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PODSUMOWANIE 

~ 

DO MIEJSCOWEGO PLAND ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 140/1112006-1 STARONlWA POLNOC W RZESZOWlE 

uchwalonego uchwal'l Nr XlI23412011 Rady Miasta Rzeszowa z dDia 31 maja 2011 r . 


sporzqdzone slosownje do arl. 55 usl. 3 uslawy z dn ia 3 paidziernika 2008 r. 0 udos/(ipnianiu 
inJormacjj 0 srodowisku j jego ochronie. udzjale 5poleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowjsko (Dz. U Nr 199 poz. 1227. z p6in. zm.) 

• IDformacje ogolDe 
(synteza uSlale,; planu oraz przebieg trybu Jormalno-prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym inJormacja 0 udzia1e spoleczenstwa w posl'!Powanju) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
ucbwaly Nr LXVIV250/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paZdziemika 2006 r. w sprawie 
przysqpienia do spomtdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140111 /2006 
"Staroniwa-Polnoc" w Rzeszowie. 

Potrzeba opracowania planu wynikala z koniecznosci ustalenia zasad zagospodarowania terenow, 
w tym obshlgi komunikacyjnej oraz uzbrojenia w infrastruktur~ techniczn!\, z uwagi na duze 
zainteresowanie mieszkaficow realizacj'l. zabudowy w tym rejonie miasta. 

Do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14011112006 
Staroniwa P6!noc w Rzeszowie przyst"-Piono na podstawie uchwala Nr LXVIV250/2006 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 24 patdziemika 2006 r. Opracowaniem obj~to trzy obszary 0 I'l.cznej powierzchni 
okolo 76,7 ha, p%zone pomi~dzy potokiem Mikoska, strzelnic'l. gamizonow'l., ul. StrzelnicZ'\. 
i 6wczesn'l. granic'l. administracyjn'l. miasta z gmin'l. Swilcza, wsi'l. Przybysz6wka. 

Plan w cz,sci przedstawionej Radzie Miasta do uchwalenia obejmuje cztery obszary, 0 I'l.cznej 
powierzchni ok. 33,23 ha. Zmniej szenie powierzchni terenu wynikalo z uwarunkowan 
zagospodarowania terenu oraz przeprowadzonej procedury sporz'l.dzenia planu. 

Z uwagi na brak zgodnosci przewidywanych rozwi'I.ZBn ze Studium Uwarunkowail i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, wyl'l.czono z opracowania planu tereny 
p%zone w p6!nocnej cz,sci obszaru, w rejonie strzelnicy. Nast,pnie ze wzgl~du oa negatywoe 
stanowisko Wojew6dzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, wyra:zone na etapie uzgadniania 
projektu planu, zaw,zono obszar opracowania do terenow p%zonych poza wskazanymi przez organy 
wojskowe strefami ocbronnymi strzelnicy. Zaktes opracowania planu zostal zmniejszony r6wniez z 
powodu braku zgodnosci przyj~tycb w planie rozwi'I.ZBiI z obecnym stan em zagospodarowania tereno, 
kt6ry ulegl zmianie w wyniku wydanych w ostatnim czasie decyzji administracyjnych (tereny wzdhlz 
Mikoski) oraz z uwagi na koniecznosc ponowienia dla cz,sci teren6w (p%zonych w rejonie ul. 
Balistycznej i ul. Celowniczej) procedury planistycznej, w wyniku z wprowadzeniem zmian do 
projektu planu wynikai'\.cych z uwzgl~nienia uwag. po jego wyloZeniu do publicznego wgl'l.du . 

Obszar 'obj,ty planem stanowi cz,sc wi,kszego terenu mieszkaniowo-uslugowego. Zostal 
przeznaczony pod zabudow~ mieszkaniow'l. jednorodzinnlt niskiej i sredlliej intensywnoSci . Opr6cz 
teren6w zabudowy mieszkaniowej w granicach planu przewidziano lokalizacj, ushlg 0 charakterze 
podstawowym. Tereny przeznaczono r6wniez pod og6Inodost~pn'l. zielen Umtdzon'l. w postaci parko 
osiedlowego. Uk/ad komunikacyjny podstawowy tworz'l. drogi publiczne lokalne i dojazdowe oraz 
drogi wewn,trzne, zapewniaj'l.ce bezpoSredni'l. obslug, dzialek budowlanych jak rowniei. powi'l.zanie 
wewn,trznego ukladu drogowego z miejskim systemem komunikacji . Uzbrojenie w infrastruktur, 
techniczn'l. przewidywane jest poprzez rozbudow, istniejltcycb sieci: wodociltgowej, kanalizacyjnej. 
elektroenergetycznej, gazowej. 

