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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE  

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009  

na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I 

 

sporządzone stosownie do art. 42 pkt 2 i 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. z 2018 r., poz. 2081, z późn.zm.) . 

 

 Informacje ogólne 

(synteza ustaleń planu oraz przebieg trybu formalno – prawnego sporządzenia planu,  

w tym informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu)  
 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I został opracowany na podstawie uchwały Rady Miasta 

Rzeszowa Nr LVIII/964/2009 z dnia 7 lipca 2009 r., która wraz z późniejszymi zmianami dotyczy 

obszaru o pow. ok. 124 ha, położonego na osiedlu Przybyszówka w rejonie ulic: Potokowej Słoneczny 

Stok, Bł. Karoliny, Wołyńskiej i Dębickiej. 

 

Miejscowy plan Nr 185/12/2009 podjęto w celu określenia nowego przeznaczenia i nowych zasad 

zagospodarowania terenów dawnej wsi Przybyszówka, włączonych w granice administracyjne 

Rzeszowa, w dostosowaniu do potrzeb rozwoju miasta.  

 

Miejscowy plan Nr 185/12/2009 opracowywany jest etapowo. Pierwszy etap oznaczono jako 

część I i obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,08 ha, położony w rejonie ul. Potokowej i ul. Słoneczny 

Stok. Uchwalenie planu miejscowego ma na celu zarezerwowanie terenów pod fragmenty dróg 

publicznych, tworzący podstawowy układ komunikacyjny zachodniej części miasta. Drogi 

te zapewnią dostępność komunikacyjną nowych terenów budowlanych oraz powiązania osiedlowe 

i ogólnomiejskie. Osiedle Przybyszówka, w tym obszar, w którym położony jest teren objęty 

projektem planu, podlega szybkiej urbanizacji. Powstaje nowa zabudowa, głównie mieszkaniowa, 

co wymaga równoczesnej realizacji infrastruktury technicznej, w tym drogowej.  

  

W granicach miejscowego planu nr 185/12/2009– część I, wyznaczono: drogę publiczną zbiorczą 

KDZ, stanowiącą kontynuację ul. Wołyńskiej w kierunku południowym, drogę lokalną KDL.2, 

stanowiącą przedłużenie ul. Potokowej i ul. Jana Wywrockiego w kierunku zachodnim oraz drogę 

lokalną KDL.1 łączącą ww. drogi. Ponadto teren wzdłuż potoku Mikośka ZP/WS przeznaczono pod 

zieleń urządzoną i wody powierzchniowe śródlądowe. 

 

Przyjęte w miejscowym planie ustalenia uwzględniają występujące uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne z terenami 

sąsiednimi.  

 

Ustalenia miejscowego planu są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/113/2000 

z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm. Studium określa kierunek zagospodarowania terenu objętego 

planem pod fragment ulicy zbiorczej (biegnącej od ul. Bł. Karoliny w kierunku południowym), ulice 

lokalne i zieleń urządzoną, stanowiącą część większego obszaru o funkcji ekologicznej związanej 

z potokiem Mikośka. 

Miejscowy plan 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 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
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2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587). 
 

W trakcie sporządzania projektu planu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania 

na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów 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 z 2018 r., 

poz. 2081, z późn.zm.). 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 2 września 2009 r., w prasie miejscowej Gazeta Codzienna 

„Nowiny” a także poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu, ogłosił o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu. W obwieszczeniu i ogłoszeniu podano termin oraz zasady 

składania wniosków do projektu planu. W wyznaczonym terminie, tj. od 2 września do 23 września 

2009 r. zainteresowani mogli wnosić wnioski do projektu planu. Wpłynęło dziewięć wniosków, które 

zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w dniu 14 października 2009r. Wszystkie 

wnioski od instytucji i organów, a także wnioski osób zainteresowanych, złożone po terminie zostały 

przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie sporządzania projektu. W czasie trwania procedury 

zainteresowane osoby informowane były na bieżąco o postępach w opracowaniu projektu. 

