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PODSUMOWANIE 
 

DO MPZP NR 175/2 / 2009 „WILKOWYJA – KAMIONKA” PRZY UL. LWOWSKIEJ W 
RZESZOWIE 

 
 
 
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. 
zm.) 
 
 
 Informacje ogólne 

(synteza ustaleń planu oraz przebieg trybu formalno – prawnego sporządzenia planu, w 
tym informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu) 

 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) został opracowany na 
podstawie uchwały Nr L /829 /2009 Rady Miasta Rzeszowa w dnia 24 lutego 2009 r, 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” w Rzeszowie, obejmującego obszar 
w rejonie ulicy Lwowskiej.  

 
Plan obejmuje dwa obszary o powierzchni około 7 ha i 0,6 ha położone przy granicy 

miasta z gminą Krasne, po południowej stronie ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 
W planie przeznaczono tereny pod zabudowę usługową  w południowej części terenu 

U/UC. W północnej części, po przebudowie istniejących gazociągów wysokoprężnych, 
lokalizować należy parkingi dla zabudowy usługowej. Na terenie KS plan przewiduje 
lokalizację parkingu, który może stanowić pętlę przesiadkową komunikacji miejskiej i 
podmiejskiej z usługami towarzyszącymi. Dopuszcza się parking wielopoziomowy. Plan 
ustala zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. Określa 
przebieg drogi zbiorczej oraz  dróg wewnętrznych, które stanowią kontynuację  dróg 
istniejących lub projektowanych w obowiązujących planach miejscowych uchwalonych dla 
terenów sąsiednich. 

 
Plan opracowany został przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na 

terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

 
Plan wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania 

na środowisko oraz prognozą skutków finansowych został opracowany zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 
2003 r., poz. 1587).  

W trakcie sporządzania projektu planu przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do 
wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

 
Plan został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających z ww. 

ustaw. 
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Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 10 marca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu, w prasie miejscowej Dziennik „ Nowiny”, przez obwieszczenie na 
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) na stronie internetowej Urzędu, wyznaczając jednocześnie termin składania wniosków 
od 10 marca 2009 r. do 2 kwietnia 2009 r. Na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2009 r. Miejska 
Komisja Urbanistyczno Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt planu z uwagami, 
które zostały uwzględnione w projekcie planu. Prezydent Miasta wystąpił w sierpniu 2009 r. o 
zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do właściwych instytucji i organów. Projekt planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu, w 
dniach od 9 listopada  2009 r. do 1 grudnia 2009 r. W dniu 18 listopada 2009 r. odbyła się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Ogłoszenie i 
obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o terminie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu planu i ”Prognozy” ukazało się dnia 29 października 2009 r. w miejscowej prasie 
”Nowiny”, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu . Do projektu planu, w terminie 
przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu, 
tj. w czasie do 15 grudnia 2009 r.  wpłynęły 4 uwagi dotyczące przyjętych  
w projekcie rozwiązań. Zarządzeniem Nr V/ 1093/ 2010 z dnia 5 stycznia 2010 Prezydent 
Miasta rozpatrzył uwagi wniesione do projektu planu.  

 
 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych; 
 
W trakcie sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwiązań 
alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-
przestrzennych. Dotyczyły one  rozmieszczenia funkcji w granicach planu, zasad 
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Wpływ na środowisko analizowanych 
rozwiązań alternatywnych nie różnił się w sposób istotny, ponieważ możliwość 
wariantowania ustaleń planu, mających istotny wpływ na środowisko, ograniczona była 
koniecznością uwzględnienia: 
- ustaleń obowiązującego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr 
XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm., z którym stosownie do obowiązujących 
przepisów, plan musi być zgodny, 
- kontynuacji istniejących i projektowanych w obowiązujących planach miejscowych 
przebiegów ciągów komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 
- warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Wybrany został  optymalny wariant projektu planu, uwzględniający wszystkie 
uwarunkowania występujące w jego granicach, co potwierdza sporządzona prognoza 
oddziaływania na środowisko.  

 
 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 
 

Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania ustaleń projektu planu 
na środowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono, m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 
planu. 

W planie uwzględniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. W 
rozdziale 8 „Prognozy” wskazano ustalenia planu , które ograniczają wpływ negatywnych 
oddziaływań na środowisko planowanego zagospodarowania terenu. 
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 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie w łaściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. 
ustawy; 

 
 Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do 

zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ 
nie wniósł uwag do projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko - pismo 
znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-5-180/09/ad  z dnia 5 października  2009 r. - informujące o 
braku uwag do przedmiotowego projektu dokumentu; 

 
 W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

projekt został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie.  Pismem znak: PSNZ.4612-2- 49/09 z dnia 25 listopada 2009 
r. - uzgodniono  projekt planu. 

 
Powyższą opinię i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem planu. 

