
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


do' MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 166/5/2008 W REJONIE UL. SW. ROCHA, VL. KS. JANA KOBAKA, 


UL. SW. FAUSTYNY W RZESZOWIE - SLOCINIE - W CZ~SCI A. 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania srodowisko (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 z pain. zm.) 

• 	 Informacje ogolne (synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego 
sporz~dzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postftpowaniu). 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie 
ul. sw. Rocha, ul. ks. lana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie w czysci A zostal 

opracowany na podstawie uchwaly Nr XXXIl49112008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 
2008 r. Przeslank~ podjycia ww. uchwaly, byl zamiar ustalenia przeznaczenia terenow, 0 l~cznej 

powierzchni 115,7 ha oraz okreslenia sposobu ich zagospodarowania. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 30 grudnia 2008 r. , oglosil 0 podjyciu uchwaly 
o przyst~pieniu do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 166/5/2008 w rejonie ul. sw. Rocha, ul. ks. lana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie, 
w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej "NOWINY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin (do dnia 30 stycznia 2009 r.) 

i zasady skladania wnioskow do projektu planu. 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie 

ul. sw. Rocha, ul. ks. lana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie (obejmuj~cy obszar 
o powierzchni 115,7 ha) zostal przedstawiony na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w dniu 24 Jipca 2014 r. i uzyskal pozytywn~ opiniy. 

Wystypuj~ce na osiedlu Slocina, niekontrolowane rozlewanie siy zabudowy, moze w przyszlosci 
uniemozliwic realizacjy waZnych inwestycji miejskich. Priorytetem jest szybkie zarezerwowanie 
terenow pod przebiegi wazniejszych ci~gow komunikacyjnych, dlatego tez podjyto decyzjy 

o etapowym procedowaniu planu. Etap pierwszy polega na opracowaniu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie ul. sw. Rocha, ul. ks. lana Kobaka, 
ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie - w czysci A, obejmuj~cego planowan~ drogy publiczn~ 

glown~. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie 

ul. sw. Rocha, ul. ks. lana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie - w czysci A, zostal 
sporz~dzony wraz z progno~ oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy 
uzgodniono z Regionainym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzglydniono 

m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu 

planu. 
Projekt planu zostal opracowany przy uwzglydnieniu wszystkich uwarunkowan wystypuj~cych na 

obszarze objytym planem i zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa 

uchwal~ Nr XXXVIIl113/2000 w dniu 4 lipca 2000 r., z pom. zm. 
Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz~ oddzialywania 

na srodowisko oraz progno~ skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie z obowi¥uj~cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 



przestrzennym (Oz. U. z 2018 r. , poz. 1945 z p6Zn. zm.) oraz przepisami rozporzqdzenia Ministra 

Infrastrl1k~ry z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

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

W trakcie sporz~dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzia!ywania na 

srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 

3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz.U. z 2018 r. , 
poz. 2081 z poin. zm.). 

Projekt MPZP Nr 166/5/2008 przy ul. sw. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. sw. Faustyny 
w Rzeszowie - Slocinie - w czysci A byl przedstawiony na posiedzeniu Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14 lute go 2018 r. 

MKUA pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 
W kwietniu 2018 r. projekt mpzp wraz z prognozq oddzia!ywania na srodowisko zostal wyslany 

do zaopiniowania i uzgodnien. Projekt mpzp wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko zostal 

pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organy, za wyj~tkiem Podkarpackiego 

Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: SNZ.9020.11.74.2018.EP z dnia 

11 kwietnia 2018 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak: 

WOOSAI0A.50.2018.AP.3 z dnia 8 maja 2018 r.). 

Po dokonaniu korekt (doprecyzowano ustalenie w tekscie planu w § 6 ust. 2 pkt 10 lit c Oraz 

uzupelniono prognozy oddzia!ywania na srodowisko, w zakresie ekranow akustycznych), projekt 

planu przeslano w kwietniu 2018 r. do zaopiniowania. Pismem znak: SNZ.9020.11.74.2018.EP z dnia 

2 maja 2018 r., Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny, pozytywnie zaopiniowal 

projekt planu. 

