
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

.. do' MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 236/4/2012 W REJONIE VL. SW. FAUSTYNY, VL. SLOCrNSKIEJ I VL. PILECKICH NA 

OSIEDLU SLOCINA W RZESZOWIE - W CZF;SCI A. 


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

• 	 Informacje ogolne (synteza ustaleD planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego 
spor~dzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powaniu). 

Projekt Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. sw. 
Faustyny, ul. Sloeinskiej i ul. Pileekieh na osiedlu Sloeina w Rzeszowie - w ez~sei A zostal 
opraeowany na podstawie uehwaly Nr XXVIIII525/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 

2012 r. Przes!ankll podj~eia ww. uehwaly, byl zamiar ustalenia przeznaezenia terenow, 0 llleznej 
powierzehni 128 ha oraz okreslenia sposobu ieh zagospodarowania. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 24 kwietnia 2012 r., oglosil 0 podj~eiu uehwaly 
o przysUijlieniu do sporZlldzenia Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 236/4/2012 w rejonie ul. sw. Faustyny, ul. Sloeinskiej i u1. Pileekieh na osiedlu Sloeina 

w Rzeszowie, w prasie miejseowej - Gazeeie Codziennej "NOWINY" oraz poprzez obwieszezenie na 
tablieaeh ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informaeji Publieznej (BIP) na 
stronie intemetowej Urz~du Miasta Rzeszowa. W obwieszezeniu i ogloszeniu podano termin (do dnia 

18 maja 2012 r.) i zasady skladania wnioskow do projektu planu. 
Wyst~pujllee na osiedlu Sloe ina, niekontrolowane rozlewanie si~ zabudowy, moZe w przyszlosei 

uniemozliwic realizaej~ wamyeh inwestyeji miejskieh. Priorytetem jest szybkie zarezerwowanie 
terenow pod przebiegi wamiejszyeh ei&:gow komunikaeyjnyeh, dlatego tez podj~to deeyzj~ 

o etapowym proeedowaniu planu. Etap pierwszy polega na opraeowaniu Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. sw. Faustyny, ul. Sloeinskiej 

i ul. Pileekieh na osiedlu Sloeina w Rzeszowie - w ez~sei A, obejmujlleego planowanll drog~ 

publieznll glownll· 
Projekt Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie 

ul. sw. Faustyny, ul. Sloellskiej i u1. Pileekieh na osiedlu Sloeina w Rzeszowie - w ez~sei A, zostal 
sporZlldzony wraz z prognozll oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy 
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Oehrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy opraeowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. 
informaeje zawarte w opraeowaniu ekofizjografieznym, przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Projekt planu zostal opraeowany przy uwzgl~dnieniu wszystkieh uwarunkowan wyst~pujlleyeh na 
obszarze obj~tym planem i zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uehwalonym przez Rad~ Miasta Rzeszowa 
uehwalllNr XXXVIIII13/2000 w dniu 4lipea 2000 r., z poin. zm. 

Projekt planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistyeznymi, w tym prognozll oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoZll skutkow finansowyeh, zostal opraeowany zgodnie z obowi&:mjlleymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poin. zm.) oraz przepisami rozporzttdzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejseowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1587). 
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W Tr<>L'1'1P Spo,rz'l.dza,ma projektu na 

udzialu z dnia 

3 paidziernika r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego udziale 

spoleczenstwa w srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko U. z 2018 r., 

2081 z poin. 

Projekt Nr 236/412012 w rejonie ul. Faustyny, ul. Slocinskiej i ul. Pileckich na osiedlu 

przedstawiony na posiedzeniu 

w dniu 2018 r. 

zaopiniowala planu. 

W kwietniu 2018 r. projekt mpzp wraz z oddzialywania na srodowisko wyslanyV"-'.'VLA+ 

do zaopiniowania i Projekt wraz z prognoZ<l oddzialywania na srodowisko zostal 

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

o planowaniu i zaimspo,oar'OVl1anm organy, za wyj<!tkiem 

Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora UtA.UH"" (pismo znak: 11.79.201 

16 2018 ht..."VTt..... " Ochrony 

zdnial0 

dokonaniu w tekscie planu w § 6 ust. 2 pkt 9 d oraz 

prognozy oddzialywania na w zakresie akustycznych), projekt 

przeslano w kwietniu 2018 r. do zaopiniowania. Pismem znak: 11.79.201 z dnia 

2018 r., Podkarpacki Panstwowy Inspektor Sanitamy, pozytywnie LU'JIJ"""J 

planu. 

