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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 163/2/2008 NA OSIEDLU SLOCINA W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostcrmianiu iriformacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pain. zm.) 

• 	 Informacje ogolne 
synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w postwowaniu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr XXVIII42 112008 r. Rady Miasta Rzeszowa w dnia 29 stycznia 2008 r, w sprawie 
przysUjpienia do sporntdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 
na osiedlu Slocina w Rzeszowie, obejmuj~cego obszar w rejonie ulic: Karpa, Powstancow 
Listopadowych oraz Wieniawskiego. 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 2,5 ha polozony pomi~dzy ul. Powstancow 
Listopadowych oraz Wieniawskiego w Rzeszowie. 
W planie przeznaczono tereny pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinn~ (oznaczone symbolem 
MN) oraz drog~ wewn~trzn~ (oznaczona symbolem KDW). Dopuszczono mozliwosc lokalizowania 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej romej intensywnosci, okreslaj~c szczeglliowe parametry 
zagospodarowania terenu, w tym: zasady ksztahowania dzialek budowlanych, cechy budynkow, 
zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~puj~cych na terenie 
obj~tym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rzeszowa. 

Plan wraz z niezb¢nymi dokumentami planistycznymi, w tym prognOnt oddzialywania na 
srodowisko oraz prognoz~ skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowiqzuj~cymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz rozporz~dzenia 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 sporntdzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ ocen~ oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 3 
paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 
1227). 

Plan zostal sporntdzony z dochowaniem obowi~zuj~cych procedur wynikaj~cych z ww. ustaw. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil 10 kwietna 2008 r. 0 przysUjpieniu do sporntdzenia 
miejscowego planu, w prasie miejscowej Gazeta "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
intemetowej Ur~du, wyznaczaj~c jednoczesnie termin skladania wnioskow do 7 maja 
2008 r. Na posiedzeniu w dniu 17 Jipca 2008 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna 
zaopiniowala pozytywnie projekt planu z uwagami, ktore zostaly uwzgl~dnione w projekcie planu. 
Prezydent Miasta wysUjpil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji 
i organow. Po wprowadzeniu zmian wynikaj~cych z uzyskanych opmu 
i dokonanych uzgodnien, projekt planu wraz z prognont oddzialywania na srodowisko, zostal 
wylozony do publicznego wgl~du, w dniach od 07 paidziemika 2009 r. do 28 paidziemika 2009 r. 
W dniu 21 paidziemika 2009 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwUtzagiami przyj~tymi 

w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do 
publicznego wgl~du projektu planu i "Prognozy" ukazalo si~ dnia 29 wrzesnia 2009 r. w miejscowej 
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prasie "Nowiny", na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacji 
Publicznej (BIP) na stronie intemetowej U~u. Do projektu planu, w tenninie przewidzianyrn 
ustawl:\, nie kr6tszyrn nii: 14 dni od dnia zakonczenia okresu wylo.zenia planu, tj. w czasie do 
13 listopada 2009 r. wplyn~lo 3 uwagi dotyc74ce przyj~tych w projekcie rozwi~. Zarzltdzeniem Nr 
V/l06212009 z dnia 04 grudnia 2009 r. 

Prezydent Miasta rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu. Po wprowadzeniu zmian do 
przyj~tych ustalen, wynikajllCych z uwzgl~nienia niekt6rych uwag, projekt planu ponownie 
wylozono do publicznego wghtdu w dniach od 22 marca 2010 do 15 kwietnia 2010 r. Dyskusja 
publiczna nad rozwi~iami przyj~tymi w projekcie planu odbyla si~ w dniu 8 kwietnia 2010 r. 
Ogloszenie i obwieszczenie 0 tenninie wyloi:enia do publicznego wghldu projektu planu i "Prognozy" 
ukazalo si~ dnia 11 marca 2010 r. w ''Nowinach'', na tablicach ogloszen w Urz~zie Miasta Rzeszowa 
oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du. Tennin skladania uwag 
wyznaczono do 30 kwietnia 2010 r. Do ustalen przyj~tych w projekcie planu nie wplynwuwagi 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyjftego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rOzwUp;aD 
alternatywnych. 

