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PODSUMOWANIE 


DO MPZP NR 136m2006DLA TEREN6w PRZEMYSlOWYCH W DZIELNICY ZAt.~ 

WRZESZOWlE 


sporut.</zone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnla 3 patdziemika 2008 r. 0 udostflpnianiu 
informacji 0 !;rodowisku i jego ochronie, udzia/e spoIeczet/stwa w ochronie !;rodowiska oraz 0 ocenech 
oddzi8lywania na !;rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z p6tn. 2m.) 

• Informacje og61ne 
(synteza usta/eri p/anu oraz przebieg trybu forma/no - prawnego sporzE{dZBnia p/anu, 
w tym informacja 0 udzia/e spoIeczenstwa wpostf}powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opraoowany na 
podstawie uchwa/y Nr LV19912006 Rady Miasts Rzeszowa z dnla 4 kwietnia 2006 r. 
w sprawie przysti\Pienia do sporzll.dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 1361712006 dla teren6w przemyslowych w dzielnicy ~te w Rzeszowie. 

Z wnioskiem 0 opraoowanie mlejsoowego planu zwr6ci/o si~ Mlejskie Przedsi~iorstwo 
Gospodar1<i Komunalnej - Rzesz6w Sp. z 0 .0 . 

Plan obejmuje obszar 0 powlerzchni okolo 161 ha polotony w p6lnocnej cz~i miasts 
na osiedlu ~te przy ul. Cieplowniczej. W projekcie przeznaczono tereny pod: obiekty 
i urzll.dzenia infraslruktury technicznej elektroenerge!ycznej i ciepiowniczej, kanalizacyjnej 
i gospodarowania odpadami, zabudo~ przemyslowlHls/ugOWot usrugi komunikacji, 
par1dng publiczny, zielen, komunika~ koloWct i pieszct. infrastruktur~ technicznll.. Okreslono 
szczeg6iowe uslalenia dotyczll.ce parametr6w i wskafnik6w ksztaItowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w tym: zasady ksztaitowania dzialek budowlanych, cechy 
budynk6w, zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej . 
Wyznaczono przebiegi drag publicznych oraz teren6w wolnych od zabudowy, w tym tereny 
zalewowe wzdlut Wisloka i teren wzg6rza .Skalka· , kt6ry obj~ty zostai s!refll. ochrony 
konserwatorskiej. 

Plan opraoowany zostsl przy uwzgl~nieniu wszystkich uwarunkowal'i wyst\IPujltcych 
na terenie obj~tym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studlum Uwarunkowal'i 
i Klerunk6w Zagospodarowanla Przestrzennego Miasts Rzeszowa. 

Plan wraz z niez~nymi dokumentami planislycznymi, w tym prognozll. oddziaiywania 
na ~rodowisko oraz prognoZll. skutk6w flnansowych zostal opraoowany zgodnie 
z obowill.zujll.CYmi w tym zakresie przepisami ustswy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowanlu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p6zn. zm.) oraz 
rozpomtdzenia Ministra Infrastruktury z dnla 26 sierpnia 2003 r. w sprawle wymaganego 
zakresu projektu miejsoowego planu zagospodarowania przes!rzennego (Oz. U. Nr 164 
z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporzctdzania projektu planu przeprowadzono strategicznll. ocen~ 

oddzia/ywania na srodowisko z zapewnieniem udzia/u spoleczel'istwa, stosownle do 
wymog6w Wltawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 Srodowisku 
i ]ego ochronle, udziale spoieczel'istwa w ochronle srodowlska oraz o. ocenach 
oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., paz. 1227, z p6zn. zm.). 

Plan zostai sporzctdzony z dochowaniem obowictzui-\cych procedur wynikajll.CYch z ww. 
przepis6w. 

