
PODSUMOWANIE I UZASADNlENIE 


QO MlEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 253/5/2013 -I-A "DWORZEC" W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pia 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostr;pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081, z p6in. zm.) 

• 	 Informacje og61oe 

(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w postr;powaniu) 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" 
w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie uchwaly Nr LXl1098/20l3 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 24 wrzesnia 2013 r., 0 przyst(!pieniu do sporz(!dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 253/5/2013 "Dworzec" w Rzeszowie, obejmuj~ej obszar 0 powierzchni okolo 

27 ha, poloiny w p61nocnej czysci Sr6dmiescia, w poblim stacji kolejowej Rzesz6w G16wny, 

pomiydzy ulicami Kochanowskiego, Grottgera, Asnyka, Bardowskiego i Batorego. 

Teren w czysci objyty jest obowiC!ZUj,!cym planem Nr 107115/2005 "Rzeszowskie Centrum 

Komunikacyjne", uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa uchwal,! Nr XVlIV290/2007 z dnia 

25 wrzesnia 2007 r., ogloszon,! w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 88, 

poz. 1988 z dnia 30 pazdziemika 2007 r., wraz z p6zniejszymi zmianami. 

Plan miejscowy Nr 253/5/2013 podjyto m.in. ze wzglydu na koniecznosc przeznaczenia dzialek 

poloionych przy ulicy Kochanowskiego, w p6lnocnej cZysci stacji kolejowej Rzesz6w Gl6wny, pod 

lokalizacjy gl6wnego dworca autobusowego 0 znaczeniu regionainym, zgodnie z obowi<tWj,!cym 
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

W trakcie opracowywania projektu planu rozpoczyto przygotowania do nowej inwestycji 

publicznej z zakresu transportu publicznego, koordynowanej przez ZarZ4d Transportu Miejskiego 

w Rzeszowie, prowadZ4cej do realizacji czysci intermodalnego centrum przesiadkowego w obrybie 

Placu Dworcowego, w nawi(!zaniu do idei Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Wnioski 

wynikaj,!ce z przygotowan do tej inwestycji, w istotny spos6b wplyn~ly na sporz,!dzanie projektu 

MPZP Nr 253/5/2013 "Dworzec" w Rzeszowie w czysci zwi'!2anej z Placem Dworcowym 

i przyleglymi don terenami. Przy tym ostateczna koncepcja nowej inwestycji wplynyla do Biura 

Rozwoju Miasta Rzeszowa w dniu 15 lutego 2019 r. 
W trakcie sporz,!dzania projektu planu postanowiono 0 jego etapowym opracowaniu, poprzez 

czasowe wyl,!czenie niekt6rych teren6w, 0 l(!cznej powierzchni ok. 3.31 ha. Pierwsza CZySC 

opracowania, projekt MPZP Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w Rzeszowie 0 powierzchni okolo 23.69 ha 

zostala opracowana, uzgodniona i wyloiona do publicznego wgl(!du. W projekcie MPZP 

Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w Rzeszowie przeznaczono tereny pod: 

1) 	 UKSp/Uk/KS - teren zabudowy uslugowej - uslugi komunikacji publicznej (w postaci 

regionalnego dworca autobusowego), uslugi kultury oraz parkingi publiczne; 

2) 	 UKSp/Up/U - teren zabudowy uslugowej - uslugi komunikacji publicznej i uslugi publiczne, 

z dopuszczeniem uslug niepublicznych (teren PSK); 
3) 	 UKSplKS - teren uslug komunikacji publicznej i parking publiczny (Plac Dworcowy); 

4) 	 UKSp - teren zabudowy uslugowej - uslugi komunikacji publicznej (pytla autobusowa przy 

ul. Bardowskiego); 



,.. 