Po dokonaniu korekt (doprecyzowano ustalenie w tekscie planu w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz 

uzupelniono prognozy oddzia!ywania na srodowisko, w zakresie zapisow odprowadzania w6d 

opadowych i roztopowych), projekt planu przeslano w czerwcu 2018 r. do zaopiniowania. Pismem 

znak: WOOSAI0A.50.2018.AP.6 z dnia 26 czerwca 2018 r., Regionalny Oyrektor Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie, pozytywnie zaopiniowal projekt planu. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl~du ukazalo siy w dniu 

24 lipca 2018 r. w miejscowej prasie - Gazecie Codziennej "NOWINY ", na tablicy ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Inforrnacji Publicznej na stronie internetowej Urzydu 

Miasta Rzeszowa. Okre§lono zasady skladania uwag. Projekt planu wraz z prognoz~ oddzia!ywania 

na srodowisko wylozono do publicznego wgl~du od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi~zaniami w projekcie 

planu. Termin skladania uwag uplyn~l w dniu 14 wrzesnia 2018 r. 

Uchwal~ Nr XVIIII374/2019 z dnia 24 wrzesnia 2019 r. Rada Miasta uchwalila Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 przy ul. Sw. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, 

ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie - w czysci A. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~zan 
alternatywnych. 

W trakcie sporz~dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 166/5/2008 w rejonie ul. sw. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie 

- w czysci A, nie byly rozpatrywane rozwi~zania alternatywne. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 
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nieosi~gniyciem celow srodowiskowych. Podlega ochronie z uwagi na przeznaczenie do zaopatrzenia 

ludnosci wwody do celow spoZywczych. 

W prognozie nie sformulowano wnioskow, ktore wymagalyby zmiany przyjytych rozwi~an. 
Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzie:te pod uwage: i w jakim zakresie zostaly uwzgle:dnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ustawy z dnia 3 paidziernika 
2008 r. 0 udoste:pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania srodowisko, 

Projekt planu wraz z progno~ oddzialywaoia na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem mak: WOOSAI0A.50.2018.AP.3 z dnia 8 

maja 2018 r., zawnioskowal 0 uzupelnienie zapisow w zakresie odprowadzania wod opadowych 

i roztopowych. Po dokonaniu korekt (doprecyzowano ustalenie w tekscie planu w § 7 ust. 1 pkt 1 oraz 

uzupelniono prognozy oddzialywania na srodowisko, w zakresie zapisow odprowadzania w6d 

opadowych i roztopowych), projekt planu przeslano w czerwcu 2018 r. do zaopiniowania. Pismem 

mak: WOOSAI0A.50.2018.AP.6 zdnia 26 czerwca 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie, pozytywnie zaopiniowal projekt planu. 

Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko, zostal przekazany do uzgodnienia 

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ktory pismem znak: 

PSNZA56.10.2018 z dnia 7 maja 2018 r., uzgodnil projekt. 

Powyzsz~ opiniy i uzgodnienie przyjyto do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzie:te pod uwage: i w jakim zakresie zostaly uwzgle:dnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

Wnioski zlozone po ogloszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takZe w spos6b 
zwyczajowo przyjety 0 podjeciu uchwaly 0 przystqpieniu do sporz'ldzania planu, zgodnie z art. 
17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W wymaczonym terminie, tj. do dnia 30 stycmia 2009 r., wp}ynyly dwa wnioski, ktore zostaly 

rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w dniu 17 lutego 2009 r. Wniosek, zlozony 

przez Samorz~d Mieszkancow Miasta Rzeszowa, Rady Osiedla Slocina zostal rozpatrzony 

pozytywnie na etapie przedprojektowym, natomiast wniosek zlozony przez osoby fizycm~ 

pozostal bez rozpatrzenia, gdyz nie dotyczyl ustalen miejscowego planu. Do projektu planu 

zostaly zlozone 42 wnioski po terminie. Wszystkie wnioski od osob zainteresowanych, zlozone 

po terminie zostaly przeanalizowane w trakcie sporz~dzania projektu. 

Wnioski instytucji i organow wlasciwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, 0 ktorych 

mowa w art. 17 pkt 6 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po zawiadomieniu 

o podjeciu uchwaly 0 przystwieniu do sporzadzania planu. 

