
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE  
 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE GO  

NR 155/10/2007 W REJONIE ULIC DYMNICKIEGO I  SŁOWAC KIEGO  
W RZESZOWIE. 

Sporządzone stosowanie do art.42 oraz 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) 

 

� INFORMACJE OGÓLNE 

(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/259/2007 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 28 sierpnia 2007 r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 155/10/2007 
w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,6 ha połoŜony w centrum miasta w rejonie ulic 
Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie. 

 W planie przeznaczono tereny pod usługi komercyjne, w szczególności handlu; obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2; niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej, w szczególności stacje transformatorowe wbudowane 15/0,4 kV; ciągi piesze; zieleń 
urządzoną; parkingi podziemne z dopuszczeniem wielopoziomowych. 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.  

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). 

W trakcie sporządzania projektu planu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosowanie do wymogów ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199  
z 2008 r., poz. 1227). 

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



2 

 

Prezydent Miasta ogłosił 7 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu, w prasie miejscowej Dziennik ,,Super Nowości”, przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta, a takŜe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu, 
wyznaczając jednocześnie termin składania wniosków od 7 września do 1 października 2007 r. Na 
posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r. przedstawiony został projekt planu Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno Architektonicznej, który został skierowany na następne posiedzenie. W dniu 9 maja 
2008 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt planu  
z uwagami, które zostały uwzględnione w projekcie planu. Prezydent Miasta wystąpił w czerwcu  
2008 r. o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do właściwych instytucji i organów. Projekt 
planu wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, został wyłoŜony do publicznego wglądu,  
w dniach od 6 sierpnia 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. W dniu 21 sierpnia 2008 r. odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W wyznaczonym w ogłoszeniu  
i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa terminie przewidzianym ustawą, nie krótszym niŜ 14 
dni od dnia zakończenia okresu wyłoŜenie planu, t j. w czasie do 15 września 2008 r. - nie wpłynęła 
Ŝadna uwaga dotycząca przyjętych w projekcie rozwiązań.  

 
� UZASADNIENIE WYBORU PRZYJ ĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO 

ROZPATRYWANYCH ROZWI ĄZAŃ ALTERNATYWNYCH. 
 

 W trakcie sporządzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 155/10/2007 w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie rozpatrywano kilka 
wariantów, w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. 
Dotyczyły one rozbudowy o poddasze uŜytkowe w obiekcie usługowo-handlowym znajdującym się  
w granicach planu, zasad zagospodarowania i warunków zabudowy terenu oraz zasad zabudowy  
i kształtowania formy architektonicznej na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Zachowaniu osi 
widokowych na najwaŜniejsze obiekty zespołu staromiejskiego, przede wszystkim wieŜe kościoła 
farnego. Wkomponowania i zharmonizowania obiektu znajdującego się w granicach planu  
z sąsiadującą zabudową staromiejską przez dobudowę poddasza i  nadaniu nowego wyrazu i formy 
architektonicznej bryle budynku. 
 Wpływ na środowisko analizowanych rozwiązań wariantowych nie róŜnił się w sposób istotny, 
poniewaŜ moŜliwość wariantowania ustaleń planu, mających istotny wpływ na środowisko, 
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 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. 
 
� INFORMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZI ĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM 

ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE 
ODDZIAŁYWANIA 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 nie sformułowano uwag i zaleceń. Przyjęte w planie rozwiązania,  
w aspekcie ich wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym minimalizowania negatywnych skutków 
jego realizacji, oceniono pozytywnie. 
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� INFORMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZI ĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE OPINIE WŁA ŚCIWYCH ORGANÓW,  
O  KTÓRYCH MOWA W ART. 57 I 58 WW. USTAWY; 

 
Opracowanie projektu planu zostało zakończone we wrześniu 2008 r. i skierowane pod obrady  

Rady Miasta Rzeszowa na sesję w dniu 23 września 2008 r. Tym samym 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 ocenach 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 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.  