W związku z uwzględnieniem wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie poszerzono 

zakres planu o teren położony pomiędzy ul. Bł. Karoliny a terenami ogródków działkowych, 

niezbędny dla lokalizacji usług publicznych - komisariatu policji. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 

3 grudnia 2009 r. ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla terenu, o który 

poszerzono zakres MPZP Nr 185/12/2009, w prasie miejscowej Gazeta Codzienna „Nowiny” a także 

poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. W obwieszczeniu i ogłoszeniu podano 

termin oraz zasady składania wniosków do projektu planu. W wyznaczonym terminie, tj. od 3 grudnia 

do 24 grudnia 2009 r. zainteresowani mogli wnosić wnioski do projektu planu. W tym terminie 

nie wpłynął żaden wniosek w zakresie ww. obszaru. Wszystkie wnioski od instytucji i organów 

zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie sporządzania projektu. 
 

Na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. Miejska Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna 

pozytywnie zaopiniowała projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie –część I.  

Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony we wrześniu/październiku 2018 r. przez 

właściwe organy i instytucje. W związku z dokonanymi uzgodnieniami, projekt planu uległ zmianie. 

Zwiększono m in. obszar objęty planem w części I oraz powierzchnię terenów dróg publicznych 

lokalnych. Projekt planu ponownie zaopiniowano i uzgodniono w grudniu 2018 r. i uzyskano 

pozytywnie stanowiska organów.  

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu, 

w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Słowackiego 9, w dniach od 4 stycznia 

do 1 lutego 2019 r. Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o terminie wyłożenia 

do publicznego wglądu projektu planu i „Prognozy” ukazało się w dniu 27 grudnia 2018 r. 

w miejscowej prasie Gazeta Codzienna „Nowiny”, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. Określono 

zasady składania uwag. W dniu 16 stycznia 2019 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Do projektu miejscowego planu, w wyznaczonym 

terminie, tj. do dnia 15 lutego 2019 r. nie złożono uwag. 

Projekt planu skierowano do uchwalenia.  Uchwałą Nr IX/166/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rada 

Miasta Rzeszowa uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 

na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I. 
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 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych; 
 

 

W trakcie sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, rozpatrywano kilka rozwiązań 

alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych. 

Analizowano w szczególności różne warianty zajętości terenów pod przebiegi dróg publicznych, 

w tym dotyczące ustalenia szerokości dróg w liniach rozgraniczających.  

Wpływ na środowisko analizowanych rozwiązań alternatywnych nie różnił się w sposób istotny, 

ponieważ możliwość wariantowania ustaleń planu, 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.,  z którym stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, plan musi być 

zgodny, 

- kontynuacji istniejących i projektowanych w obowiązujących planach miejscowych, przebiegów 

ciągów komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, w tym w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 76/6/2004 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie, 

- warunków terenowych oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, w sąsiedztwie 

projektowanych dróg, 

- uwarunkowań przyrodniczych, związanych z występowaniem doliny wzdłuż potoku Mikośka. 
 

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 miejscowego planu została sporządzona prognoza oddziaływania ustaleń projektu 

planu na środowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono, m.in. informacje 

zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu 

oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierała uwag do projektu planu. 

W Rozdziale VIII „Prognozy” wskazano rozwiązania projektu planu, ograniczające wpływ 

negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego zagospodarowania terenu. 
 

 

 Informacja 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; 

 

I. Uzgodnienia/opinie: 
 

 

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano 

do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: 

BRMR/7323/22/1385/2018 z dnia 7 września 2018 r.) 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOŚ.410.4.134. 

2018.AP.3 z dnia 1 października 2018 r., wpłynęło 1 października 2018 r., zaopiniował 

projekt planu bez wnoszenia uwag. 
 

