
PO DSUMOWANIE 

Do zmiany Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 
zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto 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) 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana planu) została opracowana 
na podstawie uchwały Nr LIII/865/2009 z dnia 31 marca 2009 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Zmiany Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto 
w Rzeszowie.  

Z wnioskiem o zmianę miejscowego planu wystąpiła firma „BOTOCAR” z siedzibą w Głogo wie 
Małopolskim prosząc o przeznaczenie fragmentu terenu objętego granicami MPZP 10/7/96, 
przeznaczonego w ustaleniach tego planu pod komunikację kołową z elementami zieleni izolacyjnej, 
w sposób umożliwiający realizacje inwestycji „Centrum zabaw i rozrywki dla dzieci”. 

Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 14 dni od dnia 
zakończenia okresu wyłożenia zmiany planu, t j. w czasie do 13 lipca 2010 r., zainteresowani nie 
wnieśli uwag odnośnie przyjętych w projekcie zmiany planu zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 

Zmiana Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 
zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie obejmuje obszar  
około 1 ha. 

Zmiany wprowadzone do planu: 
- przeznacza się  część terenu objętego granicami MPZP 10/7/96, przeznaczonego w ustaleniach tego 
planu na komunikację kołową z elementami zieleni izolacyjnej, pod obiekt „Centrum zabaw  
i rozrywki dla dzieci”, 
- tereny MW przeznaczone w obowiązującym planie pod zaplecze mieszkalnictwa, przeznacza się pod 
tereny zabudowy usługowej,  
- dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie 
więcej niż 15 m ponad średni poziom terenu, 
- dopuszczenie rozbudowy i przebudowy obiektów istniejących zgodnie z nieprzekraczalną linią 
zabudo wy. 
 

Zmiana planu opracowana została przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań 
występujących na terenie objętym jej granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Zmiana planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą 
oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych została opracowana 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 późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporządzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 



udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (Dz. U. Nr 199  
z 2008 r., poz. 1227, z późn. zm. ). 

Zmiana została sporządzona z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających  
z ww. ustawy. 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił 21 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu, w prasie miejscowej „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 21 maja do 12 
czerwca 2009 r. Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2010 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany planu, z jedną uwagą, którą 
uwzględniono w projekcie zmiany planu. 

Prezydent Miasta wystąpił w kwietniu 2010 r. o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 
zmiany planu do właściwych instytucji i organów. Projekt zmiany planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 7 czerwca 2010 r. 
do 29 czerwca 2010 r.  

W dniu 8 czerwca 2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie zmiany planu. Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o terminie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu i „Prognozy” ukazało się dnia 27 maja 
2010 r. w miejscowej prasie „Nowiny”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz  
w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. Do projektu zmiany Nr 
178/5/2009 MPZP Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto 
w Rzeszowie, nie złożono żadnych uwag.  

 
 Uzasadnienie  wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań  alternatywnych. 
 

Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, przygotowane na podstawie wniosku 
złożonego do Prezydenta Rzeszowa przez firmę „BOTOCAR”, są alternatywą dla przeznaczenia 
terenu w obowiązującym planie miejscowym pod parking z zielenią urządzoną, stanowiący część 
terenu przeznaczonego w planie pod usługi komercyjne – zrealizowane w postaci hipermarketu 
TESCO wraz z jego otoczeniem. Inwestycja stanowiąca najistotniejszy składnik zmiany planu – 
centrum zabaw i rozrywki dla dzieci (w tym również dla dzieci niepełnosprawnych) – stanowi 
doskonałe uzupełnienie infrastruktury społecznej, istotne w skali nie tylko osiedla Nowe Miasto, 
lecz także w skali Rzeszowa i okolic. W porównaniu ze znaczeniem takiej inwestycji dla  
mieszkańców, dotychczasowe przeznaczenie terenu pod kilkanaście miejsc postojowych zupełnie 
traci na znaczeniu – uwzględniając fakt, że przedmiotowa inwestycja również ma być wyposażona 
w duży i ogólnodostępny parking. 

Pozostałe elementy zmiany planu, dotyczące terenów z istniejącą zabudową lub terenów  
z ciągami komunikacyjnymi, mają charakter porządkujący, ze względu na utratę ważności 
miejscowego planu szczegółowego, do którego odnosiły się ustalenia dotychczas obowiązującego  
MPZP Nr 10/7/96 […]. W projekcie zmiany tereny te otrzymały „samodzielne” ustalenia, 
pozwalające również na  dokonanie korzystnych zmian w zabudo wie lub zagospodarowaniu tych 
terenów. 