5) 	 U/UKSp - teren zabudowy uslugowej - uslugi niepubliczne, z dopuszczeniem uslug 
komunikacji publicznej (dworzec PKS); 

6) 	 VIM - tereny zabudowy centrotworczej - uslugi niepubliczne, uslugi publiczne lub zabudowa 
mieszkaniowa (kwartaly zabudowy przy Placu Kilillskiego oraz ulicach: Bardowskiego, 
Batorego i L'!cznej); 

7) Uz - tereny zabudowy uslugowej - uslugi zdrowia (izba wytrzeiwien przy ulicy 
Kochanowskiego i przychodnia kolejowa przy Placu Dworcowym); 

8) U/Up - teren zabudowy uslugowej - uslugi niepubliczne lub publiczne (zabudowa przy 
skrzyzowaniu ulic: Kochanowskiego i Zolkiewskiego); 

9) KK - tereny komunikacji kolejowej wraz z funkcjami towarzysz'!cymi; 
10) KDZ - czysc publicznej drogi zbiorczej (w ci,!gu ulicy Kochanowskiego); 
11) KDL - publiczne drogi lokalne (ulice: Asnyka, Grottgera, Bardowskiego, odcinki Batorego 

i Orzeszkowej); 
12) KDLlZP - publiczna droga lokalna z udzialem zieleni urz'!dzonej (Plac Kilinskiego); 
13) KDD/KR - publiczna droga dojazdowa z wydzielonym ci,!giem pieszo-rowerowym (koncowy 

odcinek ulicy Grunwaldzkiej); 
14) KDD/KX - publiczna droga dojazdowa z wydzielonym ci,!giem pieszym (boczna ulicy 


Bardowskiego w strony nowej kladki nad torami, prowadz'!cej do dworca autobusowego); 

15) KDD - publiczne drogi dojazdowe (planowana boczna ulicy Kochanowskiego, ulica 


Sw. Mikolaja, koncowy odcinek ulicy Batorego); 
16) KX - publiczne ci,!gi piesze lub pieszo-rowerowe oraz place dla pieszych (kladka nad torami 

miydzy ulicami: Grunwaldzkq i Sienkiewicza oraz plac z ekspozycjq historycmq po p6lnocnej 
stronie torow); 

17) KDW - drogi wewnytrzne (ulica L,!czna oraz dojazd do przychodni kolejowej od tylu); 

18) KS - parkingi niepubliczne. 

Ze wzglydu na piln,! potrzeby uchwalenia planu na czysci obszaru objytego jego opracowaniem, 


w celu zabezpieczenia terenow istotnych dla rozwoju miasta Rzeszowa w zakresie powi'!zan 
komunikacyjnych, w szczegolnosci w ramach ww. inwestycji publicznej w obrybie Placu 
Dworcowego, po raz kolejny postanowiono 0 procedowaniu planu etapowo. 

Przedlozony do uchwalenia projekt MPZP Nr 253/5/2013 - I-A ,,Dworzec" w Rzeszowie 
obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 1.73 ha, polozony w centralnej czysci Rzeszowa, przy ulicach 
Asnyka i Grottgera oraz przy Placu Dworcowym w Rzeszowie. W granicach obszaru planu 
wyznaczono: teren uslug komunikacji publicznej i parking publiczny, z niezbydn,! infrastruktur,! 
techniczn,!, oznaczony na rysunku planu symbolem UKSp/KS, oraz teren publicznej drogi lokalnej, 
oznaczony symbolem KDL.2.W granicach obszaru planu znajduje siy teren zamkniyty linii kolejowej 
o powierzchni ok. 0,01 ha. 

Ustalenia projektu planu s,! zgodne ze Studium Uwarunkowail i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal,! Nr XXXVIIII13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

z poin. zm. Studium okresla kierunki zagospodarowania struktury funkcjonalno-przestrzennej tego 
terenu, skladaj,!cego siy z terenow komunikacji (drog pUblicznych) oraz parkingu dworcowego. 

Projekt MPZP Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" w Rzeszowie wraz z niezbydnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym prognoZ<J: oddzialywania na srodowisko oraz prognoZ<J: skutkow finansowych, 
zostal opracowany przez zespol projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, zgodnie 
z obowi,!zuj,!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 poin. zm.) oraz RozporZ<J: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). 
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Prezydent Miasta Kz,eszow 2014 r. oglosil 0 przystq.pieniu do 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 253/5/2013 "Dworzec" w 
(na obszarze 0 powierzchni ok. 27 w miejscowej prasie - Gazeta "<'/VULo.',", 

