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PODSUMOWANJE 

DO ZMIANY NR 177/412009 MIEJSCOWYCU PLANOW 

ZAGOSPODAROWANTA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. KSL\Zi;CEJ 


WRZESZOWIE 


Sponqdzone ,~u.","'ani. do orl. 55 uSf.3 ustawy z tlnia 3 paidzl. rnikn 1008 , . " u0o.mwnianiu infomroeJi 

Q Srod"w;sku IJego ociIl'Onie. udzial. spo{eczensrwa .. ochNJrl/" Srodow;ska (mXl 0 ocenach odd:ln/yI>'nJ'/o lUI 


Jrodowi.uo (Dz. CJ N, 199 ptn.1227) 


• lNFORMACJE OGOLNE 

(synleza ILrtalelt planu ortIZ przebiegu Irybu farmaloo-prrrwny sponqdzenio planu. w /yIII infonnocJa 0 udzial. 
spoieculIlsrwa III poslyxJlllaniu) 

Zmiana micj scowych plan6w zaaospodarowania przcstrzcnncgo zostaIa opraCOWlilla oa 
podstawie uchwaly Nr U82&12009 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 24 Imego 2()(l9 T., W sprawic 
pr~ienia do spo~ zmiany Nr 177/412009 uchwalonych miejscowych planOw 
zagospodarowania p=rzenncgo W rcjonie ul. KsiilZvcej w Rzeszowic. 

ZmiaDa planu obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 0,29 hn, poIozony we wschodniej c~i miasta, 
na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, lni¢zy ul KrO!ews4 i u1. Ks~. W stanic istniej~ na tym 
obszarze znajduje siQ dam jednorodzinny oraz zieleli UJZ!ICImna. 

Na terenie tym obowi¥u jll obec:nie: 
Micjscowy Plan Zagospodarowania Pnestrzcnnego Nr 6411512002 w reJomc 
ul. Ksi~j w Rzeszowie, ucbwaJony uc:hwall\ Nr XVI 1412003 Rady Miasla R=owa 
z dnia 8 !ipc:a 2003 L , ogloszony w Dzicnniku U~owym WojewOdztwa Podkarpackicgo 
NT 9 1, paz. 1549, z dnia 21 sietpnia 200Jr., 
Zmiana Nr 7012112002 Miejscowyc h Plan6w Zagospodarowania Pnestrzenncgo Miasta 
R=owa w rejonie ul. B. Smialego i ul. Ks~j w R=owie (dJa terenu, oZllDczooego na 
zab\ezniku graficznym do uchwaly Nr lW3ll2oo2 Rady Miasta Rzcszowa, Z dnia 30 grudnia 
2002 c, numerem 26), uchwalona uc:hwall4 Nr XlI! 1312003 Rady Miasta RzeSZOWll z c1nia 
8 Jipc:a 2003 r., ogloszona w Dzienniku UrZ¢owYI1l Wojewooztwa Podkarpaclciego NT 91, 
poz. 1548. z dnia 2 1 sierp:nia 2003 f. 

Zmiana Nr 177/4120rB micjsc:owych plan6w ",!!ospodarowania przestrzennego w rejonic 
ul Ksi~j w Rzc:szowie, dcxyczy zmian w :zaIm:sle 1.Cren6w omaczonych symbolanli MN i 1 MN
przesuniQCia nieprzekraczalncj Iinii zabudowy do wschodnicj granicy planu oraz zm iany minimalncj 
wiclkoSci dziaIkj dJa j ednego domu w zabudowic wolnostojl\CCj . 

Zmiana planu opl1lOOWlIDIl zostala przy uwzglQdnieniu ...."SZyStkich u....'lIrUnkowali 
wystwuj~ch na tcrcnic obj~tym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studiwn UwarunkowQJ\ 
i KiemnkOw Zagospodarowania Przc:strzenncgo Miasta RzesZOWlI, z p6Zn. zm. 

