
PODSUMOWANlE I UZASADNIENIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNli:GO 


Nr 294/6/2017 w re,jonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o 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) 

Infonnacje ogolne: 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno-prawnego sporzqdzania planu, w tym informacja 
o udziale spoleczdlstwa w post?powaniu) 

Przyst~pienie do sporz~dzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie nast~pilo w oparciu 0 uchwaJy Nr LIIl175/2017 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. 

W projekcie planu przeznacza siy tereny pod: zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinn::t-, zielen 
urzqdzonq, czysc drogi gtownej , CZySC drogi zbiorczej , czysc drogi wewnytrznej i czysc ci~gu pieszo
jezdnego. Wyznaczone tereny stanowiq bezposredni~ kontynua~jy lub uzupetninie przeznaczenia 
terenow z uchwalonego planll zagospodarowania przestrzennego Nr 73/3/2004 "Przybyszowka 
Kantor6wka" - 1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. Przedlozony do uchwalenia projekt planu 
Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie, obejmuje teren 0 powierzchni okol0 4,15 ha. 

Ustalenia projektu planu s~ zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierllnkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwaloI1ym uchwat~ Nr XXXVII/I13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
z poin. zm. Stlldium okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinnq z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowo-uslugowej lub uslugowej, 
zwiqzanej 
z usrugami podstawowymi, z wykluczeniern inwestycjj mog~cych znaCZqCO oddzialywac na 
srodowisko, zieleni urzqdzonej, w tym 0 charakterze rekreacyjnym, ulic publicznych klasy 
dojazdowej, u1ic wewnytrznych, sciezek (drog) rowerowych, ci~gow pieszo-jezdnych i pieszych, 
parkingow, obiektow i urzqdzen infrastruktury technicznej oraz studium okresla kierunki 
zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zielen urzqdzonq z dopuszczeniem ciqgow pieszych 
i pieszo-rowerowych, obiektow i ur~dzen infrastruktury techniczn~j. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tyro progno~ oddzialywania na 
srodowisko oraz prognozq skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥uj,!cymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu pfzestrzeru1ym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 , z p6in. zm.), w zwi¥ku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o zmial1ie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 0 Panstwowej Inspekcji 
Sanitamej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 
871) oraz przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1587). 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
Informacje dotycz~ce udzialu spoleczellstwa w procedurze sporz~dzania planu : 

Dnia 21 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Rzeszowa, ogiosil 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie u1. Mieleckiej 
w Rzeszowie poprzez ogioszenie w miejscowej prasie, przez ohwieszczenie na tablicach ogioszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji lPublicznej, na stronie internetowej 



Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin oraz zasady """aua,,,,,, wnioskow do projektu 
planu. ogloszeniu 0 przyst<l,pieniu do sporZ'l,dzenia planu, w tenninie, wplyn<l,f 

Rozpatrzenie wniosk6w przez Miasta Rzeszowa w dniu 15 marca 
2018 r. 

uwagy w trakcie 
byly na 

VUoCLU'-V udzielane byly Biuro Rozwoju 
kt6re opracowywalo dotycZ'l,ce zgodnosci przewidywanych rozwi;,!zan 

do Prezydenta Miasta Rzeszowa wnioskami 0 wydanie 0 warunkach zabudowy 
i terenu. W maju 2018 r. wyst<l,piono do Miejskiej Urbanistyczno-
Arehitektonicznej 0 zaopiniowanie projektu planu Nr 294/612017, w dniu 29 maja 2018 r. uzyskalon 
pozytywn,! ww. Komisji wraz z wniesionymi 

W 2018 r. wyst<l,piono 0 7<1rlt"''"lI{\UJ<ln,p 

W rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie do 
z 

sp. z 0.0. 

korekt wynikaj,!cych z uwag projekt planu pozytywnie 
zaopllllOwany przez Podkarpackiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w 
Wojew6dzki Ochrony Zabytk6w z siedzib,! w Delegatura 
w Rzeszowie, Miejski Zarz<l,d Drog w Rzeszowie oraz Polsk<l, Sp61ky Gazownictwa z 0.0. Odzial 
Zaklad Gazowniczy w Gazownia w KZes,~ovvl 