W trakcie sp0CZlldzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 163/2/2008 na osiedlu Slocina w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwi~ altematywnych, 
w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one 
zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. 
Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi~ altematywnych nie romil si~ w spos6b istotny, 
poniewaZ mozliwose wariantowania ustaten planu, maj~cych istotny wplyw na srodowisko, 
ograniczona byla koniecznosci~ uwzglctdnienia: 

ustalen obowi~j~cego dokumentu Studium Uwarunkowaii i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego ucbwal~ Nr XXXVWI] 3/2000 r. z dnia 04 lipca 
2000 r, z p6fn. zm., z kt6rym stosownie do obowiftZujllCych przepis6w, plan musi bye zgodny, 

kontynuacji istniej~cych i projektowanych przebieg6w ci~6w komunikacji miejskiej 
i infrastruktury technicznej, 

warunk6w terenowych i istniej~cego zagospodarowania terenu. 
Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniaj~y wszystkie uwarunkowania 

wyst~puj~ce w jego granicach, co potwierdza spor74dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaly owzglfdoione 
ustalenia zawarte w progoozie oddzialywaoia oa srodowisko; 

Do projektu planu zostala spor74dzona Prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu Prognozy uwzgl~dniono, m.in. infonnacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznyrn przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 

W prognozie oddzialywania na srodowisko pozytywnie oceniono przyj~te w projekcie planu 
przeznaczenie i spos6b zagospodarowania terenu i nie wniesiono uwag i zalecen do tego projektu. 

• 	 Infonnacja w jaki sposOb zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdoione 
opioie wlaSciwych orgaoow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z Progno74 oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie wni6sl uwag do projektu 
planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismo znak: RDOS-18-WOOS-7048-5
147/09/is z dnia 03 wrzesnia 2009 r. - informuj~ce 0 braku uwag do przedmiotowego projektu 
dokumentu; 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z Progno74 oddzialywania na srodowisko, projekt 
zostal przekazany do uzgodnienia do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-40/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. - uzgodniono projekt 
planu bez uwag. 
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• 	 Informacja w jaki sposOb zostaly wzi~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

)0- Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. 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 wJaSciwych organ6w i instytucji 0 przysty>ieniu do sp0l":lilPzenia planu, 

wnioski zloZy1i: 


Komenda Miejska Pailstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ-5562/9/2108 

z dnia 21.04.2008 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Wydzial Infrastruktury - pismo znak: LN.7041-1-55/08 z dnia 

21.04.2008 r., 

Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: TI
0300-40/08 JasIMP/Ol z dn.2L04.2008r., 

RZE DYSTRYBUCJA Sp. z 0.0. pismo znak: SR-l1/543/PP-16/DP-3495/2008 z dnia 

22.04.2008 r. 

Dyrektor Okri\!'gowego Urzi\!'du Gorniczego w Krosnie pismo znak: KRO-512/41,42/081MA z 

dnia 28.04.2008 r. 

Dyrektor Regionalnego ZarzC\du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-44
33301MS/08 z dnia 28.04.2008 r. 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750/59/08 

z dnia 29.04.2008 r. 

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie- pismo znak: TR-0720/24/2008 z dnia 07.05.2008 r., 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego z up. UfZI\!'du Marszalkowskiego Wojewodztwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PBPP-ZK.7323/1/44/08 z dn.08.05.2008r., 

Podkarpacki UrZC\d Wojew6dzki w Rzeszowie, Wydzial Srodowiska i Rolnictwa pismo znak : 

SR.N-0718-2/53/08 z dnia 06 maja 2008 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 


Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala or 12/2008 z dn. 17 lipca 2008 r. 

Komenda Miejska Pailstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ-5562/19-2/09 

z dnia 07.08.2009 r. 