Wnioski zloZyli: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18-WOO

7048-2-79/08/ap z dnia 6 stycznia 2009 r., 

- Urzqd Miasta Rzeszowa, Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnictwa - pismo mak: 

SR.N.6215/20/08 z dnia 8 stycmia 2009 r., 
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- Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej StraZy Poi:amej w Rzeszowie - pismo 
mak: WZ.556211/09 z dnia 7 stycznia 2009 r., 

- Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.556211/2/09 
z dnia 20 stycmia 2009 r., 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-N.7041-1-5/09 z dnia 8 stycmia 2009 r., 

- Karpacka Spo&a Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: TR-0720/2/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r., 

- PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. - pismo znak: SR-IIIDP-46IPP-16/7/2009/DP-299 
z dnia 12 stycznia 2009 r., 

- Okrygowy Urzqd Gomiczy w Krosnie - pismo znak: KRO/5121l36/081MA z dnia 2 stycmia 
2009 r., 

- Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM
750/7/09 z dnia 9 stycznia 2009 r., 

- Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie - pismo mak: 
TT-0300-1I09, Jas/GG/Ol z dnia 13 stycznia 2009 r., 


Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-166
3709fFRl08 z dnia 14 stycznia 2009 r., 


- Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: ZK.7323/1/2/09 z dnia 14 
stycznia 2009 r., 

- Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych - pismo znak: IRZ-505/958/08 z dnia 21 
stycznia 2009 r., 

Opinie i uzgodnienia instytucji i organow wlasciwych do uzgadniania i opiniowania projektu 
planu, innych nii: wymienione wart. 57 i 58 ustawy 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko. 

Opinie i uzgodnienia przedstawili: 

-\- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr 41IW2014 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 241ipca 2014 r., 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr 3/1/2018 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektorucznej z dnia 14 lutego 2018 r., 

-\ Zarz~d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-N.7634.75.2018.ADS z dnia 24 
kwietnia 2018 r., 

I

~ 

Miejski Zarz~d Drog w Rzeszowie - pismo znak: TD.7323.71.2018.AG, L.d.: 5943 z dnia 23 
kwietnia 2018 r., 
Szef Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego, Postanowienie Nr 9 z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

pismo znak: WSzWRz-WOPERA07.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., 

...! Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sarutamy w Rzeszowie - pisma znak: 
SNZ.9020.11.74.2018.EP z dnia 11 kwietnia 2018 r. i SNZ.9020.11.74.2018.EP z dnia 2 maja 
2018 r., 

t Polska SpOlka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle - pismo znak: 
PSGJA.RODZA22.052.18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 

1 Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
OT-DLA02.127.2018.2 z dnia 18 kwietnia 2018 r., 
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L 	 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Rzeszow - pismo znak: 

RHI/RP/KK/P/2018/4/605/20/2018/411163 z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

- Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - pismo znak: RZ.1.5.434.139.2018 z dnia 

12 kwietnia 2018 r. 

Uwagi dotycz(j.ce projektu planu, wylozonego do publicznego wgl(j.du w dniach od 1 sierpnia 
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaWq, tj. do dnia 14 wrzesnia 2018 r. wplynyly 

nastypujqce uwagi: 

- uwagi wniesione pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wplywu 4 wrzesnia 2018 r.), 

- uwagi wniesione pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wplywu: 13 wrzesnia 2018 r.). 

Byly to uwagi ogolne oraz uwagi szczegolowe, dotyczqce przeznaczenia i zagospodarowania, 

oraz zasad obslugi komunikacyjnej drogi publicznej glownej. Wszystkie wniesione uwagi zostaly 

szczegolowo przeanalizowane a nastypnie rozpatrzone Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta 

Rzeszowa NrVllI190012018 z dnia 4 paidziemika 2018 r. Nie uwzglydniono Zadnych uwag. 

Zarzqdzenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. Nieuwzglydnione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

uwagi, dotyczqce ustalen projektu planu, zostaly przedstawione Radzie Miasta w celu 

rozpatrzenia. 

ZGLOSZONE WNIOSKI, UZGODNIEl\TIA I OPThTIE ORAZ UWAGI PRZY.J.QTO DO PRAC 

NAD PROJEKTEM PLANU. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia postypowania dotyczqcego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono mozliwosci znaczqcego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustaleii planu. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowieii dokumentu. 

Monitoring skutkow realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 166/5/2008 w rejonie ul. Sw. Rocha, ul. Ks. lana Kobaka, ul. Sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie 

- w czysci A, powinien bye dokonywany, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poin. zm.), w ramach 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w celu oceny aktualnosci Studium i planow 

miej scowych. 

Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 

Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

ustaleii planu, nie rna wiyc potrzeby okreslania specjaJnego systemu monitoringu wplywu na 

srodowisko. 
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