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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 190/2/2010 W REJONIE "MILOCIN - PARK" W RZESZOWIE - W CZ:E;SCI BIt. 


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 spoleczehstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 z pain. zm.) 

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

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie - w czysci Bil zostal sporz'!dzony na podstawie uchwaly 

Nr LXIXl1l55/20 1 0 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przysU!pienia do 

sporZ'!dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie, zmienionej uchwal,! Nr LXXVIl29112010 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 maja 2010 r. Przyst,!pienie dotyczylo obszaru 0 powierzchni okolo 125 ha. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 2 lipca 2010 r., zawiadomil 0 podjyciu przez Rady Miasta 

Rzeszowa uchwaly Nr LXIXl1155/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. 0 przysU!pieniu do sporz,!dzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" 

w Rzeszowie w granicach okreslonych w uchwale Nr LXXV/129112010 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 25 maja 2010 r., w prasie miejscowej - Gazecie CodzielU1ej "NOWINY" oraz poprzez 

obwieszczenie na tablicach ogloszeiJ. w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. W obwieszczeniu i ogloszeniu 

podano termin (od 21ipca 2010 r. do dnia 27 lipca 2010 r.) i zasady skladania wniosk6w do projektu 

planu. 

Objycie uchwal,! 0 przyst,!pieniu do sporZ'!dzenia planu obszaru 0 powierzchni okolo 125 ha 

pozwolilo na opracowanie koncepcji zagospodarowania dla prawie calego osiedla Milocin i dalsze 

etapowanie prac w zalemosci od potrzeb. 

W zwi,!zku z koniecznosci,! przygotowania teren6w inwestycyjnych dla Parku Naukowo

Technologicznego Rzesz6w-Dworzysko, opracowano i uchwalono w 2011 r. - MPZP Nr 190/2/2010 
w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie - w czysci A, 0 powierzchni okolo 31,5 ha (uchwala 

Nr Vll/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r., ogloszona w DzielU1iku 

Urzydowym Wojew6dztwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1326). 

Na terenie osiedla Milocin znajduje siy zabytkowy zesp61 szkolno - parkowy d. Krajowej Nizszej 

Szkoly Rolniczej w Milocinie, w sklad kt6rego wchodZ'! obiekty wpisane do gmilU1ej ewidencji 

zabytk6w oraz pomniki przyrody. Ww. zesp61, z racji na swoje walory architektoniczne, historyczne 

i krajobrazowe wymaga zagwarantowania, w formie aktu prawa miejscowego, ochrony 

i przeznaczenia zgodnego z interesem publicznym. W zwi,!zku z powyzszym zostal opracowany 

MPZP Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie - w czysci BIl, obejmuj,!cy obszar 

o powierzchni okolo 8,9 ha. 

Projekt planu zostal opracowany przez zesp61 pracownik6w Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

W trakcie trwania procedury zainteresowane osoby informowane byly 0 postypach 

w opracowaniu projektu. 

Studium UwarunkowaiJ. i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

w cZysci uchwalonej uchwal,! Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Glogowie Malopolskim z dnia 

29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium UwarunkowaiJ. i Kierunk6w Zagospodarowania 

t 



Przestrzennego Miasta i Gminy Glogow Malopolski, wraz z pom. zm., przewiduje na przedmiotowym 

obszarze: J1Ubliczn~ zieleii parkow~ oraz uslugi publiczne. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin 

- Park" w Rzeszowie - w czysci BIl, ustala przeznaczenie terenow pod: zabudowy uslugow~ (V.l, 
U.2), drogy publiczn~ klasy lokalnej (KDL.l), oraz publicznie dostypne samor~dowe: park (ZP.l), 

plac (KSIKX.I) i ci~gi piesze (KX.l, KX.2, KX.3), w zwi¥ku z tym projekt planu nie narusza ustaleil 
Studium. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin 
- Park" w Rzeszowie - w czysci BIl, zostal spor~dzony wraz z progno~ oddzialywania ustaleii 

projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie i Paiistwowym Powiatowym lnspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 
Przy opracowaniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowamu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz~ oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoz~ skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie z obowi~zuj~cymi 

w tyro zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pom. zm.) oraz przepisami rozpor~dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. V. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie spor~dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzialywania na 

srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczeiistwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 