PowyŜsze opinie i uzgodnienia przyjęto do prac nad projektem planu. 
 

� INFORMACJA W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZI ĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI; 

 
� Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niŜ 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 złoŜyli:  
 
1. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – pismo znak: PBPP-

ZK.7323/1/111/07 z dnia 14 września 2007 r., 
2. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.7041-1-130/07 z dnia 17 września 2007 r., 
3. Komenda Wojewódzka Powiatowej StraŜy PoŜarnej – pismo znak: WZ-5562/65/07 z dnia 

19 września 2007 r., 
4. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie – pismo znak: 

TT-0300-0149/07 Jas/K/01 z dnia 21 września 2007 r.,  
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – pismo znak: NU-5060-127-

2993/07 z dnia 26 września 2007 r., 
6. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – pismo znak: KRO-

512/104/07/MA z dnia 27 września 2007 r.,  
7. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – pismo znak: ŚR.IV-0718-3/124/07 z dnia 

9 października 2007 r., 
8. Polskie Górnictwo Naftowe S.A. Oddział w Sanoku– pismo znak: GM-750/211/07 z dnia 

12 października 2007 r., 
9. RZE Dystrybucja Sp. z o.o. – pismo znak: SR-9/2457/ PP-16/D-P-452/2007 z dnia  

26 listopada 2007 r. 
 
Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 
 

1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna- Uchwała Nr 8/2008 z dn. 9 maja 2008 r.,  
2. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.7041-2-100/08 z dnia 7 lipca 2008 r., 
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie – pismo znak: 

UOZ-Rz-1-7041/47/08 z dnia 9 lipca 2008 r., 
4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – pismo znak: KRO/512/80/08/MA  

z dnia 14 lipca 2008 r., 
5. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – pismo znak: MZDiZ-ID.WK.5544-P-1-2/08 z dnia 14 lipca 

2008 r., 
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6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – pismo znak: PSNZ.4612-33/08  
z dnia 16 lipca 2008 r., 

7. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – pismo znak: RR.VI.7323/1/107/08  
z dnia 21 lipca 2008 r.,   

8. Dyrektor Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – pismo znak: NU-5060-R-89-
2993/MS/08 z dnia 25 lipca 2008 r., 

9. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rzeszowie – pismo 
znak: WZ.5562/39/08 z dnia 8 lipca 2008 r., 

10.Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rzeszowie– pismo znak: MZ.5562/14/2/08 
z dnia 9 lipca 2008 r., 

11.Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie– pismo znak: TT-
0300-68/08 Jas/GG/01 z dnia 21 lipca 2008 r., 

12.Karpacki Dystrybutor Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy  
w Rzeszowie– pismo znak: TR-0720/54/2008 z dnia 31 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  

7 września do 28 września 2007 r. złoŜono jeden wniosek do planu. Dnia 19 października 2007 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył następująco wniosek do projektu planu: 
- uwzględniono wniosek na etapie przedprojektowym złoŜony przez ,,STAR–EUROPA”, dotyczący 
moŜliwości rozbudowy Galerii Rzeszów do 2 lub 3 kondygnacji, z czwartą kondygnacją w dachu,  
z podziemnym parkingiem z wjazdem z ul. Dymnickiego i Słowackiego. 

 
� Uwagi: 

Do projektu planu nie złoŜono Ŝadnej uwagi w trakcie wyłoŜenia, a takŜe w terminie 14 dni 
– ustawowo wyznaczonym, od dnia zakończenia okresu wyłoŜenia projektu do publicznego wglądu, 
t j. do 15 września 2008 r. 
 

� WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZ ĄCEGO TRANS GRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JEśELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE; 

 
Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, gdyŜ ustalenia projektu planu nie spowodują moŜliwości takiego oddziaływania. 
 

� PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZ ĘSTOTLIWO ŚCI  PRZEPROWADZANIA 
MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń DOKUMENTU; 

 
Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 155/10/2007 w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie 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 niŜ 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. 

 
 