Zmiana planu wrnz z niezbl;dnymi dokurnentami planistycznymi, w tyro prognoZl\ 
oddzialywania na srodo ....'isko oraz prognoZl\ skulk6w finansowych zostala opracowana 7.godnic 
z obowi'lZlljllc:ymi w tyro zakresic przepisami ustawy z dnia 27 rnarc:a 2003 r. 0 p!a:nowaniu 
i zaaospodarowaniu przestncnnym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p_ zm.) oraz rozpofZl!li:zenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sicrpnia 2003 f . W sprawie wymaganego zakresu proj ektu 
miejscowego planu zagospodarowania pnestrzermego (Oz. U_ Nf. 164 z 2003 r., poz. \587) 

Uchwaln w sprawie przyst:ijlienia do sporz:tdzenia zmiany planu wraz z dokumeotami 
wynikaj'lCYJlli z aIt. 14 ust 5 ustawy z dnia 27 man:a 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowan iu 
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prlCStrzmnym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) pnckazano do WOJcwody I'odkarpackicgo 
i po sprawdzcniu przcz niego uchwaly pod kqtem zgodnoSI;i z pncplsami prawa, ogloszooo 
komunikat 0 p/'Z)'Stllpicniu do spof'Z:\dzcnia ww. zl1Iiany planu w miejscowej prasie, na stronie 
iotemtlowcj- BlP U~u Miasta w Rzeszowie i II;{ tablicach ogloszcil w doiu 2 k\'o1emia 2009 r. 
Znwiadomiono r6wnicz organy i instytucje wlaSciwe do uzgodnicnia i opiniowania zmiany pJanu. 
W ustawowym tenninie, lj . 21 dni od ukamnia si~ ogIoszcnia 0 pnystlylieniu do sporntdzenja zmiany 
planll (termin mi",,1 21 kwictnia 2009 r) nie wpty~ zaden wniosek. P/'Z)'StlIpiono zatcm do 
projek'owania. W dniu 17 1TWC3 2010 r. odbylo si~ posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektoniczoej , ro ktOrym zaprezen:towano projekt zruiany Nr I n/4f2009 miejscowych plan6w 
zagospodarownnia pTZCStnennego IV rejonie uI K.s~j \'0 Rzcszowic, klOry uzyskal pozytyw"" 
opini~ . Projekt zrninny planu \vy5luno do uzgodnicnia i UlOpiniownnia. WlaSciwc organ}' uzgodnily 
I zaopmiowaly projelct pOZ}tywnic. W dmu 31 sicrpnia 2010 r. \V gaztclC Codziennej .. Nowiny" 
ukazalo si~ ogloszcnic 0 wylo:i.cniu projcklu plarw do publiczncgo wgi¥lu W dniach od 7 wrzesIlI3 
2010 r do 29 WlZcSnia 2010 r. lrWalo wyloZo:nie do publicznego wgll\du projeklu znuany planu. 
W t.lniu 7 wl'Zclnia 2010 r. 0 godzinie 11 00 odbyla si~ dys.kusja publiczna w sali nr 2 przy ulicy 
Mickicwicza II w Rzcszowie nad rozwi<lZ;!niami przyj'<lYtni w projekcio zmiany planu. 

W wyznaczonym w ogloszeniu i obwieszczcoiu przcz Prezydeota Mjasm Rzeszowa terminie, 
pm:widzianym usta\'il\, nie kri>tszym niz 14 doi od dnia zakoilczenia olrre:su wylotenia plruw, rj 
do 14 paZ&icrrul<a 20 10 r. - nie wplyn~la i.adoa. uwaga dot)'CZi\ClI pl'Z)j~h w pro.iekcie rozwi'\Zlll't. 

• 	 UZASADNIENlE WYBORU PRZy.n;TEGO OOKUMENTU W ODNIESIENIU DO 
ROZPATRYWANYCH ROZWL\ZAN ALTERNATYWNYCJL 

Projekt zmiany plan6\\' Die byl opracowany jako rozwi'lZ'lOia a1lcmatywnC. Zmiana, dotyczy 
tylko dw6ch e1emenlliw- linii zabudo,,"')' i wiclkoSci minimalnej dziaDd budowlanej nie wymagala 
pfZ)jmowania r6mych wnr.ianI6w . 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZl~TE POD UWAG~ I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTALY UWZGLF{DNIONE USTALENLA 7..AWARTE W PROGNOZIE 
ODDZlALVWANIA NA SRODOWISKO; 

Do projcktu zmian) planu zosta1a sporntdzon.a Prognoza oddzialywania ustalen projcktu 
zamian) plnnu na srodowisko przyrodniczc. Przy opracawaniu Prognozy lIwzgl¢niono, m .in. 
infomtllCjc za....'lUtC w Dpl1lOOwaniu ekofizjogra.fianym przygotowanym IlII potr7I:b)' oinicjszcgo 
projeklu. 

