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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 
w rejonie ulicy Czarnego 1 w Rzeszowie - 3 

sporzqdzone stosownie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 z dnia 2008 r. 
o informacji 0 srodowisku ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska omz 0 oddzialywania na srodowtsko U z r., poz. 2081, zm.) 

Informacje og6lne 
trybu formalno prawn ego sporzqdzenia 7I'Y1uIYl'"planu, w 

w POstf/powaniu) 

Zmiana Nr 209/2112010 Miejscowego Planu La:Q;OS;PQiGarVVV<LJ.ua Pr2:estrzenm~go 137/812006 
ulicy Czamego 1 w Rzeszowie - 3 

na Nr 1120 
paidziemika 2010 r. 

Miejscowego Zagospodarowania 
1 w Rzeszowie. Przystqpienie 

zrmenianego planu, tj. 
Z uzasadnienia do planu wynika, ze 

prawne 

ze 0 nie byly konieczne, mozliwosc 
etapami, stosownie do zlozonych wniosk6w. 

Nr 209/21/20 Miejscowego Planu Zagospodarowania Pr 
kontynuacjq. ww. nu\t'P,nn,,,,, wynikajq.cq. 

..~s·trzienrleg;o 
w rejonie Zawiszy 

Do tej pory cztery kt6re uchwah; 0 Pf2~ysll4plen1U Obejmowaly one 
teren powlerzchni ok. 20,52 

- 1 w 3 
ze zlozonych wnioskow. 

ha, jest w poludniowo-zachodniej 
Dq.browskiego. 

powierzchni ok. 
jest ul. Solidamosci, uL 

ul. Architektow, a takZe terenami przeznaczonych pod 

obszar 0 

wH~lOlroalZurna lub uslugi. 
ustalenie nowych zabudowy 

po1trzl~banu i uwarunkowaniami wyst~pujq.cymi na 

ustaleit Studium Uwarunkowait i Kierunkow 
Zagospodarowania Pr ..~estrzienrle.Q;O Miasta .K.Z:eS2~o"',,a uchwalonego uchwala Nr XXXVII/I 13/2000 

ustalenia, uwzglydniajq. uwarunkowania zagospodarowania 
oraz funkcjonalno-przestrzenne z terenami sq.siednimi. 

z dnia 4 2000 r. z pozn. zm. 
w projekcie zmiany 

Zmiana planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym oddzialywania 
na srodowisko oraz prognozq. skutkow finansowych, zostala opracowana zgodnie z obowiq.zujq.cymi 

i 



ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
(Dz. z 2018 r., 1945) oraz z dnia 

2003 r. w sprawie wymaganego 
prz,estrzenne;;:o z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). 

'7lTll"n,,, planu pr2:epl:ov;ractzorIO 
na srodowisko, z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do z dnia 
3 2008 r. 0 udostypnianiu 0 srodowisku udziale 
spoleczenstwa w ocmonie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na <,,.ArlA,,,, (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1, z p6Zn. 

"'-'Htl""'''' planu uwzglydnia ponadto L'l-\.I.L'-"Ua Z dochowaniem 
obowi¥Uj'J:cych procedur wynikajq,cych z ww. przepisow. 

Kzes2:oV;13 V!".v~'n W stycznia 1 r. 0 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 
w ulicy 1 w poprzez 
"Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy ogloszen w 
w Informacji Publicznej 
i ogloszeniu termin i zasady wnioskow. VVU'V~'1'>VVY wyznaczono do 

16 2011 r. W ww. terminie nie wplyn€(ly wnioski zmiany 20912112010 
1371812006 w rejonie 

Na Urbanistyczno-Architektoniczna 
zaopiniowaIa projekt 10 Miejscowego Planu Zagospodarowania Pr2:estrzenn(~go 
Nr 137/812006 w 1 - 3. Od dnia 
2018 r. Prezydent pismem z dnia 5 201 
planu do pozostalych instytucji i organow wlasciwych opiniowania i uzgadniania. Po uzyskaniu 
pozytywnych i uzgodnien planu wraz z oddzialywania na srodowisko, 

wylozony do w dniach 21 2018 r. do 19 2018 r. 
Ogloszenie i Rzeszowa 0 terminie wylozema do publicznego 
wgl'J:du zmiany p1anu i "Prognozy" 13 2018 r.: w ""<W:~""j," 
codziennej "Nowiny", na tablicy w VU"'f,",L.X'" 

