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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 27118/2015 w rejonie ul. Grechuty 
i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - w cz«sci dotycz~cej terenu MWIU 

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, z pain. zm.) 


• Infonnacje og61ne 

Synteza ustalen 

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 27I1S/2015 w rejonie ul. Grechuty 
i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - w cZysci dotyczqcej MW/U zostat opracowany na podstawie 
uchwaty Nr XVIII329/20 15 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 paidziernika 2015 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystqpienie 
dOtYCZYfO obszaru , polozonego na osiedlu F. Kotuli , na wschod od at. W. Witosa, przy 
ul. Krajobrazowej. 

Pl"zedmiotem opl"acowanla planu jest zmian ustalen, obowiqzujqcego dotychczas dla 
przedmiotowego terenu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 32/14/2000 
"Wzgorza Staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w czysci, oznaczonej na rysunku planu 
konturem od 1 do 35 ( przyjyty UChWafq Ne XLlI1S9/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 
2005 r., z poin . zm.), wskazujqcego zabudowy mieszkaniowqjednorodzinnqjako funkcjy wiodqcq. 

W zwiqzku z nowymi potrzebami inwestycyjnymi rozwijajqcego siy miasta, projekt nowego 
planu w miejsce terenu , oznaczonego na obowiqzujqcym dotychczas planie symbolem Mn/Uch, 
wyznaczono teren MW/U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem ustug - w slad 
za rozwijajqq si y juz w bezposrednim sqsiedztwie funkcjq tego rodzaju. 
Ola terenu ustaJono nowe zasady zabudowy i zagospodarowania, dostosowane do obowiqzujqcych 
przepisow oraz uwarunkowal1. Obstugy komunikacyjnq tej zabudowy przewidziano z istniejqcej drogi 
publicznej. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia, uwzgl«dniajq uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego obszaru oraz powiqzania funkcjonaJno-przestrzenne z terenami sqsiednimi . 

Ustalenia projektu planu Sq zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwatq Nr XXXVIII1 13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
Z poin. ZIll . Studium okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zabudowy 
mieszkaniowq wielorodzinnq. Przyjyte w projekcie planu ustalenia uwzglydniajq istniejqce powiqzania 
funkcjonalno - przestrzenne. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzia-/ywania 
na srodowisko oraz prognozq skutkow finansowych, zostaf opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U z 20 IS r., poz. 1945, z poin. zm .) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 15S7). 

Plan uwzglydnia ponadto przepisy odrybne i zostaf sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych 
procedur wynikajqcych z ww. przepisow. 

W trakcie sporzqdzania projektu planu przeprowadzono strategicznq oceny oddzia-/ywania na 
srodowisko, z zapewnieniem udziafu spofeczel1stwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 
3 paidziernika 200S r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spofeczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaJywania na srodowisko (Oz. U. z 20 IS r. 
poz. 20S1, z p6in . zm .). 



na tablicy 
Bililetynie Informacji Publ internetowej 

ill podano tennin i Termin skladania wniosk6w wyznaczono 
dnia II stycznia 2016 r W ww. term Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek. 
Prezydent w dnill 28 stycznia 2016 r. ztozony wniosek. 

Na posiedzeniu w dnill 21 kwietnia 2016 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
zaopiniowala pozytywnie projekt wnioskujq.c 0 wprowadzenie kilku Dotyczyly one 
zlikwidowania zapisu budynku w ilosci 
okreslajq.cego ilos6 kolor6w na elewacji oraz zmiany 

czynnej dla terenu oznaczonego na rysunku planu mniej nit 
35%" na "nie mniej niz budowlanej. Po wprowadzeniu korekt, 
od dnia 30 czerwca 2016 r. Rzeszowa pismem z dnia 16 L, przekazal 

planu do wtasciwych do 
Po uzyskaniu projekt 

oddzialy\,lania na do 
ia 20J 6 r. do 

Ogloszenie i Rzeszowa 0 

wgl<idu projektu planu w dniu 18 sierpnia 
"Nowiny", na tablicy Miasta Rzeszowa oraz w 
(BIP). Informacja 0 planu do publ r6wniez 
Przewodniczq.cemu Rady powiadom ienia jak rzeszy zainteresowanych. 