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

uwzględnione opinie  właściwych organów o których mowa w art. 57 i  58 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.); 

 
- Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszo wie. RDOŚ nie  
wniósł uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddziaływania na środowisko – pismo znak: 
RDOŚ-18-WOOŚ-7041-4-63/10/ap z dnia 30 kwietnia 2010 r. (wpłynęło dnia 6 maja 2010 r.)  
– opiniuje projekt zmiany planu bez uwag.  



- W procesie uzgadniania projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
projekt został przekazany do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszo wie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-11/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. (wpłynęło dnia  
4 maja 2010 r.) – uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag.  
Powyższą opinię i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem zmiany planu. 
 
 Informacja w jaki sposób zostały wzię te  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 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.), 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: 

- Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.7041-1-74/09 z dnia 20 maja 2009 r. (wpłynęło 27 
maja 2009 r.), 

- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – pismo znak: ZK.40130-48/09 z dnia 
29 maja 2009 r. (wpłynęło 1 czerwca 2009 r.), 

- Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo  
znak: WZ.5562/30/09 z dnia 25 maja 2009 r. (wpłynęło 28 maja 2009 r.), 

- Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie – pismo znak: KRO/512/53/09/MA z dnia 25 maja 
2009 r. (wpłynęło 4 czerwca 2009 r.), 

- Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy   
w Rzeszowie – pismo znak: KSG III/OTO/40/16/09 z dnia 26 maja 2009 r. (wpłynęło  
1 czerwca 2009 r.), 

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku – pismo znak: GM – 
750/102/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. (wpłynęło 9 czerwca 2009 r.), 

- Telekomunikacja Polska S.A. – pismo znak: STTEERERU/R/468/567/DW/09 z dnia  
8 czerwca 2009 r. (wpłynęło 8 czerwca 2009 r.), 

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/14-2/09 
z dnia 8 czerwca 2009 r. (wpłynęło 12 czerwca 2009 r.), 

- Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie – pismo 
znak: TT-0300-38/09 Jas/GG/01 z dnia 8 czerwca 2009 r. (wpłynęło 12 czerwca 2009 r.). 

 
Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna z dnia 25 lutego 2010 r.  
- Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo  

znak: WZ.5562/15/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. (wpłynęło 15 kwietnia 2010 r.), 
- Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie – pismo znak: KRO/512/31/10/MA z dnia 15 kwietnia 

2010 r. (wpłynęło 23 kwietnia 2010 r.), 
- Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie – pismo 

znak: TT-0300-37/10 Jas/GG/01 z dnia 28 kwietnia 2010 r. (wpłynęło 30 kwietnia 2010 r.), 
- Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.7041-2-56/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

(wpłynęło 30 kwietnia 2010 r.), 
- Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – pismo znak: MZDiZ-ID.MR.5544-89-1/178/10 z dnia 26 

kwietnia 2010 r. (wpłynęło 7 maja 2010 r.), 
- Zarząd Województwa Podkarpackiego – pismo znak: RR.VI.KM.7323/1-65/10 z dnia 4 maja 

2010 r. (wpłynęło 10 maja 2010 r.). 
 
Zgłoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem zmiany planu. 
 



 Wnioski: 
Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w wyznaczonym terminie składania 
wniosków tj. do 12 czerwca 2009 r. został złożony jeden wniosek o którym mowa w art. 17 pkt 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył 
wniosek do projektu zmiany planu pozytywnie. 
 
 Uwagi: 

Do projektu zmiany planu, w zakresie terenu objętego Zmianą Nr 178/5/2009 MPZP nr 10/7/96 
zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, nie złożono uwag  
w trakcie wyłożenia, a także w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakończenia okresu wyłożenia 
do publicznego wglądu, tj. w czasie do dnia 13 lipca 2010 r. 
 

 Wyniki postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na środowisko, 
jeżeli zostało przeprowadzone; 

 
Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego trans granicznego oddziaływania na środowisko, 
gdyż ustalenia projektu zmiany planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania. 
 

 Propozycje  dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków 
realizacji postanowień  dokumentu; 

 
Monitoring skutków realizacji Zmiany Nr 178/5/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto 
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 zmiany planu miejscowego. Nie ma więc potrzeby określania dla zmiany planu 
specjalnego systemu monitoringu wpływu na środowisko. 

 
 

 
 


