
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


do Zmiany Nr 287110/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w cz~sci "A" 

sporzqdzone stosownie do art. 42 plct 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostfpnianiu 
informacji 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 - prawnego sporzqdzenia zmiany planu, 

w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postf/powaniu) 


Zrniana Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 
w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w cz«sci ,,A", uchwalonego Uchwal,! 
NrLXXXl1446/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 wrzesnia 2014 r. (Dz. Urz. Wojew6dztwa 
Podkarpackiego z 2014 r., poz. 3208 oraz poz.3517 wraz z p6w. zrn.), zostala opracowana na 
podstawie uchwaly Nr XXXV1745/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

Zgodnie z ww. uchwal'!, przedmiotern opracowania zmiany planu bylo ustalenie przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenu, stosownie do przepis6w art. 15 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zrniana planu rna na celu popraw« rnozliwosci inwestowania na terenach usrugowych, 
polozonych na granicy osiedla rnieszkaniowego i powstaj,!cej strefy aktywnosci gospodarczej 
Rzesz6w-Dworzysko. 

Ustalenia zmiany planu dotycZ<!: 
dopuszczenia funkcji produkcyjnej w terenie usrug, przeksztakaj,!c go w teren zabudowy 
usrugowej lub zabudowy produkcyjnej oraz wyznaczenia terenu drogi publicznej dojazdowej, 

- zrniany terenu zieleni ufZ<ldzonej i infrastruktury technicznej na teren drogi publicznej 
jako fragment pasa drogowego drogi gl6wnej, przez poszerzenie istniej,!cej ul. L. Chmury. 

Przyjyte w zmianie planu ustalenia uwzgl«dniaj,! wyst«puj,!ce uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powi'!Unia funkcjonalno-przestrzenne z terenarni s,!siednirni. 

Ustalenia zmiany planu S,! zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonyrn przez Rady Miasta Rzeszowa uchwal,! 
Nr XXXVTI/l13/2000 z dnia 41ipca 2000 r. z p6w. zm. 

Studiurn okresla kierunek zagospodarowania terenu objytego zmian,! planu pod usrugi 
kornercyjne lub produkcj« - U-pXVIII

OI . 

Zrniana planu wraz z niezbydnyrni dokurnentami planistycznymi, w tyrn prognoz,! oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoZ<! skutk6w finansowych, zostala opracowana zgodnie z obowi¥uj,!cymi 
w tyrn zakresie przepisami ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrnaganego zakresu projektu rniejs«owego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporZ<!dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn,! ocen« oddzialywania 
na srodowisko z zapewnieniern udzialu spoleczenstwa, stosownie do wyrnog6w ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udost«pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081). 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 7 lutego 2017 r. w prasie rniejscowej "Gazeta Codzienna 
Nowiny", a takZe poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urz«dzie Miasta Rzeszowa oraz 
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w Biuletynie (BIP) na intemetowej Urz~du, 0 przysUl-pieniu do 
sporZ<j.dzenia zmiany planu, wyznaczaj~c jednoczesnie termin sktadania wnioskow od 7 do lutego 
2017r. Po ogloszeniu 0 przystl:}pieniu do spo~dzenia zmiany planu, w wyznaczonym terminie nie 
zlozono wnioskow. 

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
zaopiniowala pozytywnie projekt zmiany planu z uwagami, ktore zostaly uwzgl~dnione w 

planu. Nastypnie projekt do i zaopiniowania przez wlasciwe 
i instytucje, ktorych pozytywne stanowiska. 

Projekt zmiany planu wraz z oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do 
publicznego wgl~du w dniach od 1 do 30 sierpnia 2018 r. ugtos;renle ob'lVie:szczenlie Prezydenta 
HA'C4",,",« Rzeszowa 0 terminie do wgl~du zmiany i 
un'""""J'V siy w dnlu 24 lipca 2018 r. w miejscowej prasie Codzienna Nowiny", na tablicach 
ogloszeii w Urzi(dzie Rzeszowa oraz w Informacji Publicznej na stronie 
intemetowej Urzydu. zasady dniu 23 2018 r. siC( 
dyskusja publiczna nad rozwi~niami przyjytymi w zmiany planu. Do projektu zmiany 
planu w terminie przewidzianym ustaw~ U. do dnia 13 wrzesnia 2018 r. nie wniesiono uwag. 