Po dokonaniu w w § 7 ust. 1 oraz 

prognOZy w zakresie odprowadzania 
i roztopowych), planu n1"'7''''''''<> w czerwcu 2018 r. do zaopiniowania. 

WOOS.410.4.53 18.AP.6 z dnia 26 czerwca 2018 r., Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie, pozytywnie zaopiniowal projekt planu. 

leSZC2~enle 0 tenninie do publicznego ukazalo 

prasie - Codziennej "NOWINY", na tablicy 

KzeS2:OVi/a oraz w Biuletynie Publicznej na intemetowej 

skladania planu wraz z prognoz<! OOCJZlaf)'W8lma 

na wylozono publicznego wgl<!du od 1 sierpnia 2018 r. dnia 31 sierpnia 2018 r. 

W 7 sierpnia 2018 r. odbyla Sly dyskusja nad przyjytymi rozwi,!-zaniami w projekcie 

planu. skladania uwag uplyn'l.f w dniu 14 2018 r. 

'I'nut".<" Nr XVm/37512019 z dnia 24 wrzesnia 20 r. Rada Miasta Miejscowy 

Nr 236/412012 w ul. sw. ul. 

-w 

III Uzasadnicnic wyborn przyj((tcgo doknmentn w VUJu. .....,,, .....Ju.... do rozpatrywanych rozwi~zan 
alternatywnych. 

W sporz<!dzania Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 236/412012 w rejonie ul. i ul. Pileckich na Sfocina 

WKZ,eszow w czysci nie 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod nwag~ i w Jakim zakresie zostaly uwzgl((dnione " 
ustalenia zawartc w prognozic oddzialywania na srodowisko. 
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Do projektu planu zostala sporz'!dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opraco~aniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby planu oraz zakres prognozy, uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Ustalenia projektu planu uwzglydniaj,! wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania 
wodami i ochrony gruntow rolnych i lesnych. Przyjyte rozwi'!Unia oparte zostaly na opracowaniu 
ekofizjograficznym i zweryfikowane w prognozie oddzialywania na srodowisko, sporz'!dzonej na 
potrzeby projektu planu. 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddzialywail, wynikaj,!cych 
z ustalen projektu planu na poszczegolne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady: 

- ochrony przed halasem - poprzez dopuszczenia lokalizowania urZ'!dzen zmniejszaj,!cych poziom 
halasu powodowanego przez drogy, w szczegolnosci ekranow akustycznych, 

- ochrony srodowiska wodnego - poprzez wprowadzenie nakazow: odprowadzenia wod opadowych 

i roztopowych - po wczesniejszym podczyszczeniu, do rowu melioracyjnego M-l poprzez kanal 
deszczowy 0 srednicy nie mniejszej niz 400 mm i zbiornik retencyjny podziemny, 

- ochrony gruntow - poprzez wprowadzenie nakazu gospodarowania odpadami kornunalnymi oraz 
odpadami, zgodnie z obowi'!Zllj,!cymi przepisami, 

- ochrony przyrody, poprzez wprowadzenie nakazu urz,!dzenia zieleni przydroznej. 

Realizacja planowanej drogi KDG.l spowoduje zmiany w srodowisku. W wyniku realizacji 
inwestycji nas4pi utwardzenie stosunkowo szerokiego pasa terenu (2 jezdnie, chodniki, sciezka 
rowerowa obustronna, dodatkowe jezdnie drog lokalnych lub dojazdowych, skrzyzowanie 
skanalizowane). 

Okres budowy drogi bydzie powodowal zwiykszon,! smiertelnosc wsrod drobnych zwierZ'!t 
i plazow. Bydzie to wynikiem znacznego ruchu pojazdow dowoz'!cych material, wywoz'!cych zebran,! 
ziemiy, przejazdow maszyn budowlanych. Po zakonczeniu budowy, zagrozeniem dla fauny bydzie 
ruch pojazdow. 