(BIP). Informacja 0 wylozeniu projektu 7rTll:ctn" 

Przewodniczq,cemu Rady 

rzeszy zainteresowanych. W dniu 


Zawiszy 
tj. do 4 stycznia 2019 L, wplyn€(:l:y uwagi do projektu 

formalno-prawnej, projekt 
stn~erutle)2~O Nr 137/812006 w rejonie 

HL""'LU. Rzeszowa, uchwalenia. 

Uchwal'J: Nr VIW131/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miasta uchwalila zmiany 
Nr 209/2112010 Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie 
Zawiszy 1 w 3. 

II Uzasadnienie wyborn przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwh17;an 
alternatywnych. 

W trakcie 112010 Miejscowego Planu 
Przestrzennego Nr 137/812006 w rejonie Zawiszy - 1 w Rzeszowie 3 analizowano 
kilka koncepcj I w szczegolnosci w zabudowy mieszkaniowej 

one mozliwosci budynkow i ich wysokosci. Wplyw na srodowisko 
analizowanych rozwi<jZaIi nie roznil w istotny sposob poniewaz mozliwosc wariantowania ustalen 
planu 



projektu ---------J 

Oehrony 

powierzchni'} zmiany planu, 
istniej'}cyrn zagospodarowaniern terenow, 

Ul"rl"'rtt projektu. 

II 	 Inforrnacja, w jaki spos6b zostaly pod uwag~ i w jakirn zakresie zostaly 
uwzgI~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Do zrniany planu 	 oddzialywania 
na srodowisko przyrodnieze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglt(dniono, 

zawarte w przygotowanyrn na potrzeby 
planu oraz uzgodniony z Regionalnyrn Dyrektorem 

i Panstwowym Powiatowyrn Sanitarnyrn w Rzeszowie. Prognoza me 
uwag do projektu zmiany 

W 
oddzialywan na srodowisko, 
przyrodniczym, ktorego 

planu, 
spowoduj'} ZD<teZlt1yc 

negatywnyeh 
w srodowisku 

Informacja, w jaki spos6b zostaly pod uwag~ i w 

uwzgh;dnione opinie wlasciwyen organ6w, 0 ktoryen rnowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 


1. oddzialywania na zawarte 
w pisrnie: 

1) Regionalnego 
 Oehrony 	 znak:: 

WOOS.411.1 

2) 
 Powiatowego Inspektora 


PSNZ.462-1-512011 z 4 

z uwzglt(dnieniern zmian wprowadzonych w obowi¥uj,}cej ustawie. 


2. 	 W procesie uzgadniania zrniany projektu planu, wraz z prognoz'} oddzialywania na 

w 
1LAP.2 Z dnia 21Iutego 2011 r. (wplym;lo dnia 

2011 r. (wplynt(lo 
plsmern 

do zaopiniowania do Panstwowego 
pisrnern znak: 
8 

3. do 
Ochrony w 

znak::WOOSAlOA.148.2018.PW.2 z dnia paidziernika 2018 r. (wplyTIylo dnia 26.lO.2018 r.) 
zaopiniowal pozytywnie projekt zrniany planu bez uwag. 

II Informacja, w jaki spos6b wzi~te pod uwag~ w jakim zakresie zostaly 
uwzgl«;dnione zgloszone uwagi i 

1. po ogloszeniu w prasie 
o podjt(ciu ucnwaly 0 pr2:yst:aPllenm 

z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu nn'p<;:j-r7"t1T1I'1lTI 

tenninie tj, 16 1 r. 8 wnioski 
ro2:pa1trz(me przez 

me Miejscowego 
IJr'7Pctr'7P'nnc'O'ANr 137/812006 w rejonie 1 w ~-....w""L.VVV 

2. zgodnie z art. 17 2 



1) G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo znak: 
1 z dnia 27 stycznia 11 r. 

