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PODSUMOWANTE 


t DO ZMlANY NR 174/112009 MJEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA 
PRZESTRZENNEGO NR 42199 OBOWl;\ZUJJ\CEGO PRZY UL. ZIELONE ~ WZGORZE W RZESZOWlE 

Sponqdzone slosowanie do art. 55 usd uslawy z <inia 3 paid2lernika 2008 r. 0 udostwnianiu informac}i 


o 5Todowisku i }ego oehronie, ud2iale spoleczelislwa w ochronie ,,,"odawiska oraz 0 ocenach oddzialywania no 

srodowiska (Dz, U Nr 199 poz, 1227, zp6in zm) 


• lNFORMACJE OGOLNE 

(J)'nlezo uslalen planu oraz przebiegu rrybuformalno-prawny sporzqd2eniu planu, W Iym informacja 0 ud2iale 

spaleczeirslwa w prutwowaniu) 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzeonego zostal opracowany na 
podstawie uchwa/y XLVllII788/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie 
przyst;u>ienia do spor2Jl(lzenia Zroiany Nr 174/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 42/99 obowiljZUjl\Cego przy ul. Zielone Wzgorze w Rzeszowie, obejmujllcego 
obszar poloZony w zachodniej cZl'Sci miasta w rejooie ul. Zielone Wzgorze w Rzeszowie. 

Zmiana miejscowego plaou obejmuje obszar 0 powierzchni okoto 5,3 ha, potoZooy, oa osiedlu 
PrzybYS26wka w Rzeszowie, mi~dzy ul. Bl~kitne Wzgorze i ul. Ciche Wzgorze, po wschodniej stronie 
ul. Zielone Wzg6rze. W stanie istniejllcym oa tym obszarze znajduje si~ zabudowa mieszkaniowa 
jednorodziooa oraz tereny zieleni nieurutdzonej i tereny roille. 

Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gmioy Swilcza 
uchwalone przez Rad~ Gminy Swilcza uchwalll Nr IllI29/02 w doiu 30 grudnia 2002 r. z pOw. zm. dla 
terenu w~zonego z dniem I stycznia 2008 w granice administracyjne miasta Rzeszowa, 
w kierunlcach zagospodarowania, w projektowanej strukturze funkcjooalno-przestrzennej, przewiduje 
oa tym terenie zabudow~ mieszkaniowlljednorodzinnll. Projekt zmiaoy plaou jest zgodny ze Studium. 

Na przedmiotowym tereoie obowiljZUje obecnie miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Nr 42/99 we wsi PrzybyszOwka, uchwalony uchwalll Nr XV/l 40/2000 Rady Gmioy 
Swilcza z dnia 27 wrzesoia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowych plan6w zagospodarowania 
przestrzeonego na obszarze Gminy Swilcza, 0publikowany w Ozienniku Ul'Z\ldowym Wojew6dztwa 
Podkarpackiego Nr 72, poz. 814 z dnia 13 listopada 2000 r. 

Projekt Zmiaoy Planu Nr 174/1 /2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 42/99 obowill;lUjflCego przy uf. Zielone Wzgorze w Rzeszowie, dotyczy zmian 
w zakresie terenu oznaczooego symbolem MN2, w szczegolnosci: 

I) przesuni~a nieprzekraczaloej lioii zabudowy od linii rozgraniczaj~ istniejllcej drogi 
uchwalonej w planie Nr 42/99 oznaczooej oa rysunku planu symbolem 0, zlokalizowanej poza 
granicami zmiany planu; 

2) ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczeg61noSci przeznaczenie 
teren6w pod llIbudowl' mieszkaniowll. z dopuszczeniem usrug nieucilttliwych w budynkach 
mieszkaloych, garaZowych lub gospodarczych oraz obsru~ komunikacyjnll obecnej i projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinoej. 

Procedw-a trybu forrnaloo-prawnego zostata przeprowadzooa zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu zagospodarowaniu przestrzeonym (Oz. U. Nr 80, 
poz. 717, z pow. zm.). 