Projekt planu przedstawiono do uchwalenia. Uchwal~ Nr LXVIII158312018 z 
13 listopada 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zmiany Nr 287110/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/912009 w rejonie u1. Dworzysko i uL Lanowej 
w KZes,~ovvl w czysci 

III Uzasadnienie wyboru dokumentu W odnicsieniu do rozpatrywanych rozwil4zan 
altcrnatywnych; 

Rozpatrywano kilka w celu 
wplywu ustaleii zmiany planu na srodowisko w zakresie zasad zabudowy i przeznaczenia terenu. 
Analizowano teren 4tem dopuszczenia funkcji produkcyjnej ns calym lub na 

Ze na polozenie terenu w Specjalnej Ekonomicznej ,,-'''£.,",OI£.V''''-

Dworzysko" dopuszczono funkcjQ produkcyjn~ na calym objytym zmianq planu. Z 
niedalekie sqsiedztwo z mieszkaniowymi wybrano wariant w zakazano lokalizacji 
przedsiywziQc mogqcych zawsze znaczqco oddzialywac na srodowisko. 
Analizowano rowniez rome warianty zagospodarowania terenu pod k~Jtem intensywnosci jego 

w tym powierzchni zabudowy, wskafnikow intensywnosci i zabudowy. 
Zostal wybrany wariant, ktory dotychczasowe wskafniki i parametry zabudowy, zwitykszajqc 

je nie7J1acznie w dostosowaniu do nowego przeznaczenia oraz obecnego zagospodarowania na 
sqsiednich dzialkach. te nie byd~ istotnego wplywu na zagospodarowanie 
s~siednich terenow rnieszkaniowych, ze wzglydu na i charakter planowanej zabudowy oraz 

zasady zagospodarowania, m. in. nieprzekraczalne linie ograniczaj~ce zblizenie 
budynkow 0 

III Infonnacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w Jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalcnia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

projektu zmiany planu zostala sporZ<j.dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany 
planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje 
zawarte w ekofizjograficznym na potrzeby projektu zmiany planu oraz 
zakres prognozy uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w 
i Paiistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza uwag do projektu planu. 
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II 

ZIOZOlle po ogloszeniu w 

z~()anle z art. 17 pkt 1 

W Rozdziale 8 "Prognozy" rozwhp:ania, maj~ce na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
przyrodnicZ<l: oddzia1ywaii na srodowisko przyj~e w opracowanym 

projekcie Nr 287/10/2016 planu Nr 182/912009. 

II w jaki sposob wzi~te pod uwag~ i w zakresie zo~rflUY uwzglf;doiooc 
opioie wlasciwycb orgaoow, 0 ktOrycb mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy; 

Uzgodnienialopinie: 

Projekt planu wraz z prognoZ<l: oddzia1ywania na srodowisko do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. pismem znak: 

0.4.80.2018.AP.3 z dn. 25.06.2018 r. - w dniu 26.06.2018 r. zaopmlowano 
projekt planu bez 

planu wraz z na srodowisko 
uzgodnienialzaopiniowania do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w KZ(~SZCJWI 
Pismem PSNZ.456.17.2018 z dn.22.06.2018 r. - w dniu 27.06.2018 r. uzgodniono 
projekt planu bez uwag. 

sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w zakrcsie zostaly uwzgh:dnione 
i woioski; 

oraz a 
o podjyciu ",,1'>"1,<>11.1 0 przys14pieniu do sporZ<l:dzania zmiany 

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po ogloszeniu 0 przystl.}pieniu do spofZl.}dzenia zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 182/9/2009 w uL Dworzysko i u1. 
w Rzeszowie w ,,A", w wyznaczonym na wniosk6w, tj. 
lutego 2017r. zloiono Wfliosk6w. 

i organ6w do uzgadniania i opmlowania projektu 
miejscowego planu, po zawiadomieniu 0 podjl(ciu uchwaly 0 przys14pieniu do sp()rz;'lm~enla 

zmiany plano, zgodnie z art. 17 pkt 2 uStaWY 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz wnioski innych instytucj i. 

Wnioski zloz:yli: 


Srodowiska w 
 - pismo 
z dnia 10.02.2017 r. wplyn((lo w dniu r.,Wl.7040.1 

- pismo 

Inspektorat 

Ochrony Zabytk6w z siedzib4 w Przemyslu Ueieg:atUira w Rzeszowie 
Rz-IRN.51 .2017.BS z dnia 1 r. wplyn~lo w dniu 

20.02.2017 r., 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pafistwowej w Rzeszowie 

(przekazanie do Komendanta Miejskiego Paiistwowej POZarnej do 

zalatwienia z kompetencj4) - znak: WZ.5562.15.2017 z dnia 14.02.2017 r. 

wplyn~lo w dniu 21.02.2017 r., 


PGE S.A. Oddzial KZf:SZO!W 
z dnia 

Energetyczny pismo znak: 

REI/RP1KK/P/2017/2/554IW1201 20.02.2017 r. wplyn~o w dniu 

21.02.2017 r., 


Urz1!d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w z up. ZarZ<l:du 

Wojewodztwa Podkarpackiego Rozwoju pismo znak: 

RR-N.7634.49.2017.ADS z dnia 21.02.2017 r. wplynylo w dniu 23.02.2017 r., 
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illZlDCHlIlOW Przesylowych GAZ-SYSTEM Oddzial W Tamowie 
z dnia 20.02.2017 r .•un.n./np,tn W 24.02.2017 r., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddzial w Sanoku 
pismo znak: OGiEIDEIDEMlSanokl67/2017 z dnia .02.2017 r. wplyn~o w dniu 
27.02.2017 r., 

Podkarpacki UrZ4-d Wojew6dzki w Rzeszowie Z Wojewody Podkarpackiego 
Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo I-N.743.1.19.2017 z dnia 
23.02.2017 r. w 27.02.2017 r., 

Polska Sp6lka z 0.0. Oddziai .<.Jat·,....... ua:lOVVDlC::Z w - pismo znak: 
PSG-W600IDRlROKRI0720113/2/17 z OOia 23.02.2017 r. U/nl'(I't"IAt"'w 07.03.2017 r. 

