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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

NR 220/6/2011RERENU POD DROGĘ PUBLICZNĄ ZBIORCZĄ NA OSIEDLU 

WILKOWYJA W RZESZOWIE 
 

sporządzone stosownie do art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) 

 
Informacje ogólne 
(synteza ustaleń planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporządzenia planu, w tym informacja o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu) 

 

Przystąpienie do sporządzenia projektu planu Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną 

zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie nastąpiło w oparciu o uchwałę Nr VIII/168/2011 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. 

Uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu został objęty obszar o powierzchni  

około 1,7 ha, położony na osiedlu Wilkowyja, po północnej stronie ul. Lwowskiej, przy granicy  

z gminą Krasne.  

Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa pismem z dnia 24 lutego 2011 r. W dniu 9 lutego 

2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy na działkach nr 2222/1, 2222/2 i 2221, obr. 218 położonych przy ul. Marcina Filipa, na 

budowę 8 budynków jednorodzinnych wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą, bowiem na 

tym terenie nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Powyższe 

działki położne są częściowo na terenie, który w Miejscowym Planie Szczegółowym 

Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Wilkowyja-Północ” w Rzeszowie, obowiązującym do 

dnia 31 grudnia 2003 roku, był przeznaczony pod ulicę główną obszarową o przekroju 

jednojezdniowym (oznaczoną symbolem 02KGo1/2), o szerokości w liniach rozgraniczających  

– 35 m. 

Na części terenu rezerwowanego tym planem obowiązuje już MPZP NR 56/7/2002 terenu 

zabudowy mieszkaniowej przy ul. Marcina Filipa i ul. Morgowej w Rzeszowie (uchwała  

Nr XX/16/2004 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2004 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podk.  

Nr 51, poz.531), w którym teren oznaczony symbolem KD przeznaczony jest pod ulicę dojazdową,  

a teren oznaczony symbolem KZ – pod ulicę zbiorczą, dla kontynuacji której Rada Miasta podjęła 

przedmiotowy plan Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja 

w Rzeszowie. 
 

Opracowanie miejscowego planu ma na celu zabezpieczenie terenu pod drogę  

o podstawowym znaczeniu dla miasta Rzeszowa. Realizacja drogi umożliwi obsługę terenów 

położonych na osiedlu Wilkowyja, a równocześnie, stanowiąc część ogólnomiejskiego układu 

komunikacyjnego, połączy je ze śródmieściem i pozostałymi obszarami miasta. Zgodnie ze Studium 

przedmiotowy teren położony jest w ciągu projektowanej drogi zbiorczej o przebiegu od  

ul. Lwowskiej do projektowanej drogi głównej usytuowanej po północnej stronie Cmentarza 

Komunalnego na Wilkowyi. W stanie istniejącym, teren objętym planem jest niezabudowany,  

z wyjątkiem fragmentu przy ul. Lwowskiej, gdzie znajduje się 1 budynek mieszkalny jednorodzinny 

oraz 3 budynki gospodarcze, z których 2 są budynkami tymczasowymi. 
 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod 

drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie wraz z niezbędnymi dokumentami 

planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych, 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. 

zm.) oraz rozporządzenia 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). W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategiczną ocenę 

oddziaływania (ustaleń planu) na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do 

wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

Plan został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających z ww. ustaw. 
 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 27 kwietnia 2011 r., ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną 

zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie – poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej – Gazeta 

Codzienna „Nowiny”, obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa, a także  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. W obwieszczeniu  

i ogłoszeniu podano termin i zasady składania wniosków do projektu planu, (termin składania 

wniosków wyznaczono od dnia 27 kwietnia 2011 r. do dnia 20 maja 2011 r.). Projekt Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na 

osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie został opracowany przez zespół projektowy Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa pod kierunkiem członka izby urbanistów. 
 

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod 

drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie przyjęto ustalenia dotyczące 

przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1)  1KDZ, o powierzchni około 1,47 ha, pod drogę publiczną zbiorczą; 

2)  1KDL, o powierzchni około 0,06 ha, pod drogę publiczną lokalną; 

3) 1KDD, o powierzchni około 0,01 ha, 2KDD, o powierzchni około 0,12 ha i 3KDD, o powierzchni 

    około 0,3 ha, pod drogi publiczne dojazdowe. 
 