"Nowiny", obwieszczenie na tablicach w Miasta Rzeszowa, a takZe w 

Informacj i Publicznej (BIP) na stronie internetowej W obwieszczeniu i ogloszeniu podano 
termin oraz zasady skladania wnioskow planu. W wyznaczonym tj. do 
16 maja 2014 c, zlozono piyc wniosk6w planu. Sposr6d tych wniosk6w, 

rozstrzygniycia Prezydenta Miasta KZeS2:o~ta 

zostaly uwzglydnione, a jeden 

od instytucji 
a takZe wnioski 

i wziyte pod uwagy w trwania 

lJo:;;teIJac:n w opracowaniu projektu. Ponadto 

kt6re opracowywaio projekt), 

Prezydenta Miasta Rzeszowa 

terenu. 

objytego opracowaniem 3 "Dworzec" w Rzeszowie 

wylqczono kilka teren6w, uznanych w projektu planu za niezwiqzane 

z wiod'lcym tematem opracowania, przypadku za objyte innymi 

administracyjnymi (droga l'lcZ'tca "'"'"'''''''F,V i Siemienskiego, biegnqca pod 
projektowanym nowym wiaduktem kolejowym). W ten '''"'''''"..... okreslony zostal obszar opracowania 

Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w ok. 23.69 ha. 
IJ"A,''''I/~ MPZP Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w KZ(~SZ()Wl opracowany wraz z progn0Z't 

oddzialywania ustalen planu na srodowisko. 

W dniu 24 stycznia 2019 c, projekt MPZP 1"1£'''7'''''' W Rzeszowie zostal 

nr:i~ed.imW!1lV do zaopiniowania przez Miejskq LV"A"'","~nh przy czym 
stanowiska w sprawie przedlozonego skorygowanie tego 

zalecanych korekt w projekcie 


MKUA w dniu 12 marca 2019 r., wnosZ'tc dodatkowo 0 


i opiniowanie 
'''",'>''7V, UrZ'td Ochrony 

on ponownie przekazany do Urzydu, wraz Z 

korekt. 

I ,,Dworzec" w Rzeszowie wraz Z na 
U",fX,y,,,..,,,; do publicznego wglqdu w dniach od 1 sierpnia 9 r. do 22 sierpnia 

Miasta Rzeszowa, przy ul. Ks. Jalowego 23A w .L",,",V"L"V 

wylozenia do publicznego wglqdu ukazalo 24 

Codzienna "Nowiny", na tablicach ogloszen 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

sam projekt oddzialywania na srodowisko, zostal w 

Informacji trwania wylozenia do wglqdu publicznego projektu planu wraz 

3 




z prognozq.. W dniu 6 sierpnia 2019 r. odbyla Sly dyskusja publiczna nad rozwi'lZanlami przyjytymi 

w projekci~ planu. Do projektu planu wraz z prognozil, w nieprzekraczalnym terminie przewidzianym 

ustawlf, nie krotszym niZ 14 dni od dnia zakonczenia okresu jego wyl:ozenia, tj. do dnia 5 wrzesnia 

2019 r. wpfynylo 13 uwag. Sposr6d tych uwag, na mocy Zarzildzenia Nr VIUl436/2019 Prezydenta 

Miasta Rzeszowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r., szesc uwag zostalo uwzglydnionych w cZysci, a siedem 

uwag nie zostalo uwzglydnionych. 

Ze wzglydu na uwagi, kt6re zostaly zlozone do projektu MPZP Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" 

w Rzeszowie i kt6re zostaly uwzglydnione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w calosci lub w czysci, 

a takze ze wzglydu na warunki konserwatorskie zawmte w postanowieniu Podkarpackiego 

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w 0 uzgodnieniu projektu MPZP Nr 253/5/2013 

I "Dworzec" w Rzeszowie, dokonano podzialu obszaru objytego tym opracowaniem, wyodrybniaj~c 

obszar MPZP Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" w Rzeszowie, celem przedlozenia go Radzie Miasta 

Rzeszowa do uchwalenia. Pozostala cZysc obszaru MPZP Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" w Rzeszowie, 
po dokonaniu stosownych zmian i uzupelnien zostanie ponownie skierowana do uzgodnienia 

i zaopiniowania, a po uzyskaniu niezbydnych uzgodnien bydzie ponownie wylozona do wgl~du 

publicznego. 

