
PODSUMOWANIE 

do zmiany Nr 169/8/2008 Miejscowego Planu Zagospodarowanla Przestrzennego 
Nr 73/3/2004 " Przybysz6wka - Kantor6wka - 1" przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 

sporza.dzone stosownie do art. 55 us!.3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 
o udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa wochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 poz. 1227 
z p6zn . zm.). 

Infonnacje og61ne 

(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego sporza.dzania planu, 

w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powaniu) . 


Projekt zmiany planu zostal opracowany na podstawie uchwa/y Nr XXXVII1613/2008 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2008r. , w sprawie przystuJienia 
do sporza.dzenia zmiany Nr 169/812008 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 7313/2004 .Przybysz6wka - Kantor6wka - 1" przy ulicy Ustrzyckiej 
w Rzeszowie. 

Na terenie obj~tym zmiana. obowia.zuje obecnie MPZP Nr 73/312004 .PrzybyszOwka 
- Kantor6wk.a - 1" przy ulicy Ustrzyckiej w Rzeszowie - uchwalony w dniu 5 WTZsSnia 
2006 r. uchw!lia. Nr LXI1I21 012006 Rady Miasta Rzeszowa i opublikowany w Ozienniku 
Urz~dowym WOjew6dztwa Podkarpackiego Nr 120, poz. 1629 z dnia 29 wrzesnia 
2006 r. 

W obowia.zuja.cym planie !eren obj~ty zmiana. 0 pow. ok. 0,68ha, oznaczony 
symbolem 2U przeznaczony jest pod usiugi, przy czym 80% powierzchni wewn~trznej 
budynku pod funkcj~ sportu i rekreacji . 

Z wnioskiem 0 zmian~ , miejscowego planu wyst'WiIa Sp6/dzielnia Mieszkaniowa 
.Projektanf prosza.c 0 zmian~ ustalen planu w zakresie przeznaczenia terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U pod - usiugi komercyjne, przy czym 
30 % powierzchni wewn~trznej budynku pod funkcj~ sportu i rekreacji. 

Przedmiotem 'opracowanla zmiany planu, jest ustalenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu 2U w zwia.zku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami 
wyst~pujl\cymi na terenie obj~tym zmiana. wyniklymi po uchwaleniu miejscowego planu. 

Projekt zmiany planu wraz z nie~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym 
prognoza. oddziatywanla na srodowisko zostai opracowany zgodnie z obowictzuja.cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.717 z p. zm.) oraz 
Rozporza.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowanla przestrzennego (Oz. U. Nr 164 
z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporza.dzania projektu zmiany planu miejscowego przeprowadzono strategiczna. 
ocen~ oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udzia/u spoleczenstwa, stosownie 
do wymog6w us1awy z dnia 3 patdziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu infonnacji 
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

Zmiana projektu planu zostaia sporzetdzona z dochowaniem obowictzuja.cych 
procedur wynikaja.cych z ww ustaw. 
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Spos6b przeprowadzenla procedury i strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 
Infonnacje dotycz,\ce udzialu spoleczeristwa w procedurze sporz,\dzania planu. 

Prezydent Mlasta Rzeszowa, w dniu 30 pa±dziemika 2008 r., w prasie lokalnej 
.Nowiny· oglosil 0 przystqpieniu do sporza.dzenia zmiany planu Nr 169/812008 oraz 
poprzez obwieszczenie na tablieach og/oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takte 
w 8iuletynie Informacji Publlcznej (8IP) na stronie intemetowej Urz~u Miasta. 
W ogloszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady sk/adania wniosk6w do projektu 
zmiany planu w terminie od 30 pazdziemika 2008 r. do 21 listopada 2008 r. 
w wyznaczonym ustawowo terminie nie wplyn~ wnioski do projektu zmiany planu. 
Po wyznaczonym ustawowo terminie do sk/adania wnioskow, w dniu 30 grudnia 2008 r. 
wplynlti do Urz~du Miasta wniosek ze Sp6/dzielni Mieszkaniowej • Projektant ' , kt6ra 
ponowita wniosek 0 zmian~ ustalen w uchwale miejscowego planu w odniesieniu do 
terenu 2U w nast~puja.cy spos6b: 
1) wysokosc zabudowy do 4 kondygnacji, 
2) wskaznik intensywnosci zabudowy - do 2,0, 
3) ka.t nachylenia polaci dachowych od 3° do 25°, 
4) zmiana ustalen dol wykorzystania okreslonych materiai6w wykonczeniowych 

przy elewacjach budynku. 
5) przeznaczenie nie wi~cej niZ 30 % powierzchni wewn~trznej budynku pod funkcj~ sportu 

i rekreacji. 