W prognozie oddzialywania oa srodowisko pozytywnie oceniono przyjc;te w projekcie zmiany 
plano ustalenia dot)"c~ przcsuni~ill Iinii mbudo",), i zmiany wS.kaZnikow wielkoSci minimalncJ 
dzialki budow!anej. 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZrF,:TE POD UWAGt; I W JAKIM 
ZAKRESI.E ZOSTALY UWZGLF,;DNIONE OPINIE WLASCIW\'CH ORGAN6W, 
o KTORVCII MOWA WART. 57158 WW. USTAWY; 

-Projekt zmiany planu wraz z ProgllOZll oddzialYWlIllia na srodowisko jlrzekazano do 
zaopiniowania prz.cz Rcgiooalncgo Dyrclctora Ochrooy Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nic wni6s1 
uWlIg do projcldu zmiauy planu ani prognozy oddzlalywania na srodowisko- psmo znale RDOS-18
WOOS-7041-4-104/10/ap z dnia 5 Slerpnia 2010 r.- ioformujl\C 0 zaopiniOWliDiu przedmiotowcgo 
projektu bez wTloszenia uwag. 
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W proccsic U2gadniania projckru zmiany planu wraz z PrognOZOl oddzi~\ania oa srodowisko, 
projekl zostaI przekazany do uzgodnicnia do Pailstwowego Powiatowcgo lnspeIctorn Sanitamego 
'1'\ Rz.c:szowic. Pismcm znak PSNZ 4612-2-29/2010 z dnia 29 lipca 2010 r.- informuj'lc 0 uzgodnieniu 
przedmiolowcgo proj ektu. 

Powytsze opinie i uzgodnienia przyjc;lo do prac nad projektem planu 

• 	 INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZ~TEPOD UWAGF; I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTALY UWZGLF;DNIONE ZGLOSZONE UWAGI I WNIOSKI; 

}> 	 Uwngi i \\l1ioskj zgloszone przez innc organy nit wymicnione w art.57 i 58 \Y\\". US13WY, wtym 
organy uprawnionc do opiniowania lub I1Z8'ldniania micjscowcgo planu na podstaWIC ust3wy 
o planowaniu i Z3g0sp0darowaniu przestnenuym: 

Po zawiadomieniu wl..sciwych organow I instytucji 0 przyS1l\pieniu do spor~:zc.nia planu, 
wpioslci zlon'li (Mig daly wplywl/ II'nioskOw); 

l. 	 Komenda Wojow6dzka Pafutwowcj Strai:y Potarnej· pismo wale WL -5562121/09 
z dnia 06.04 .2009 r. 
Komtnda Micjska Paitstwowcj SlJaZy Poi:amcj w Rzcszowic, pismo znak: MZ.5S62110

2109 z dnia 15.04.2009 r. 
2. 	 Wojcwoda Podkarpacki, Odc1zjaJ Oospodarici Przestrzcnnej- pismo znak: I.IV.7()4H

49/09 z doia 09.04 2009 r. 
3. 	 Urz&<! Marszalkowski Wojcw6dztwa Podkarpackiego w R.zcszowie, Podkarpackic BiuTO 

PlanolVania Przcstrzcnnego - pismo znak: ZK.40130-26109 z dnia 16.042 009 r. 
4. 	 Karpacka Sp6Uca Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowic, Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie, pismo znak: KSGllIJ40/2lO9 z dnia 20.04.2009 r. 
5. 	 Polskie Gornictwo Naitowc i Gaw\\11ictwo SA Oddzial IV Sanoku· pismo znak: 

GM-7S0n3/09 zdnia 20.04.2009 f . 

Okr.,:gowy Urzl\d CMrniczy w KroSnie- pismo male KRO-SI 2/33/091MA z dnia 
23.042009 r. 

6. 	 Operator Gazoci:lg6w Przcsylowych GAZ·SYSTEM SA Oddzial W Tarnowie- pismo 
znak: IT-0300-28109, JaslGG/OI z dnia 27 04.2009 r. 

7. 	 Rcgionalny Zarzltd Gospodarki Wodnej IV Krakowie- pismo z:nak NU-5060-43 
383S/FRl09 z: doia 27.04.2009 r. 

s. 	Rcgionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzcszowi~ pismo znak: RDOS·IS-WOOS
704S-4-S8I09/ap z dnia 08.0S.2OO9 r. 