Po ogloszeoiu 0 przyst;u>lemu do spor2Jl(lzenia zmiaoy planu w dniu 2 kwietnia 2009 r., 
w wyznaczonym terminie 21 dni, od daty ogloszenia, zainteresowani mogli wnosic wnioski do 
projektu zmiany planu. W wyznaczonym tenninie, ogloszonym w prasie, nie zlotono Zadnego 
wniosku do projektu zmiany plano, 0 kt6rym mowa w art 17 pkt. I ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzenoym. Na posiedzeniu w doiu 25 lutego 2010 r. projekt Zmiany 
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Nr 174flJ2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 42/99 przy ul. Zielone 
Wzge,rze ow Rzeszowie, uzyskaJ pozytywnlt opini~ Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
Architektonicmej, z uwagami, kt6re zostaly uwzgl~nione w projekcie zmiany planu. 

Od 18 sierpn ia 20 lOr. Prezydent Miasta Rzeszowa wystl\Pil do wlaSciwych instytucji 
i or8'll10w 0 xaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu. Projekt zostal pozytywnie 
zaopiniowany i ~od.niony przez wymagane przepisami organy. 

W doiach od 27 sierpnia do 16 wrz.esnia 20 lOr. projekt zmiany planu wraz z progno~ 
oddzialywania na Srodowisko, zostal wyloZony do publicznego wgl'l.du w siedzibie Biura Rozwoju 
MiB5ta Rzeszowa przy ul. Mickiewicza II w Rzeszowie. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 
MiB5ta Rzeszowa 0 terminie wyloz.enia do publicznego wgl¥lu projektu zmiany planu i "Prognozy", 
ukamlo si~ w dniu 19 sierpnia 2010 r. w miejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicach 
ogloszen w Ur~e Miasta Rzeswwa omz w Biuletynie Infonnacji Puhlic2l1ej (BIP) na stronie 
internetowej Urz"du. W trakcie wyloZenia, w dniu 7 wrzeSnia 2010 r. 0 godzinie 1200 w siedzibie 
Biurn Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Mickiewicza II w Rzeszowie, odbyla si~ dyskusja 
publi=a nad rozwi'\Z8Iliarni przyj~tymi w projekcie zmiany planu. Do projektu zrniany planu 
w terminie przewidzianym ustaw1\, tj. do dnia 30 wrzesnia 2010 r., wplyn«ly uwagi Da pismie 
dolycZfjCe przyj~ch w projekcie rozwi¥ru1. Zarz¥izeniem N r V/] 3641201 0 z dnia 20 paZdziernika 
20LO r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu zmiany planu. 

W wyniku uwzgl,<doienia wniesionych uwag wprowadzono odpowiednie korekty do projektu 
zmiany planu i w zwiijZku z pOwyZszym, projekt wymagal ponowienia procedury. Skorygowany 
projekt zmiany planu, w dniu 7 lutego 2011 r., przedstawiono ponownie do zaopiniowania przez 
MKU-A i lIZ£odniooo i zaopiniowano w niezb~nym. zakresie. Nast,<pnie w dniacb od 27 kwietnia do 
23 msja 2011 r., projekt zmiany planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko po raz kolejny 
zostal wyloZonY do publicznego wgl¥lu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. 
Slowackiego 9 w Rzeszowie. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 tenninie 
wyloZeaia do public2l1ego wgl'l.du projektu zmiany planu i ,,Prognozy", ukazalo si,< w dniu 19 
kwietnia 2011 r. w miejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicach ogloszen w U~dzie 
:Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Public2l1ej (BIP) na stronie intemetowej Urz~u. 

LW trakcie wyloz.enia, w doiu 19 rnaja 2011 0 godzinie 1300 w siedzibie Biura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Siowackiego 9 w Rzeszowie, odbyla si,< dyskusja publiczna nad rozwi~ami 
przyj~i w projekcie zmiany planu. 

