
PODSUMOWANIE 
 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów-Dworzysko”. 
 

Sporządzone stosowanie 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) 

 

 INFO RMACJE OGÓ LNE 

(synteza ustaleń planu oraz przebiegu trybu formalno-prawny sporządzenia planu, w tym informacja o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) został opracowany na podstawie 
uchwały Nr XVII/260/2007 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 28 sierpnia 2007 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 
w rejonie „Rzeszów-Dworzysko”. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 135 ha położony w północno-zachodniej części 
miasta na Osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie.  

 W planie przeznaczono tereny pod przemysł, składy i magazyny, usługi komercyjne, obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi publiczne, 
drogi publiczne główne, drogi publiczne lokalne, drogę publiczną dojazdową, zieleń urządzoną oraz 

sieci infrastruktury technicznej oraz budowle im towarzyszące. Określono zasady zagospodarowania 
terenu, zasady zabudowy i kształtowania formy architektonicznej, zasady dostępności i obsługi 
komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. 

Plan opracowany został przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na 
terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, z późn. zm.  

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. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. 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). 

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

Po przekazaniu materiałów do Wojewody Podkarpackiego i sprawdzeniu przez niego 
Uchwały pod kątem zgodności z przepisami prawa ogłoszono komunikat o przystąpieniu do 
sporządzenia ww. planu w miejsco wej prasie, Internecie - BIP Urzędu Miasta w Rzeszowie i na 
tablicach ogłoszeń w dniu 11 września 2007 r. Zawiadomiono również organy i instytucje właściwe 
do uzgodnienia i opiniowania planu. W ustawowym terminie tj. 21 dni od ukazania się ogłoszenia  
o przystąpieniu do sporządzenia planu ( termin minął 4 października 2007 r. ) wpłynęły 2 wnioski. 
Przystąpiono zatem do projektowania. W dniu 18 grudnia 2007 r. przedstawiono koncepcję projektu 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu 7 lutego 2008 r.  odbyło się posiedzenie 
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MKUA, na którym zaprezentowano projekt MPZP Nr 156/11/2007 w rejonie „Rzeszów-Dworzysko”, 
który uzyskał pozytywną opinię. Projekt planu wysłano do uzgodnienia i zaopiniowania. Właściwe 
organy uzgodniły i zaopiniowały projekt pozytywnie. W dniu 10 lipca 2008 r. w gazecie Codziennej 
,,Nowiny” ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. W dniach  od 
18 lipca 2008 r. do 11 sierpnia 2008 r. trwało wyłożenie publiczne projektu planu. W dniu 7 sierpnia 
2008 r. o godzinie 11:30 odbyła się dyskusja publiczna w sali  nr 2 przy ulicy Jagiellońskiej 6  
w Rzeszowie nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.  

W wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa terminie 
przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenie planu, t j.  
w czasie do 26 sierpnia 2008 r. -  wpłynęło osiem uwag dotyczących przyjętych w projekcie 
rozwiązań. 

 
 UZASADNIENIE WYBO RU PRZYJĘTEGO  DO KUMENTU W O DNIESIENIU DO  

RO ZPATRYWANYCH RO ZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH. 
 
 W trakcie sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,, Rzeszów-Dworzysko” w Rzeszowie rozpatrywano kilka 
wariantów, w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. 
Dotyczyły one rozmieszczenia funkcji w granicach planu, zasad zagospodarowania i warunków 
zabudo wy terenu oraz zasad zabudowy. Wpływ na środowisko rozważanych rozwiązań  wariantowych 
będzie różnił się w sposób istotny od istniejącego zagospodarowania.  

Ustalenia planu, mające istotny wpływ na środowisko, ograniczone były koniecznością 
uwzględnienia: 

- ustaleń obowiązującego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000r., 
z późn. zm., z którym stosownie do obowiązujących przepisów, plan musi być zgodny, 
-  kontynuacji istniejących i projektowanych w obowiązujących 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. 
 