Proces realizacji drogi KDG.l spowoduje zmiany w morfologii terenu, likwidacjy powierzchni 
biologicznie czynnej , ale takze degradacjy gleb. S,! to gleby 0 znacznych wartosciach dla rolnictwa, 

w zwi'!Zku z tym, urodzajn,! warstw'! gleby nalety zdj,!c i wykorzystac w zagospodarowaniu terenu 
lub innych terenow na obszarze miasta. 

W pasie terenu drogi publicznej glownej likwidacji ulegn,! lasy prywatne. Zgoda na 

przeznaczenie na cele nielesne, gruntow lesnych 0 powierzchni 0,2937 ha, niestanowi,!cych wlasnosci 

Skarbu Panstwa, na dzialkach ill ewid. 122817, 1228/4, 1227, 1223/2, 1311/1 obr. 221 w Rzeszowie 
zostala wydana przez Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego w formie decyzji z dnia 5 lipca 2019 
c , (pismo znak: RG.1.7151.21.2019 .AM). 

W granicach planowanej drogi nie rna zlokalizowanych obiektow uznanych za pomniki przyrody. 

Nie rna rowniez uZytk6w ekologicznych oraz stanowisk dokurnentacyjnych. 
Duza odleglosc terenu planowanej drogi od teren6w 0 znacznych wartosciach przyrodniczych, 

objytych ochron,!, znajduj,!cych siy na terenie miasta Rzeszowa eliminuje rnozliwosc jakiegokolwiek 
oddzialywania. 

Obszar objyty MPZP Nr 236/4/2012 w rejonie ul. sw. Faustyny, ul. Slocinskiej i ul. Pileckich na 

osiedlu Slocina w Rzeszowie - w czysci A palozony jest: 

w zlewni JCWP PLRW 20006226594 Malawka (Mlyn6wka), 

- w jednolitej cZysc w6d podziemnych JCWPd, 0 kodzie PLGW 2000153. 
Zlewnia JCWP PLRW 20006226594 Malawka (Mlynowka) jest to naturalna cZysc w6d 

o dobrym stanie, niezagrozona ryzykiem nieosi,!gniycia cel6w srodowiskowych. 
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Stan jednolitej cz~sci w6d podziemnych JCWPd, 0 kodzie PLGW 2000153, okreslono jako dobry 

pod wzgl~dem chemicznym i ilosciowym. Jednolita cz~sc w6d podziemnych nie jest zagrozona 

nieosi<®1i~ciem cel6w srodowiskowych. Podlega ochronie z uwagi na przeznaczenie do zaopatrzenia 

ludnosci w wod~ do cel6w spoZywczych. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyj~tych rozwi<\zan. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyj~tych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaty wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnione 
opinie wlasciwycb organow, 0 ktorycb mowa wart. 57 i 58 ustawy z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udostfpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ocbronie, udziale spoleczenstwa 
w ocbronie srodowiska oraz 0 ocenacb oddzialywania srodowisko. 

Projekt planu wraz z prognoz,\ oddzialywania na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOS.410.4.53.2018.AP.4 z dnia 

10 maja 2018 r., zawnioskowal 0 uzupelnienie zapis6w w zakresie odprowadzania w6d opadowych 

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

uzupelniono prognoz~ oddzialywania na srodowisko, w zakresie zapis6w odprowadzania w6d 

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

znak: WOOS.410.4.53.2018.AP.6 z dnia 26 czerwca 2018 r., Regionalny Dyrektor Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie, pozytywnie zaopiniowal projekt planu. 

Projekt planu wraz z prognoz,\ oddzialywania na srodowisko, zostal przekazany do uzgodnienia 

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie, kt6ry pismem znak: 

PSNZ.456.14.20 18 z dnia 8 maja 2018 r., uzgodnil projekt. 

Powyzsz,\ opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

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

W wyznaczonym terminie, ti. do dnia 18 maja 2012 r., wplyn~lo 41 wniosk6w, kt6re zostaly 

rozpatrzone na etapie przedprojektowym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, w dniu 15 grudnia 

2015 r. 11 wniosk6w zostalo rozpatrzonych pozytywnie, 8 wniosk6w zostalo rozpatrzonych 

w cz~sci pozytywnie, 7 wniosk6w zostalo rozpatrzonych negatywnie, 15 wniosk6w pozostalo bez 

rozpatrzenia. 