Ustalenia projektu planu Sit zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal'l. Nr XXXVIVI13 /2000 z dnia 4 Iipca 2000 r.• 
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z pozn. zm. Studium wskazuje na tym terenie lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
uslug, zieleni urutdzonej, komunikacji lokalnej i sciezek rowerowych . 

Przyj~te w projekcie planu ustalenia uwzgl~dniaj'l wyst~puj'lce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi«Zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami 
s'lsiednimi. 

Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoza. oddzialywania na 
srodowisko oraz prognoU\. skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowill.zuja.cymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z poin. zm.) oraz TOzporutdzenia M inistra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. , poz. 1587). 

W trakcie sporU\.dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn'l ocen~ oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziaJe 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 
z 2008 r. , poz. 1227, z pMn. zm.). 

Plan zostal sporU\.dzony z dochowaniem obowia.zuja.cych procedur wynikaja.cych z WW. 

przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu I lutego 2007 r., w prasie miejscowej Dziennik "Super 
Nowosci" oglosi! 0 przys!«pieniu do sporutdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 140/1112006 "Staroniwa-P6lnoc" w Rzeszowie a tille poprzez obwieszczenie na 
tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej UTZ{du, wyznaczaj'lc jednoczesnie termin skladania wnioskow od I lutego 
do 23 lutego 2007 r. Po ogloszeniu 0 przyst«pieniu do sporutdzetlia planu, w wyznaczotlyro terminie 
wplyna.1 wniosek Spoldzieltli Mieszkaniowej "Budowlanych" w Rzeszowie, ktory zosta! rozpatrzony 
w dniu 12 marca 2007 r. przez Prezydetlta Miasta Rzeszowa. Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2010 r. 
Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt planu. Prezydent 
Miasta wyst«pil 0 zaopiniowanie i uzgodtlienie projektu planu do w!aSciwych instytucji i orgatlow - od 
dnia 4 maja 2010 r. Projekt zosta! pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane 
przepisami organy. za wyja.tkiem stanowiska Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie . 
Projekt planu wraz z prognoza. oddzialywania tla srodowisko, wylozono do publicznego wgla.du, 
w dniach od 22 czezwca do 23 lipca 2010 r. W dniu Slipca 2010 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad 
rozwi«Zlll1iami przyj~tymi w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa 0 terminie wylozenia do publicznego wgla.du projektu planu i "Prognozy", ukazalo si~ 

w dniu 15 czezwca 2010 r. w miejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicach ogloszen 
w Urz~zie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 
UTZ{du. Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw'\, tj. do dnia 13 sierpnia 2010 r., 

wplyn~ uwagi dotycU\.ce przyj~tych w projekcie rozwia.zan. Zarza.dzeniem Nr 1329/2010 z dnia 
3 wrzesnia 2010 r. Prezydent Miasta rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu ·planu. W wyniku 
uwzgl~dnienia c~sci wniesionych uwag wprowadzono odpowiednie korekty do projektu planu 
i w zwi¢u z tyro, projekt wymagal ponowienia procedury. Skorygowany projekt planu, w dniu 
20 grudnia 2010 r., przedstawiono ponownie do zaopiniowania przez MKU-A i uzgodniono 
w niezb~dnym zakresie. Nast~pnie projekt wraz z prognoU\. oddzialywania na srodowiskowo po raz 
kolejny zostal wylotony do publicznego wgll\du, w dniach od 4 stycznia do 24 stycznia 2011 r. 

Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do publicznego 
wgla.du projektu planu i "Prognozy", ukaza!o si~ w dniu 22 grudnia 2010 r. w miejscowej prasie 
Gazeta Codzienna "Nowiny", tla tablicach og!oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa omz w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) nn stronie internetowej Urz~du. W dniu 18 'stycznia 2011 r. odbyla si~ 
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dyskusja publiczna nad rozwi1(zaniami przyj~tymi w projekcie pIanu. Do projektu pIanu, w terminie 
przewidzianym ustaw1\., tj. do doia 8 lutego 20 I 1 r. wplyn~1y uwagi dotyc21\.ce przyj~tych w projekcie 
rozwi1(zaii. Zan1(dzeniem Nr Vl/68/2011 z dnia I marca 2011 r. Prezydent Miasta rozpatrzyi Owagi 
wniesione do projektu planu. W wyniku uwzgl~dnienia c~sci wniesionych uwag po 
II wyioteniu, dokonano stosownych korekt w projekcie - wprowadzone zmiany nie wymagaiy 
ponowienia procedury opracowania planu. Ze wzgl~du na negatywne stanowisko Wojew6dzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, pomOleJszono teren obj~ty planem 
o zasi~gi stref od strzelnicy gamizonowej i ponownie wyst'\Piono 0 uzgodDienie skorygowanego 
projektu. Pismem Nr 1186 z dnia II maja 20 II r. uzyskano pozytywne uzgodnienie. 

Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z lislll. nieuwzgl~dnionych uwag. 
Uchwai1( Nr XIJ234/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaliia MPZP 
Nr 140111 /2006-[ Staroniwa P6!noc w Rzeszowie, podejmuj1(c jednoczesnie rozstrzygni~cie w sprawie 
rozpatrzenia lIwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi'lZ'lti 
alterDalywnych; 

W trakcie sporz1(dzania projektll MPZP Nr 140/1112006-[ Staroniwa P6/noc w Rzeszowie, 
rozpatrywano kilka rozwi1(zaii altematywnych, w ramach opracowywanych koncepcji prograrnowych 
i fuakcjona[no-przestrzennych_ Dotyczy/y one rozmieszczenia funkcji w granicach planu, zasad 
zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wp/yw na srodowisko analizowanych rozwi1(Zati 
altematywnych Die r6inil si~ w spos6b istotny, poniewat mozliwosc wariantowania ustalen pIanu, 
maj1(cych istotny wpIyw na srodowisko, ograniczona by/a koniecznoSci1( uwzgl~nienia: 

ustalell obowi1(Zuj'l.cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal<t Nr XXXVIlIl13/2000 z dnia 4 upea 
2000 r., z p6in. zm., z kt6rym stosownie do obowi1(Zuj<tcych przepis6w, plan musi bye zgodny, 
kontynuacji istniej1(cych i projektowanych w obowi1(Zuj1(cych pIanach miejscowych przebieg6w 
ci1(g6w komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, (w tym uchwalony MPZP 
Nr 76/6/2004 dotyc21\.CY drogi 10kaJnej ), 
warunk6w terenowych i istniej1(cego zagospodarowania lerenu, 
uwarunkowan przyrodniczych i kulturowych . 
Wybrany zosta/ optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniaj1(cy wszystkie uwarunkowania 

wyst~plD<tce w jego granicach, co potwierdza sporz1(dzona prognoza oddziaiywania na srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki sposob zosta/y wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w progDozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu pIanu zostaia sporz1(dzona prognoza oddziaiywania ustale,; projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgI~daiono, m.in. infonnacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu pIanu oraz 
uzgodniony pkres prognozy z Regioaalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Patistwowy~ Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawieraia uwag do projektu planu. 
W Rozdziale vm ,,Progaozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj1( wpiyw negatywnych 

oddzialywa,; na srodowisko pJanowanego zagospodarowania terenu. 
UstaIenia tego planu nie spowoduj1( znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, 

kt6rego dotycZ'lo_ 
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• 	 Informacja w jaki spos6b wstaly wzlfte pod uwagf I w jakim zakresie wstaly uwzglfdoiooe 
opinle wlasciwycb orgaoow, 0 kt6rych mowa w art. 57 I 58 ww. ustawy; 

Projekt plaou wraz z prognoz'l, oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie wni6s1 uwag do projektu 
planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: RDOS-18- WOOS-7041-4-
751I0/ap z dnia 31 maja 2010 r. zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: 
PSNZ.4612-2-14120 I 0 z dnia 18 maja 2010 r. uzgodniono projekt planu. W zwi'l,Zku 
z dokonaniem korekt wynikaj'l,cych z rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego 
do publicznego wgl'l,du projektu planu, w dniach od 22 czerwca do 23 lipca 20 lOr., wystl\Piono 
o ponowne uzgodnienie projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko. 
PPIS w Rzeszowie nie wni6s1 uwag do projektu planu ani ,,Prognozy"- pismem znak: PSNZ.4612
2-60120 I 0 z dnia 4 stycznia 20 II r. - uzgodnlono projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdoiooe 
zgloszooe uwagi i woloski ; 

~ Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 

organy uprawnione do opiniowanla lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organ6w i instytucji 0 przystl\Pieniu do sporz'l,dzenia planu, 

wnioski zlotyli: 


Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Kierownik Oddzia!u Gospodarki Przestrzennej - pismo 

znak: I.IV.7041- 1125/07 z dnia 6 lutego 2007 r., 


Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - przekazanie kompetencji do PGNiG S.A 

w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo KRO-512111 /071MA z dnia 6 lutego 2007 r. 


Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750122/07 
z dnia 16 lutego 2007 r., 


Ur2'td Miasta Rzeszowa, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR.I! 

-071110/07zdnia 121utego 2007 r., 


Podkarpacki Ur2'td Wojew6dzki w Rzeszowie, Dyrektor Wydziaru Srodowiska Rolnictwa

pismo znak: PUW.SR.IV-07 18-31l9/07 z doia 14 lutego 2007 r., 


Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (z up. Zar2'tdu Wojew6dztwa 

Podkarpackiego) - pismo znak: PBPP-ZK.73231l1I9/07 z dnia 16 lutego 2007 r., 


Karpacka Sp6lka Gazownictwa Sp. z 0 .0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo 
znak: TR-On0/612007 z dnia 19 lutego 2007 r., 


podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzei\ Wodnych w Rzeszowie- pismo znak: 1Rz.-505/55/07 

z dnia 20 lutego 2007 r., 


Operator Gazoci'l,g6w Przesylowych GAl-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 

TT-0300-32/07 JasiG/O I z dnia 20 lutego 2007 r., 


Regionalny lafZ'td Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZKU-5060-15-2671IMS/07 

z dnia 23 lutego 2007 r., 


Rzeszcwski Zaklad Energetyczny Sp61ka Akcyjna, Rzesz6w - pismo znak: TO-91341IPP
16/2520/2007/ 10740 z dnia 23 lutego 2007 r. , 


WojewOdzki Sztab Wojskowy w Rz.eszowie - pismo Nr 1224 z dnia I czerwca 2007 r. 
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Wszystkie wnioski zostaly uwzgl~dnione przy oprscowaniu projektu planu. 

}> Po ogloszeniu 0 przystl\Pieniu do sporzl\dzenia planu , w okresie wyznaczonym na skladanie 
wniosk6w, tj . od 1 lutego do 23 lutego 2007 r., wnioski zlotyli: 

Sp6ldzielnia Mieszkaniowa "Budowlanych" w Rzeszowie. SM wnios/a 0 przeznaczenie dzia/ek 
pod zabudow~ mieszkaniow'l wielorodzinn'l. 0 wysokosci do 7 kondygnacji oraz zlikwidowanie 
strefy ochronnej od strzelnicy. Wniosek zostal pozytywnie rozpatrzony w odniesieniu do terenu 
p%zonego po polnocnej stronie drogi lokalnej w MPZP Nr 76/6/2004 , w zakresie dopuszczenia 
zabudowy wielorodzinnej . W odniesieniu do terenu p%zonego po poludniowej stronie drogi 
lokalnej, wniosek rozpatrzono negatywnie. (Teren, ktorego dotyczy wniosek zostal wyl'l,czony 
z uchwalenia). 

}> Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr IIIJ6/2010 z dnia 17 marca 
2010 r. oraz Uchwa/a Nr VIIIJ23/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. (po wprowadzeniu korekt 
wyniklych z uwzgl~dnienia uwag po I wy/oZeniu projektu do publicznego wgl'l.du), 

Dyrektor Okr,gowego U~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KROl512/38/101MA 
z dnia 26 maja 20 lOr. , 

Miejski Zarz'l.d Drog i Zieleni w R.zeszowie - pismo znak: MZDiZ-ID.WK.5544-51-1-1401l0 
z dnia 19 maja 2010 r., 

ZarZ<l,d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR.Vl.KM.7323/l-841l0 
z dnia 25 maja 2010 r. , 

Dyrektor Regionalnego Zarzl\du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-51
2671/]0 zdnia 24 maja 2010 r., 

Wojewoozki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismem Nr 1158 z dnia 2 czerwca 2010 r. 
zaopiniowal negatywnie projekt planu z uwagi na zasi,g cz~sci strefy ochronnej kompleksu 
wojskowego nr 3216. Pismem znak BRMRl7323/91544/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. 
przekazano skorygowany projekt z prosb'l. 0 powtorne uzgodnienie. WSW w Rzeszowie pismem 
Nr 2107 zdn ia 21 wrzesnia 2010 r. zaopiniowal negatywnie przedlozony projekt . Pismem znak: 
BRMRJ7323122/806/20 1 0 z dnia 29 listopada 2010 r. ponownie wystllPiono z prosb'l 
o uzgodnienie projektu planu - WSW w Rzeszowie pismem: Nr 2972 z dnia 28 grudnia 2010 r. 
po raz kolejny zaopiniowa/ negatywnie projekt. W wyniku uwzgl~dnienia zasi~g6w stref 
od strzelnicy gamizonowej , pomniejszono teren obj~ty planem i pismem znak: 
BRMRJ7323/9/38312011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wystllPiono 0 uzgodnienie projektu planu. 
Pismem znak: Nr 1186 z dnia 11 maja 2011 r. WSW w Rzeszowie uzgodnil projekt planu bez 
uwag, wniosk6w i zastrzezen. 

Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zak/ad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak: KSG ll/OTO/OnO/511 0 z dnia 4 maja 2010 r., , 
Komenda Miejska Panstwowej Straiy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/9-21l 0 
zdnia 17 maja 2010 r., 

Operator Gazoci'1,gDw Przesylowych GAZ SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 
TT-0300-44/]0 Jas/GG/OI z dnia 19 maja 2010 r., 

Komisariat Policji IV w Rzeszowie - pismo znal<: CR-I721110 z dnia 19 maja 2010 r., 

Wojewodzki Urzl\d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - pismo znak: L.dz.UOZ-Rz-3-4 I 64/2/20 II 
z dnia 10 stycznia 2011 r. (uzgodnienie w zwi'l.zku z dokonaniem korekt wynikaj'lcych 
z uwzgl~dnienia wniesionych uwag, po I wyloZeniu projektu do publicznego wgil~du), 
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Miejski ZarZ4.d Dreig w Rzeszow ie - pismo znak: MZD-ID.MR.5 544-5 1-21140111 z dnia 
3 stycznia 2011 r. (uzgodnienie w zwi¢u z dokonaniem korekt wynikajllcych z uwzgl~dnienia 
wniesioDych uwag, po I wylozeniu projektu do publicznego wgllldu). 

Projekt planu w zakresie przedloi:onym do uchwalenia zostal uopiniowany i uzgodniony bez 
uwag. 

~ 	 Uwagi : 
Do projektu planu wylozonego do publicznego wgllldu, w dniach od 22 czerwca do 23 lipca 
2011 r., 
cr wylozenie) wplyn~ly uwagi, kteire zostaly rozpatrzone ZarZ4.dzeniem Prezydenta Miasta 
Nr 1329/2010 z dnia 3 wrzesnia 2010 r. w nast~pujllcy sposeib: 

Uwzgl~niono w cz~sci uwagi Rady Osiedlowej Nr VII Staroniwa, w ukresie dr6g, dla kteirych 
nie zmieniono kwalifikacji na drogi publiczne, a co za tym idzie nie zwi~kszono ich szerokosci. 

• 	 Uwagi, dotycZ4.ce ustalen dla terenu 19KD, kteire wniesli panstwo: Jerzy Szczypek, Renata 
Szalacha, Danuta Sulacha, Krystyna Szczypek, Piotr Wojturski, Zofia Wojturska, Jaroslaw 
Szczypek, Stanislawa Stanio, Wladyslaw Stanio, Maria Stanio, Piotr Ceglarz, Eli:bieta Ceglarz, 
Zygmunt Haliniak, Gra:l:yna Haliniak, Teofila Dziedzic, Halina Motyka, Andnej Motyka, Ewa 

Motyka, Malgorzata Motyka, Krzysztof Wojturski, Grzegorz Sulacha, Zofia Lorenc, Boleslaw 
Lorenc, Waldemar Lorenc, Renata Lorenc, Anna Lorenc, Marzena Lorenc, Boguslaw Lorenc, 
Renata Lorenc, Zofia Ciepiela, Elibieta Wreibel, Anna Adamiec, Stanislaw Adamiec, Agata 

Wr6bel, Urszula Niziolek i Stanislaw Szczypek. 

nie uwzgl~dniono uwag w cz~sci dotycZ4.cej zmiany kwalifikacji dragi z wewn~trznej na 

publicznll i zmniejszenia jej szerakosci w liniach rozgraniczajllcych, 

uwzgl~dniono uwagi w cz~sc i dotycZ4.cej przebiegu drogi 19KD i jej powi1l,zania 

z uI.CelownicZ4.. 


• 	 Nie uwzgl~niono uwag: 
pana Mieczyslawa Wachla, dotycZ4.cych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2ZP/U, 

pana Edwarda 4bek, dotycZ4.cych ustale,; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10ZP oraz terenu 29MN, w granicach dzialek nr ewid. 194 i 2688/ 1 
obr 212, 

pani Elzbiety Cebo oraz pani Lucyny W6jcik, dotycZ4.cych ustalen dla teren6w oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 18KD, 8ZP, 9ZP oraz [KDW] na terenie 26MN, w granicach 
dzialki nr ewid. 222, obr. 212, (aktualne oznaczenia tereDOw 
w granicach uchwalanego planu: KD.11, ZP.7, ZP.8, KDW.8, K), 