Projekt planu Nr 294/6/2017 wraz z prognoZ'l, oddzialywania na srodowisko wylozony do 
publicznego wgl£!du. odbylo siy w dniach: od listopad do 29 grudnia 2018 r. vgmszen 
i obwieszczenie 0 wylozenia do ukazalo sly w dniu 15 
w miejscowej na tablicy ogloszen w oraz w JJHA'VLV 

Publicznej na Urzydu. uwag. W 
r. odbyla siy w projekcie planu. 
Nr 294/6/2017 w uL Mieleckiej w Rzeszowie, w wyznaczonym tenninie, 

W zwi'l,zku z procedmy projektu Planu zostal on ..rr"",,, T." pod 
obrady Rady Miasta nLoV.;JLM 

Uchwal<l, Nr IXl168/2019 Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2019 r. zostal uchwalony Miej scowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. 
w Rzeszowie. 

Informacja w jaki i w zakresie zostaiy i w jakim zakresie 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko : 

Ustalenia projektu planu wymagania ochrony srodowiska i przyrody. Przyjyte rozwi'l,zania 
oparte zostaly na analizach i w prognozie oddzialywania na 
srodowisko, sporz'!dzonej na l"\{\1rr7f't"\V projektu planu. Przedmiotem przeprowadzonych analiz byla 
oeena dostosowania funkcji, i intensywnosci przestrzennego do 
uwarunkowan przyrodniczych, trwalosci podstawowych przyrodniczych na 
{\hl~7"'f'7P objytym planem, warunk6w odnawialnosci srodowiska, eliminowanie 
lub ograniczenie zagrozen i oddzialywania na opis SD()SC>DU 

WW. oddzialywania na 



c: 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddziafywan, wynikajqcych 
z ustalen projektu planu na poszczeg61ne elementy srodowjska, okreslone zostaly zasady jego 
ochrony: 

> ochrona przed halasem 
dla zapewnienia odpowiednich warunkaw akustycznych w terenie zabudowy 

mieszkaniowej nakazano, aby uciqz.liwosci zwiqzane z lokalizacjq urzqdzen i obiektow oraz 
komunikacja nie powodowaly prLekroczen dopuszczalnych poziomow halasu, okreslonych dla 
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinl1ej, 

> ochrona wod podziemnych 
objycie calego obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wody, 
odprowadzenie sciek6w komunalnych poprzez siec kanalizacji sanitamej do miejskiej 

oczyszczalni sciekaw, 
odprowadzenie wad opadowych z terenow z.abudowy, ciqgow komunikacyjnych do 

kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu, 
> ochrona zasobow przyrody 

nakaz utrzymania minimalnego udziaru powierzchni biologicznie czynnej w terenie 
zabudowy mieszkaniowej, 

> ochrona powietrza 
stosowanie indywidualnych tr6del ciepla nie powodujqcych zanieczyszczenia 

srodowiska w szczegolnosci powiettza atmosferycznego, 
dopuszczono zaopatrzenie w cieplo z miejskiej sieci cieplowniczej po jej rozbudowie, 

> ochrona grunt6w 
nakaz wyposaZenia obszar6w zabudowy w system kanalizacji wodno-sciekowej , 

> ochrona krqiobrazu 
wprowadzenie zasad ladu przestrzennego i wymog6w dotyczq,cych walor6w 

arcbitektoniczllych i estetycznycb. 

Przeznaczenie terenow pod planowane funkcje bydzie nieznacznie oddzialywac na poszczegolne 
elementy srodowiska. Pomimo bezposredniego i stalego charakteru niektorych oddziafywan przy 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiqzan technicznych przekroczenie standardow jakosci srodowiska 
okreslonych prawem jest malo prawdopodobne. 

