
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do-MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 292/4/2017 WE WSCHODNIEJ CZF;SCI OSIEDLA SLOCINA W RZESZOWIE. 


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 p6in. zm.) 

• 	 Informacje ogolne (synteza nstalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego 
sporzltdzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoteczenstwa w Postfpowauiu). 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej 
cz~sci osiedla Slocina w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie uchwaly Nr XLV197712017 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia 2017 r. Przeslank~ podj~cia ww. uchwaly, byl zamiar ustalenia 
przeznaczenia terenow, 0 l~cznej powierzchni 6,9 ha oraz okreslenia sposobu ich zagospodarowania. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 29 czerwca 2017 r., oglosil 0 podj~ciu uchwaly 
o przyst~ieniu do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 292/4/2017 we wschodniej cz~sci osiedla Slocina w Rzeszowie, w prasie miejscowej - Gazecie 

Codziennej "NOWINY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogJoszen w Urz~dzie Miasta 
Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du. 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin (do dnia 21 lipca 2017 r.) i zasady skladania wnioskow 
do projektu planu. 

Wyst~puj~ce na osiedlu Slocina, niekontrolowane rozlewanie si~ zabudowy, moze w przyszlosci 
uniemozliwiC realizacj~ wamych inwestycji miejskich. Priorytetem jest szybkie zarezerwowanie 
terenow pod przebiegi watniejszych ci~ow komunikacyjnych, dlatego tez podj~to decyzj~ 

o procedowaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej 

cz~sci osiedla Slocina w Rzeszowie, obejmuj~cego planowan~ drog~ publiczn~ g16wn~. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej 

cz~sci osiedla Slocina w Rzeszowie, zostal sporz<ldzony wraz z progno~ oddzialywania ustalen 
projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. Przy 
opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekoflzjograficznym, 

przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Projekt planu zostal opracowany przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~puj~cych na 
obszarze obj~tym planem i zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym przez Rad~ Miasta Rzeszowa 

uchwal~Nr XXXVIII113/2000 w dniu 4 lipca 2000 r., z pozn. zm. 
Projekt planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym progno~ oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoz~ 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z p6Zn. zm.) oraz przepisami rozporz~dzenia Ministra 

Infrastruktury 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 spor~dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ ocen~ oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 z pom. zm.). 
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Projekt 

ISI:,/cz:nO-F\JrCnlle.KI(l~m(;znel w dniu 14 
2018 r. 

MKUA n"'Tunn,,,nll" AnlIM1I,."".." projekt planu. 
mpzp wraz z prognoZlt na srodowisko zostal wyslany 

do zaopiniowania i Projekt mpzp wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko zostal 
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i przestrzennym, organy, za Regionainego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w H"<'v"'''M (pismo znak: WOOSAI0A.57.201 z dnia 21 maja 2018 r.). 

Po dokonaniu w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz 
uzupclniono na srodowisko, w odprowadzania wod 
opadowych i roztopowych), projekt pJanu przesiano w czerwcu 2018 r. do zaopiniowania. Pismem 
znak: WOOSAIOA.57.201 10 lipca 2018 r., 
w Rzeszowie, pozytywnie planu. 

Ogloszenie i 
lipca 2018 r. w - Gazecie na 

w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na intemetowej Urzydu 
Miasta Rzeszowa. Okreslono uwag. Projekt planu wraz z oddzialywania 
na srodowisko wylozono do wgl~du od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. 
W dniu 7 sierpnia 2018 r. odbyla dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi¥aniami w projekcie 

planu. Termin skladania uwag uplynllJ w dniu 14 wrzesnia 2018 r. 

Uchwal~ Nr XVIlI!376/2019 z 
Zagospodarowania Pr2ces1trzc:mrleg;o we wschodniej 

.. 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do "fi'.n".~ ....,ru.T"""LU" 

alternatywnych. 

W 
7 we wschodniej 

.. 	 Informacja w jaki sposob zostaly "".., ... 1-'" pod i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Do 

z Region

projektu planu zostala 
prognozy 

przygotowanym 

alnym Dyrektorem Ochrony 
;:)alnmrrnym w KZ:eS;W';Vl 

inform acj e 
planu oraz 

w 

na 
zawarte w 

zakres prognozy, 

planu 

i zweryfikowane w 

srodowiska, w tym goSp()Q8LrO'Wama 
IJr'7'l1prp rozwi¥8nia oparte zostaly na opracowaniu 

~t¥-.~~.- oddzialywania na srodowisko, na 
planu. 