Na posiedzeniu w dniu 4 października 2011 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-

Architektoniczna pozytywnie, bez uwag, zaopiniowała projekt planu. W grudniu 2011 r. Prezydent 

Miasta Rzeszowa wystąpił do właściwych instytucji i organów o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 

planu. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia. Ponadto, Miejski Zarząd Dróg, 

zaproponował rozważenie możliwości zastosowania dla drogi 1KDZ przekroju dwujezdniowego  

z pasem dzielącym oraz obustronnych dwukierunkowych ścieżek rowerowych. Następnie projekt 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu  

w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od  

29 lutego do 23 marca 2012 r. Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o terminie 

wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu i Prognozy oraz o terminie dyskusji publicznej 

ukazało się dnia 18 lutego 2012 r. w Gazecie Codziennej „Nowiny”, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Miasta Rzeszowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. 

Określono zasady składania uwag. Termin składania uwag wyznaczono do dnia 6 kwietnia 2012 r.  

W trakcie wyłożenia, w dniu 13 marca 2012 r., odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie planu. Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 

14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. od 29 lutego do 6 kwietnia 2012 r., 

wpłynęło 7 uwag na piśmie dotyczących przyjętych w nim rozwiązań i ustaleń planu. Zarządzeniem  

Nr VI/532/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi wniesione do 

projektu planu. Informacje o podjętych rozstrzygnięciach w formie zarządzenia zostały zamieszczone 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

Uchwałą Nr XXXIII/649/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2010 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na 

osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, podejmując jednocześnie rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia 

uwag. 
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Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych 

W trakcie sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, 

rozpatrywano kilka rozwiązań alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych  

i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyły one rozwiązań szczegółowych przebiegu i parametrów 

drogi oraz zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Wpływ na środowisko 

analizowanych rozwiązań alternatywnych nie różnił się w sposób istotny, ponieważ możliwość 

wariantowania ustaleń planu, mających istotny wpływ na środowisko, ograniczona była koniecznością 

uwzględnienia: 

- ustaleń obowiązującego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

z późn. zm., których stosownie do obowiązujących przepisów, plan nie może naruszać, 

- kontynuacji istniejących i projektowanych w planach miejscowych przebiegów ciągów komunikacji 

miejskiej i infrastruktury technicznej, 

- warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Wybrany został optymalny wariant projektu planu, uwzględniający wszystkie uwarunkowania 

występujące w jego granicach, co potwierdza sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 

 

Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
 

Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 

Przy opracowywaniu Prognozy uwzględniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. W rozdziale XI 

Prognozy wskazano na konieczność zastosowania urządzeń służących ograniczeniu hałasu 

powodowanego przez ruch samochodowy na drodze 1KDZ. Przyjęte w planie rozwiązania,  

w aspekcie ich wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym minimalizowania negatywnych skutków 

jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

 

Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 
 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ nie wniósł uwag do 

projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko – pismo RDOŚ-

WOOŚ.410.4.276.2011.AP-6 z dnia 29 grudnia 2011 r., informujące o braku uwag do 

przedmiotowego projektu planu. 

W procesie opiniowania, projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został 

przekazany do zaopiniowania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: SNZ.4612-182/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. zaopiniowano 

projekt planu pozytywnie pod warunkiem zastosowania zabezpieczeń dla terenów z zabudową 

mieszkaniową oraz inną zabudową, z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

gwarantujących utrzymanie na tych terenach natężenia hałasu w granicach norm określonych  

w obowiązujących przepisach. 

Powyższą opinię i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem planu. 

 

Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

zgłoszone uwagi i wnioski: 
 

Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy,  

w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia planu, wnioski  

w wyznaczonym terminie złożyli: 
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1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Strategii i Planowania 

Przestrzennego – pismo znak: PP-III.7634.1.7.2011. KM z dnia 5 maja 2011 r. (wpłynęło: 9 

maja 2011 r.), 

2. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy  

w Rzeszowie – pismo znak: KSG III/OTO/0720/42/2/11 z dnia 10 maja 2011 r. (wpłynęło: 16 

maja 2011 r.), 

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/11-2/11 

z dnia 19 maja 2011 r. (wpłynęło: 19 maja 2011 r.), 

4. Operator gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie – pismo znak: 

TT.402.227.1.2011.GG z dnia 17 maja 2011 r. (wpłynęło: 18 maja 2011 r.), 

5. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.743.1.58.2011 z dnia 16 maja 2011 r. (wpłynęło: 