 INFO RMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE PO D UWAGĘ I W JAKIM 

ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIO NE USTALENIA ZAWARTE W PROGNO ZIE 
O DDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ; 

 
 Do projektu planu została sporządzona Prognoza oddziaływania ustaleń projektu planu na 
środowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu Prognozy uwzględniono, m.in. informacje zawarte  
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
 Do projektu planu sformułowano uwag i zalecenia, które zostały uwzględnione w trakcie prac 
projektowych. Przyjęte w planie rozwiązania, w aspekcie ich wpływu na środowisko przyrodnicze,  
w tym minimalizowania negatywnych skutków jego realizacji, oceniono pozytywnie. 
 
 INFO RMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE PO D UWAGĘ I W JAKIM 

ZAKRESIE ZO STAŁY UWZGLĘDNIO NE O PINIE WŁAŚCIWYCH O RGANÓW,  
O KTÓ RYCH MOWA W ART. 57 I 58 WW. USTAWY; 
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Opracowanie projektu planu zostało zakończone we wrześniu 2008 r. Projekt planu nie podlegał 
opiniowaniu z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz, U. Nr 199 
poz.1227). Zgodnie z wykładnią Wojewody Podkarpackiego  przekazaną pismem  z dnia 4 grudnia 2008 r. znak 
pisma: I.IV-0713-1/08. Opracowane do projektu planu dokumentacje: ekofizjografii, prognozy oddziaływania na 

środowisko były przedmiotem opiniowania i uzgadniania z Wojewodą Podkarpackim i jego wydziałami oraz  
z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, przed wejściem w życie nowej ustawy.  

Powyższe opinie i uzgodnienia przyjęto do prac nad projektem planu. 
 

 INFO RMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE PO D UWAGĘ I W JAKIM 
ZAKRESIE ZO STAŁY UWZGLĘDNIO NE ZGŁOSZO NE 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 złożyli (wg daty wpływu wniosków): 
 
 
1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej- pismo znak: WZ-5562/65/07 z dnia 

19.09.2007 r. 
2. Wojewoda Podkarpacki , Oddział Gospodarki Przestrzennej- pismo znak: I.IV.7041-1-

133/07 z dnia 20.09.2007 r. 
3. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Podkarpackie Biuro 

Planowania Przestrzennego – pismo znak: PBPP-ZK.7323/1/113/07 z dnia 21.09.2007 r. 
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie- pismo znak: NU-5060-132-

3008/FR/07 z dnia 27.09.2007 r. 
5. /1. Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie- pismo znak: KRO-512/105/07/MA z dnia 

27.09.2007 r. 
/2.  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku- pismo znak: GM-
750/212/07  z dnia 16.10.2007 r. 

6. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy  
w Rzeszowie- pismo znak: TR-0720/46/2007 z dnia 03.10.2007 r. 

7. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział W Tarnowie- pismo 
znak: TT-0300-0150/07 Jas/K/01 z dnia 08.10.2007r. 

8. Starosta Rzeszowski- pismo znak: RI.3050/9/PN-T/2007 z dnia 02.10.2007 r. 
9. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Środowiska i Rolnictwa- pismo 

znak: ŚR.IV-0718-3/126/07 z dnia 09.10.2007 r. 
Wnioski złożone po upływie terminu wyznaczonego do ich składania: 

10. RZE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.- pismo znak: SR-9/2457/PP-16/D-P-452/2007 z dnia 
26.11.2007r. 

 
Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 
 

1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna- Uchwała Nr 1/2008 z dn. 7 lutego 2008 r.,  
2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, pismo znak: KRO/512/29/08/MA  

z dnia 20 marca 2008 r. 
3. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR/PBPP-ZK-7323/2/27/08 

z dnia 31 marca 2008 r. 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: PSNZ.4612-14/08  

z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
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5. Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: I.IV.7041-2-35/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
6.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, pismo znak:  NU-5060-32-

3008/AS/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
7. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak:  

WZ.5562/14/08 z dnia 13 marca 2008 r. 
8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562/7/2/08  

z dnia 27marca 2008 r. 
9. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, pismo znak: 