Po przeprowadzonej anallzie urbanistycznej, maja.c na uwadze wniosek inwestora, teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem 2U, przeznacza si~ pod tereny zabudowy 
us/ugowej, w szczeg61nosci pod uslugi komercyjne, przy czym 30% powierzchni 
wewn~trznej budynkow pod funkcje sportu i rekreacji wraz z niez~dna. infrastruktura. 
techniczna.. 

Zostala sporza.dzona prognoza oddzialywania ustaleri projektu zmiany planu na 
srodowisko przyrodnicze. przy opracowaniu prognozy uw:zgl~dniono, m. in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofLZjograficznym, przygotowanym na potrzeby nlniejszego 
projektu zmiany planu. W prognozie sformulowano wnioski dotycza.ce przyj~tych 
rOZ'NU\zari w projekcie zmiany planu w aspekcie ich wpIywu na srodowisko przyrodnicze 
oraz proponowane rozwiq.zania odnosnie sposob6w zminimalizowania negatywnych 
skutk6w realizacji zmiany planu. 

W dniu 2 kwietnia 2009 r. projekt zmiany planu przedstawiono Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej , kt6ry zostai zaopiniowany pozytywnie z uwagami. 

Po wprowadzeniu korekt wynikaja.cych z uw:zgl~dnienia uwag MKUA, w dniach 
od 8 czerwea 2OO9r. do 30 czerwea 2009r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystCIPii 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu do w/asciwych instytucji i organow. 

Po wyznaczonym ustawowo terminie do zaopiniowania, Regionalny Oyrektor Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie w dniu 16 lipea 2009r. wniosi na pismie uwag~ do prognozy 
oddziaiywania na srodowisko. 

Po dokonaniu korekty w prognozie, pismem w dniu 28 sierpnia 2009 r. ROOS 
w Rzeszowie, zaopiniowal projekt zmiany planu bez uwag. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoza. oddzialywania na srodowisko zostal 
pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez wymagane przepisami organy. 

W dniu 30 Iipea 2009 r. w prasie lokalneJ .Nowiny" ukazalo si~ og/oszenie 
o wylozeniu do publicznego wgla.du projektu zmiany planu wraz z prognoza. 
oddzialywania na srodowisko w dniach od 6 sierpnia 2009r. do 27 sierpnia 2009 r. 

Na dzieri 27 sierpnia 2009r., zwolano dyskusj~ publiczna. nad rozwiq.zaniami 
przyj~tymi w projekcie zmiany planu. Uwagi do projektu zmiany planu moi:na bylo 
skladac do 10 wrzesnla 2009r. W czasie wylozenia projektu zmiany do publicznego 
wgla.du, zg/osilo si~ 8 zainteresowanych os6b. Nikt z zainteresowanych os6b nie wni6si 
uwag. 

http:dotycza.ce
http:nast~puja.cy
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W procedurze sporzqdzania zmiany planu, w ramach przeprowadzonej 
strategicznej oceny oddzialywania .na srodowisko, zostal zapewniony udzial 
spoleczenstwa w zakresie wymaganym obowiqzujEtcymi przepisami ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udzlale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 
na . srodowisko. 

Po wyczerpaniu procedury fonnalno prawnej opracowania projektu zmiany planu 
miejscowego, zostal on przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa do uchwalenia. 
Na sesji Rady Miasta Rzeszowa w dniu 29 wrzesnia 2oo9r. zosta/a podj~ta uchwa/a 
Nr LXl102512009 w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/8/2008 Miejsccwego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/312004 .Przybysz6wka - Kantorowka -1 " przy 
ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, a nast~pnie przekazano jEt wraz z dokumentacjEt planistycznq 
Wojewodzie Podkarpackiemu, w celu oceny zgodnosci z prawem. 

Rozstrzygni~ciem nadzorczym Idz. P.11.0911-44/09 z dnia 4 listopada 2009 r. 
Wojewoda Podkarpacki stwierdzH niewai:nosc uchwaly Nr LXl102512009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 29 wrzesnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 169/812008 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/312004 .Przybysz6wka 
Kantor6wka - 1" przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie stwierdzajqc naRlszenie przepis6w ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporzqdzenia Prezesa Rady 
Ministr6w w sprawie .zasad techniki prawodawczej". 

W projekcie zmiany planu Nr 169/8/2008, dokonano stosownych korekt wynikajqcych 
z rozstrzygniQCia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego. 

Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu. 

Rozwiqzania przestrzenne na obszarze obj~tym zmianq planu wraz z dokumentacjq 
prac planistycznych zostaly przedstawione Miejskiej Komisji Urbanistyczno -
Architektonlcznej. 

Przeprowadzona dyskusja i analizy przyj~tych rozwiqzan zosta/y dokonane 
wnikliwie i wszechstronnie przez MKUA, i Sq gwarancjq najbardziej poprawnego 
rozwiqzania zagospodarowania dla tego obszaRi. 

Informacja w jaki spos6b zostafy wzi~ pod uwag~ i w jakim zakresle zostafy 
uwzglfldnione ustalenia zawarte w prognozie oddziafywania na srodowisko. 

