 r. nie wp1yn'tly Zadne uwagi. 

Do prognozy oddzialywania na srodowisko nie zlozono uwag. 

II Wyniki postttpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli 
zoslalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post«powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

II 	 Propozycje dotyc~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowieii dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - cz'tse A, winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w ramach oceny zmian zachod~cych 

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu wraz ze zmianl1. 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa co najmniej raz w czasie 

kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 
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Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenic srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego wraz ze zmian~ Nr 286/9/2016 planu. Nie rna wi~c potrzeby okreslania dla planu 
specjalnego systemu monitoringu wplywu na srodowisko. 
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