Uchwal~ Nr XVIIII377/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 wrzesnia 2019 r. zostal uchwalony 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyit;tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi<)zan 
alternatywnych 

W trakcie sporzq.dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" w Rzeszowie, wiykszosc rozwi'lZan alternatywnych byla 

rozpatrywana wyl~cznie na etapie projektowania wewniltrz zespolu projektowego, przy czym nie byly 
przedmiotem opiniowania przez podmioty zewnytrzne. Jedyne rozwi~nie aiternatywne, dotycz~ce 

ukladu teren6w wydzielonych w obrybie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKSp/KS, 

zostalo sporz,!dzone na zalecenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, po posiedzeniu 

tej Komisji w dniu 24 stycznia 2019 r. Sporz~dzone do projektu planu aiternatywne rozwi'lZanie dla 

terenu UKSplKS zostalo zaakceptowane przez Komisjy na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. 

i wl~czone do projektu planu. W zwi¥ku z powyzszym, na ww. posiedzeniu Miejska Komisja 

Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala przedlozony jej projekt planu. 

• 	 Informacia, w jaki spos6b zostaiy wzit;te pod uwagy i w jakim zakresie zostaly uwzglydnione 

ustalenia zawmte w prognozie oddzialywania na srodowisko 

Do projektu planu zostala sporzq.dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.m. inforn1acje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz uzgodniono zakres 

prognozy 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~zania oparte zostaly na opracowaniu 

ekofizjograficznym i zweryfikowane w prognozie oddzialywania na srodowisko, sporzq.dzonej na 

potrzeby projektu planu. 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddzialywan, wynikajq.cych 

z ustalen projektu planu Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" w Rzeszowie na poszczeg61ne elementy 

srodowiska, okreslone zostaly zasady: 
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ochrony powietrza - poprzez zaopatrzenie w ciepio z miejskiej sieci ciepiowniczej oraz 
dopuszczenie stosowania indywidualnych zrodel dystrybucji ciepla, z wykorzystaniem gazu 
ziemnego, lekkiego oleju opalowego, niskoemisyjnych urz::t-dzen grzewczych na paliwa stale, 
odnawialnych irodel energii lub energii elektrycznej; 

ochrony wod podziemnych - poprzez: objycie calego obszaru zorganizowanym systemem 
zaopatrzenia w wody, odprowadzanie sciekow komunalnych poprzez siec kanalizacji 
sanitamej do miejskiej oczyszczalni sciekow oraz odprowadzenie wod opadowych z terenow 
zabudowy, ci~gow komunikacyjnych do kanalizacji deszczowej po uprzednim 
podczyszczeniu; 

ochrony gruntow - poprzez nakaz wyposatenia obszarow zabudowy w system kanalizacji 
wodno - sciekowej; 

ochrony zasobow przyrody - poprzez nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzchni 
biologicznie czynnych oraz dopuszczenie zieleni urz::t-dzonej w formie zielonych dachow; 

ochrony krajobrazu - poprzez wprowadzenie zasad ladu przestrzennego i wymogow 
dotycz~cych walorow architektonicznych i estetycznych zabudowy; 

ochrony obiektow i obszarow zabytkowych - poprzez wprowadzenie strefy ochrony 
konserwatorskiej na calym obszarze planu, w obrybie ktorej obowi~j~ zasady 

zagospodarowania okreslone w projekcie planu oraz wprowadzenie strefy obserwacji 
archeologicznej na calym obszarze projektu planu. 

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

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaly wzil(te pod uwagl( i w jakim zakresie zostaly uwzgll(dnione 
wnioski i opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Po przyst~pieniu do sporz::t-dzana planu zwrocono siy z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitamego w Rzeszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i uzgodniono zakres i stopien szczegolowosci informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na 
srodowisko opracowywanej do projektu planu (odpowiednio pismo znak: PSNZA612-1-8/2014 z dnia 
24.042014 r., wplynylo dnia 25.04.2014 r. oraz pismo znak: WOOSAl1.1.54.2014.AP-4 z dnia 
12.05.2014 r., wplynylo dnia 13.05.2014 r.). 