Wszystkie wnioski od os6b zainteresowanych, zlozone po terminie zostaly przeanalizowane 

w trakcie sporz,\dzania projektu. 

Wnioski instytucji i organ6w wlasciwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, 0 kt6rych 

mowa wart. 17 pkt 6 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po 

zawiadomieniu 0 podjyciu uchwaly 0 przyst'lpieniu do sporzadzenia planu. 

Wnioski zloZyli : 

- Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej ·Strai:y Pozamej w Rzeszowie - pismo 

znak: WZ.5562.32.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., 
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Dzial ZarZ4dzania Zasobami Sieci pismo 

z 30 2012 L 

RS-8/DP-7662IPP-16/848/2012IDP-61 

- Wojewoda I-IV.743.1 12 z dnia 7 maja 2012 r., 

Regionalny Srodowiska w Rzeszowie pismo 

WOOS.410.3 z dnia 9 maja 2012 r., 

- Wojewodzki UrZ4d w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie - pismo 

znak: .5150.50.2012 z 10 maja 2012 r., 

- Karpacka Spolka Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie pismo z dnia 15 maja 2012 r., 

Ur74d Marszalkowski Podkarpackiego pIsmo znak: 

PP-IlI.7634.l.101.2012.ADS z dnia 17 2 r., 

Podkarpacki ZarZ4d Melioracji pismo IRZ-506.4.328.2012 

z dnia 14 maja 2012 r., 

srodowisko. 

'JUJ.U',", i uzgodnienia przedstawili: 

4/1/2018 Miejskiej Komisji 

ZarZ4d Wojewodztwa Podkarpackiego I8.ADS z dnia 


30 kwietnia 2018 r., 


Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie pismo znak: . 6200 z dnia 


23 kwietnia 2018 r., 


Wojew6dzki Sztab Wojskowy - pismo znak: WSzWRz-WOPER.407.3.2018 z dnia 


17 kwietnia 2018 r., 


Paiistwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny - pismo znak: PSNZ.456.14.20 18 z 8 


2018 r. 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki lnspektor Sanitamy w 


SNZ.9020.l1.79.20I8.EP z dnia 16 kwietnia 2018 r. i SNZ.9020.11.79.201 


8 f., 

Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w 


PSGJA.RODZ.422.053.18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 


","7,''''''lArf""u"n GAZ-SYSTEM Oddzial w 


Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w, Rejon Energetyczny KZ,eszow 

1 18/411618 z 20 kwietnia 8 r. 
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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 terrninie przewidzianyrn ustawa" tj. do dnia 14 wrzesnia 2018 r. wplynyly 

uwagi wniesione pisrnern z dnia 28 sierpnia 2018 r. (data wplywu 4 wrzesnia 2018 r.). 

Wniesione uwagi pozostaly bez rozpatrzenia, gdyz dotyczyly ustalen projektu MPZP 

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

w czysci A. Zarlilcdzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIII190 1 120 18 w sprawie rozpatrzenia uwag 

z dnia 4 paidziemika 2018 r., zostalo zarnieszczone w Biuletynie lnforrnacji Publicznej (BIP) na 

stronie intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. 

ZGLOSZONE WNIOSKI, UZGODNIENIA I OPINIE ORAZ UWAGI PRZY.f.QTO DO PRAC 

NAD PROJEKTEM PLANU. 

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

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia postypowania dotycz~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono rnozliwosci znacz~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 

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

Monitoring skutkaw realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 236/412012 w rejonie ul. sw. Faustyny, ul. Slociilskiej i ul. Pileckich na osiedlu Slocina 

w Rzeszowie - w cZysci A, powinien bye dokonywany, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 

2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pain. zrn.), 

w rarnach analizy zrnian w zagospodarowaniu przestrzennyrn grniny, w celu oceny aktualnosci 

Studiurn i plan6w miejscowych. 

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 realizacji 

ustalen planu, nie rna wiyc potrzeby okreslania specjalnego systemu rnonitoringu wplywu na 

srodowisko. 
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