3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczeiistwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2081 z poin. zm.). 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin 
- Park" w Rzeszowie - w czysci BIl zostal przedstawiony na posiedzeniu Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 22 listopada 2018 r., gdzie uzyskal pozytywn~ opiniy. 

W marcu 2019 r. projekt planu, wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko, zostal wyslany do 

zaopiniowania i uzgodnieiI. Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko zostal 

pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez organy wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. 0 pJanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W zwi¥ku z uzgodnieniem z uwagami 

przez Miejski Zar~d Drog w Rzeszowie (pismo znak: TD.7323.210.2019.AK z dnia 22 marca 

2019 r.), wprowadzono korekty do projektu planu i wyslano do ponownego uzgodnienia do ww. 

organu. Miejski Zar~d Drog uzgodnil skorygowany projekt bez uwag (pismo znak: 

TD.7323.210.2019.AK z dnia 23 kwietnia 2019 r.) projekt MPZP Nr 190/2/2010 w rejonie ,,Milocin
Park" w Rzeszowie - w czysci BIl. 

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

14 maja 2019 r., w miejscowej prasie - Gazecie Codziennej "NOWINY", na tablicy ogloszeii 

w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie intemetowej Urzydu 

Miasta Rzeszowa. Okreslono zasady skladania uwag. Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na 

srodowisko byl wylozony do publicznego wgl~du od dnia 21 maja 2019 r. do dnia 21 czerwca 2019 r. 

W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi~zaniami przyjytymi w projekcie 

planu. Termin skladania uwag uplyn~l w dniu 21 lipca 2019 r. 
Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw~, tj. do dnia 21 lipca 2019 r., nie wplynyly 

Zadne uwagi. 
Uchwal~ Nr XX1395/2019 z dnia 22 paidziemika 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" 

w Rzeszowie - w cZysci BII. 
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• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~zati 
alternatywnych. 

W trakcie sporZf!.dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie - w cZysci BIl, nie byly rozpatrywane 
rozwi4Zania alternatywne. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 
Do projektu planu zostala sporZf!.dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu 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 Pailstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Ustalenia projektu planu uwzglydniaj,! wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania 
wodami i ochrony gruntow rolnych i lesnych. Przyjyte rozwi4Zania oparte zostaly na opracowaniu 
ekofizjograficznym i zweryfikowane w prognozie oddzialywania na srodowisko, sporZf!.dzonej na 
potrzeby projektu planu. 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddzialywan, wynikaj,!cych 
z ustalen projektu planu na poszczegolne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady: 
- ochrony powietrza - poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsiywziyc mog'!cych znacZf!.co 

oddzialywac na srodowisko, wykorzystanie miejskiej sieci cieplowniczej do ogrzewania obiekt6w, 
dopuszczenie wykorzystania indywidualnych ir6de! ciepla z wykorzystaniem gazu ziemnego, 
lekkiego oleju opalowego, niskoemisyjnych uTZf!.dzen grzewczych na paliwa stale, odnawialnych 
±rode! energii lub energii elektrycznej, 

- ochrony srodowiska wodnego - poprzez wprowadzenie nakaz6w: odprowadzania sciek6w 
komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie w6d opadowo
roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

- ochrony gruntow - poprzez wprowadzenie nakazu gospodarowania odpadami komunalnymi 
zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami, 

- ochrony przyrody, poprzez wprowadzenie nakazu zachowania powierzchni biologicznie czynnej 
i nakazu ochrony pomnik6w przyrody, 

- ochrony przed halasem - poprzez wykluczenie przedsiywziyc mog'!cych znaczqco oddzialywac na 
srodowisko. 