2) Regionalna Dyrekcja Ochrony w 
WOOS.410J.36.2011 z dnia 31 stycznia 2011 r., (wplynyfo 02.02.2011 r.); 

Karpacka Sp6!ka Gazownictwa z 0.0. w Zaklad w 
- pismo KSG IIlIOTOIOnOll4/21l1 z dnia 31 2011 r., (wplynylo 

dnia 03.02.2011 r.); 

4) Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament 
pismo RR-ISY7634.1.2S.2011 z dnia 4 lutego 2011 r., (wplynylo dnia 
09.02.2011 r.); 

5) Wojewoda Podkarpaeki - pismo 1 z 91utego 1 r., (wplynylo 
dnia 14.02.2011 

Oddzial w Tamowie pIsmo 
dnia 14.02.2011 r.); 

7) PGE Dystrybucja SR-SIDP-959IPP-16/178/2011IDP
2222 z dnia 14 lutego 1 r.); 

8) Podkarpaeki Wojew6dzkiej StraZy 
WZ.5562/l1/l1 z dnia 24 styeznia 2011 r., (wplynylo 

Wszystkie VIllI.""'''.• zostaly przeanlall"w i wziyte pod orz<J,01>:allla projektu 
zmiany planu. 

3. 	 Opinie i uzgodnienia '''''".xru,'h do i opmlOwania 
zmiany planu, iune nit wyrnienione w 58 ustawy 0 udostypnianiu informacji 
o i oehronie, udziale w oehronie oraz 
oddzialywania na srodowisko: 

1) 	 Miejska Komisja Urbanistyezno Arehitektoniczna - nr 2/11112018 z dnia 
29 2018 r.; 

2) 	 Podkarpacki "'1"Il1~"rr'" W Rzeszowie pismo 
SNZ.9020.11 2018 r. (wplynylo dnia 05.11 r.); 

Wydzial Srodowiska i Rolnietwa Urzydu - pIsmo SR
V1644.IS6.2018 z dnia 19 2018 r. dnia 23.10.2018 r.); 

4) Wojewodzki Sztab wojskowy w znak: WSzWRz-WOPER,407.3.2018 z 
15 paidziernika 2018 r. (wplyuylo dnia 18.10.2018 

.81.201 : 17460 z dnia 

6) 	 Okn(gowy KRO.51 1 1.122.201 L.dz. 
3428 10.2018 

7) Wojewodztwa Podkarpackiego w 	 RR-IV.299.201n'£'\"'i:J,,"v 

Z dnia 23 2018 r. (wplynf(lo dnia 02.11.2018 r.); 

8) 	 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial - pIsmo 18/10/1003 
W/201 1 Z dnia 2018 r. (wplyn«lo dnia 26.10.2018 r.); 

9) 	 Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle znak: 
131.18 z 24 	 8 r. dnia 29.10.2018 r.), 

10) Operator ...... <I.""V\"'''+1':,V Oddzia! w Tamowie 
znak: OT-DL.402. r. (wplyot;lo dnia 29.10.20 

Projekt ----..--J planu w przedlozonym do .. ....".,,"... zostal zaopiniowany i uzgodniony 
uwag. 

http:29.10.20
http:SNZ.9020.11


4. 	 Uwagi dotycz'!-ce projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wgl,!-du: 
do wylozonego do publicznego wgl<t-du w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r. 

projektu zmiany Nr 209/2112010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego - 1 w Rzeszowie - 3, wraz z prognoz,!
oddzialywania na srodowisko w terminie skladania uwag, tj. do dnia 4 stycznia 2019 r., nie 
wplyn«ly uwagi do projektu zmiany planu oraz "Prognozy". 

W zwi¥ku z zakonczeniem procedury formalno-prawnej, zmian« planu skierowano do uchwalenia. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie prognozuje si« transgranicznego oddzialywania realizacji ustalen zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewaz plan nie wprowadza funkcji, kt6rych 
oddzialywanie mogloby rniee zasiyg ponadlokalny, transgraniczny. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacj i zmiany N r 209/2112010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego - 1 w Rzeszowie - 3, winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu, w ramach oceny zmian 
zachodz'!-cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najllliliej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki rea1izacji 
planu miejscowego. Nie rna wi«c potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 

D 'R ~<'KTO~ 
. ,>11 ., 
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