Prezydent Miasts Rzeszowa w dniu 14 wrzeSnia 2006 r., w prasie lokalnej .Super 
NowoSci" ogIosii 0 przysli\Pieniu do sporzll.dzenla Miejsoowego Planu Zagospodarowania 
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Przestrzennego Nr 1361 71 2006 r. dla teren6w przemyslowych w dzielnicy ~e 
w Rzeszowie - a takZe poprzez obwieszczenie na tablieach ~oszen w UrzQdzie Miasta 
Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du . 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu 
( tennin skladania wniosk6w wyznaczono od 14 wrzeSnia do 5 patdziemika 2006 r.). 
Na posiedzeniu w dniu 16 marea 2010 r. Miejska Komiaja Urbanlstyczno -Architektoniczna 
zaopiniowa/a pozytywnie projekt planu z uwagami, kt6re zostaly uwzgl~nione w projekcie 
planu. Prezydent Miasta wystcu>~ w maju 2010 r. 0 zaopiniowanle i uzgodnienie projektu 
planu do wlasciwych instytucji i organ6w. Projekt planu wraz z prognorct oddzla/ywania na 
srodowisko, zostal wylotony do publicznego wgl~du , w dniach od 20 lipea 2010 r. 
do 10 sierpnia 2010 r. W dniu 4 sierpnia 2010 r. odbyla s~ dyskusja publiczna nad 
rozwi~zaniami przy~tymi w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa 0 terminie wyloienia do publicznego wglO¥iu projektu planu i "Prognozy" ukazalo 
si~ dnia 13 Iipea 2010 r. w miejscowejprasie "Nowiny", na tablieach ogIoszeri w Urz~zie 
Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacjl Publicznej (BIP) na stronie intemetowej 
Urz~u. Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw-t nie kr6tszym nit 14 dnl 
od dnia zakonczenia okresu wylozenla planu, tj. w czasie do 25 sierpnia 2010 r. nie wplyn~ 
uwagi. 

• 	 Uzaudnlenle wyboru przyjpgo dokumentu w odnlesleniu do rozpatrywanych 
ro~r\ altematywnych; 

W trakcie spo~dzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nr 1361712006 dla teren6w przemyslowych w dzielnicy Za~e w Rzeszowie rozpatrywano 
kilka rozwi~1i altematywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych 
i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczy/y one rozmleszczenia funkcji w granieach planu, 
zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. WpIyw na srodowisko 
analizowanych rozwii\Z8r'1 altematywnych nie r6znil si~ w spos6b istotny, poniewa:l: 
mozliwoSl: wartantowanla ustaleli planu, ma~cych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona 
byla konieczno~~ uwzglfildnienia : 

ustalen obowiltZuj~cego dokumentu Studium Uwarunkowar'l Kierunk6w 
Zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwall\ 
Nr 	XXXVIV11312000 z dnia 4 lipea 2000 r., z p6zn. zm., z kt6rym stosownie 
do aktuaJnie obowil\Zuj~cych przepis6w, plan musi bye zgodny, 

kontynuacji istnieJc¥:Ych i projektowanych w obowil\ZUj~cych planach miejscowych 
przebieg6w CI~6w komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 

-	 warunk6w terenowych I istniej~cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zosta/ optymalny wartant projektu planu, uwzglfi!dniaj~ wszystkle 
uwarunkowanla wyst~pu~ce w jego granieach, co potwierdza sporzltdzona prognoza 
oddzialywania na Srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki apos6b zoatafy wziQte pod UW89t I w jakim zakresle zostafy 
uwzgiQdnione ustalenla zawarte w prognozle oddzla~nla na 6rodowlako; 

Do projektu planu zostala sporutdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywanlu prognozy uwzgl~niono, m.in. infonnacje 
zawarte w opracowaniu ekoflZjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 
planu oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie i Par'lstwowym Powiatowym Inspektor&m Ssnitamym w RzeszoWie. 
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Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu. 

W planie uwzgl~niono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na Srodowisko. 
W rozdziale IX .Prognozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj8, wp/yw negatywnych 
oddzialywar'l na srodowisko planowanego zagospodarowania terenu. 

UstBlenla !ego planu nie spowoduJa. znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym 
obszaru. kt6rego dotycza.. 