TT-0300-0034/08 Jas/K/01z dnia 28 marca 2008 r. 
10. RZE Dystrybucja Sp. z o.o., pismo z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
11. Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego  Sp. z o.o. w Tarnowie - O/Zakład Gazowniczy 

w Rzeszowie, pismo z dnia TR-0720/18/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, pismo znak : 

GDDKiA O/RZ.P-1-073-17/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
13. Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, pismo z dnia: I.IV.7041-2-35/08 z dnia 21 kwietnia 

2008 r. 
14. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, pismo znak: RI.3050/8/PN-T/2008 z dnia 25 kwietnia  

2008 r. 
15. Państwowy Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pismo znak: PSNZ.4612-36/08 z dnia  

18 lipca 2008 r. 
16. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” Rzeszów – Jasionka, pismo znak: Rz-NR-

NRD-500-52/08 z dnia 24 lipca 2008 r. 
 

Zgłoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem. 
 
 Wnioski:  

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

11 września do 4 października 2008 r. złożono dwa wnioski do planu. Dnia 24 października 2007 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył następująco wniosek do projektu planu: 
1. nie uwzględniono wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Rzeszów,  

dotyczącego:  
- lokalizacji wzdłuż drogi krajowej A4 tylko budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowo-
handlowych, turystyczne hotelowe i restauracyjne, ponieważ nie dotyczy terenu objętego planem,  
- wniosku o uszanowanie wartości kulturowych, zabytkowych i przyrodniczych zespołu 
dworskiego zlokalizowanego przy ulicy Dworzysko, ponieważ nie dotyczy terenu objętego 
planem,  
- przeznaczenia całego terenu pomiędzy ulicą Dworzysko, a ulicą Ceramiczną aż do granic 
Rzeszowa pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną. 

2. uwzględniono wniosek na etapie przedprojektowym złożony przez Annę Bogaczewicz, dotyczący 
przeznaczenia w planie terenu jej działki pod usługi komercyjne, przemysł lub pod zabudowę  
mieszkaniową wielorodzinną. 
 
 
 Uwagi: 

 
Do projektu planu złożono 8 uwag w trakcie wyłożenia, a także w terminie 14 dni – 

ustawowo wyznaczonym, od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu,  tj. 
do 26 sierpnia 2008 r., które zostały rozpatrzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr V/671a/2008  
z dnia 16 września 2008 r., w następujący sposób: 
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- Nie  uwzględniono uwagi  państwa Anny i Juliana Świerków, dotyczącej przeznaczenia terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-Z w granicach działki 142/1, pod drogę zbiorczą 
publiczną. 

Ww. wnoszą o przeznaczenie ich nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

 

- Nie uwzględniono uwag wniesionych na piśmie w dniu 8 sierpnia 2008 r. przez mieszkańców 
Osiedla Rzeszów-Dworzysko, m.in. przez:  

 państwa Halinę  i  Marka Kocanów, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 340, właścicieli  
działek nr 273/1 i 272/3 położonych w obr. 222 w Rzeszowie, 

 pana Jana Szalę  zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 377, właściciela działek nr 1281, 1282, 
1283, 1284 położonych w obr. 222 w Rzeszowie,  

 państwa Małgorzatę  i  Zbigniewa Bąków, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 334, 
właścicieli działki nr 276 położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Zofię  i  Antoniego Bąków, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 346, właścicieli 
działki nr 271/11 położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Barbarę  i  Grzegorza Bąków, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 348, właścicieli  
działki nr 271/15 położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Zofię  i  Mariana Bochenków, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 2, właścicieli 
działki nr 294/1 położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Wandę , Anielę  i  Michała Rusinów, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 326, 
właścicieli działki nr 278/9 położonej w obr. 222 w Rzeszowie,  

 państwa Małgorzatę  i  Kazimierza Rusinów, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 326, 
właścicieli działki nr 278/8 położonej w obr. 222 w Rzeszowie,  