18 maja 2011 r.), 

6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddział w Sanoku, Dział 

Mierniczy – pismo znak: GM-750/152/11 z dnia 13 maja 2011 r. (wpłynęło: 17 maja 2011 r.), 

7. Telekomunikacja Polska Rejon Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie, Dział 

Zarządzania Zasobami Sieci Rzeszów – pismo znak: TOTTESCU/R/329/538/JD/11 z dnia 10 

maja 2011 r. (wpłynęło: 12 maja 2011 r.), 

8. Okręgowy Urząd Górniczy – pismo znak: KRO-512/55/11/MA z dnia 2 maja 2011 r. 

(wpłynęło 9 maja 2011 r.). 
 

Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu planu. 

 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu, w wyznaczonym terminie składania 

wniosków, tj. od 27 kwietnia 2011 r. do 20 maja 2011 r., nie złożono wniosków do projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2010 terenu pod drogę 

publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Opinie i uzgodnienia złożone do projektu planu: 
 

1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – uchwała nr VI/2011 z dnia 4 października 

2011 r., 

2. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo 

znak: MZ.5562/123.11 z dnia 15 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 19 grudnia 2011 r.), 

3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/32-2/11 

z dnia 19 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 27 grudnia 2011 r.), 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – pismo znak: WI7040.35.2011.LD z dnia  

19 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 21 grudnia 2011 r.), 

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismo znak: PSNZ.4612-2-54/2011 

z dnia 30 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 4 stycznia 2012 r.). 

6. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.743.2.187.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. 

(wpłynęło: 4 stycznia 2012 r.), 

7. Zarząd Województwa Podkarpackiego – pismo znak: PP-III.7634.1.204.2011.ADS z dnia  

28 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 4 stycznia 2012 r.), 

8. Miejski Zarząd Dróg – pismo znak: ID.7323.115.2011.MR z dnia 4 stycznia 2012 r. 

(wpłynęło: 10 stycznia 2012 r.), 

9. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy  

w Rzeszowie – pismo znak: KSG III/OTO/0720/81/2/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 

28 grudnia 2011 r.), 

10. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – pismo znak: ORZ-WKT-61730-160/11(2) z dnia 

15 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 21 grudnia 2011 r.), 

11. Operator gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Tarnowie – pismo znak: 

TT.402.549.1.2011.GG z dnia 14 grudnia 2011 r. (wpłynęło: 16 grudnia 2011 r.), 
 

Projekt planu w zakresie przedłożonym do uchwalenia został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony.  
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Uwagi: 
 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod 

drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawą, nie 

krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. od 29 lutego do  

6 kwietnia 2012 r., wpłynęły uwagi dotyczące przyjętych w nim rozwiązań, które zostały rozpatrzone 

Zarządzeniem Nr VI/532/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2012 r., ogłoszonym 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (BIP). Zarządzeniem tym postanowiono nie 

uwzględnić uwag do projektu planu, które wnieśli: 
 

1) pan Ryszard Kotarba, zam. ul. Graniczna 9/3, 35-326 Rzeszów, kwestionujący ustalenia dotyczące 

przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDZ - pod drogę publiczną 

zbiorczą, gdyż: 

 wnosi o zagospodarowania terenu z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną wraz  

z utrzymaniem dotychczasowej sieci dróg osiedlowych, 

 planowana na działce nr 2220 droga pozbawia go możliwości wybudowania domu na swojej 

działce, 

 planowana droga zbiorcza spowoduje nieodwracalne i niekorzystne zmiany warunków życia 

dla dotychczasowych mieszkańców osiedla, jak również degradację terenów w ich 

podstawowej funkcji, tj. zamieszkiwania w cichej okolicy; 
 

2) pani Grażyna Jastrzębska, zam. ul. Marcina Filipa 50/5, 35-323 Rzeszów, kwestionująca ustalenia 

dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDZ - pod drogę 

publiczną zbiorczą, gdyż: 

 proponuje przesunięcie drogi zbiorczej w stronę granicy z gminą Krasne, na zewnątrz 

rozbudowywanego osiedla zabudowy wielorodzinnej, 

 w miejsce drogi zbiorczej proponuje obiekty kulturalno-oświatowe, zdrowia, małej 

architektury dla dzieci oraz tereny zielone; 
 