Do projelctu zmiany planu w termillie przewidzianym uslaw1\, (do 7 czerwca 2011 L) wplyn~/o 
dwie uwagi dotyc~ przyj~tych w projekcie rozwi¥Wl. ~dzeniem Nr V1I20712011 r. z dnia 22 
czerwca 2011 L Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzy! uwagi, wniesione do projektu zmiany planu, 
uwzgl~iajl\,C je poprzez korekt~ zapis6w nie powodujl\,Cych istotnych zmian ustalen zmiany planu. 

Po wyczerpaniu procedury fonnalno-prawnej projekt zmiany planu przekazano do 
uchwalenia. Uchwaill. Nr XIV/29712011 z dnia 12 lipca 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 
Zmian~ Nr 174/1 /2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrz.enIlego Nr 42/99 
obowi'lZUj<\.Cl!go przy ul. Zielone Wzg6rze w Rzeszowie. 

• 	 UZASADNIENIE WYBORU PRZYJJ;TEGO DOKUMENTU W ODNlESlENlU DO 
ROZPATRYWANYCHROZWL\ZAN ALTERNATYWNYClL 

W trakcie spo~dzania projektu Zruiany Nr 174/1 /2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Prz.estrz.ennego Nr 42199 obowil\.Zlljl\,Cego przy uJ. Zielone Wzg6rz.e w Rzeszowie, rozpatrywano kilka 
rozwi~ altematywnych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno
przestrzennych. Dotyczyly one rozmieszczenia fuokcji w granicach zmiany planu, zasad 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwill,Z8il 
alternatywnych nie r6:znil si~ w spos6b istotny, poniewaZ mozliwosc wariantowania ustale" zmiany 
plaou, maj'lC)'ch istotny wpIyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznoScil\ uwzgl.,xlnienia: 

ustaleii obowil\.Zlljl\cego dokumentu Studium Uwarunkowarl i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przescrzennego Gminy Swilcza uchwalonego prz.ez Rad~ Gminy Swilcza uchwall\ Nr illI29/02 

2 

http:wgl'l.du
http:wgl'l.du


" 

w dniu 30 grudnia 2002 r. z p6in. zm. d la terenu wtllCzonego z dniem I stycznia 2008 w graniee 
a.dministracyjne Miasta R=zowa, z kt6<ym stosownie do aId:uaJnie obowi~jllCycb p=pis6w. 
zmiana planu musi bye zgodna, 

Icontynuaeji istniejl\cych i projektowanych w obowil\ZlljllCych planach miejscowych przebieg6w 
el¥;6w komunikacj i miejskiej i infrastruktury technicznej, 

wlll1l!lk6w terenowych i istniejl\cego zagospodarowania terenu, 

uwarunkowan przyrodniczych i kulrurowycb . 

Wybnmy zostal optyrnalny wariant projektu zmiany planu, uwzgl~iajl\cy wszystkie 

uwarunkO\Wllia wys~puj,¥,e w jego granicach, co potwierdza spo~na prognoza oddziarywania 

na srodow isko. 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZIF;TE POD UWAGF; I W JAKIM 
ZAKRESII WSTALY UWZG~NlONE USTALENlA ZAWARTE W PROGNOZIE 
ODDZlALYWANIA NA SRODOWISKO; 

Do projektu zmiany planu zostala sporz1ldzona prognoza oddzialywania ustalen projektu 
zamjany planu na Srodowisko przyrodoicze. Przy opr3COwaniu ,,Prognozy" uwzgl~niono, m.in. 
informacje 2.8warte w opracowaniu ekofi~ograficmym przygotowanym na potrnlby niniejszego 
projektu. 