W procesie uzgadniania projekt planu wraz z prognoz::t- oddzialywania na srodowisko zostal 

przekazany i pozytywnie zaopiniowany bez wnoszenia uwag przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak: WOOSAI0A.84.2019.APA z dnia 05.07.2019 r., wplynylo 
dnia 05.07.2019 r.), a takZe uzgodniony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

wRzeszowie (pismo znak: PSNZA56.19.2019 z dnia 27.06.2019 r., wplynylo dnia 28.06.2019 r.) 
pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie (pismo znak: SNZ.9020.11.123.2019.BW z dnia 01.07.2019 r., wplynylo 

dnia 03.07.2019 r.). 
Powyzsze opinie i uzgodnienie przyjyto w trakcie prac nad projektem planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaly wzil(te pod uwagl( i w jakim zakresie zostaly uwzgkdnione 
zgloszone uwagi i wnioski 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania i uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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1. 	 Wnioski do projektu planu 

Wnibski zlozone przed ogloszeniem i obwieszczeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa 

o przyst~pieniu do sporz~dzenia planu Nr 253/5/2013 "Dworzec" w Rzeszowie: 

1) , pIsmo 

znak: z dnia 21.11.2013 r. (wplynylo dnia 22.11.2013 r.); 

2) 	 , pismo znak: 

, z dnia 19.12.2013 r. (wplynylo dnia 19.12.2013 r.) . 

Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do spor~dzenia planu Nr 253/5/2013 "Dworzec" w Rzeszowie, 

w dniu 17 kwietnia 2014 r., w Gazecie Codziennej "Nowiny" oraz poprzez obwieszczenie 

zamieszczone na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP), na stronie internetowej Urzydu, w wyznaczonym terminie skladania wnioskow 

tj . do dnia 16 maja 2014 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa zlozono 5 wnioskow. Wnioski zloZyli: 

1) Pani , pismo z dnia 14.05.2014 r. 

(\vplynylo dnia 15 .05.2014 r.); 

2) Pani i Pan 

, pIsmo z dnia 15.05.2014 r. (\vplynylo dnia 

16.05.2014 r.); 

3) 

, pIsmo znak: z dnia 

14.05.2014 r. (wplynylo dnia 16.05.2014 r.); 

4) 

, pismo znak: 

z dnia 13.05.2014 r. (wplynylo dnia 19.05.2014 r., data stempla pocztowego 14.05.20141'.); 

5) 

, pismo 

znak: z dnia 16.05.2014 r. (wplynylo dnia 20.05 .2014 r., data stempla 

pocztowego 16.05.2014 r.). 

Wnioski zlozone po tenninie skladania wnioskow: 

1) 

,pismo z dnia 01.09.20151'. (wplynylo dnia 01.10.2015 r.); 

2) Pan , pismo z dnia 16.03.2016 r. (wplynylo dnia 

29.03 .2016 r.); 

3) , pIsmo 

z dnia 14.06.2016 r. (wplynylo dnia 29.06.2016 r.); 

4) Pan , pIsmo z dnia 20.07.2016 r. (wplynylo dnia 

22 .07.20161'.); 

5) 

pismo z dnia 10.10.20161'. (w'plynylo dnia 13 .10.20161'.); 

6) 
, pismo z dnia 19.04.2017 r. (wplyDylo dnia 19.04.2017 r.); 

7) 	 Pan , pismo z dnia 24.10.2017 r. (wplynylo 

dnia 25.10.2017 r.). 
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Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, 

wnioski"zldZyli : 

1) Komenda Wojew6dzka Pailstwowej Straty Pozarnej w Rzeszowie, pIsmo znak: 
WZ.5562.15 .2014 z dnia 23.04.2014 r. (wplynylo dnia 24.04.2014 r.); 

2) Dyrektor Okr~gowego Urzydu G6rniczego w Krosnie, pismo znak: KRO.512.36.2014.KM 

z dnia 22 .04.2014 r. (wplynylo dnia 24.04.2014 r.); 

3) Podkarpacki Urz~d Wojew6dzki w Rzeszowie, pismo znak:I-IV.743.1.38 .2014 z dnia 
23 .04.2014 r. (wplynylo dnia 25 .04.2014 r.); 

4) Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.7-2.14 

z dnia 25 .04.2014 r. (wplynylo dnia 28.04.2014 r.); 

5) 	 Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddzial Geologii i Eksploatacji 
w Warszawie, pismo znak: DEM/ZG/Sanokl401l2014 z dnia 24.04.2014 r. (wplynylo dnia 

29.04.2014 r.); 

6) Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR

XVIII.7634.72.2014.ADS z dnia 06.05.2014 r. (wplynylo dnia 08 .05.2014 r.); 

7) Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie, pismo znak: 

OT-DL.402.246.2014/2 z dnia 06.05.2014 r. (wplynylo dnia 08.05.2014 r.); 

8) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak: 
WOOS.410.3.51.2014.AP-2 z dnia 06.05.2014 r. (wplynylo dnia 08.05 .2014 r.); 

9) 	 Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zabytk6w z siedzib~ w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie, 
pismo znak: L. dz. UOZ-Rz-3.5150.45 .2014 z dnia 05.05.2014 r. (wplynylo dnia 

09.05.2014 r.); 

10) Polska Sp6lka Gazownictwa sp z 0.0. Oddzial w Tarnowie, pismo znak: KSG 

IIIIOTOI0720/27/2114 z dnia 09.05.2014 r. (wplynylo dnia 15.05 .2014 r.) . 

Wnioski zlozone po terminie skladania wmosk6w: 

1) Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Uslug, Dzial Ewidencji i Zarz~dzania Danymi 

o Infrastmkturze, pismo znak: TODDKKU123829/270/JK/2014 z dnia 19.05.2014 r. 

(wplynylo dnia 21.05 .2014 r.). 

2. Uzgodnienia i opinie do projektu planu 

- Uzgodniema do projektu planu: 

1) Zarz~ Wojew6dztwa Podkarpackiego, pismo znak: RR-IV.7634.133.2019.ADS z dnia 

09.07.2019 r. (wplynylo dnia 18.07.2019 r.); 
2) 	 Miejski Zarz~d Dr6g, pisma znak: TD.7323.218.2019.TM, L.dz. 971 z dnia 01.07.2019 r. 

(wplynylo dnia 02.07.2019 r. do BRMR), TD.7323.218.2019.TM, L.dz. 13745 z dnia 

07.08.2019 r. (wplynylo dnia 08 .08.2019 r. do BRMR); 

3) Wojew6dzki Sztab Wojskowy, postarlOwienie nr 64 z dnia 27.06.2019 r. (wplynylo dnia 
01.07.2019 r.); 

4) Okrygowy Urz~d G6rniczy w Krosnie, pismo znak: KRO.5111.59.2019.GK, 

L.dz.21235/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. (wplynylo dnia 04.07.2019 r. do BRMR); 
5) 	 Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w, Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zabytk6w 

w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie, pisma znak: L.dz. Rz-IRN.5150.70.2019BS z dnia 

10.07.2019 r. (wplynylo dnia 11.07.2019 r.), L.dz. Rz-IRN.5150.70.2019BS z dnia 

16.08.2019 r. (wplynylo dnia 19.08.2019 r.); 
6) 	 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie, pismo znak: RZ.RPP.610.118.2019.MK z dnia 27.06.2019 r. (wplynylo dnia 

02.07.2019 r.); 
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7) Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie, pismo znak: PSNZ.456.19.2019 

z dnia 27.06.2019 r. (wplynylo dnia 28.06.2019 r.). 

- Opinie do projektu planu: 

1) Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr 2/IIJ2019 Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 12 marca 2019 r.; 
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak: 

WOOS .410.4.84.2019.AP.4 z dnia 05.07.2019 r. (wplynylo dnia 05.07.2019 r.); 

3) Komenda Wojew6dzka Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie, pismo znak: 

WZ.5562.53.2019 z dnia 25.06.2019 r. (wplynylo dnia 01.07.2019 r.); 
4) Podkarpacki Pailstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: 

SNY.9020.11.123.2019.BW z dnia 01.07.2019 r. (wplynylo dnia 03.07.2019 r.). 

- Opinie dodatkowe do projektu planu: 

1) Polska Sp6l:ka Gazownictwa Sp. z 0 .0. Gazownia w Rzeszowie, pIsmo znak: 

PSGJA.RODZ.422.098.19 z dnia 09.07.2019 1'. (wplynylo dnia 15.07.2019 r.); 

2) Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w, pismo znak: REI1RP1RKJP12019/611760/w/2019/611971 
z dnia 25.06.2019 r. (wplynylo dnia 27.06.20191'.); 

3) Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie, Pismo znak: 

OT-DL.402.246.2014.4 z dnia 01.07.2019 r. (wp1ynylo dnia 05.07.2019 r.); 
4) Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, pismo znak: BGM-IV.472.3.49.2019.BZ z dnia 

27.06.2019 r. (wplynylo dnia 01.07.2019 r. do BRMR); 

3. Uwagi do projektu planu 

Do wylozonego do publicznego wgl~du w dniach od 1 sierpnia 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. 

