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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do zmiany Nr 173/1212008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do arlo 55 ust.3 oraz arl.42 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udostllpnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia/e spoleczenstwa wochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pOin. zm.) 

• Informacje og61ne 
(synteza usta/en zmiany p/anu oraz przebiegu trybu forma/no - prawnego sporzqdzenia zmiany 
p/anu, w tym informacji 0 udzia/e spoleczenstwa w post~powaniu) 

Zmiana mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana planu) zostala 
opracowana na podstawie uchwa~ Nr XLVI/745/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 grudnia 
2008 r., w sprawie przystctPienia do sporzC\.dzenia Zmiany Nr 173/12/2008 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 
w Rzeszowie. 

00 projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustawEt, nie kr6tszym niz 14 dni od dnia 
zakor'iczenia okresu wylozenia zmiany planu, tj. do 26 sierpnia 2009 r. zainteresowani nie wniesli 
uwag do projektu zmiany planu. 

Zmiana 173/12/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 
w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie obejmuje obszar 0 powierzchni okoJo 0.4 ha, 
poJozony przy ul. Podg6rskiej w Rzeszowie. 

Zmiany wprowadzone do planu: 
1) likwidacja linii zabudowy od strony terenu 9MN, 
2) dopuszcza si~ sytuowanie sci any budynku bezposrednio przy granicy z sC\.siedniC\. dzialkC\. 

budowlanEt, poJozonC\. po pOtnocnej stronie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
6U1P, 

3) dopuszcza si~ zwi~kszenie wysokosci zabudowy do 3 kondygnacji dla zabudowy uslugowej 
i produkcyjnej, a takte funkcji biurowej towarzyszC\.cej zabudowie magazynowej, 

4) przesuwa si~ linie rozgraniczajC\.ce tereny 9MN i 6U1P - powi~kszajC\.c terenu 6U1P 0 0,01 ha. 

Zmiana planu opracowana zostala przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowar'i wyst~pujC\.cych 
na terenie obj~tym jej granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowar'i i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Zmiana planu wraz z niezb~nymi dokumentami planistycznymi, w tym pr09nozC\. oddziaJywania 
na srodowisko oraz pr09nozC\. skutk6w finansowych zostata opracowana zgodnie z obowiC\.zujC\.cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p6zn. zm.) oraz rozp0rzctdzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporzC\.dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategicznC\. ocen~ 
oddzia~ania na srodowisko z zapewnieniem udziffiu spoJeczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
sporeczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach na srodowisko (Oz. U. Nr 199 z 2008 r., 
poz. 1227, z p6zn. zm.). 

Zmiana planu zostala sporzC\.dzona z dochowaniem obowiC\.zujC\.cych procedur wynikajC\.cych 
z WW. ustawy. 

Prezydent Miasta Rzeszowa O9losil 19 grudnia 2008 r. 0 przystctPieniu do sporzC\.dzenia zmiany 
miejscowego planu, w prasie miejscowej nNowiny", przez obwieszczenie na tablicach ogroszer'i 
w Urz~dzie Miasta Rzeszowa a takte w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na stronie internetowej 
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Urz~U, wyznaczaja.c jednoczesnie termin sktcadania wniosk6w od 29 stycznia 2009 r. do 20 lutego 
2009 r. Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
zaopiniowaJa pozytywnie projekt zmiany planu, bez uwag. 

Prezydent Miasta wystqpit w czerwcu 2009 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany 
planu do wlaSciwych instytucji i organ6w. Projekt zmiany planu wraz z prognoza. oddziaJywania na 
srodowisko, zostal wyrozony do publicznego wgla.du, w dniach 22 lipca 2009 r. do 12 sierpnia 2009 r. 

W dniu 05 sierpnia 2009 r. odbytca si~ dyskusja publiczna nad rozwia.zaniami przyj~tymi 
w projekcie zmiany planu. Ogfoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie 
wyrozenia do publicznego wgla.du projektu zmiany planu i nPrognozy" ukazato si~ dnia 14 lipca 2009 r. 
w miejscowej prasie nNowinf I na tablicy ogroszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. Do teren6w obj~tych uchwala. w sprawie 
uchwalenia Zmiany Nr 173112/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie nie wplyn~ uwagi do przyj~tych 
ustalel'l.. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj,tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwictzari 
altematywnych. 