W prognozie oddziarywania na sTodowisko pozytywnie oceniono ustalenia przyjl'te 
w projekcie zmiany plann. Ustalenia tej zmiany planu aie spowodujl\ znacznycb zmian w Srodowisku 
przyrodniczym obszaru, kt6rego dotyCZ4 ,,Prognoza" aie zawierala uwag do projektu zmiany planu. 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZIF;TE POD UWAGF,: I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTALY UWZGLF,:DNlONE OPINIE WLASCIWYCH ORGANOW, 
o KTORYCH MOWA WART. 57 I 58 USTAWY Z DNIA 3 PAZnZIERNIKA 2008 R. 0 
lJDOSTI;PNIANIU INFORMACJI 0 SRODOWISKU I JEGO OCHRONlE, UDZlALE 
SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWlSKA ORAZ 0 OCENACH 
ODDZIAI. YWANIA NA SRODOWISKO (DZ, U. NR 199 POZ.1227, Z POZN. ZM) 

Projekt zmiany planu wraz z progno2JI. oddzialywania na srodowisko przekazano do 

zaopiniowania przez Regionaloego Dyrektora Oellrony Srodowiska w R=zowie. ROOS nie 

wni6sJ uwag do projektu zmiany planu ani .J'rognozy" - pismem mak: RDOS-18-WOOS-7041-4 

12511 O/ap z dnia 13.09.2010 r. W zwi¥ku z dokonaniem korekt wyniIcajl\cych z rozpatrzenia 

uwag wniesionych do wyloz.onego do publicznego wgilldu projektu nniany planu, w dniach od 

14 marca do 15 kwietnia 2011 r., wystJlpiono 0 ponowne uzgodnienie projektu nniany planu 

wrnz z prognoZll. oddziarywania na srodowisko. ROOS nie wni6s1 uwag do projektu zmiany 

planu ani "Prognozy" - pismem mak: WOOS.410.4.95.2011.AP-2 z dnia 15.04.2011r. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoZll. oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: 
PSNZ.46 12-2-39/20 10 z daia 16 wrzesnia 2010 r. uzgodniono projekt zmiany plano. W zwi¥ku 
z dolconaniem korekt wynikajl\cych z rozpatrzenia uwag wniesionych do wyio:zonego 
do publicznego wgilldu projektu zmiany plaou, w dniach od 14 marca do 15 kwietnia 2011 r. , 

wysll\piODO 0 ponowne uzgodnienie projektu zmiany planu wraz z progn02Jl. oddzialywania na 
srodowisko. PP1S w Rzeszowie nie wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani "Prognozy"
pismem znak: PSNZ.46 \2-2-\ 5/20 I 1 z doia 12 kwietnia 2011 r. 
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Projekt zmiany planu przekazano do uzgodnienia do Wojewody Podkarpackiego. Pismem 
znak:UV.7041-2-11711 0 z dnia 31.082010 r. Wojewoda uzgodnil projekt zmiany planu 
w zalcresie braku kolizji z ustaleniami programow zadail f"Zlldowyclt, SID7Jtcych realizacji 
inwestycji eelu pUblicznego 0 zoaczeniu krajowym. Ponadto Wojewoda Podkarpacki wniosl 
uwagi dotycZJlCe sposobu redakcji ustalen projektu zmiany planu w zwil¢<.u z opiniowaniem 
przeddo2onego projektu zmiany planu_ Po przeanaliwwaniu zgloszonych w trakcie uzgadniania 
i opiniowmia omz wyloZenia do publicznego wglltdu uwag, dokonano korekty projektu ustaleJ\ 
zmiany planu, i ponownie przeslano projekt zmiany planu do opiniowania i uzgodnienia organom 
wlas.:iwym, w tym Wojewodzie Podkarpackiemu. Pismem mak: I.IV.743.2.37.2011 z dnia 
08.04.2011 r. Wojewoda uzgodnil projekt zmiany planu w zakresie braIru kolizji z ustaleniami 
prognunow zadrui rntdowych, sltmtcych realizacji inwestycji eelu publicmego 0 maczeniu 
krajowym, n ie wnosZlic uwag. 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZD;TE POD UWAGF,: I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTALY UWZGLF;DNIONE ZGLOSZONE UWAGI I WNIOSKI; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloswne przez inne organy niz wymienione w art.S7 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Przed zawiadomieniem 0 przystlylieniu do sporzljdzenia zmiany planu, wniosek zloZyli (wg 
daly wplywu wnjoskOw)~ 