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 253/5/2013 - I "Dworzec" 

w Rzeszowie, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 wrzesnia 2019 r. wplynylo 13 pism, 

zawieraj~cych uwagi, dotycz~ce przyjytych w nim rozwi¥all. Uwagi wniesli: 
1) 

, pismo z dnia 22.08.2019 r. (wplyuylo dnia 22.08.2019 1'.); 

2) 

, pismo znak: 

z dnia (wplynylo dnia 26.08.2019 r.) ; 

3) 

pismo z dnia 26.08.2019 r. (wplynylo dnia 27.08.2019 r.); 
4) , pismo z dnia 

26.08.2019 r. (wplynylo dnia 27.08.2019 r.); 

5) 

, pismo z dnia 26.08.2019 r. (wplynylo dnia 27.08.2019 r.); 

6) 
, pismo z dnia 27.08.2019 1'. 

(wplynylo dnia 30.08.2019 r.); 
7) Pan , pismo z dnia 19.08.20191'. (wplynylo 

dnia 02.09.2019 r.); 

8) Pan , 36-072 Swilcza 494 A, pismo z dnia 28.08.2019 r. (wplynylo dnia 

03.09.2019 r.); 
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9) 


, pismo z dnia 19 r. (wplynylo dnia 
03.09.2019 r.); 

10) 

, plsmo z dnia r. (wplynylo 
19 r.); 

11) , pismo 
z dnia 03.09.20191'. (wplynylo dnia 19 r.); 

12) 

, pismo z dnia r. (wplynylo 04.09.20191'.); 
13) , plsmo 

z dnia 04.08.20191'. (wply'1lylo dnia 05.09.2019 

Zarz~dzeniem Nr 19 z dnia 6 2019 r. Miasta rozpatrzyl 
planu. Po skladania uwag do projektu IvIPZP Nr 253/5/2013 

I "Dworzec" w tj. po 5 2019 1'., kolejne Zostaly one 
pozostawione fonnalnego rozpatrzenia przez Miasta Rzeszowa. 

IJrp'7U/'''"Tg uwagi obszaru MPZP 253/5/2013 

zawarto w Za1~czniku 4 do uchwaly Rady Rzeszowa 0 

"Dworzec" w KzC~SZIOW:le 

4. 

P1Y\If'II'"! Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr253/5/20 13 - I-A 

w Miasta do wraz z 4JYJ."t"""'.W"''''.'U 

o rozpatrzenia uwag zlozonych do 
w projekcie planu, a nieuwzglydnionych przez Prezydenta Rzeszowa. Miasta Rzeszowa 
r6"rniez me tych 

z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 2018 T., poz. 1945, z plan uchwala Rada po ze rue 
narusza on ustalen 0 rozpatrzenia do projektu 
planu Ofaz sposob6w realizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w Rada Miasta 
Rzeszowa po ze rue nal1lsza on ustalen rozstrzygaj~c 0 sposobie 

nieuwzglydnionych przyjyla plan ]\;'r XVIII/377/2019 z dnia 24 wr:i::eSltl1a 
2019 r. 

zachodzila przeprowadzania postypowania transgranicznego 
na srodowisko przyrodnicze, ustalenia projektu okresiaj,,!ce 

i spos6b zagospodarowania obszal1l, mozliwosci u,U"""i".V oddzialywania. 
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• Propozycje dotyczace metod czystotliwosci przeprowadzania rnonitoringu skutk6w realizacji 

postanowien dokurnentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 253/5/2013 - I-A "Dworzec" 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 p6in. zm.), w ramach oceny zmian zachodZllcych w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz 

dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 

kadencj i Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu. Nie rna wi((c potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systernu rnonitoringu wplywu na 

srodowisko. 

Gener"lny Projcktant 

Bill!';) Rozwojll Miasta Rzeszowa 
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tel. 17 7t8 4900 fax. 17 i 02 

DYREKTOR 
Biura Rozw~~~sta t-cF:zowa 
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