pana Macieja Srebmiak, dotycZ4.cych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 3KDW, 

pana Piotra Wojturskiego, dotyczllcych ustale,; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 19KD, 

paDi Haliny Motyka, dotycZ4.cych ustale,; dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
19KD, 

paDstwa Barbary i Grzegoru Komosa, dotycZ4.cych ustale,; dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem [KDW] na terenie IMN (aktualnie: [KDW] na terenie MN.l), 

pana Krzysztofa Wojturskiego, dotycZ4.cych ustale" dla tereneiw oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 19KD i 20KD (aktualnie: KD. 12), 

pana Henryka Tracz, dotyczllcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem lZPIU, 
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• 
pana Waldemara Lorenc, dotycZltcych ustalen dla terenu owaczonego na rysunku planu 
symbolem 19KD, 

pana Stanislawa Szczypek, dotycz'lcych ustalen dla terenu owaczonego na rysunku planu 
symbolem 19KD, 

panstwa Agnieszki i Roberta Kyc, dotycZltcych ustalel1 dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem I KD (aktualnie: KD.I), 

pani Krystyny Basara, dotycZltcych ustale,; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem IKD (aktualnie: KD.I), 

pa,;stwa Haliny Sochackiej i Jozefa Sochacki ego, dotycz!lcych ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4ZP omz 4KD w granicach dzialek 
nr ewid. 407/5 i 407/6 obr 212 (aktualnie: ZPA, KDA), 

panstwa Marii i Wladyslawa Wr6bel, dotycZltcych ustalen dla terenu owaczonego 
na rysunku planu symbolem [KDW] na terenie 28MN, 

pani Renaty Sarna, dotycZltcych ustaJel! dla terenow oznaczonych na rysunku pJanu 
symbolami: 4KD i 6ZP, w granicach dzialek nr ewid. 34511 i 40412 obr 212 (aktualnie: KDA, 
ZP6), 

panstwa Genowefy Ciepiela, Malgorzaty Ciepiela i Miroslawa Ciepiela, dotycz'lcych ustalen 
dJa terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IIZP, w zakresie dzialki nr ewid. 153 obr 
212 (aktualnie ZP.IO), 

pana Piotra Mariana Mi!l,Sika, dotycZltcych ustale,; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem II ZP, w zakresie dzialki nr ewid. 146 obr 212 (aktualnie ZP.l 0), 

pani Leslawy Kaczorowskiej, dotycZ<tcych ustaJen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 5KDW, 

pan i Marzeny Kunowskiej, dotycZ<tcych ustalen dla terenu owaczonego na rysunku planu 
symbolem I KD (aktualnie KD.I), 

pani Janiny Silka, dotycZltcych ustalen dJa teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 
12KD i 19KD, w granicach dzialek nr ewid. 154/3, 154/2, 154/ 1 obr. 212 (aktualnie: KD.12, 
KD.13), 

pana Leslawa Granat, dotycZ<tcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 16KD (aktualnie: KD.7), 

pana Jaroslawa Szczypek, dotycZItCych ustaleli dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 29MN. 

• UwzgJ~niono uwagi: 

pani Danuty Szalacha, dotycZ<tce zaprojektowania dojazdu do dzialek nr ewid. 206 
i 205, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 27MN, 

pana Jaroslawa Szczypek, dotycZltce usia Ie'; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem [KDW] na terenie 27MN, 

pana Jaroslawa Homa, dotycZ<tce uSia len dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
[KDW] na terenie 21 MN (aktualnie: MN.I 0), 

pana' Andrzeja Stawarz., dotycz'lce usia Ie'; dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 26MN, w granicach dzialek nr ewid. 230/2 i 231 /4 obr 212 (aktualnie: MN!U2), 

panstwa Genowefy CiepieJa, Malgorzaty Ciepiela i Miroslawa Ciepiela, dotycZltce ustalen dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U, w zakresie dzialki 
nr ewid . 153 obr 212, 

pana Jaroslawa Szczypek, dotycZltce ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 27MN, 28MN i 30MN, 

panstwa Ireny Wojnickiej i Jana Wojnickiego, dotycZ<tce uslale,; dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6MN, w zakresie dzialki nr ewid. 276 
obr 212 (aktualnie: MN.6), 
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pani Barbary Lewandowskiej, dotycU\.ce ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu 
symbolami4U i 19KD,wzakresiedzialkinrewd. 157/1 i 15611 obr212. 