I. 	 Paristwo Elzbieta i Konrad KraSnianin, zam. Kielanowka 80 35-106 Rzeszow, dnia 
12 lutego 2009r. 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organow i instytucji 0 przyStlylieniu do spofllldzenia zmiany 
planu, wnioski zloZyli (wg daly wplywu wnjosk6w)~ 

I. 	 Komenda Wojewodzka Pailstwowej StraZy Poi:amej- pismo znak: WZ-SS62/21/09 
z dnia 06.042009 r. 
Komenda Miejska Paristwowej StraZy Potamej w Rzeswwie, pismo znak: MZ.SS62/10

2/09 z dnia 15.04.2009 r. 
2. 	 Wojewoda Podkarpacki, Oddzial Gospodarki Przestrzennej- pismo znale l.IV.7041-1

49/09 z dnia 09.04.2009 r. 
3. 	 Urz2ld Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro 

Planowania Przestrzennego - pismo mak: ZKAO I30-26/09 z dnia 16.04.2009 r. 
4. 	 Karpacka Sp61ka Gawwnictwa sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie, pismo znak: KSGIIV40nl09 z dnia 20.04.2009 r. 
S. 	 Pol.kie G6rnictwo Naftowe i Gawwnictwo S.A. Oddzial w Sanoku- pismo mak: 

GM-7S0173/09 z dnia 20.04.2009 r. 
O~gowy Urz2ld G6miczy w Krosnie- pismo znak: KRO-S12/33/091MA z dnia 
23.042009 r. 

6. 	 Operator Gazocil\g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial W Tamowie- pismo 
mak: TT-0300-28/09, Jas/GG/Ol z dnia 27.04.2009 r. 

7. 	 Regionalny ZarZ¥i Gospodarki Wodnej w Krakowie- pismo znak: NU-S060-43
3838/FRl09 z dnia 27.04.2009 r. 

8. 	 RegionaLny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeswwie- pismo znak: RDOS-18-WOOS
7048-4-88109lap z dnia 08.05.2009 r. 
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Opinie i I12godnienia do proieklu _iany planu: 

L Miejska Komisja UrbanistyCZJ]o - Architektoniczna: Uchwala nr 114/20 1 0 z dnia 25 lutego 
2010 r. omz Uchwala Nr 1111201l z dnia 7 lutego 2011 r. (po wprowadzeniu korekl 
wyniklycb z uwzgl~ienia uwag po I wy!ozeniu projektu do publicznego wgl'lodu), 

2. 	Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pisma znal<: PSNZ.4612-1-20109, 
PSNZ.46 12-1-21109 z dnia 17.042009 r. onaz PSNZ.46 12-2-1 5/201 I z dnia 12.04.2011 r. (po 
wprowadzeniu korekt wyniklych z uwzgl",dnienia uwag po I wyloi:en.iu projektu do 
pubJicznego wg}ltdu) 

J. 	O~owy UrZltd G6mic,), w KroSnie- pismo znak: KRO/5 I211761! OMA z dnia 24.08.20 lOr., 
KRO/SIV/76110MA z dnia 06.09.2010 r.onaz KRO/512/40/111MA z dnia 31.03.2011 r. (po 
wprowadzeniu korekt wyniktych z uwzgl",dnienia uwag po I wy/oZeniu projektu do 
publicznego wglll.du), 

4. 	 Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: l.lV.7041-2-117/10 z dnia 31.0B.2010 r. onaz 
I.N.743.2.37.201 I z dnia 08.04.2011 r. (po wprowadzeniu korekt wyniklych z uwzgl¢nienia 
uwag po I wy/oZeniu projektu do publicznego wgill.du), 

5. 	~ Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR.VI.KM.732311-159/10 
z dnia 14.09.2010 r. omz RR- V1.7634.l.81.2011.ADS z dnia 30.03.2011 r. (po wprowadzeniu 
koreJd wynik!ych z uwzgl¢nienia uwag po I wy!o:reniu projektu do publicznego wgl'lodu), 