W dniu 8 wrzesnia odbyta siy dyskusja publiczna i przyjytymi 
w projekcie Miej Zagospodarowan ia Nr 1/8/2015 w rejonie 
ul. Grechuty i ul. w Rzeszowie. W wyznaczonym tj. do 7 pazdziernika 2016 r, 
w dw6ch pismach do projektu planu. Nr V1I/854/2016 Prezydent 
Miasta Rzeszowa uwagi. Po tenninie wplynyla uwaga, kt6ra pozostala bez 
rozpatrzenia. Rzeszowa pismem z dnia 16 16 r., po wprowadzeniu do 
projektu planu korekt wynikajf!cych z zarzf!dzenia, ponownie wyst<+piI 
o opinie do ochrony Inspektora 
Sanitarnego w f'-LC;:'.W 

ponownie wylozony do 
i obwieszczenie 

20 6 r. w 
w oraz w Biuletynie 

i obwieszczeniu okreslono i nieprzekraczalny 
16 lutego 2017 r. W dniu 19 odbyla Sly dyskusja publiczna 

w projekcie planu. Do Planu Zagospodarowania 
Nr 271/8/2015 w rejonie uL w Rzeszowie oraz do 

rnmlfYnI oddzialywania na srodowisko nie wplynyly uwagi. 
z zakollczen iem procedury forma Ino-prawnej, projekt Miejscowego Planu 

Przestrzennego Nr 271/8/2015 rejonie ul. Grechuty 
w Rzeszowie, przedstawiono do uchwalenia. 

Nr XLl/880/20J7 z dnia 28 marca 17 r Rada Miasta Rzeszowa uchwalifa 
Planu Zagospodarowania Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty 

r<l7{\u/p; W Rzeszowie. 



W dniu 4 kwietna 2017 r. Prezydent M Rzeszowa przekazaf Wojewodzie 
UChWafy Nr XLl/880/20 J7 z marca 17 r. Rada Rzeszowa w 
M Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/8120 J5 w rejonie 

wraz z zalqcznikami i dokumentacjq prac 

o 	planowaniu 
ich Radzie 

zlozyta S'ldu 
16 sierpnia J7 r. uchylif zaskarzone rozstrzygniycie 

nadzorcze, Na wyrok Wojewodzkiego Administracyjnego Wojewoda do 
w Warszawie. Sqd na 

iu I marca 2018 r. uchylil zaskarzony wyrok i oddalH Rady Miasta Rzeszowa, 
Wojewody. 

etapu procedury 
tj. gdyz zostaiy 

do 
wglqdu 

Administracyjny planu, wyiozonego 
wglqdu po raz VIII854/20 16 z 

ika 16 r. llwzglydn w calosci, w istocie w . ione, 
iyciem Wojewody i wyrokiem Administracyjnego powtorzono 

procedury formalno- prawnq. 
19 z dnia 2019 r. Prezydent Miasta skorygowat 

zarzqdzenie Nr VIII854/20 16 z 28 16 r. w rozpatrzenia uwag 
wniesionych Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 271/8/2015 w rejonie 
lli. Grechuty i uL Krajobrazowej w ze stanem stwierdzonym przez Naczelny Sqd 
Administracyjny. Projekt planu w cZysci dotyczqcej terenu wraz z I nieuwzglydnionych 

ponownie Radzie do uchwalenia. 
Nr XV1274/2019 Miasta Rzeszowa ita Miejscowy Plan LagOSPOdarowa 

ul. i ul. Kraiobrazowei w 
dotycz'}cej terenu MW/U, uwag. 

• Uzasadnienie wyboru dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
alternatywnych. 