Uwzgl~dl1i ono w cz~sci uwagi : 
pwistwa Ewy Sec, Krzysztofa Stec i Jolanty Stec-Szwedo, dotycU\.ce ustalen dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/U, 

panstwa Malgorzaty Ciepiela i Mirosfawa CiepieIa, dotycU\.ce ustalen dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 3MN (aktualnie: MN.3), 


pan a Czeslawa Wiatr, dotycU\.ce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

[ZPe] na terenie 4MN oraz dla terenu 2ZPIU (aktualnie: MN.4), 


pani Krystyny Gara, dotycU\.ce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em 

[ZPe] na terenie 4MN oraz dla terenu 2ZPIU (aktualnie: MN.4), 


pana Antoniego Nowaka, dotyczi\ce ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 9ZP oraz I8KD, w granicach dzialki nr ewid. 211 obr 212 (aktualnie: MN.16, 

ZP.8), 


pana Jaroslawa Szczypek, dotyczi\ce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 19KD, w granicach dzialki nr ewid. 2692/5 obr 212, 


pana Rafala Szczypek, dotycU\.ce ustalen dla terenu oznaczonego Da rysunku planu symbolem 

19KD, na wysokosci dzialki nr ewid. 2682 i 196 obr 212, 


pana Rafala Szczypek, dotycU\.ce ustaleJ\ dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

19KD, na wysokoSci dzialek nr ewid. 2681, 2683, 2692/3, 2692/2 obr 212. 


Uwag, ktore wn ios! pan Leszek Stawarz: 
nie uwzgl~dniono w zakresie dotycU\.cym terenu 2U (aktualnie: U.2), 
uwzgl~niono w zakresie dotyczi\cym terenu 26MN, oraz uwzgl~dnioDo cz~sciowo 
w zakresie dotyczi\cym terenu 11 ZP (aktualnie: UIMN i ZP.l 0), 

Uwag, ktore wnios/a pani Zofia Lorenc: 

nie uwzgl~dniono w zakresie dotyczi\cym terenu 19KD, 
uwzgl~dniono w zakresie ustalonych zasad podziaru na dzialki, w granicach dzialki 
nr ewid. 204 na terenie 27MN. 

• 	 Uwag, ktore wni6s1 pan Ryszard Guzek: 

nie uwzgI~niono w c~sci dotycU\.cej drogi IKD (aktualnie: KD.l), 
uwzgI~niono si~ w cz~sci dotycU\.cej drogi [KDW] na terenie lMN (aktualnie: MN.l), 

Uwag, kt6re wniosta pani Danuta Szalacha: 
nie uwzgl~dniono w zakresie terenu 2KDW (aktualnie: KDW. 2), 
uwzg/~dniono cz~sciowo w zakresie terenu 3MN oraz uwzgI~dniono w zakresie terenu IZP 
(aktualnie: MN.2), 

• 	 Uwagi, kt6re wni6s1 pan Jaroslaw Szczypek, uwzgI~dniono w zakresie terenow 19KD 
i 20KD. oraz uwzg/~dniono w cz~sci w zakresie teren6w 3U i 4U . 

Do projektu planu. wyloionego do pubIicznego wgli\du w dniach od 4 do 24 stycznia 201 I r., 
(II wyloz.enie) wplyn~ty uwagi, ktore zostaty rozpatrzone Za'Ul.dzeniem Prezydenta Miasta Nr 
VIl68/20 II z. dnia I marca 2011 r. w nast~puji\cy sposob: ' 

Uwzgl~dniono uwagi: 

pana Piotra Ceg/arz, dotyczi\ce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
[KDW] na terenie MN.29, w granicach dzialki nr ewid. 162/5 obr. 212, 

pani Zofii Rozyckiej, dotycU\.ce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
[KDW] na terenie MN.29, w granicach dzialki nr ewid. 16311, obr. 212, 

pani Haliny Motyka, dotycU\.ce usta/en dla teren6w oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: MN.26 oraz KD.16, 

pana Waldemara Lorenc, dotycU\.ce ustalen dla teren6w oznaczonych na rysunku planu 
symbolami : KD.16 oraz MN.25, w granicach dzialki nr ewid. 2691/2 obr. 212, 
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, 

pana Jaroslawa Szczypek, dotycZJtce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: KD.16, w granicach dzialki or ewid. 2692/5 obr 212, 


panow Jerzego Szczypek, Iaroslawa Szczypek oraz Rafala Szczypek, dotycZJtce ustalen dla 

lerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KD.16, 


pana Rafala Szczypek, dotycZJtce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

KD, 16, w granicach dzialki nr ewid. 269212 obr 212. 