6. 	Mj~ski Z8rZitd DrOg w Rzeszowie, MZD.lO.MM.554B-39/J0 Ldz.13565 z dnia 17.09.2010 r. 
oraz MZD-ID.MR.1323-B2-Ll174111 L.dz. 377B z dnia 19.04.2011 r. (po wprowadzeniu 
korekt wynik!ycb z uwzgJ~dnieoia uwag po I wyloZeniu projektu do publicznego wgill.du), 

1. 	Komenda Wojew6dzka Paiistwowej Straly POZaroej- pismo znal<: WZ. 5562/47/10 z dnia 
24.0B.20l0r.omz WZ. 5562126121 zdnia 17.03.2011 r.; 
Komenda Miejska Panstwowej Stra:ty POZaroej w Rzeszowie, pismo znal<: MZ.5562/22-2110 
z dnia 26.08.2010 r. omz MZ.5562/6-3111 z dnia 22.03.2011 r. (po wprowadzeniu korekt 
wynildych z uwzgl",dnienia uwag po I wyloZeniu projektu do publicznego wgill.du), 

8. 	 Karpacka Sp6lka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo 
mal<: KSG IIIIOTO/On0I2512/11 z drua IB.03.20 II r. (po wprowadzeniu korekt wyniklych 
z uwzgl\<dnienia uwag po I wyloZeniu projektu do publicznego wglll.du), 

9. 	Opemlor Gazocillgow Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial W Tamowie- pismo znak: 
TT-003(}"()9110 JaslGGlOI z dnia 08.092010 r., 

lO.Podkarpacki 	 ZllI"Zltd Melioracji i Ul"Zltdzen Wodnych w Rzeszowie- pismo znal<: IRZ
506JRJ595110 z dnia 08.09.2010 r. 

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

~ 	 Woioski: 

Po ogloszeniu 0 przysbIPieniu do spol"Zltdzenia zmiany planu, w wyznaczonym termioie od 
2 kwietnia 2009 r. do 27 kwietnia 2009 r. nie z!orono Zadnego wniosku od os6b fizycznych do 
projektu zmiany planu. 

~ 	 Uwagi: 

Do pTojektu zmiany planu wyloronego do publicznego wglll.du, w dniach od 27 sierpnia do 
16 wrzeSn ia 20 to r., (l wytoZenie) wpIyn«IY uwagi, kt6re Prezydent Miasm Rzeszowa rozpatrzyl 

Z8rZitdzeniem Nr V/136412010 z dnia 20 paZrlziemika 201Or. i uwzgl¢oil poprzez wprowadzenie 
korekt do zapisOw projektu ustalen zmiany planu i projektu rysunku zmiany planu. 

• 	 S~ to uwagi: 
pafistwa Anny i Jana Cierpisz, dotycZltce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 
planu symbolem 2-KDL, zloka1izowanego w sl\Siedztwie ich nieruchomosci znajduj~j si~ 
poza granicami terenu zmiany planu; 
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f 
panst"a Agnieszld, Mateusza i Waclawa Zmuda, dotyc24ce ustaleil dla terenow oznaczonych 

JIll rysonJru zmiany planu symbolami: l-KDIKX , 2-KD1KX , MN4; 

paDS Slani.slawa Pisarka, dotyc24ce ustaleri dla terenu oznaczonego na rysunku zrniany planu 

symbolem 2·KD1KX; 


- panstwa lwony i Grzegorza Pikor, dotyc24ce uslalen dla terenow oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolami: DW,I-KDL,MN2; 
pan Wioletty Pisarek, dotycZll.ce przeznaczenia terenow oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolami: DW, 2-KDL, I-KDL, MN2; 
pana Jana Zieminskiego, dotyczllce przeznaczenia terenow oznaczonych na rysunJru zmiany 
planu symbolami 3-KD/KX i l-KDL; 
pana Piotra Ziemirlskiego, dotyc24ce przeznaczenia terenow 02l1aczonych na rysunku zmiany 
planu symbolarni: DW ,l-KDL; 
pana Zenona Pisarka, dotyc2JlCe przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu 
symbolem 3-KDIKX; 