W przeciwdzialania potencjalnym skutkom oddzialywan, wynikaj~ych 

z projektu planu na poszczegolne elementy okreslone zostaly 

halasem - poprzez dOl)Us.zc,~en lokalizowania urZltdzen zmniejszajlfcych UV,elVJ,ll 

powodowanego przez drogy, w sz(:zegolnclsCl akustycznych, 
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- ochrony srodowiska wodnego poprzez wprowadzenie V"~7r"'W odprowadzenia opadowych 

po poprzez kanat 
mm 1 podziemny, 

<Tn,nt,'\"r - poprzez nakazu odpadami komunalnymi oraz 

odpadami, z obowi<lZuj~cymi przepisami, 

- ochrony przyrody, poprzez wprowadzenie nakazu urz~dzenia zieleni przydroinej. 
Realizacja planowanej drogi KDG.I spowoduje zmiany w srodowisku. W wyniku inwestycji 
nasU!pi stosunkowo pasa terenu chodniki, rowerowa 
obustronna, jezdnie drog lokalnych lub dojazdowych, skrzyzowanie skanalizowane). 

Okres budowy drogi 

ziemiy, budowlanych. Po zakonczeniu 
ruch pojazd6w. 

Proces drogi KDG.l spowoduje zmiany w terenu, likwidacjy powierzchni 
biologicznie takze Sl:! to gleby 0 wartosciach dla rolnictwa, 7nC''''71''> 

w zwi<lZku z rIU"lf'''''CX<,I' W zagospodarowaniu terenu 

lub innych terenow na obszarze miasta. 

W za pomniki n"'7'u",,,",u 

Nie ma ..,.""n'A7 dokumentacyjnych. 
Duza terenu planowanej od teren6w 0 wartosciach przyrodniczych 

objittych ochron<);, znajduj<);cych siy na mozliwosc jakiegokolwiek 
oddzialywania. 

Obszar objyty Nr 292/4/2017 we wschodniej osiedla S!ocina w 
...,nUYJ'nn" jest: 

wzlewni 20006226594 <V.J.«HHY 

w jednolita podziemnych 
Ziewnia 20006226594 to naturalna w6d 

o dobrym stanie, "''',..,7''''', ryzykiem cel6w srodowiskowych. 


Stan jednolitej w6d podziemnych JCWPd, 0 kodzie PLGW 2000153, okreslono jako dobry 

wzglydem i ilosciowym. czysc w6d 

nieosi~gniitciem srodowiskowych. na 
ludnosci w wody do spozywczych. 

prognozle wymagalyby ~AA"'_'.J przyjytych 
"',.r.an,(\,?", stanowi prawidlowosci przyjytych w planu. 

II 	 Inforrnacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakirn zostaly uwzgl~dnione 

opinie wlasciwych "''''''''',,1>''',''' o ktorych rnowa wart. 57 i 58 ".,t'.lUl'U Z dnia 3 paidziernika 

2008 r. 0 udost~pnianiu inforrnacji 0 srodowisku i jego ocbronie, udziale spoleczenstwa 
w ocbronie srodowiska oraz 0 ocenacb od,dziia"m'lilni 

vrr..""'fT planu wraz z oddzialywania na zostal do zaopiniowania 

przez Regionalnego Ochrony w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, znak: WOOS.410.4.57.2018.AP.3 z dnia 
2] 2018 r., zawnioskowal 0 uzupetnienie zapisow w zakresie odprowadzania w6d opadowych 

i Po dokonaniu korekt (doprecyzowano ustalenie w tekscie w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz 
uzupe1niono prognozy na srodowisko, w zakresie zapis6w odprowadzania 

i roztopowych), 	 w czerwcu 2018 r. 
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II 

do Paiistwowego 
Sanitarnego w Rzeszowie. iJr'7'pli,r'n 

dnia 21 lipca 2017 L, wplyn~lo szesc wniosk6w, kt6re zostaly 
lTJ.l<4"<U Rzeszowa, w 12 lutego 18 r.. 

Dwa wnioski cz~sci bez 

znak: WOOS.410.4.57.201 z dnia 10 Upea 8 L, Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska 
w pozytywnie zaopiniowal projekt 

Projekt planu wraz z prognozq O(]{lZllOlfY'Van 

npLrtf'o,cQ 

znak: 

Powiatowego 

15.2018 z 8 2018 r. 

opiniy i przyjyto nad projektem 

Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

ro2:patrzcema. eztery wnioski zlozone do projektu mpzp pozostaly rozpatrzenia. 

po terminie przeanalizowane 
w trakcie por'Z<l(lzama projektu. 
Wszystkie 

Wnioski 

- Podkarpacki Wojew6dzki Inspektor Oehrony Srodowiska - pismo znak: WI.7040.44.2017.LD 

z dnia 29 ezerwea 2017 r. 

Wojewoda - pismo 7r. 

Okr~gowy 4 lipca 2017 r. 

Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpaekiego pismo 

RR-IV.7634.1 z dnia 5 r. 