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano 

do zaopiniowania / uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie ( pismo znak: BRMR/7323/22/1390/2018 z dnia 7 września 2018 r.) 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem znak: PSNZ.456.24.2018  

z dnia 27 września 2019 r., wpłynęło 28 września 2018 r. uzgodnił projekt planu. 
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II. Ponowne uzgodnienia/opinie (w związku z dokonanymi zmianami po uzgodnieniach): 
 

 

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano 

do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: 

BRMR.4210.185.12.2009.MS22 L.dz.1859.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.) 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOO.410.4.178. 

2018.AP.3 z dnia 12 grudnia 2018 r. zaopiniował projekt planu bez wnoszenia uwag. 

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano 

do zaopiniowania/uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie (pismo znak: BRMR.4210.185.12.2009.MS22 L.dz.1855.2018 z dnia 30 listopada 

2018 r.) 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem znak: PSNZ.456.34.2018 

z dnia 3 grudnia 2018 r., wpłynęło w dniu 5 grudnia 2018 r. uzgodnił projekt planu. 

 

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

zgłoszone uwagi i wnioski ; 

 

1. Wnioski złożone po ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także 

w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: 

 Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie, w okresie 

wyznaczonym na składanie wniosków, tj. od 2 września do 23 września 2009 r. wnioski złożyli: 

 Pan                         , o przeznaczenie działek nr ewid: 5952/4, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 

5952/10, 5952/11, 5952/12, 3362/3, 1335/28, 1109/1, 1109/2, 1110/12, 1110/13, 1110/14, 

1114/3, 1117/12, 1128/5, 4156/3, 4156/4, 4157/6, 4157/14, 4157/15, 4145/3, 4219/1 

obr 222 pod działalność usługową o funkcji hotelowo-gastronomicznej i rekreacyjnej. 

(Rozpatrzeniu podlegał wniosek w zakresie dotyczącym działek nr ewid. 5952/10, 5952/11, 

3362/3 i 1109/2 oraz części działki nr ewid. 5952/12. W zakresie działek lub ich części 

położonych poza opracowaniem projektu planu wniosek jest bezprzedmiotowy i nie podlegał 

rozpatrzeniu); 

 Pan                  , o przeznaczenie działki nr ewid. 3710/1 obr. 222 pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługową – realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

i budynku usługowego o funkcji handlowo-usługowo-biurowej; 

 Pani                     , o przeznaczenie działki nr ewid. 3749, obr 222 pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – realizację jednego budynku mieszkalnego; 

 Pani                   , o przeznaczenie działki nr ewd. 3762/1 obr 222 pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – budowę budynku mieszkalnego; 

 Państwo                                                            , o przeznaczenie działek nr ewid. 3413/1 

i 3478, obr. 222 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową lub zabudowę 

usługową;  

 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, o przeznaczenie działek nr ewid. 3362/3, 

5952/12 obr 222, pod usługi publiczne – komisariat policji;  

                                                                                                                , o przeznaczenie działek 

nr ewid.  5956/8, 3417/1, 3417/3, 3424/3, 3424/4, 3425/1, 3425/2, 3426/1, 3426/2, 3467/3, 

3467/4, 3477/1, 3543, 3722, 3748, 3980 obr. 222 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

i wielorodzinną oraz usługi komercyjne towarzyszące zabudowie mieszkaniowej. 

(Rozpatrzeniu podlegał wniosek w zakresie dotyczącym działek nr ewid. 5956/8, 3467/3, 

3467/4, 3477/1, 3722, 3748, 3980. W zakresie działek lub ich części położonych poza 

opracowaniem projektu planu wniosek jest bezprzedmiotowy i nie podlegał rozpatrzeniu); 
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                                , o przeznaczenie działek nr ewid. 3637, 3941, 3942, 3729 i 3996, obr. 222 

pod zabudowę mieszkaniową (Rozpatrzeniu podlega wniosek w zakresie dotyczącym działek 

nr ewid. 3729, 3996 oraz części działek nr ewid. 3941 i 3942, obr. 222. W zakresie 

dotyczącym działki nr ewid. 3637 oraz fragmentów działek położonych poza zakresem 

opracowania planu wniosek jest bezprzedmiotowy. 