- mieszlcatloow i wla.scicieli dzialek przy ul. Zielone Wzgorze, m.in. : Jana Ziemiilskiego, 
Ka1aayny i Wojciecha Lubas, Marka Kyc, Elzbiety Kra.snienin, Wioletty Pisarek, Iwony 
i Grzegorza Pikor, Stanislawa Pisarka, Piotra Ziemiilskiego, Zenona Pisarka, Janiny 
i Grzegorza Rejman, Anny i Zdzislawa Maruszewskich, Wladyslawa Migacza, Mariusza 
Migacza, Doroty Stadnickiej, Jaroslawa S~pa, Janusza Godlewskiego, Agnieszki, Mateusza, 
Waciawa Zmuda, Anny i Jana Cierpisz, dotyc24ce przeznaczenia terenow oznaczonych na 
rysunku zmiany planu symbolarni: MN2, MN4, MNS, MN6, DW,I-KDIKX,2-KDIKX 3
KD/KX, I-KDL i 2-KDL. 

Uwaga paiistwa Anny i Zdzislawa Maruszewskich jest bezzasadna. Dotyczy ustaleit dla 
terenu drogi omaczonej na rysunku planu symbolem D, poza granicami zmiany planu. 

Do projektu zmiany planu (po wprowadzeniu korekt wyniklych z uwzgl¢nienia uwag po 
I wyloZeniu projektu do publicznego wglll,du), wyIoWnego do publicmego wgilldu w dniach od 
27 Icwietnia do 23 maja 20 I I L, (II wyloZenie) wpIyn~ 2 uwagi, ktore zostaly uwzgl¢nione 
Zar2Jldzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIf207/2011 z dnia 22 czerwca 20 II L 

• SI! to uwagi: 

- pani EJi;biety KraSnianin, dotyc2JlCe zasad 10kaJizacji garaZy i budynk6w gospodarczycb; 

- pani Doroty Stadnickiej, dotyc2JlCe zasad lokalizacji garaZy i budynkow gospodarczych. 


Nas~Die dokonano korekty wynikajll<Oej z uwzgl¢nienia ww. uwag. 

Powolane w mnleJszym podsumowaniu symbole teren6w dotyC24 ozoaczen poszczegolnych 
terenow objl'lych zmianll planu zastosowanycb na projekcie zmiany planu w wersji odpowiednio 
z lin wylo:!l:nia, tak jak zostaly powcia.tle w pismach os6b skladajll,cych uwagi. 

• 	 WYNIKI POSTI;POW ANlA DOTYCZl\CEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZlAL YW ANIA NA SRODOWISKO, JEtEu ZOSTALO PRZEPROWADZONE; 

Nie zachodzi-la potrzeba pos~powania dotycZl\cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyZ ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujll moZliwo~i lakiego oddzialywania. 

• 	 PROPOZYCJE DOTYCZl\CE METOD I CZF;STOTLIWOSCI PRZEPROWADZANIA 
MONITORINGU SKUTKOW REALIZACJI OSTANOWlEN DOKUMENTU; 

Monitoring skutk6w realizacji Zruiany Nr 174/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 42/99 przy ul. Zielone Wzg6rze w Rzeszowie winien bye dokonany zgodnie 
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Z llI1. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 plaoowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80 paz. 717 z pOw. zm.), w ramacb oceny zmian zacbodz.licycb w zagospodarowaniu 
przestJ'ZeRI1ym oraz dokonywania oceny aktualnoSci tej zmiany planu. 

Ocerly te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadenc:ii Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej nil raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winDY 
bye pnedstawiane Radzie Miasm, po zaopiniowaniu przez MKUA. 

OkreSJona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i oceni6 srodowiskowe skutki 
realizacj i zmiany planu. Nie ma potrzeby okreslania dla zmiany planu specjainego systemu 
monitoringu wplywu Da Srodowisko. 
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