W granicach projektu planu brak jest zbiomikow w6d powierzchniowych i podziemnych, brak 
jest r6wniez udokumentowanych ujyc wod podziemnych oraz stref ochronnych ujyc i zbiomikow 
wodnych. Zachodnia granica obszaru objytego planem przylega do rowu odwadniajqcego 
stanowiqcego prawobrzemy dopfyw potoku Przyrwa, zas po polnocnej stronie, poza granicq obszaru 
objytego planem, przepfywa potok Przyrwa. Rozwiqz.ania dotycz<}ce ochrony wod i gruntow przyjyte 
w projekcie planu zapewniajq w maksymalnym stopniu eliminacjy zanieczyszczen srodowiska wodno
gruntowego. 

Przyjyte rozwi'l-zania w sferze gospodarki wodno-kanalizacyjnej wzmacniajq cele srodowiskowe 
okreslone dlajednolitych czysci wod powierzchniowych i podziemnych. 

W granicach projektu planu brak jest terenow lesnych oraz terenow rolnycb, objytych ochronl1 na 
podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 I'. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych. 

Informacja w jaki sposob i w jakim zalm~sie zostaly wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl-rdnione opioie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy : 

Projekt Planu wrc3Z z Prognozl'! oddziafywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: 
BRMRI7323/35/1789/2018 z dnia 26 listopada 2018 I'. (wplyn«to 11 grudnia 20181'.), kt6ry 
zaopiniowal bez uwag pismem znak: WOOS.410A.I77.20 18.AP3 z dnia 10 grudnia 2018 I'. 

http:WOOS.410A.I77.20


W procesie Planu wraz z Prognoz~ odzialywania na srodowisko projekt 
przekazany do zaopiniowania Panstwowego Powiatowego Inspektora w 
oraz do Podkarpackiego Wojew6dzkiego pismami 
BRMRl7323/35/1788/2018 z dnia Iistopada 8 r. (wplynyl0 Jistopada 8 r.) 
j BRMRl7323/35/1791/2018 z dnia 26 jistopada 2018 r. (wplynylo 27 2018 Projekt pIrum 

l'-L"',i:)LVVY 

pozytywnie te organy. opinie przyjyto do prac projektem 
planu. 

Panstwowy Powiatowy Inspektor 
z dnia 10 grudnia 2018 r., mnhm"J" 

Podkarpacki 
SNZ.9020.11.247.201 z dnia 03 

pIsmo 

Sanitamy, 
",n"rnA}" 06 grudnia 2018 r. 

8 

znak: 

Informacja w jaki i w jakim zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zal{resie zostaly 
uwzgl~dnione zgloszone uwagi i wnioski: 

j wnioski przez wymienione wart. 57 i \vw. ustawy, w 
uprawnione do opiniowania lub projektu miejscowego planu na podstawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : 

1~ 'IV U IV':' r;.J L.1VLVHIj,;,j ua. VUU~l. ill t" 1. I pI\.L ~ U,;)U1VV y. 

Komenda W ojew6dzka Pan stwowej POZamej w Rzeszowie, pismo 
WZ.5562.8.2018 z dnia 12.02.2018 r., wplynylo 14.02.20 r. 

- Podkarpacki Urz~ Wojew6dzki, znak: 1.10.2018 z dnia 18 r., 
wplyn€(lo 14.02.2018 

- Podkarpacki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska znak: WI.7040.9.2018.LD 
z dnia 14.02.2018 r., 14.02.2018 
Okr((gowy Urz~d w Krosnie, pismo KRO.5111. 8.KM 
498110212018 z dnia 18 r., WPfyn((fO 19.02.2018 

G6rnictwo Nafto-we i - Oddziat w Sanoku, mak: 

OGiE/DEIDEM/Sanokl48/2018 z dnia 15.02.2018 r., wplynylo 21.02.2018 r. 


Podkarpacki Wojew6dzki Zabytk6w Ur~d 
 Zabytk6w 
z siedzib~ w Przemyslu, pismo znak: Rz-IRN.S 18.2018.BS z 27.02.2018 r., 
wplyn((lo .03.2018 r. 