Karpacka Sp6Jka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddzial - Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo znak: KSG IWOTO/40/25/2009 z dnia 19.08.2009 r. 

Telekomunikacja Polska SA Obszar Telekomunikacji w Rzeszowie - pismo znak: 

STIEERERUIRI783/884/DW/09 z dnia 30.07.2009 r. 

Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie znak pismo: 

TT-0300-71109 Jas/GG/Ol z dnia 10.08.2009 r. 

Podkarpacki UfZC\d Wojewodzki w Rzeszowie, }(jerownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury 

pismo znak :I.N.7041-2-112/09 z dnia 28.08.2009 r. 

Wojewoda Podkarpacki. Rzeszow- pismo znak: LN.7041-2-112/09 z dnia 11.08.2009 r. 

ZafZC\d Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR.VI.KM. 7323/1-170/09 


z dnia 27.08.2009 r. 

Dyrektor O~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/89/091MA z dnia 

28.08.2009 r. 

Miejski ZarZC\d Drog i Zieleni w Rzeszowie - pismo znak: MZDiZ - ID.MR.5544-68-1/163/09 

z dnia 20.08.2009 r. 

Regionalny ZarZC\d Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo znak NU-5060-R-I08-3344IFRl09 

z dnia 24.08.2009 r. 
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Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przystrtpieniu do spo~enia planu zloZono jeden zbiorowy wniosek. Dnia 

28 maja 2008 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl nast~puj@o wniosek do projektu planu: 


- wniosek zbiorowy (48 os6b i Samorz~d Mieszkaiic6w Miasta Rzeszowa) dotyczyl prosby 0 

przeznaczenie caloSci terenu obj~tego planem pod budownictwo jednorodzinne z ograniczeniem 
wysokosci do 2 kondygnacji, wliczaj@ poddasze, a takZe wpisania do planu wykluczenia z 
budowy maszt6w telefonii kom6rkowej i lokalizacji uslug uciltzliwych; wniosek ten na etapie 
przedprojektowym rozpatrzono pozytywnie. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

» Uwagi: 
Do projektu planu zloZono 3 uwagi w trakcie I wylo:renia, kt6re zostaly rozpatrzone 
Zar~dzeniem Prezydenta Miasta Nr VIl062/2009 z dnia 04 grudnia 2009 r. 

Uwagi dotyczyly ustalonych w planie zabudowy terenu. Ska.r7Jtcy wnosili gl6wnie 
o ograniczenie ilosci kondygnacji w budynkach mieszkalnych, zmniejszenie intensywnosci 
zabudowy poprzez zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, zwi~kszenie parametr6w dzialek 
budowlanych, zmian~ linii zabudowy, zarzucaj~c brak zgodnoSci przyj~tych rozwiw-ait 
z ustaleniami studium miasta Rzeszowa. 

Uwzgl~dnienie uwag wniesionych do projektu planu jak r6wniez mozliwose poprawy warunk6w 
zagospodarowania dzialek os6b, kt6rych uwagi nie zostaly uwzgl~dnione spowodowala 
wprowadzenie korekt ustalonych w projekcie planu ustalen zagospodarowania. W zwi¢u 
z pOWYZszym projekt zostal ponownie wylozony do publicznego wgl~du. 

W trakcie n wylo:renia a takZe w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakoilczenia okresu 
wylo:renia projektu do publicznego wgl~u, tj. w czasie do 30 kwietnia 2010 r., do projektu planu 
nie zloZono i:adnych uwag. 

• 	 Wyniki Postfpowania dotycntcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZ@ego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycntce metod i cZfStotliwoSci przeprowadzania monitoringu skutkow 
reaJizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 163/2/2008 na osiedlu Slocina w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717 z p6iniejszymi zmianami), w ramach oceny zmian zach~cych w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oeeny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niz raz na 4 lata). Wyniki tych oeen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta . 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie Srodowiskowe skutki realizacji 
planu miejscowego. Nie rna wi~c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
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