• 	 Uwzgl~dniono w cz~sci uwagi, kt6re wni6sl pan Krzysztof Wojturski, dotycZJtce ustalen dla 
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD.16 i KD.17 (aktualnie: KD.12), 

Nie uwzgl¢niono uwag: 

pana Mieczyslawa Wacht, dotycZJtcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolami ZP/U,2, w granicach dzialek nr ewid. 400/2 i 40112 obr. 212, 


pana Stanislawa Wacht, dotycZJtcych ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ZP/U,2 oraz KD.20, w granicach. dzialek nr ewid, 399, 40011, 400/2 i 40112 

obr.212, 


pani Leslawy Kaczorowskiej, dotyczftcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW.5, w granicach dzialki nr ewid. 257 obr.212, 


pan Marii Szybisz, Boguslawy Szybisz i Anny Stamirskiej, dotycZJtcych ustalen dla terenow 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP.1I, KD.17, ZP, 12 oraz EA (aktualnie: KD.12, 

ZP.9, ZP,IO, E.3), 


pani Marzeny Kunowskiej, dotyczftcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD.l, 


pani Zofti Lorenc, dotycZftCych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

KD.16, w granicach dzialki nr ewid. 204 obr 212, 


pana AntoDiego Nowaka, dotycZJtcych ustalen dla terenu oznaczonego nB rysunku planu 

symbolem [ZPj na terenie MN.25 i ZP,9 w granicach dzialki nr ewid. 211 (aktualnie: MN.16, 

ZP.8), 


pans twa Barbary i Grzegorza Komosa, dotyczftcych ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem [KDW) na terenie MN, I. 

• 	 Uwagi, ktore wniesli panstwo Maria i Wladyslaw Wrobel: 

uwzgl~dniono uwagi dotycZJtce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
[KOW] na terenie MN.29, w granicach dzialki nr ewid. 160/9, obr. 212, 
nie uwzgl~doiono uwag dotycZJtcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symboleili KD.16, w granicach dzialki nr ewid. 2681, obr 212. 

• 	 Uwagi, ktore WIliosla pani Marta Malec: 

nie uwzgl¢niono uwag, dotycZJtcych ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: KD.15 i ZP.9 (aktualnie: KD, II , ZP.8), 

uwzgl~dniono uwagi, dotyczftce ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

ZP,II (aktualnie: ZP.IO), 

uwag dotycZJtcych ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami : KDW,9 oraz 

MN.24 - nie uwzgl~dniono w cz~sci dotycZJtcej przebiegu drogi KDW,9, natomiast 

uwzgl~dniono - w cZ~Sci dotyczftcej terenu MN.24 (aktualnie: MN.15, KDW.7), 


Uwagi, ktore wniesli pani Agnieszka Kruk oraz pan Arkadiusz Kruk: 


nie uwzgl~doiono uwag dotyczftcych terenu EA (aktualnie : E.3), 

uwzgl¢niono uwagi dotycZJtce terenu MN,25 (aktualnie: MN/U.I), 


• 	 Uwagi, kt6re WIliesli panstwo Irena i Jan Wojniccy: 

nie uwzgl¢niono uwag dotycZJtcych terenu KDW.6 (aktualnie: KDW.3), 

uwzgl~dniono uwagi dotyczftce terenu MN.6, 
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Powolane w mnoeJszyrn podsumowaniu symbole lerenow dotycut oznaczen poszczegolnych 
terenow obj~tych planern zastosowanych na projekcie planu w wersji odpowiednio z 1 i U wyloZenia, 
takjak zostaly powolane w pismach os6b skladaj'tcych uwagi. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie 
uwzgl~dnila - uzasadnienie zawiera zal'tcmik nr 3 do uchwaly Nr XIl234/201 I z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14011112006 - 1 
Staroniwa P61noc w Rzeszowie. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz,!cego transgranicznego oddzialywania Da srodowisko, jeteli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycutcego transgranicmego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalen ia projektu planu nie spowoduj!( mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycZ'lce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania moniloringu skulk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji MPZP Nr 140/1112006-1 Staroniwa P6looc w Rzeszowie winien 
bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrz.ennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z po:i:niejszymi zmianami), w rarnach oeeny zmian 
zaehodZ!(cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oeeny aktualnoSci lego planu. 

Oeeny Ie winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeswwa, co najrnniej raz w czasie 
kadeneji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tyeh oeen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo proeedura pozwoli przeanalizowae i oeenie srodowiskowe skutki realizaeji 
planu miejseowego. Nie rna wi~e potrzeby okreSlania dla planu speejalnego systemu monitoringu 
wplywu na srodowisko. 

1u~. VUfilltlliA ~IMl..--. 
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