Obszar objyty projektem planu stanowi enklawy zieleni i pelni wain,! funkcjy ekologicZll,! 
w systemie przyrodniczym miasta. 

W sHad zespolu szkolno - parkowego d. Krajowej Nizszej Szkoly Rolniczej w Milocinie 
wchodzq pomniki przyrody, kt6re naleZy zachowac i chronic: Magnolia posrednia (Magnolia 
x soulangeana) "Malgorzata", D,!b czerwony (Quercus rubra) "Lech", Modrzew europejski (Larix 
decidua) "Mikolaj", Platan klonolistny (Platanus x acerifolia) "Jan", Milorzqb dwuklapowy (Ginkgo 
biloba) "J6zef', D,!b szypulkowy (Quercus robur) "Rus", D,!b czerwony (Quercus rubra) ;,Kazimierz", 
D,!b szypulkowy (Quercus robur) "Czech", Buk zwyczajny (Fagus sylratica) "Karol". 

Na obszarze objytym projektem planu brak jest: udokumentowanych ujyC wad podziemnych ze 
strefami ochronnymi. Tereny rolne, ze wzglydu na polozenie w granicach miasta, nie S,! objyte 
ochron,! na podstawie ustawy z dnia 3 lute go 1995 r. 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych. 

Na obszarze objytym projektem planu zlokalizowane S,! zabytki wpisane do gminnej ewidencji 
zabytk6w. S,! to obiekty d. Krajowej NiZszej Szkoly Rolniczej: szkola, dom woinego~ s~ichlerz, 
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piwnica, pomnik NMP Kr610wej, park ogrodowo - lesny, skladaj1j.cy siy z dw6ch zalozen zieleni: 

ogrodu szkolnego i parku lesnego. W celu ww. zabytk6w ustalono w projekcie planu strefy ochrony 

konserwatorskiej, w kt6rej obowi1j.zuj1j. odpowiednie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia, 

sprecyzowane w przepisach og6lnych i szczeg610wych uchwaly. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyjytych rozwi1j.zall. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaly uwzgl-rdnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ustawy z dnia 3 pazdziernika 
2008 r. 0 udost-rpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania srodowisko. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w reJoOie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie - w cZysci BIl wraz z progno~ 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.41 0.4.25.20 19.AP.3 z dnia 1 kwietnia 2019 r., pozytywnie zaopiniowal projekt planu. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

,,Milocin-Park" w Rzeszowie - w czysci BIl wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko, zostal 

przekazany do uzgodnienia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, 

kt6ry pismem znak: PSNZ.456.5.2019 z dnia 15 marca 2019 r., uzgodnil projekt. 

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

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaly uwzgl-rdnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

Wnioski zlozone po ogloszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a takZe w spos6b 
zwyczajowo przyjyty 0 podjyciu uchwaly 0 przyst<lPieniu do sporzqdzania planu, zgodnie z art. 
17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie, w wymaczonym terminie, tj . do dnia 27 lipca 2010 r., wplynylo 

17 wniosk6w, kt6re zostaly rozpatrzone na etapie przedprojektowym przez Prezydenta Miasta 

Rzeszowa, w dniu 16 sierpnia 2010 r. 14 wniosk6w zostalo rozpatrzonych pozytywnie, 3 wnioski 

zostaly rozpatrzone w czysci pozytywnie. 816 wniosk6w, zlozonych po terminie zostalo 

przeanalizowanych w trakcie sporZ1j.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,!pieniu do sporz,!dzenia planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie wnioski zloZyIi: 

- Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzydu Miasta Rzeszowa - pismo mak: 

SR.IV.6215/3/22110 z dnia 6lipca 2010 r., 

- Dyrektor Okrygowego Urzydu G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/581101MA 

z dnia 8lipca 2010 r. 