A ..~."nA"( zostaly przeanalizowane i pod uwagy w trakcie 

3. i uzgodnienia instytucji i wlasdwych do uzgadniania i projektu zmiany 
287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 182/9/2009 w rejonie 

uL Dwo'L)'sko i ul. Lanowej w w czysci ,,A", innych nit wymienione wart. 57 i 58 ustawy 
o udostypnianiu informacj i 0 srodowisku i ochronie, udziale w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 

'-'OJJ!.L""" i uzgodnienia przedstawili: 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej W KZleszowle 
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w sprawie Nr 28711 Planu 
Zagospodarowania Pn:estrzenm~go 
w Rzeszowie w czysci 


Podkarpacki Panstwowy Inspektor Sanitamy w pismo znak: 

SNZ.9020.11.115.2018.EP zdn. 19.06.2018 r. -wplynylo w dniu 21.06.2018 r., 


UrZ4-d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa pismo znak: 

SR-VI.644.102.2018 z dn. 14.06.2018 r. wplym;lo w dniu 15.06.2018 r., 


Komenda W ojew6dzka POZarnej w (przekazanie 

Komendantowi Miejskiemu "'"",,,",,"',,,,,,. StraZy POZarnej w Rzeszowie do 
'7".r'gTIlo."A" 

Z kompetencj~) pismo WZ.5562.46.2018 z dn. 15.06.2018 r. wplyn~o 
w dniu: 26.06.2018 r., 

Komendant Miejski POZarnej w 
19-2.18 z dnia 20.06.2018 r. 

0.0. z 
KzC~SZIOWle 

- urn.n.fnp,tn W dniu 22.06.2018 r., 

w 
Gazownictwa z w Warszawie Oddzial 
Jasle Gazownia w znak: PSGJA.RODZ.422.081.18 

z dn. 18.06.2018 r. - wplynylo w dniu 28.06.2018 r., 


Operator Gazoci4gow przesylowych 
urn.... tn,,,....... W dniu 25*06*2018 r~, 

Oddzial w Tamowie pismo 

7.4 z do. 19.06.2018 r. 

Dystrybucja S.A. Rzeszow Pismo 
RE lIRPIKKIP/20 18120 18/6/1072IW12018/6/1 zoo. 20.06.2018 r. - wplyn~o w dniu 

,J.vv....,v 8 r., 

Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie pismo 
13.2018.ADS z dn.26.06.20 r. - wplyn~o w OOiu 04.07.2018 r., 

Drog w Rzeszowie pismo 
r. ,- wplynylo w 

Wojskowy w Rzeszowie 
8 r. wplynyJo w dniu 19.06.2018 r., 

8.AG 

WSzWRz-WOPER.407.3.2018 
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Okrctgowy UI"Z'!d Gomiczy w Krosnie pismo znak: KRO.5111.55.2018.KM 
L.dz. 19372/06/2018 z dn. 13.06.2018 r. - wplynctlo w dniu 14.06.2018 r., 

Wojewodzki UrZ<!d Ochrony Zabytkow z siedzib1! w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie 
pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.75.2018.BS z dn. 25.06.2018 r. - wplyn~o w dniu 
26.06.2018 r. 

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

4. 	 Uwagi dotycZ<!ce projektu zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w czctsci "A", 
wylozonego do publicznego wgl1!du wraz z prognoZ<! oddzialywania srodowisko. 

Podczas wylozenia do publicznego wgl£ldu projektu zmiany Nr 287/10/2016 planu, wraz 
z prognoz1! 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, ~. do dnia 
13 wrzesnia 2018 r. nie wplynctly :ladne uwagi. 

Do prognozy oddzialywania na srodowisko nie zlozono uwag. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywaoia na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postctpowania dotyc~ego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj£l mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyc~ce metod i c~stotliwoSci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji zmiany Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie u1. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w czctsci "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 
zachoclZ<J.cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktuaJnosci tego planu 
wraz ze zmian~. 

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. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego wraz ze zmian~ Nr 287/10/2016 planu. Nie rna wictc potrzeby okreslania dla planu 
specjalnego systemu monitoringu wplywu na srodowisko. 

/f)'tl -'--
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