W sporz'}dzania Miejscowego Planu Nr 271 15 
uL Grechuty j ul. Krajobrazowej w i przestrzennych. 

zabudowy terenu. Wpiyw na srodowisko 
siy w spos6b poniewaz mozliwosc wariantowania 

koniecznosciq uwzglydnienia: 
Studium Uwarunkowa6 i Zagospodarowania 

Miasta Rzeszow3, llchwara Nr XXXVIll113/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. z zm., ustalell projekt planu nie moze 

terenu, 
obowl'}zuj'}cego Miejscowego Planu zagospodarowania Nr 4/2000 

przyal W. Witosa w Rzeszowie, 
uwarunkowail komunikacyj nych. 

zostaf optymalny wariant uwarunkowania 
w granicach oraz uwarunkowania zewllytrzne, co potwierdza sporzqdzona 

prognoza oddziarywan ia na 



, Ie: 

zaopiniowat 

W odpowiedzi 
.J 1.2016 r.) 

oraz przez obwieszczenie, a 

wptynC).l J wniosek. 
rozpatrzony przez Prezydenta Miasta r\Lt;:;:,iLU 

II 	 Informacja, w jaki sposob wzi~te i zakresie 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na 

Do projektu zmiany planu sporzCldzolla oddziatywania projektu planu na 
srodowisko icze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte 

na potrzeby planu oraz 

ustalenia 
Ustalenia 

II zostaly wzi~te pod uwag~ i w zakresieInformacja, 
L.~H1~UIUUUL opinie UltQQS""1Ul'(1l" organow,o mowa wart. 57 i ww. ustawy. 

prognoza na zawarte1. 

ekofizjograficznym przygotowanym 
prognozy z 

l<ltrmr\J1TI Inspektorem Sanitarnym w 

negatywnych oddziatywan na 
w srodowisku przyrodniczym, dotyczq. 

Ochrony 

zmlan 

I) Regionalnego Ochrony w 
ia 2016 r. (wpfynyfo dnia 07.01.2016 r.), 

-

Kzeszowle pismem 
WOOSA11.1.16S.20 lS.AP.2 z dnia S 

2) Pallstwowego lnspektora ~anltarnego w pismem znak: 
17 grudnia 2015 r. (wptynyfO dnia 22.1 

wprowadzonych w obowiqzujqcej ustawie. 
12-1-24/15 z 

2. 	 projektu projekt wraz z oddziatywania na 
ia i 

Pal1stwowego fnspektora w 
06.07.2016 

W odpowiedzi 

PSNZ.4S6.13.20 J 6 z dnia J lipca 16 r. (wptynyfO r.) 


Powiatowy Inspektor 
 zaopiniowaf pozytywnie projekt planu, 

II wytozenie: 


3. 

1) I wyfozenie: 

-Regional nem u Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 


Panstwowego Powiatowego lnspektora 
16 z dnia 21 

-

iowania: 

znak:WOOS.41 16.BKA z dnia 
projekt zmiany p 

lipca 2016 r. (wptynyfO dnia 25 
uwag, 

16 r.) -

II 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod w jakim zostaly 
uwzgl~dnione uwagi i wnioski. 

J. 	 Wnioski po ogfoszeniu w 
zwyczajowo 0 podjyciu 0 przystqpieniu 
z art. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
terminie tj. do J] stycznia 20]6 r. (do planu) 
przeanalizowany i w dniu 28 stycznia 16 r. 

2. 	 Wnioski 1 1 organow do uzgadniania i opiniowania zgodnie z art. J7 pkt 2 
o iu 	 i zagospodarowaniu przestrzennym: 

http:PSNZ.4S6.13.20
http:WOOSA11.1.16S.20


1 ) Wojew6dzkiej Pallstwowej Pozarnej w - pIsmo 
171.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., (wplynyfO dnia 21.1 

Pozarnej pismo znak: 
8.12.2015 

3) 	 Urztj.d Wojew6dztwa Podkarpackiego 
pismo znak: RR-XVII1.7634.261.20 15.ADS z dnia 21 grudnia 2015 r., (wplynyfO dnia 
23.12.2015 

Naftowe Gazownictwo SA Oddziaf w Sanoku - pismo 
1284/2015z 24 grudnia 2015 r. (wplynyfO dnia 30.12.2015 r.); 

Rzeszowa .127.201 
1.20161'.). 