3) pan Kazimierz Woźniak, zam. ul. Lwowska 171, 35-301 Rzeszów, kwestionujący ustalenia 

dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDZ - pod drogę 

publiczną zbiorczą, gdyż: 

 na jego działce nr 222/2, obr. 218, której część została przeznaczona pod drogę 1KDZ, 

znajduje się budynek gospodarczy i mieszkalny, w którym mieszka wraz z matką. Obydwoje, 

jako osoby niepełnosprawne, wymagające opieki osób trzecich chcą mieszkać w domu 

jednorodzinnym, nie wyrażają zgody na zamieszkanie w bloku; 
 

4) pani Anita Wnuk, zam. ul. Marcina Filipa 30/2, 35-323 Rzeszów, kwestionująca ustalenia 

dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ - pod drogę 

publiczną zbiorczą, gdyż: 

 wybudowana droga naruszy jakość życia mieszkańców, 

 według niej, sieć dróg funkcjonujących na osiedlu Wilkowyja jest wystarczająca, nie 

występuje problem z dojazdem do ul. Lwowskiej, 

 uważa, że przeznaczenie publicznych pieniędzy na tę inwestycję jest marnotrawstwem 

środków publicznych, 

 wnioskuje o wydawanie publicznych pieniędzy nie na drogi, lecz na tereny rekreacyjne, gdzie 

rodziny z dziećmi mogą spędzać wolny czas, a których w Rzeszowie obecnie brak; 
 

 

5) mieszkańcy ul. Marcina Filipa nr 30, 32, 36, 38, 40 i 42, 35-323 Rzeszów: 

 pan Marek Pokrywka, zam. ul. Marcina Filipa 30/1, 
 

 pani Małgorzata Pokrywka, zam. ul. Marcina Filipa 30/1, 
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 pani Anita Wnuk, zam. ul. Marcina Filipa 30/2, 
 

 pani Barbara Weiss, zam. ul. Marcina Filipa 32/1, 
 

 pani Anita Ulman-Nycz, zam. ul. Marcina Filipa 32/2, 
 

 pan Mariusz Nycz, zam. ul. Marcina Filipa 32/2, 
 

 państwo Wiesław i Zofia Pukas, zam. ul. Marcina Filipa 32/3, 
 

 pan Mariusz Musik, zam. ul. Marcina Filipa 32/4, 
 

 pani Monika Musik, zam. ul. Marcina Filipa 32/4, 
 

 pan Mirosław Kuźniar, zam. ul. Marcina Filipa 36, 
 

 pan Wiesław Skóra, zam. ul. Marcina Filipa 38, 
 

 pani Renata Skóra, zam. ul. Marcina Filipa 38, 
 

 pani Ewa Jaśkiewicz, zam. ul. Marcina Filipa 40, 
 

 pan Krzysztof Świder, zam. ul. Marcina Filipa 42, 
 

 pani Anita Krężel, zam. ul. Marcina Filipa 42, 
 

kwestionujący ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDZ - pod drogę publiczną zbiorczą i 2KDD – pod drogę publiczną dojazdową, gdyż: 

 zgłaszają zastrzeżenia co do zapisu § 4, pkt 2, lit. b uchwały – „szerokość jezdni nie mniejsza 

niż 7 m”, wnosząc o zapis – „szerokość jezdni nie większa niż 7 m”,  

 wnoszą o zmianę § 7 uchwały – ustalenia dla terenu 2KDD, ponieważ posiadają dojazd do 

swoich posesji działką nr 2129/15, której są współudziałowcami, i fragmentem wybudowanej 

drogi z kostki brukowej o szerokości 3 m (w pasie drogi 2KDD); nie widzą potrzeby jej 

dalszego poszerzania przedłużania ani włączania w system dróg obsługujących osiedle, 

 skoro posiadają dojazd, nie chcą by zmieniać w istotny sposób stan istniejący, 

 wnoszą o zagospodarowanie terenu drogi 2KDD zielenią: drzewami i krzewami, które 

ochronią ich posesje od kurzu i zgiełku powodowanego przez drogę zbiorczą 1KDZ; 
 