 panią Zofię  Rejman, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 7, właścicielkę działki nr 280/5 
położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Danutę  i  Józefa Wdowików, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 3, właścicieli 
działek nr 280/7 i 280/9 położonych w obr. 222 w Rzeszowie; 

 pana Karola Wdowika, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 3, właścicieli działek nr 280/7  
i 280/9 położonych w obr. 222 w Rzeszowie; 

 panią Martę  Kasiak, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 1, właścicielkę działki nr 280/8 
położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 panią Halinę  Świtalską, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 9, właścicielkę działki nr 280/4 
położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 panią Halinę  Oliwa, zam. w Rzeszowie, przy ul. Magnackiej 11, właścicielkę działki nr 280/3 
położonej w obr. 222 w Rzeszowie, 

 państwa Anetę Bochenek-Ciećkiewicz i  Piotra Ciećkiewicza, zam. w Rzeszowie, przy  
ul. Magnackiej 6, właścicieli działek nr 202/2, 279/3, 279/4, 281/3 położonych w obr. 222  
w Rzeszowie,  

 Parafię  Rzym.-Kat. św. Mikołaja w Rzeszowie przy ul. Dębickiej 64, reprezentowaną przez  
ks. Stanisława Sznajdera, 

do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko”, dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem KD-G, pod drogę główną publiczną, zlokalizowaną w sąsiedztwie ich 
nieruchomości, znajdujących się poza granicami obszaru planu. 

Wnioskują o zmianę kierunku przebiegu drogi - poza istniejącą zabudowę mieszkaniową znajdującą 
poza granicami opracowywanego MPZP Nr 156/11/2007, a także nie wyrażają zgody, aby powyższa 
droga sąsiadowała z ich działkami, ponieważ narażeni będą na uciążliwości związane z ruchem 
drogowym, co spowoduje obniżenie wartości i atrakcyjności ich działek oraz pogorszy jakość życia. 
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- Nie  uwzględniono uwagi  wniesionej na piśmie w dniu 20 sierpnia 2008 r. przez panią Małgorzatę 
Bąk i pana Zbigniewa Bąka, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 334, właścicieli działki nr 276 
położonej w obr. 222 w Rzeszo wie; do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko”, dotyczącej 
przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, pod drogę główną publiczną, 
zlokalizowaną w sąsiedztwie ich nieruchomości nr 276 w obr. 222, znajdującej się poza granicami 
obszaru planu. 

Ww. nie wyrażają zgody, aby powyższa droga sąsiadowała z ich działką, ponieważ uciążliwości 
związane z ruchem drogowym obniżą wartość i atrakcyjność działki, a także pogorszą jakość życia. 

 

- Nie  uwzględniono uwagi  wniesionej na piśmie w dniu 21 sierpnia 2008 r. przez Miejską 
Administrację  Targowisk i Parkingów, z siedzibą w Rzeszo wie przy ul. Rejtana 5, do ustaleń 
przyjętych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007  
w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko”, dotyczącej przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem Up, pod usługi publiczne (z dopuszczeniem lokalizacji miejskiego targowiska), 
komunikację, urządzenia transportu publicznego.  

Składający uwagę proponuje powiększenie powierzchni ww. terenu do wielkości 5-6 ha. 

 

- Nie  uwzględniono uwagi wniesionej na piśmie w dniu 25 sierpnia 2008 r. przez panią Wandę 
Rusin, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 326, do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko”, 
dotyczącej przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, pod drogę główną 
publiczną. 

Składająca uwagę wnosi o zmianę kierunku przebiegu drogi poza zabudo wę mieszkaniową, albo  
w pobliże granicy miasta lub na terenie gminy Świlcza. 

 

- Nie  uwzględniono uwagi  wniesionej na piśmie w dniu 25 sierpnia 2008 r. przez pana Kazimierza 
Rusina, zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 326, do ustaleń przyjętych w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-
Dworzysko”, dotyczącej przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, pod 
drogę główną publiczną. 