GAZ-SYSTEM S.A., Oddziaf w Tarnowie 
4 stycznia 2016 r., (wplynyfO dnia 08.01.2016 r.); 

Wszystkie zostaly przeanalizowane i pod uwagy w trakcie sporztj.dzania projektu 
planu. 

3. 	 Opinie i lema do . 
zmiany planu, inne niz informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale srodowiska oraz 

oddzialywania l1a srodowisko: 


I) 	 M Komisja Urban - Architektoniczna - uchwafa nr III/4/20 16 z dnia 
21 2016 r.; 

3) Zarztj.d Dr6g w - pismo 16.WK L.d.: 11 z dnia 
41ipca 2016 r (wplynyfo dnia 05.07.2016 r.); 

7) 	 Wojew6dzki Urzltd Zabytk6w z w Przemyslu pismo znak: 

3.5150.59.2016 z dnia 8 I ipca 2016 r., (Wplyl1yfO dnia 12.07.2016 r.). 


U w pismo KRO.5 I J J .66.20 J6.KM 
16zdnial3lipca2016r. 16 

Wojew6dztwa Podkarpackiego w 

pismo znak: RR-XVIII.7634.122.201 z dnia 12 Upca 2016 r. dnia 
16 r.); 

6) Przesyiowych S.A. w Tarnowie pismo 
15/4zdnia 12Iipca2016r.(wplynyfodnia 15.07.2016 

planu w 	 do zostat uzgodn 

4. 	 dotycztj.ce projektu planu do publicznego wgltj.du wraz z prognozlt 
oddzialywania na srodowisko: 
I) podczas wYl0zenia publicznego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 271 15 w ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w 

w dniach od 23 2016 r. 


16 r., w dw6ch wplynyly 


zabudowy mieszkaniowej wietorodzinnej na 

kalen dachu budynku jako do ul 

http:wgltj.du
http:dotycztj.ce
http:RR-XVII1.7634.261.20


okreslenia wysokosci zabudowy w ilosci kondygnacji do trzech. 

Zarz<}dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa N r VIII854/20 16 z dnia 28 pazdziernika 2016 r. 

zmienionym Zarz~dzeniem Nr VIll1291 /2019 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2019 r. 

(zgodnie z wyrokiem NSA) rozpatrzono uwagi wniesione do projektu planu . 

Szczeg6fowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera zaf<}cznik do ww. zarz<}dzenia. 


2) podczas WYfozenia do publicznego wgl<}du projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 27118/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie wraz 
z prognozq oddziaiywania na srodowisko, w dniach od 4 stycznia 2017 r. do 2 lutego 2017 r., 
nie wpiynyiy uwagi. 

Nieuwzglydnione uwagi przedstawiono wraz z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 271 /8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w Rzeszowie - w czysci 
dotycz<}cej terenu MW/U Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie uwzglydnifa. SzczegOfowe 
uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera zaf<}cznik Nr 2 do llchwaiy Nr XV/274/2019 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2019 r. 

• 	 Wyniki postltPowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie prognozuje siy transgranicznego oddziafywania real izacj i ustalen zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewaz plan nie wprowadza funkcji, kt6rych 
oddziaiywanie mogfoby miee zasiyg ponadlokalny, transgraniczny. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i czltstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkOw 
realizacji postanowien dolmmentu. 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 271/8/2015 w rejonie u I. Grechuty i u I. Krajobrazowej w Rzeszowie - w czysci dotycz<}cej terenu 
MW/U, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu, 
w ramach oceny zmian zachodzqcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny 
aktualnosci tego planu. 

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

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego. Nie ma wiyc potrzeby okrdlania dla zmiany planu specjalnego systemu 
monitoringu wpiywu na Srodowisko. 

BUrG ,ZWOJU 
1\1 ~~~0 ~.ESZOWA 
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tel. 17 748 ':,9 00 fax 17/484902 • )i· ••~nl,
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