6) pan Leszek Ochab, zam. ul. Marcina Filipa 56/11, 35-323 Rzeszów, oraz mieszkańcy ul. Marcina 

Filipa, nr 50, 52, 56 i 58, 35-323 Rzeszów: 

 pan Marek Wcisło, zam. ul. Marcina Filipa 52/5, 
 

 pan Grzegorz Tonderys, zam. ul. Marcina Filipa 56/7, 
 

 pan Daniel Popiel, zam. ul. Marcina Filipa 56/9, 

 pani Magdalena Królicka, zam. ul. Marcina Filipa 56/12, 
 

 pani Katarzyna Tonderys, zam. ul. Marcina Filipa 56/7, 
 

 pani Anna Janik, zam. ul. Marcina Filipa 58/1, 
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 pani Marta Duda-Leja, zam. ul. Marcina Filipa 58/6, 
 

 pan Krystian Leja, zam. ul. Marcina Filipa 58/6, 
 

 pani Joanna Kolisz-Filipek, zam. ul. Marcina Filipa 52/8, 
 

 pan Bernard Dąbrowski, zam. ul. Marcina Filipa 52/7, 
 

 pani Bogumiła Dąbrowska, zam. ul. Marcina Filipa 52/7, 
 

 pani Anna Wcisło, zam. ul. Marcina Filipa 52/5,  
 

 pan Piotr Matwijów, zam. ul. Marcina Filipa 50/3, 
 

 pani Anna Matwijów, zam. ul. Marcina Filipa 50/3, 
 

 pani Sylwia Bil, zam. ul. Marcina Filipa 50/4, 
 

 pan Ryszard Popławski, zam. ul. Marcina Filipa 50/2, 
 

 pani Grażyna Jastrzębska, zam. ul. Marcina Filipa 50/5, 
 

kwestionujący ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDZ -  pod drogę publiczną zbiorczą, gdyż: 

 będąc mieszkańcami zabudowy wielorodzinnej usytuowanej po wschodniej stronie drogi, 

obawiają się jej uciążliwości i są zatroskani o bezpieczeństwo swoich dzieci,  

 poprzez planowane skrzyżowanie z ul. Lwowską zostanie wprowadzony pomiędzy bloki 

ciężki ruch samochodowy oraz ruch tranzytowy; 
 

7) pan Stanisław Dworak, zam. Stobierna 255, 36-002 Jasionka i pani Barbara Dworak, 

zam. ul. Lwowska 169, 35-301 Rzeszów, kwestionujący ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDZ -  pod drogę publiczną zbiorczą, gdyż:  

 linia rozgraniczająca drogę 1KDZ pokrywając się ze ścianą boczną budynku mieszkalnego 

usytuowanego na ich działce nr 2219, obr.218, „odcina” od budynku schody służące jako 

wejście do magazynu, który jest im niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z tym wnoszą o przesunięcie linii rozgraniczającej w kierunku wschodnim 

o minimum 2 m, 

 na ich działce znajduje się budynek gospodarczy (służący jako garaż), który ma wjazd od 

strony planowanej drogi 1KDZ. Przesunięcie linii rozgraniczającej drogę 1KDZ, optymalnie  

o ok. 2 m, w kierunku wschodnim umożliwi im swobodny wjazd do garażu, 

 w liniach rozgraniczających drogę znajduje się kilka miejsc parkingowych służących klientom 

ich sklepu z akcesoriami meblowymi, 

 wnoszą o umożliwienie zjazdu z ich działki nr 2219 na planowaną drogę 1KDZ w miejscu 

znajdującym się na wprost drogi 3KDD. 
 

Nieuwzględnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie uwzględniła – 

uzasadnienie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/649/2012 z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu 

pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie. 
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Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone 

Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, gdyż ustalenia planu nie spowodują takiego oddziaływania. 

 

Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie winien być 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzących  

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności planu. Oceny te winny być 

dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta 

Rzeszowa (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny być przedstawiane Radzie Miasta. 

Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki realizacji planu 

miejscowego. Nie ma więc potrzeby określania dla planu specjalnego systemu monitoringu wpływu 

na środowisko. 

 

 

 