Do projektu zmiany planu zosta/a sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen 
projektu zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. przy opracowaniu prognozy 
uwzgl~niono m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym sporzqdzonym 
na potrzeby nlniejszego projektu zmiany planu. 

Przyj~te w zmianie planu rozwiqzania, w aspekcie ich wpIywu na srodowisko 
przyrodnicze, w tym minimalizacja negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono, 
ze reafizacja ustalen planistycznych nie wplynie niekorzystnie na stan srodowiska 
terenu obj~tego zmian<t a taki:e na tereny sqsiednie. 

Infonnacja w jaki spos6b zostafy wzklte pod uwag~ I w jakim zakresle zostafy 
uwzgl~dnione opinie wJasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 w/w. 
ustawy. 

Po wyznaczonym ustawowo terminie do zaopiniowania, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 16 lipea 2009r. wni6s! na pismle uwag~ 
do prognozy oddzialywania na srodowisko, pismo znak: ROOS - 18 - WOOS - 7048 - 5 
-97109/ad. 



.. 
4 , 

Po dokonaniu korekty w prognozie, Prezydent Miasta Rzeszowa pismem 
z dnia 14 sierpnia 2009r. wy~il 0 ponowne zaopiniowanie prognozy. Nast~pnie 
pismem znak: RDOS - 18 - WOOS - 7048 - 5 - 97/09/ad, ktore wplyn~ do Urz~u 
w dniu 28 sierpnia 2009 r., RDOS w Rzeszowie, zaopiniowa! projekt zmiany planu bez 
uwag. 

W procesie uzgadniania projektu zmiany planu wraz z prognoU[ oddzialywania 
na srodowisko, projekt zostal przekazany do uzgodnienia Paristwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612 -2 - 27/09 z dnia 25 
czerwca 2009r. uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag. 
POwyZsU[ opini~ I uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem zmiany planu. 

Infonnacja w jakl spos6b zostaty wzj~e pod uwagQ i w jakim zakresie zostaty 

uwzglQdnione zgloszone uwagi i wnioski. 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nii: wymienione w art57 i 58 ww. ustawy, 

w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgodnienia miejscowego planu 
na podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przystCijlieniu do sp0rutdzenia 
planu, wnioski zlozyli: 
1) Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I. IV. 7041 -2 - 74/09 z dnia 23 .06. 200Sr. 
2) Podkarpacki Urutd Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: I. IV. 7041 -2 - 74/09 
z dnia 25 .06. 2009r. 
3) OkrQgowy Urutd Gomiczy - pismo znak: KR0/5121611091MA z dnia 8 czerwca 2009r. 
4) O~gowy UrzC\d G6miczy - pismo znak: KR0/512161/091MA z dnia 30 czerwca 

2009r. 
5) Regionalny ZarzC\d Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU - 5060 - R - 75 
- 3346/AS/09 z dnia 29.06.2009r. 
6) Telekomunikacja Polska - pismo znak: STTEERERU 1RJ5761646/DW/09 z dnia 

OS.06.2009r. 
7) Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Paristwowej StraZy Po:i:amej w Rzeszowie - pismo 

znak: WZ. 5562139109 z dnia OS.06.2009r. i Komenda Miejska Paristwowej Strazy 
Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562116 - 2/09 z dnia 10.06.2009r. 

S) Karpacka Sp6ika Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzia! Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG ""OTO/40/19109 z dnia 17.06.2009r. 

9) Miejski Zarutd Dr6g i Zieleni ul. Targowa 1 - pismo znak: MZDiZ-ID.MR.5544-74
1/169/09 Ldz. 7926 z dnia 1S.06.2009 r. 

Oplnie uzgodnienia do projektu zmiany planu: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala z dnia 2 kwietnia 2009r. 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo z dnia 23.06.2009r. 

- Miejski ZarzC\d Dr6g i Zieleni - pismo z dnia 18.06.2009 r. 

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo z dnia 25.06.200Sr. 


W wyniku wprowadzonych korekt projekt zmiany planu nie wymaga! ponowienia 
procedur. 

Wynikl posh~powania dotycZllcego transgranicznego oddzialywania na jrodowisko, 
jeteli zostato przeprowadzone. 

Nie zachodziia potrzeba post~powania dotyczC\cego transgranicznego oddzialywania 
na srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany pianu nie spowodujC\ mOi:liwosci takiego 
oddzialywania. 
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Propozycje dotyczCl.ce metod i c~stotJiwoscj przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 169/812008 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 731312004 .Przybysz6wka - KantorOwka - 1 • przy 
ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 
717 z potniejszymi zmianami). w ramach oceny zmian zachodzC\.cych w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci plan6w i ich zmian. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie skutki realizacji 
zmiany p1anu. Nie ma wililC potrzeby okreslenia dla zmiany planu specjalnego systemu 
monitoringu. 
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