 Pan               , o przeznaczenie działki nr ewid. 1240, obr 222 pod zabudowę usługową 

komercyjną, mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej.  

Wnioski zostały rozpatrzone częściowo pozytywnie i negatywnie, zgodnie z rozstrzygnięciem 

Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 października 2009r. Informacja o rozpatrzeniu ww. 

wniosków została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

 Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu, o który poszerzono zakres MPZP Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie, w okresie wyznaczonym na składanie wniosków, tj. od 3 grudnia 

do 24 grudnia 2009 r. w zakresie ww. obszaru nie złożono wniosków, o których mowa w art. 

17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

2. Wnioski instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego 

planu, po zawiadomieniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu, zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

wnioski innych instytucji: 

 Wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie, złożyli: 

 Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  

przekazanie pisma do załatwienia Komendantowi Miejskiemu PSP w Rzeszowie - pismo 

znak: WZ.5562/65/09 z dnia 7września 2009 r. wpłynęło 10 września 2009 r., 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562/26-2/09 

z dnia 9 września 2009 r. wpłynęło 11 września 2009 r., 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, pismo znak: ZK.40130-88/09 z dnia 

9 września 2009 r. wpłynęło 14 września 2009 r., 

 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, przekazanie kompetencji do PGNiG 

S.A. w Warszawie; Oddział w Sanoku, pismo znak: KRO/512/110/09/MA z dnia 7 września 

2009 r., wpłynęło 14 września 2009 r., 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku, pismo znak:  

GM-750/196/09 z dnia 16 września 2009 r. wpłynęło 21 września 2009 r., 

 Wojewoda Podkarpacki , Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury, pismo znak: 

I.IV.7041-1-118/09 z dnia 17 września 2009 r. wpłynęło 21 września 2009 r., 

 Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Wschód, Rozwój 

i Gospodarka Zasobami, Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci, pismo znak: 

STTEERERU/R/944/1062/DW/09 z dnia 17 września 2009 r. wpłynęło 21 września 2009 r., 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, pismo znak: 

TT-0300-89/09 Jas/GG/01 z dnia 17 września 2009 r. wpłynęło 21 września 2009 r., 

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

w Rzeszowie, pismo znak: KSG III/OTO/40/29/09 z dnia 16 września 2009 r. wpłynęło 

22 września 2009 r., 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismo znak: RDOŚ-18-WOOŚ-

7048-4-152/09/ap z dnia 23 września 2009 r. wpłynęło 24 września 2009 r., 
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 PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o., pismo znak: SR-8/DP-9653/PP-16/1429/2009/DP-9542  

z dnia 23 września 2009 r. wpłynęło 25 września 2009 r., 

 Regionalny Zarząd Gospodarki w Krakowie, pismo znak: NU-5060-R-122-4017/FR/09 

z dnia 24 września 2009 r. wpłynęło 28 września 2009 r. 

 Wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, o który 

poszerzono zakres MPZP Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie, złożyli: 

 Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przekazanie 

pisma do załatwienia Komendantowi Miejskiemu PSP w Rzeszowie, pismo znak: 

WZ.5562/77/09 z dnia 8 grudnia 2009 r., wpłynęło 11 grudnia 2009 r., 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak; MZ.5562/33-2/09 

z dnia 15 grudnia 2009 r., wpłynęło 18 grudnia 2009 r., 

 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, przekazanie kompetencji do PGNiG 

S.A. w Warszawie; Oddział w Sanoku, pismo znak: KRO/512/137/09/MA z dnia 9 grudnia 

2009 r., wpłynęło 16 grudnia 2009 r., 

 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, pismo znak: IRZ-

505/R/895/09 z dnia 14 grudnia 2009 r., wpłynęło 17 grudnia 2009 r., 

 Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury, pismo znak: 