- RS-8/P-6-2164/PP-1612017/w/201 z dnia 6 2017 L 

Polskie Naftowe i Gazownictwo Oddzial w 

OGiEIDEIDEMISanokl236/20 17 z dnia 12 lipea 17 r. 

Wojew6dzka Panstwowej Pozamej w 

WZ.5562.58.2017 z 13 lipea 2017 r. 

Podkarpacki Wojew6dzki w Rzeszowie pismo znak: I-IV.743.1.36.2017 z dnia 

17 lipea r. 

Gaz ...."'" .....,rrl S.A. Oddzial w Tamowie -

181.2017.2 z dnia 11 lipea 2017 L 

Podkarpacki Wojew6dzki 1\.onserw~ttor Zabytk6w ele,gatura w KzlSSZ'OWlle pIsmo 
L.dz. 150.78.2017.BSz 131ipca 7r. 

- Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzeii Wodnyeh - pismo IRZ.506.2.50.2017 z dnia 

2017 L 
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Opinie i uzgodnienia instytucji i organ6w wlasciwvch do uzgadniania i opiniowania projektu 
planu"innych niz 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 51V2018 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 14lutego 2018 f., 

- Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-N.7634.83.2018.ADS z dnia 8 maja 
2018 r., 

- Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo znak: TD.7323.199.2018.AG, L.dz.: 7014 z dnia 
15 maja 2018 r., 

- Wojew6dzkiego Sztab Wojskowy, - pismo znak: WSzWRz-WOPERA07.3.2018 z dnia 
27 kwietnia 2018 r., 

- Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w z siedzib£l w Przemyslu - Delegatura 
w Rzeszowie - pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.53.2018.BS z dnia 14 maja 2018 r., oraz 
pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.53.2018.BS zdnia25 czerwca2018 f., 

- Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 
SNZ.9020.11.84.2018.EP z dnia 2 maja 2018 r., 

- Polska Spo&a Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle - pismo znak: 
PSGJA.RODZA22.056.18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., 

- Operator Gazoci<tgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
OT-DLA02.181.2017A z dnia 8 maja 2018 r., 


PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w, Rejon Energetyczny Rzesz6w - pismo znak: 

REIIRPIKKJP12018/4/2046/W/2018/517 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 


Uwagi dotyczace projektu planu, wylozonego do publicznego wgladu w dniach od 1 sierpnia 
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw&:, tj. do dnia 14 wrzesnia 2018 r. wplyn~ly 
uwagi wniesione pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wplywu 4 wrzesnia 2018 r.). 
Wniesione uwagi pozostaly bez rozpatrzenia, gdyz dotyczyly ustalen projektu MPZP 
Nr 16615/2008 przy ul. sw. Rocha, ul. ks. Jana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - Slocinie 
- w cz~sci A. Zarz£ldzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII1902/2018 w sprawie 
rozpatrzenia uwag z dnia 4 paidziemika 2018 r., zostalo zamieszczone w Biuletynie lnformacji 
Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du Miasta Rzeszowa. 

ZGLOSZONE WNIOSKI, UZGODNIENLA I OPINIE ORAZ UW AGI PRZy.mTO DO PRAC 
NAD PROJEKTEM PLANU. 

• 	 Wyniki Postfpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeJi 
zostato przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia post~powania dotycz£lcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko, poniewaz nie stwierdzono mozliwosci znaczqcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 
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• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkOw 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutkow realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 292/4/2017 we wschodniej cz~sci osiedla Slocina w Rzeszowie, powinien bye dokonywany, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poin. zrn.), w rarnach analizy zrnian w zagospodarowaniu 

przestrzennym grniny, w celu oceny aktualnosci Studiurn i planow rniejscowych. 
Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 

Miasta, co najrnniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacj i 

ustalen planu, nie rna wi~c potrzeby okreslania specjalnego systernu rnonitoringu wplywu na 
srodowisko. 

GCllcr,lillY Projcklant 
70 up PJ!f"fYnr'iT~ ~U;ESZOWAl~iur;\ I\OZ llOj ll Mi;\sl<l Rzcsz9w<I 

Ci ~~V-/C/?~-J ::)1(IIII/Gr.~/.(/( I/lU,/JIg!" ill:. {{rch . E!i/)iew Kl'lIczek 
IAsr~pcA PiiZYDENTA lIum mszm 

Gencrnlny Proidl<lIlt 
. Biura Rozwoill rVli,\Sla IV.cszowa 

Z ///Lu
3~'O R, z' I JI. K '" ~ \ mgr i1t.t«rr!J~ .VI()/I iii II LIIC IOW;C:: 

tel. 17 748 4900 fc3X 1774 \ . 

DYREKTOR i
Biura Rozwoju Mia~sz r 

Barbara Eufddk I 
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