Składający uwagę wnosi o zmianę kierunku przebiegu drogi poza istniejącą zabudowę  mieszkaniową 
przy ul. Krakowskiej. 

 

- Nie  uwzględniono uwag wniesionych na piśmie w dniu 25 sierpnia 2008 r. przez mieszkańców 
Osiedla Rzeszó w-Dworzysko, m.in. przez państwa: Halinę  Kocan zam. przy ul. Krakowskiej 340, 
oraz Marka Kocana, Huberta Kocana, Antoniego Bąka zam. przy ul. Krakowskiej 346, oraz Zofię 
Bąk, Wojciecha Bąka, Grzegorza Bąka zam. przy ul. Krakowskiej 348, oraz Bartłomieja Bąka, 
Barbarę  Bąk, Zbigniewa Bąka zam. przy ul. Krakowskiej 334, oraz Małgorzatę  Bąk, Monikę  Bąk, 
Macieja Bąka, Andrzeja Oliwę , Mariana Bochenka zam. przy ul. Magnackiej 2, Anetę 
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Ciećkiewicz, Zofię  Rejman, Piotra Rejmana, Jana Szalę , Bartłomieja Szalę, Kazimierza Rusina 
zam. przy ul. Krakowskiej 326, Wandę  Rusin, Michała Rusina, Małgorzatę  Rusin, Martę  Kasiak 
zam. przy ul. Magnackiej 1, Sylwestra Kasiaka, Józefa Wdowika zam. przy ul. Magnackiej 3, 
Danutę  Wdowik, Karola Wdowika i Danutę  Znamirowską, do ustaleń przyjętych w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-
Dworzysko”, dotyczących przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, pod 
drogę główną publiczną, zlokalizowaną w sąsiedztwie ich nieruchomości, znajdujących się poza 
granicami obszaru planu. 

Wnioskują o zmianę kierunku przebiegu drogi - poza istniejącą zabudowę mieszkaniową znajdującą 
poza granicami opracowywanego MPZP Nr 156/11/2007, a także nie wyrażają zgody, aby powyższa 
droga sąsiadowała z ich działkami, ponieważ narażeni będą na uciążliwości związane z ruchem 
drogowym, co spowoduje obniżenie wartości i atrakcyjności ich działek oraz pogorszy jakość życia. 

 

- Nie uwzględniono uwagi  wniesionej na piśmie w dniu 26 sierpnia 2008 r. przez panią Halinę 
Kocan i pana Marka Kocana. zam. w Rzeszowie, przy ul. Krakowskiej 340, właścicieli działek nr 
273/1 i 272/3 położonych w obr. 222 w Rzeszowie, do ustaleń przyjętych w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko”, 
dotyczącej przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-G, pod drogę główną 
publiczną, sąsiadującą z działkami o nr 273/1 i 272/3 w obr. 222, zlokalizowanymi poza granicami 
obszaru planu. 

Ww. nie wyrażają zgody, aby przedłużenie powyższej drogi (objęte opracowanie MPZP  
Nr 167/6/2008) przechodziło przez ich działki, ponieważ uniemożliwia to ich zamiary inwestycyjne, 
obniża wartość i atrakcyjność działki, a także pogarsza jakość życia mieszkających na tych działkach  
i w sąsiedztwie.  

 

 WYNIKI POSTĘPOWANIA DO TYCZĄCEGO  TRANSGRANICZNEGO 
O DDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO , JEŻELI ZO STAŁO  PRZEPROWADZO NE; 

 
Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, gdyż ustalenia projektu planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania. 
 

 PRO PO ZYCJE DO TYCZĄCE METO D I CZĘSTO TLIWOŚCI  PRZEPROWADZANIA 
MO NITO RINGU SKUTKÓ W REALIZACJI O STANOWIEŃ DO KUMENTU; 

 
Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 156/11/2007 w rejonie ,,Rzeszów-Dworzysko” winien być dokonany 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 tego 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, po zaopiniowaniu przez MKUA. 
 Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki 
realizacji planu miejscowego. Nie ma potrzeby określania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu wpływu na środowisko. 

 