8 r., wplynylo 22.02.2018 r. 
lJa,.I\.l'O~V Departament 

Polska sp. w Tarnowie, pismo 
PSGJA.RODZ.422.011.18 z dnia 8, 21.02.2018 r. 

Oddzial w Tarnowie, znak: 
z dnia 21.02.2018 r., wplyJ1€(lo 23.02.2018 r. 

)nPr<ltr.r Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM 

2.~~~~lliIDJ~~mulliill~~~~mm~ 
Opinie do projektu planu: 


Srodowiska w
Ochrony pismo znak: 
10.12.2018 r., wplynylo 11. 8 r. 

Komenda Wojew6dzka Panstwowej Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: 
WZ.5562.94.2018 z dnia 14. 18 r., wplyn€(fO 13.12.2018 r. 

http:PSGJA.RODZ.422.011.18
http:18.2018.BS
http:WI.7040.9.2018.LD
http:14.02.20


"-.. 


- Komenda Miejska Panstwowej Straiy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.42~2.1.18 
z dnia 14.12.2018 L, wplynylo 18.12.2018 r. 
Urz'!d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, pismo znak: SR~ 
VI.644.200.2018 z dnia 12.12.2018 r., wplynylo 13.12.2018 L 

Podkarpacki Pa6.stwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy, pismo znak: 
SNZ.9020.11.247.20 18.EP z dnia 03.12.2018 r., wplynylo 06.12.2018 r. 

Uzgodnienia do projektu planu: 
ZarZ'!d Wojewodztwa Podkarpackiego, pismo znak: RR~IV.7634.266.2018.ADS z dnia 
11.12.2018 r., wplynylo 21.]2.2018 L 

Wojewoda Podkarpacki, brak pisemnej odpowiedzi - z\vrotne potwierdzenie odbioru 
Wojewodzki Urz'!d Ochrony Zabytkow w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie, pismo znak: 
L.dz. Rz-IRN.5150.136.2018.BS z dnia 05.12.2018 r., wptynylo 07.12.2018 L (uwaga), L.dz. 
Rz-IRN.5150.136.2018.BS z dnia 31.12.2018 r., wplynylo 02.01.2019 r. 
Miejski Zarz4d Drog w Rzeszowie - pismo znak: TD.7323.208.2018.AG L.d.: 20690 z dnia 
12.12.2018 r., wplynylo 13.12.2018 r. (uwagi), TD.7323.208.2018.AG L.d.: 22329 z dnia 
02.01.20191'., wplynylo 03.01.2019 r. 
Wojewodzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismo znak: WSzWRz-WOPER.407.3.2018 
z dnia 03.12.2018 r., wplynylo 06.12.2018 r. 

- Agencja Bezpieczenstwa Wewnytrznego - Delegatura w Lublinie, brak pisemnej odpowiedzi
zwrotne potwierdzenie odbioru 

- Bieszczadzkj Odzial Straiy Granicznej, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie 
odbioru 

- Dyrektor Okrygowego Urzydu Gorniczego w Krosnie, pismo znak: KRO.5111.135.2018.GK 
L.dz.39779112/2018 z dnia 12.12.2018 r., wplynyto 12.12.2018 r. 

- Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie, pismo znale PSNZ.456.32.2018 
z dnia 10.12.2018 L, wplynylo 12.12.2018 L 

- PGW Wody Polskie Regionalny Zarz'!d Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, brak pisemnej 
odpowiedzi -- zwrotne potwierdzeoie odbioru 

Wykaz dodatkowych opinii: 
- Polska Sp6tka Gazownictwa sp. Z 0.0. w Warszawie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle, 

Gazownia w Rzeszowie, pismo znak: PSGJA.RODZ.442.144.18 z dnia 11.12.2018 L, 

wplynyto 17.12.2018 r. (uwagi), PSGJA.RODZ.442.002.19 z dnia 02.01.2019 r., wplynyto 
17.01.2019 L (uwagi), PSGJARODZ.442.018.19 z dnia 30.01.2019 r., wplynylo 04.02.2019 L 

- PGE Dystrybucja S.A O. Rzeszow, pismo znak: REIIRPIRKIP1201811112049/W/20181121140 
z dnia 04.12.2018 L, wplynylo 06.12.2018 L 

- Operator Gazoci,!g6w Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A, pismo znak: 2018-192410 OT
DL.402.45.2018.4 z dnia 06.12.2018 L, wplyoylo 10.12.2018 L 

- ZarZ'!d Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, pismo znak: ZM.031.15.2018.MK L.dz. 5186 z dnia 
04.12.2018 r., wplynylo 05.12.2018 r. 

- Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, pismo znak: BGM-N.472.3.66.2018.BZ z dnia 
02.12.2018 r., wplynylo 10.l2.2018 r. 

3. Wnioski: 
Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 21 listopada 2017 r. og!osil 0 przyst,!pieniu do sporz,!dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej 
w Rzeszowie poprzez ogloszenie w miejscowej prasie, przez obwieszczenie na tablicach ogloszeii 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a tam w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej 

http:BGM-N.472.3.66.2018.BZ
http:ZM.031.15.2018.MK
http:PSGJARODZ.442.018.19
http:PSGJA.RODZ.442.002.19
http:PSGJA.RODZ.442.144.18
http:KRO.5111.135.2018.GK
http:TD.7323.208.2018.AG
http:TD.7323.208.2018.AG
http:Rz-IRN.5150.136.2018.BS
http:Rz-IRN.5150.136.2018.BS
http:SNZ.9020.11.247.20
http:MZ.5562.42~2.1.18


U rzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin 2 marca 2018 r. oraz zasady skladania 
wniosk6w do projektu Planu. Po ogloszeniu 0 przyst<J,pieniu do sporZ4dzenia Planu, 
w wyznaczonym terminie, wplyn'll jeden wl1iosek. 

4. Uwagi: 

W dniu 15 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Rzeszowa poinfol1110Wal 0 wylozeniu projektu Planu 
wraz z Prognoz'l oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl<}du poprzez ogloszenia w gazecie 
codziennej Nowiny i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen. W ogloszeniu okreslono term in "\'vylozenia do publicznego wgilldu w dniach: od 24 stycznia 
2019 r. do 22lutego 2019 r. Termin skladania uwag do projektu Planu wraz z ProgIl0Z4 oddzialywania 
na srodowisko wyznaczono na dzien 8 marca 2019 r. W dniu 31 stycznia 
2019 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi¥3niami przyjytymi w projekcie Planu. 

W wyznaczonym terminie do projektu Planu nie wplynyly zadne uwagi. Do Prognozy oddzialywania 
na srodowisko nie wplynyly uwagi, 0 czym Prezydent Miasta Rzeszowa poinformowal za 
posrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. 

5. Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej 
w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz z zal,!cznikami. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1945, z p6Zn. zm.) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze nie narusza on 
ustalen studium, rozstrzygajllc jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektll Planu oraz 
sposob6w realizacji inwestycji celu pubJicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta po stwierdzeruu, 
ze nie narusza on ustalen Studium, przyjyla plan uchwal,! Nr 00168/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

Wyniki post~powania transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jefeli zostalo 
przeprowadzooe: 

Nie zachodzila potrzeba postepowania dotycZ4cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujq: mozliwosci takiego oddzialywania. 

Propozycje dotyc~ce metod i CZltstotliwosci przeprowadzaoia monitoringu skutkow realizacji 
postanowien dokumentu : 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 294/6/2017 
w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie powLnien 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, z p6Zn. 
zm.), w rarnach oceny zmian zachodZ'lcych w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania 
ocen aktualnosci tego planu. 

Oceny te powinny bye wykonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen POWillllY bye przedstawiane Radzie Miasta 
Rzeszowa. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenie srodowiskowe skutki real izacj i 
planu. Nie rna wiyc potrzeby okreSlania dla tego Planu specjalnego systemu monitoringu wplywu na 
srodowisko. 

7-J..-~ t4t I~ Zup l'lt L 

17--r-
" 

o,R .en;J70 

(lIIICZII 