I.IV.7041-1-143/09 z dnia 14 grudnia 2009 r., wpłynęło 17 grudnia 2009 r., 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zarząd Województwa 

Podkarpackiego, pismo znak: ZK.40130-115/09 z dnia 17 grudnia 2009 r., wpłynęło 

22 grudnia 2009 r.,  

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

w Rzeszowie, pismo znak: KSGIII/OTO/40/36/09 z dnia 18 grudnia 2008 r., wpłynęło 

30 grudnia 2009 r., 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku, pismo znak:  

GM-750/286/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., wpłynęło  23 grudnia 2009 r., 

 Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Tarnowie, pismo znak: 

TT-0300-89/09 Jas/GG/02 z dnia 21 grudnia 2009 r., wpłynęło 24 grudnia 2009 r., 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismo znak: RDOŚ-18-WOOŚ-

7048-4-174/09/ap z dnia 27 grudnia 2009 r. wpłynęło 29 grudnia 2009 r. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organów zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie 

sporządzania projektu. 

 

3. Opinie i uzgodnienia instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu 

Przybyszówka w Rzeszowie – część I, innych niż wymienione w art. 57 i 58 ustawy 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 I. Opinie i uzgodnienia przestawili: 

 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna: Uchwała nr 1/IV/2018 z dnia 13 czerwca 

2018 r.;  

 Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pismo znak:  

SR-VI.644.143.2018 z dnia 20 września 2018 r., wpłynęło  21 września 2018 r.; 

 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem znak: 

SNZ.9020.11.186.2018.EP z dnia 18 września 2018 r., wpłynęło 20 września 2018 r., wniósł 

o uzupełnienie treści projektu planu o zapisy zobowiązujące do zastosowania rozwiązań 

eliminujących lub ograniczających do minimum ewentualne przyszłe ponadnormatywne 

oddziaływanie planowanych dróg na obszary z zabudową mieszkaniową, 
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 Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem znak BRMR/7323/22/1485/2018 z dnia 

3 października 2018 r. złożył stosowne wyjaśnienia, 

 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem znak  

SNZ.9020.11.186.2018.EP z dnia 15 października 2018 r. wpłynęło 17 października 

2018 r.,  zaopiniował pozytywnie projekt planu w zakresie sanitarno-higienicznym, pod 

warunkiem uzupełnienia tekstu o zapisy j.w.; 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR-IV.7634.197.2018.ADS 

z dnia 25 września 2018  r. wpłynęło w dniu 1 października 2018 r.; 

 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, uzgodnienie z uwagami dot. szerokości dróg w liniach 

rozgraniczających - pismo znak: TD.7323.92.2018.AG L.d.:15644,17263 z dnia  

12 października 2018 r. wpłynęło 17 października 2018 r.; 

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismo znak: WSzWRz-WOPER.407.3.2018 

z dnia 27 września 2018 r., wpłynęło 1 października 2018 r. Postanowienie Nr 76; 

 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, odmowa uzgodnienia w odniesieniu do terenu 

górniczego Kielanówka-Rzeszów - 1, Postanowienie znak: KRO.5111.102. 2018.KM L.dz. 

30726/ 09/2018 z dn. 24 września 2018r. wpłynęło 24 września 2018 r., 

 Prezydent Miasta Rzeszowa pismem znak: BRMR/7323/22/1483/2018 z dnia 

3 października 2018 r. ponownie zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu planu 

po wniesieniu korekt, stosownie do wytycznych Postanowienia z dn. 24 września 2018r., 

 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie uzgadnia pozytywnie projekt planu - pismo znak: 

KRO.5111.118.2018.GK L.dz. 33390/10/2018 z dnia 16 października 2018 r. wpłynęło 

w dniu 16 października 2018 r.; 