• 	 Infonnacja w jaki spos6b zostaly wz~ pod uwag, i w jakim zakresie zostaty 
uwzg!tdnione opinie wtaiciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 
ustawy; 

- Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania ne srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
Po dokonaniu korekty w projekcie planu. w zwil¢<u z uwzg~dnieniem uwagi ziozonej 
przez ROOS, projekt ponownie przakazano do zaoplnlowanla. Pismem znak: 
RDOS-18-WOOS-7041-4-84/101ap z dnia 30 lipea 2010 r. - zaopiniowano przedmiotowy 
projekt bez wnoszania uwag. 

- W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozl!. oddzialywania na srodowisko. 
projekt zostal przekazany do uzgodnienla do Par'lstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Rzeszowie. Plsmem znale PSNZ.4612-2- 1912010 z dola 23 czerwca 
2010 r. - uzgodniono projekt planu. 

Powyi:5ZI!. opiniQ i uzgodnienie przyjQto do prac ned projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzltte pod UWlgf i w jakim zakrasle zostaty 
uwzgltdnlone zgtoszone uwagl I wnloski ; 

.. 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nli: wymienione wart. 571 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do oplniowania rub uzgadniania miejscowego planu na 
podstawie ustawy 0 planowaniu I zegospodarowaniu przestrzemym: 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organ6w i instytucji 0 przysuv>ieniu do sporzl!.dzenia 
planu. WOioski ztozyli: 

Urzltd Miasta Rzeszowa. Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: 
SR. JJ-071149106 z dnia 18 wrzeSnia 2006 r., 

Telekonrunlkacja Polska Pion Sieci Obszar w Rzeszowie - pismo znale 
SERlP/155106Jhg z dnia 1 wrzeSnia 2006 r .• 

Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-7501252106 z dnia 21 wrzeSnla 2006 r. , 
Dyraktor OkrQgowego Urz~u G6miczego w KroSnie - pismo znak: KR0-512/86/06/MA 
z dnia 15 wrzesnia 2006 r .. 

Podkarpacki U~d Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: R.VII.A.7041/1/115106 
z dnla 25 wrzeSnla 2006 r., 

Operator Gazoci~6w Przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0 .0 . Oddzial w Tamowie 
pismo male TT-0300-0112106 JaslK/01 z dnia 19 wrzesnia 2006 r. , 

Karpacka Sp6/ka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zak/ad Gazowniczy w Rzeszowie 
pismo znak: HM-0720J3712006 z dnia 20 wrzeSnia 2006 r .• 
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Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (z up. Za~du 


Wojew6dztwa Podkarpackiego) - pismo znak: PBPP-ZK.7323/1/104106 z dnla 

28 wrzeSnla 2006 r. 


Podkarpacki Ut'U\d Wojew6dzki w Rzeszowie, VVydziai Srodowiska i Rolnlctwa - pismo 

znak: SR.IV-0718-101111/06 z dnia 28 wrzeSnia 2006 r., 


Rzeszowski laklad Energetyczny Sp6Ika Akcyjna, Rzasz6w - pismo znak: 

T0-9/1734IPP-16/13026I2006 z dnia 4 paZdziemika 2006 r., 


Regionalny lafZ.ltd Gospodarili Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZKU-506Q-9Q
2477IMS/06 z dnla 5 pazdziemika 2006 r. , 


Miejskie Przedsi~biorstwo Wodoci~6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzaszowie - pismo 

znak: IT-4013/1812006 z dnia 6 paZdziemika 2006 r., 


Miejskie Przedsi~biorstwo Gospodarlti Komunalnej - Rzesz6w Sp. z 0.0. - pismo znak: 

ZI-201 1/1712006 z dnla 5 paZdziemlka 2006 r. 