Opmic i IIzg00nienia do projcktu planu' 

I. 	Miejska Komisja Urbanistyczno-Archilcktoniczna- Uchwala Nr 1II!912010 z dnill 
17 marca 2010 r1 

2. 	 Pahstwowy PowialoW) lnspel<tor Sanitamy IV R=z.owie, pismo znak: PSNZ.4612-2-29/2010 
z dnia 30.07.2010 f. 

3. Okr~gowy U~ G6miczy IV KroSn i~~ pismo znak: KRO·512162110IMA z dnia 05082010 r. 
Okr«80wy Urzlld Gorniczy w KroSnic- pismo znak: KRO-512/621 101MA z dnia 18.08.2010 r. 
4. 	Wojew6dzki Sztab Wojsltowy, pismo znaIc: Nr III 10 z dnia 09.08 .2010 r. 
5. 	Wojewoda Podkarpacki. pismo male UV7041 -2-971l0 z dnia 16.08.2010 r. 
6. 	 2:arotd Wojcw6dztwa Podkarpaclcicgo Yo' Rzeszowie, pismo znak: RRVI.KM.7323/1-139IJ O 

z dnia 16.08.2010 r. 
7. Miejski Zarzi¥I Orog w Rzcszowie, MZO-ID.MR.5544-81-11l77110 I..dz.1I726 z dnia 

30.08.2010 r. 
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8. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie- pismo znak: RDOS-18-WOOS
7041-4-1 041 IO/ap z dnia 09.08.2010 r. 

9. 	Telek.omunikacja Polska, Pion Tecbnicznej Obslugi Klienta Region Operacyjuego Utrzymania 
Sieci i Ustug q Krakowie, Dzial ZarZ<\.dzania Zasobaini Sieci - pismo znak: 
TaITESCUIRI96911029IDW/1O z dnia 27.07.2010 r. 

10.Podkarpacki Komendant WojewOdzki Panstwowej Strazy Poiamej w Rzeszowic, pismo znak: 
WZ .5562134/10 z dnia 27.07.2010 r. . 

Komeoda Miejska PaDstwowej Straiy Poi:arnej w Rzeszowie, pismt) znak: MZ.5562J14-211O z 
dnia 27 .07 .2010 T. . l' 

1 L Karpack.a 	 SpQtka Gazownictwa sp. z 0 .0 . w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
Vi Rzeszowie, pismo znak: KSGIIIIOTO/0720/16/10 z dnia 05 .08 .2010 r. 

12 .0perator Gazoc~ow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial W Tamowie- pismo znak: 
TI-300-{i91l0, JaslWB/OI z dnia 10.08.2010 r. 

Zgloszone wnioski , uwagi, uzgodnienia i opinie przyjcrto do prac nad pTojektem. 

)-	 Wnioski: 

Po ogfoszeniu 0 przystijJleruu do sp0rntdzenia planu, w wyznaczonyrn terminie od 
2 kwietnia 2009 r. do 27 kwietnia 2009 T. me zlo.zouo iadnego wniosku do zmiany planu. Dnia 15 
maja 2009 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl wnioski do projektu planu 

)-	 Uwagi: 

Do projektu plaou nie zioZono Zadnej uwagi w trakcie wyio:renia, a taki.e w tenninie l4 dni· 
- ustawowo wyznaczonym, od dnia zakoilczenia okresu wytozenia projektu do publicznego wgl~u, 
tj . do 14 pai.dziernika 2010 r. 

• 	 WYNIKl POSD;POW ANIA DOTYCZt\CEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZlAL YWANIA NA SRODOWlSKO, JEZELl WSTAl..O PRZEPROWADZONE; 

Nie za.chodzila potrzeba postC(powania dotycntCego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko. gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj~moZliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 PROPOZYCJE DOTYCi4CE METOD I CZF;STOTLfWOSCI PRZEPROWADZANlA 
MONITORINGU SKUTKOW REALIZACJ] OSTANOW'IEN OOKUMENTU; 

Monitoring skutkow reaJizacji Zmiany Nr 177/412009 miejscowych planow zagospodarowanja 
przestrzennego w rejonie ul. Ksi~ej w Rzeszowie winien bye dokonany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeuuym (Oz. U. Nr 80 
paz. 117 z p6z.o. zm.), w ramach oceny zmian zacbodnteych w zagospodarowamu przestrzennym 
omz dokonywania oceny akWalnosci tego planu. . 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie 
Miasta, po zaopiniowaniu przez MKUA. 

OkreSlona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i ocenic Srodowiskowe skutki 
realizacji planu miejscowego. Nie rna potrzeby okreSlania d1a planu specjalnego systemu 
monitoriogu wplywu na Srodowisko. 

Zup.?,. 
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