 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie, pismo znak: uzgodnienie z uwagami 

konserwatorskimi - pismo znak:  L.dz.Rz-IRN.5150.101.2018.BS z dnia 24 września 2018 r., 

wpłynęło w dniu 25 września 2018 r.; 

 Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Odział Zakład Gazowniczy 

w Jaśle Gazownia w Rzeszowie, pismo znak: PSGJA.RODZ.422.117.18 z dnia 24 września 

2018r., wpłynęło 27 września 2018 r.; 

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, opiniuje pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia 

uwag - pismo znak: RE1/RP/KK/P/2018/9/832/w/2018/9/1809 z dnia 19 września 2018 r., 

wpłynęło 24 września 2018 r.; 

 Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie, pismo znak:  

OT-DL.402.284.2018.2 z dnia 25 września 2018 r. wpłynęło w dniu 27 września 2018 r.; 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - przekazanie pisma do 

załatwienia wg kompetencji do Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie - pismem znak: 

WZ.5562.68.2018 z dnia 18 września 2018r., wpłynęło 25 września 2018 r.; 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.31-2.18  

z dnia 25 września 2018 r., wpłynęło 27 września 2018 r.; 

 Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, pismo znak: BGM-IV.472.3.49.2018.BZ z dnia 

17 września 2018 r., wpłynęło 20 września 2018 r. 

 II. Ponowne opinie i uzgodnienia (w związku z dokonanymi zmianami po uzgodnieniach) 

przestawili: 

 Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pismo znak: SR-

VI.644.218.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. wpłynęło 17 grudnia 2018 r.; 

 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: 

SNZ.9020.11.255.2018.EP z dnia 10 grudnia 2018 r., wpłynęło 12 grudnia 2018 r.; 
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 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR-IV.7634.271. 

2018.ADS z dnia 18 grudnia 2018 r., wpłynęło 24 grudnia 2018 r; 

 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, pismo znak: TD.7323.92.2018.AG L.d.:21029 z dnia 

3 grudnia 2018 r. wpłynęło w dniu 6 grudnia 2018 r.; 

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismo znak: WSzWRz-WOPER.407.3.2018 

z dnia 12 grudnia 2018r., wpłynęło w dniu 17 grudnia 2018r., Postanowienie Nr 111 z dnia 

12 grudnia 2018r.; 

 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, pismo znak: KRO.5111.140.2018.GK L.dz. 40111/12 

/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. wpłynęło 14 grudnia 2018r.; 

 Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie, pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150. 138.2018.BS z dnia 

7 grudnia 2018r. wpłynęło 18 grudnia 2018r.; 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przekazanie pisma do 

załatwienia, zgodnie z kompetencją do Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, pismem 

znak: WZ.5562.94.2018 r. z dnia 4 grudnia 2018 r. wpłynęło 11 grudnia 2018 r.; 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.42-

5.1.18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wpłynęło w dniu 18 grudnia 2018 r. 

Projekt planu w zakresie przedłożonym do uchwalenia został zaopiniowany i uzgodniony 

pozytywnie, przez właściwe organy i instytucje.  

 

4. Uwagi dotyczące projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 

na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, wyłożonego do publicznego wglądu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

 Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu, wraz z prognozą oddziaływania  

na środowisko, w dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2019 r. oraz w terminie nie krótszym niż 

14 dni, wyznaczonym od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu, tj. do dnia 15 lutego 

2019 r. nie wpłynęły uwagi, do projektu planu. Nie wpłynęły również uwagi do prognozy 

oddziaływania na środowisko. 
 

 

 

 

 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 
 

Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środowisko, gdyż ustalenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, nie spowodują możliwości takiego 

oddziaływania.  

 

 

 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu; 

 

Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, winien być dokonywany zgodnie 

z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1945) w ramach oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

dokonywania oceny aktualności tego planu.  

 



Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej 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 rniejscowego Nr 18511212009 - czyse 1. 

Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu wplywu 
na srodowisko. 
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