- Wojew6dzki Urz1j.d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo 

znak: L.dz. UOZ-Rz-7041148/20 I 0 z dnia 14 lipca 2010 r., 
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- Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej - pismo znak: DRI-075-5/10(6) z dnia 12 lipca 

2010 L, 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska Urzydu Miasta Rzeszowa - pismo znak: RDOS
18-WOOS-7041-3-71121 1O/ap z dnia 12 lipca 2010 L, 

- Operator Gazoci~gow Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: IT
0300-63/10 Jas/GG/O 1 z dnia 14 Jipca 2010 L 

- PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. - pismo znak: SR-4/DP-7651IPP-16/1187/201OIDP-8101 
z dnia 20 lipca 2010 r., 

- Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo 
znak: GM-7501194110 z dnia 191ipca 2010 r., 

- Zar~d Powiatu w Rzeszowie - pismo znak: RI. 3050/341PN-T/2010 z dnia 261ipca 2010 L, 

- Karpacka Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie -Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSGIIIlOTOIOnOI 141 1 0 z dnia 18 lipca 2010 L, 

- Ur~d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR.VI.KCh.7323/1
134/10 z dnia 261ipca 2010 f., 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV. 7041-1-87/1 0 z dnia 28 lipca 2010 f., 

- Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/13
2/2/10 z dnia 28 lipca 2010 f., 

Podkarpacki Zar~d Melioracji i Urz~dzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak: 
IRZ506/448/10 z dnia 261ipca 2010 L, 

Opinie i uzgodnienia instytucji i organ ow wlasciwych 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. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 
"Milocin-Park" w Rzeszowie - w czysci B/1 opinie i uzgodnienia przedstawili: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr 1NlI20 18 Miejskiej Komisji 
U rbanistyczno-Architektonicznej z dnia 22 listopada 2018 f., 

- Zar~d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-IV.7634.38.2019.ADS z dnia 
26 marca 2019 f., 

- Miejski Zar~d Drog w Rzeszowie - pismo znak: TD.7323 .210.2019.AK, L.dz.: 3761 z dnia 
22 marca 2019 L, TD.7323.210.2019.AK, L.dz.: 6731 z dnia 23 kwietnia 2019 f., 

- Wojewodzki Sztab Wojskowy - pismo znak: Postanowienie Nr 24 z dnia 11 marca 2019 L, 

- Wojewodzki Urz~d Ochrony Zabytkow z siedzib~ w Przemyslu - De1egatura w Rzeszowie
pismo znak: L.dz. Rz-IRN.5150.22.20 19.BW z dnia 13 marca 2019 L, 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.40.2019.JL z dnia 13 marca 2019 f., 


- Miejskie Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie - pismo znak: ZI-201112119 
z dnia 25 marca 2019 L, 

- Po1ska Spolka Gazownictwa sp. z 0 .0 ., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jas1e - pismo znak: 
PSGJA.RODZ.422.035.19 z dnia 22 marca 2019 f., 

t 
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- Operator Gazoci1!gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

OT-DLA02.37.2017.6 z dnia 19 marca 2019 r., 

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

REIIRPIRKlP/2019/3/333/w/2019/3/972 z dnia 8 marca 2019 r. 

- Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzydu Miasta Rzeszowa - pismo znak: SR

VI.644.36.2019 z dnia 28 marca 2019 r. 

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

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie 

"Milocin-Park" w Rzeszowie - w cZysci BIl, w terminie przewidzianym ustaw'!, tj. do dnia 21 

lipca 2019 r. nie wplynyly Zadne uwagi. 

ZGLOSZONE WNIOSKI, UZGODNIENIA I OPINIE PRZymTO DO PRAC NAD PROJEKTEM 

PLANU. 

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

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia postypowania dotycZ'lcego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaz nie stwierdzono mozliwosci 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 skutkow realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie - w cZysci BIl, 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. zm.), w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy, w celu oceny aktualnosci Studium i planow miejscowych. 

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

Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanaJizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

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

srodowisko. 
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