Opinie i uzgodnienla do projektu planu: 


Miejska Komisja Urbanlstyczno - ArchilBktoniczna - Uchwa/a nr IU5I2010 z dnia 

16 marca 2010 r., 


Prezes U~du Komunikacji Elektronicznej w Warszawie - dokonano korekty w projekcie 

planu, w zwillZku z pismem PUKE znak: DRI-075-5110(16) z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

Projekt ponownie przakazano do opiniowanla. Pismem znak DRI-075-5110(30) z dnia 

27 pazdziemika 2010 r. - wyraZono pozytywn~ oplni~ do projeldu planu. 


Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzia/u w Wydziale Infrastruldury - . pismo 

znak: LlV.7D41-2-74110 z dnia 8 czerwca 2010 r., 


Dyrektor O~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512146/10/MA 

z dnia 11 czerwca 2010 r. , 


Miejski Zat'U\d Dr6g w Rzaszowie - pismo znak: MZD-ID.MR.5544-48-1/136/10 z dnia 

11 czerwca 2010 r., 


Regionalny larze,d Gospodarili Wodnej w Krakowie - dokonano korekty w projekcie 

planu, w zwillZku z uwzgl~nieniem uwag zIo:i:onych przez RZGW (pismo znak: 

NU-506Q-R~2477/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.) . Projekt ponownie przekazano do 

uzgodnienia. Pismem znak NU-5060-R~2477/10 z doia 9 sierpnia 2010 r. 

- uzgodniono pozytywnie projekt planu, 


Wojew6dzki Urzttd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - projekt 

planu przekazano ponown~ do uzgodnlen w zwillZku z dokonaniem korekt wynika~cych 


z ustanowienia strefy konserwatorskiej na !arenie oznaczonym symbolem ZP. 

Pismem znak Ldz.UOZ-Rz-1-7D41168/2010 z dnia 21 wrzesnia 2010 r. - uzgodniono 

projekt planu, 


Operator Gazocilul6w Przesylowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tamowie - pismo 

znak: IT-0300-53110 JaStGGl01 z doia 17 czerwca 2010 r., 


Telekomunikacja Polska S.A. ,Rzesz6w - pismo znak: TOITESCUlRI7401784IDW/10 
z dnia 25 czerwca 2010 r., 


Podkarpacki ZafZIld Melioracjl i UfZ.Itdzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak: 

IRZ-506/R1367/08 z dnia 22 czerwca 2010 r., 


PGE Dystrybucja Rzasz6w sp. z 0.0. - pismo znak: SR-8IDP-6538/PP
16/1012!2010IDP-7255 z dnia 29 czerwca 2010 r. 


Zg/oszone wnioski, uwagi, uzgodnlenia i opinie przyj~to do prac ned projektem planu. 
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~ 	 Wnioski : 

Po ogklszeniu 0 przysUulieniu do sporz~enia planu, w wyznaczonym lenninie od 
14 wrzeSnia 2006 r. do 5 pafdziemika 2006 r. nie zlozono wniosk6w do projektu planu. 

~ 	 Uwagi: 

Do projektu planu nie wpIy~ uwagi. 


• 	 Wyniki poltfpowanla dotyCZIlcego tranagranicznego oddziafywanla na 
srodowllko, Jeiell zostaJo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post4;lpowanla dotycz~o transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj!t moz:liwoSci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyCZCl.ce metod i cz,stotliwoaci przeprowadzania monitorlngu 
ekutk6w reallzacji postanowiefi dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 	13Sn12006 dla teren6w przemyslowych w dzielnicy ZalQ;!:e w Rzeszowle winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zag08podarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 z p6%niejszymi zmianami), 
w 	 ramach oceny zmian zachodz!tcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
dokonywania oceny aktualnoSci lego planu. 

Oceny Ie winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawlane 
Radzie Miasta. 

OkreSlona ustawowo procedura pozwoli przeanaJizowae i ocenie Srodowlskowe skulki 
r~~wego. Nie rna wiQc polrzeby okreSlania dla planu specjalnego 
Ifm\~~~~~~u na srodowisko. 
3[r06Q I:' • .1~lOW. ul SlO'NOJckLOf}O 9 
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