 
 
 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 

uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski ; 
 
 Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, 

w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na 
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
 
Po zawiadomieniu właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia 
planu, wnioski złożyli: 
 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie– pismo znak: ZK.40130-15/09 z 
dnia 12.03.2009 r., 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/5-
2/09 z dnia 18.03.2009 r., 

 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – pismo znak: KRO/512/18/09/MA 
z dnia 09.03.2009 r. , 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku – pismo znak: GM-
750/48/09 z dnia 18.03.2009 r., 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie – pismo 
znak: TT-0300-16/09 Jas/GG/01 z dnia 16.03.2009 r., 

 Urząd Gminy Krasne – pismo znak: UG, ZI.IX-7322-1/09 z dnia 20.03.2009 r., 
 Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury – pismo znak: 

I.IV.7041-1-40/09 z dnia 30.03.2009 r., 
 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak:  

NU-5060-27-3806/FR/09 z dnia 30.03.2009 r., 
 
 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu:  

 Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna - Uchwała z dnia  23.07.2009 r., 
 Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury – pismo znak: 

I.IV.7041-2-152/09 z dnia 21.09.2009 r., 
 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – pismo znak: RR.VI.KM.7323/1-

216/09 z dnia 06.10.2009 r., 
 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – pismo znak: KRO/512/113/09/MA 

z dnia 22.09.2009 r., 
 Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Rzeszowie – pismo znak: MZDiZ-ID.MR.5544-80-

1/175/09 z dnia 28.09.2009 r., 
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 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – pismo znak:  
NU-5060-R-27-3806AS/09 z dnia 07.10.2009 r., 

 Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w 
Rzeszowie- pismo znak: KSG III/OTO/40/25/09 z dnia 25.09.2009 r., 

 RZE PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Rzeszów – pismo z dnia 06.10.2009 r., 
 Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. Oddział w Tarnowie – pismo 

znak: TT-0300-16/09 Jas/GG/02 z dnia 07.10.2009 r. 
 

Zgłoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem planu. 
 
 
 
 Wnioski: 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu, w wyznaczonym terminie od 10 
marca 2009 r. do 2 kwietnia 2009 r. złożono jeden wniosek do planu. Dnia 20 kwietnia 
2009 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył następująco wniosek do projektu planu: 

- wniosek Państwa Katarzyny i Tadeusza Łyszczarz o pozostawienie obszaru 
obejmującego ich działki jako jednego terenu, oraz możliwości budowy na tym terenie 
obiektów wielko powierzchniowych, komercyjnych  typu usługowo – handlowo – 
magazynowego i obiektów typu hotelarski, gastronomiczny z parkingami, na etapie 
przedprojektowym rozpatrzono pozytywnie. 

 
 Uwagi: 

Do projektu planu złożono  uwagi w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu, tj. w czasie do 15 grudnia 2009 r., 
które zostały rozpatrzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr V / 1093 / 2010 z dnia 5 
stycznia 2010 r. w następujący sposób: 

 
 

- Uwzględniono uwagę Niebieski Dom Sp. z o.o., 31-047 Kraków, ul. Sarego 7/2, 
dotyczącą ilości powierzchni reklam na elewacjach budynków na terenie oznaczonym na 
rysunku projektu planu symbolem „U/UC”. 
- Nie uwzględniono uwagi Niebieski Dom Sp. z o.o., 31-047 Kraków, ul. Sarego 7/2, 
dotyczącej dopuszczenia w planie bezpośredniej dostępności komunikacyjnej terenu  
oznaczonego w projekcie planu symbolem „U/UC” z ul. Lwowskiej. 
- Uwzględniono uwagę Państwa Katarzyny i Tadeusza Łyszczarz, dotyczącą 
nieprzekraczalnej linii zabudowy. 
- Nie uwzględniono uwagi Państwa Katarzyny i Tadeusza Łyszczarz, dotyczącej 
dopuszczenia w planie bezpośredniej dostępności komunikacyjnej terenu  oznaczonego 
w projekcie planu symbolem „U/UC” z ul. Lwowskiej. 
-  Nie uwzględniono uwag Panów Jana Banasia i Adama Maciołka dotyczących zmiany 

zasad zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/UC 
umożliwiającej wydzielenie działki nr 1261 pod niezależną inwestycję z możliwością 
obsługi komunikacyjnej z drogi zbiorczej KDZ. 

-  Nie uwzględniono uwag Pani Elżbiety Bełz dotyczących zmiany zasad 
zagospodarowania terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem U/UC w celu 
umożliwienia lokalizacji usług związanych z obsługą serwisową samochodów, oraz 
zmiany zasad kształtowania działek budowlanych na tym terenie. 

 

 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; 

 
Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego  transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, gdyż ustalenia projektu planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania.  
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 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu; 
 

Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 175/2/2009 „Wilkowyja – Kamionka” w Rzeszowie winien być dokonywany zgodnie  
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w ramach oceny zmian zachodzących 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności tego planu.  

Oceny te winny być dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w 
czasie  kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen 
winny być przedstawiane Radzie Miasta .  

Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki 
realizacji planu miejscowego. Nie ma więc potrzeby określania dla planu specjalnego 
systemu monitoringu wpływu na środowisko. 

 