Z uwagi na niewielki zakres planu na omawianym terenie, polegaja.cy na przesuni~ciu linii 
zabudowy w obr~bie dzialek i zwi~kszeniu wysokosci 0 1 kondygnacj~, nie brano pod uwag~ 
rozwia.zan alternatywnych. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi,te pod uwag, i w jakim zakresie zostafy 
uwzgl,dnione ustalenia zawarte w prognozie oddziafywania na srodowisko; 

Do projektu zmiany planu zostatca sporza.dzona Prognoza oddzialywania ustalel'l projektu 
zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu Prognozy uwzgl~dniono, m.in. 
informacje zawarte w opracowaniu ekoflZjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego 
projektu zmiany planu. 

Wprowadzenie niniejsza. zmiana. planu, zmiany w ustaleniach MPZP Nr 137/8/2006 
nie spowoduja. znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotycza.. W zmianie 
planu uwzgl~dniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaJywania na srodowisko. W CZ~Sci III 
rozdzialu 5 "Prognozy" wskazano ograniczenie, kt6re zapewnia. ochron~ srodowiska w tym obszarze 
miasta jest przyj~ty spos6b usuwania sciek6w bytowych, sciek6w powstaja.cych w procesach 
produkcyjnych, odprowadzanie w6d opadowych i usuwanie odpad6w oraz ogrzewania budynk6w. 

Rozwia.zania te przyj~te w obowia.zuja.cym planie zagospodarowania przestrzennego, kt6rego 
dotyczy omawiana zmiana, nie ulegaja. zmianie w zakresie wyposazenia w infrastruktur~ techniczna. 
i wymogi ochrony srodowiska. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostafy wzi,te pod uwag, i w jakim zakresie zostafy 
uwzglfldnione opinie wfasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

- Projekt zmiany planu wraz z prognoza. oddziaJywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Rzeszowie. RDO$ pismem 
znak RDO$-18-WOO$-7048-96/09/ad z dnia 16 lipca 2009 r. wni6s1 nast~puja.ce uwagi dotycza.ce 
prognozy oddziaJywania na srodowisko: 

o uzupelnienie prognozy oddziaJywania na srodowisko 0 analiz~ potencjalnych zmian 

stanu srodowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; 

dokument zawiera og61ne stwierdzenia ; 

j~zyk niespecjalistyczny powinien sluzye streszczeniu dokumentu w spos6b zrozumia~ 


dla kazdego zainteresowanego, styl ten nie powinien bye przyj~tym sposobem 

opracowania prognozy. 


http:dotycza.ce
http:nast~puja.ce
http:polegaja.cy
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- Ww. uwagi zost~ uwzgl~nione w prognozie oddzialywania na srodowisko. Pismem znak: 
RDOS-WOOS-7048-5-96/09ad z dnia 27 lipca 2009 r. - RDOS zaopiniowal projekt zmiany 
planu bez uwag. 

- W procesie uzgadniania projektu zmiany panu wraz z prognozct oddzialywania na srodowisko, 
projekt zmiany planu zostat przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Rzeszowie - pismo znak PSNZ.4612-2-26/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. - uzgodniono 
projekt zmiany planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi,te pod uwag, w jakim zakresie zostaly 
uwzgl,dnione zgtoszone uwagi i wnioski; 

};> 	 Uwagi i wnioski zgtoszone przez inne organy nii wymienione wart. 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 wlasciwych organ6w i instytucji 0 przystqpieniu do sporzctdzenia zmiany planu, 
wnioski ztOiyli: 

- Komenda Miejska Panstwowej Straiy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/2-2/09 
z dnia 02.02.2009 (wplyn~ 03.02.2009 r. ) 

- Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Straiy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: 
WZ.5562/5/09 z dnia 30.01.2009 r. (wplyn~o dnia 05.02.2009 r.) 
Urzctd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: ZK7323/1/12/09 z dnia 
30.01.2009 r. (wplyn~ dnia 05.02.2009 r.) 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7D41-1-14/09 z dnia 06.02.2009 r.(wplyn~o dnia 
10.02.2009 r.) 

- Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddziat w Sanoku - pismo znak: GM-750129/09 z dnia 
09.02.2009 r. (wplyn~ dnia 13.02.2009 r.) 
Okr~gowy Urzctd g6rniczy w Krosnie - pismo znak KRO/512nl09/MA z dnia 29.01.2009 r. 
(wplyn~o 18.02.2009 r.) 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak RDOS-18-WOO-7048-4
55/09ap z dnia 18.02.2009 r. (wplyn~ dnia 20.02.2009 r.) 

- Operator Gazoci~6w przesytowych GA-SYSTEM SA Oddzial w Tarnowie - pismo znak: TT
0300-06/09 JaslGG/01 z dnia 19.02.2009 r. (wplyn~ dnia 23.02.2009 r.) 
Regionalny Zarzctdca Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-12-3757/FR/09 
z dnia 20.02.2009 r. (wplyn~ dnia 27.02.2009 r.) 
Karpacka Sp6tka Gazownicza Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie
pismo znak: TR-0720/6/2009 z dnia 24.02.2009 r. (wplyn~ dnia 03.03.2009 r.) 

Opinie i uzgodnienia do projektu zmiany planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - uchwala z dnia 01.06.2009 r. (wplyn~o dnia 

02.06.2009 r.) 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: TIV.7041-2-73/09 z dnia 23.06.2009 r. (wplyn~o dnia 

24.06.2009 r.) 


- Dyrektor Okr~gowy Urzctd G6miczy w Krosnie - pismo znak: KRO/512/60/09/MA z dnia 
30.06.2009 r. (wplyn~ dnia 02.07.2009 r) 
Dyrektor Regionalny Zarzctd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-12
3757/AS/09 z dnia 29.06.2009 r. (wplyn~o dnia 02.07.2009 r.) 

- Miejski Zarzctd Dr6g i Zieleni w Rzeszowie - pismo znak: MZDiZ-ID.MR.5544-77-1/173/09 z dnia 
18.06.2009 r. (wplyn~o dnia 02.07.2009 r.) 

- Telekomunikacja Polska SA Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Rzeszowie - pismo znak: 
STTEERERU/R/577/645/DW/09 z dnia 08.06.2009 r. (wplyn~ dnia 08.06.2009 r.) 

- Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Straiy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: 
WZ.5562/39/09 z dnia 08.06.2009 r. (wplyn~ dnia 15.06.2009 r.) 
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Komenda Miejskiej Stra.zy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562116-3/09 z dnia 

10.06.2009 r. (wplyn~o dnia 15.06.2009 r) 

Karpacka Sp6tka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie Oddzia. Zak.ad Gazowniczy w Rzeszowie

pismo znak: KSG IIIIOTO/40/18/09 z dnia 17.06.2009 r. (wplyn~ dnia 25.06.2009 r.) 

Podkarpacki Urzqd Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: LlV-7041-2-73/09 z dnia 25.06.2009 

r. (wplyn~ dnia 26.06.2009 r.). 

Zgfoszone wnioski, uwagi , uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem zmiany planu. 

~ Wnioski: 
Po ogfoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany planu, w wyznaczonym terminie skfadania 
wniosk6w lj. od 29.01.2009 r. do 20.02.2009 r., nie ztozono wniosk6w 0 kt6rych mowa wart. 17 
pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

~ Uwagi: 
Do projektu zmiany planu, w zakresie terenu obj~tego zmianq Nr 173/1212008 MPZP 
Nr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego - 1 w Rzeszowie, nie zfozono uwag w trakcie 
wytozenia, a taki:e w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wyfozenia do 
publicznego wglqdu, ij. do dnia 26 sierpnia 2009 r. 

• 	 Wyniki posttpowania dotyczetcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jei:eli 
zostato przeprowadzone; 

Nie zachodzifa potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddziafywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzia/ywania. 

• 	 Propozycje dotyczetce metod i cztstotliwoSci przeprowadzenia monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 173/12/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego - 1 w Rzeszowie winien bye 
dokonany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzqcych w 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niZ raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
zmiany planu miejscowego. Nie rna wi~ potrzeby okreslenia dla zmiany planu specjalnego systemu 
monitoringu wpfywu na srodowisko. 
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