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PODSUMOWANIE 

Miejscowego Plaou Zagospodarowaoia Przestrzeooego 


Nr 1961812010 - c.qlSC I oa osiedlu Barao6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udosl~nianiu inj'ormacji 


o srodowisku i jego ochronie, udziaie spoleczenstwa W oehronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiy>,vania na 
srodowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227, z pain. zm.) 

• Ioformacje og61oe 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w postf3Jowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - c~sc I na osiedlu 
Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie uchwaly 

Nr LXXVIII1330/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przysutPienia 

do sporZllCizenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 19.6/8/2010 na osiedlu 

Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie. Uchwala 0 przysUijJieniu obejmuje obszar 

o powierzchni okolo 190 ha. Ze wzgl~d6w technicmyeh oraz z uwagi na koniecmosc szybkiego 

opracowania planu, dla c~Sci terenu zagroronej wydaniem decyzji 0 warunkach zabudowy 

na wskazanej w studium pod cele publieme, podzielono go na c~sei. 

Projekt planu, w c~sei przedstawionej Radzie Miasta do uchwalenia obejmuje teren 

o powierzchni ok. 7,2 ha, polozony na przedlui:eniu ul. Okuliekiego, pomi¢zy ulieami: 

K. Iranka-Osmeckiego, Miloci"sk'l oraz al. Wyzwolenia. 

Priorytetowym celem opracowywanego planu jest zarezerwowanie pasa terenu, niezb~nego 

dla rozbudowy gl6wnego ukladu komunikaeyjnego miasta Rzeszowa, ~. drog~ gl6wn'l ruchu 

przyspieszonego stanowi'l,C'I przedlui:enie istniej'lcej ul. Okulickiego. Ten waZoy cel publicmy 
uwzgl~dnial juz w swoich rozwi'lZ8lliach Miejscowy Plan Og6lny Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa, obowi!\.ZUj'lcy do dnia 31 grudnia 2003 r. 

Plan okresla r6wniez przeznaczenie, zasady zahudowy i zagospodarowania dla teren6w 

poIownych pomi¢zy ul. K. Iranka-Osmeckiego a projektowaD'l drog'l gl6wn'l ruchu 
przyspieszonego. Jako wiod'!e'l funkcj~ wskazuje komunikacj~ samoehodowil, z dopuszczeniem 

nieuei'li:1iwych uslug komercyjnyeh. Plan zapewnia ponadto ei'!glosc systemu przyrodniczo

klimatycmego doliny Przyrwy - doplywu Wisloka, a takZe wskazuje zasady budowy i rozbudowy 

systemu infraslruktury technicznej. 

Ustalenia projektu planu Sl\. zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal'l Nr XXXVIIlI 13/2000 z dnia 4 lipea 2000 r. 

z pOm. zm. W slrukturze funkcjonalo-przestrzennej obowi'lZuj'lGego Studium wskazano przebieg 

ulicy gl6wnej ruchu przyspieszonego a wzdlu:l: niej przewidziano tereny zwi'lZ8lle z komunikacj'l 

samochodow'l takie jak: parkingi, dworce autobusowe oraz bazy. 

Przyj~te w projekcie planu ustalenia, uwzgl~dniaj'l wy~puj'l,Ce uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi¥8oia funkcjonalno-przestrzenne z terenami 

Sl\Siednimi. 

Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycmymi, w tym prognoZ1\ oddzialywania 

na srodowisko oraz progrlOZ1\ skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi!\.ZUj'lcymi 

w tym zakresie przepisarni ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 z 2003 r., poz. 717 z p6m. zm.) oraz rozpofZ1\dzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu tniejscowego 

zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie spo=pzAnia projektu planu przeprowadzono strategiczn/t ocen~ oddzialywania 

na srodowisko, z zapewnieniem udziahl spoleczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 

z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 

z 2008 r., poz. 1227). 

Plan zostal spor4dzony z docbowaniem obowi¥Uj/tcycb procedur wynikaj¥ych 

z ww. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 5 sierpnia 2010 r. 0 przystltPieniu do spomtdzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka i osiedlu 

gen. W. Andersa w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w prasie miejscowej Gazeta Codzienna ,,Nowiny", 

przez obwieszczeaie aa tablicy ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a taUe w Biuletynie 

Infonnacji Publicznej (BIP) - na stronie intemetowej Urz~u. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano 

tennin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu. Tennin sk!adania wniosk6w wyznaczoao 

do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2010 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

zaopiniowala pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 196/8/20 I 0 - CZ\1SC I aa osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie, z uwagami, 

kt6re zosta!y uwzgl~nione w projekcie planu. Prezydent Miasta Rzeszowa WYSllU>il 

w styczniu 2011 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnieaie projektu planu do wlaSciwycb instytucji i organ6w. 

Projekt planu wraz z prognoZ/t oddzialywania na srodowisko, zostal wy!ozony do pUblicznego wgl/tdu, 

w dniach od 14 lipea do 12 sierpaia 20 II r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 

o terminie wyloi.enia do publicznego wgl/tdu projektu planu i nPrognozy" ukazalo si~ daia 

6 lipea 2011 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", na labliey ogloszen w Urz¢z,ie Miasta Rzeszowa 

oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej (SIP) - na stroaie internetowej Urz~u. W dniu 

27 lipca 20 II r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi~iarni przyj~tymi w projekcie planu. 

Do projektu, w tenninie przewidziaaym ustawl\, nie kr6tszym nit 14 dni od zakollCzenia okresu 

wyloi.enia plaau, tj. w czasie do 26 sierpnia 2011 r. wpIyn~ uwagi dotycZltce przyj~tych w projekcie 

planu rozwiltZ8n. Zlorone zosta!y pismem w daiu 25 sierpnia 2011 r. Zarutdzeniem Nr VIl229/2011 

z dnia 14 wrzesnia 2011 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl negatywnie uwag; wniesioae do 

projektu planu. 

Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z list&. nieuwzgl~dnionych uwag. 

Ucbwal/t Nr XV!lI356/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa ucbwalila 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - CZ\1SC I na osiedlu Baran6wka 

i osiedlu gea. W. Andersa w Rzeszowie, podejmujlj!: jednoczesnie rozstrzygni~ie w sprawie 

rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyjlltego dokomentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwillzan 

alternatywnych. 

W trakcie spomtdzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 196/8/2010 - c~c I na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie rozpatrywano 

kilka rozwi~ alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcj i funkcjonalno-przestrzennych. 
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Dotyczyly one zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko 

analizowanych rozwil!:lan alternatywnych nie r6mi} si~ w spos6b istotny, poniewaz mozliwose 

wariantowania ustalen planu, majll.cych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznoscill. 

uwzgl~dnienia: 

ustalen obowi¥UjltCego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalll. Nr XXXVIIIl13/2000 z dnia 
4 lipca 2000 r., z p6in. zm., z kt6rym stosownie do obowi¥Ujll.cych przepis6w, plan musi bye 

zgodny, 

kontynuacji istniejll.cych i projektowanych w obowi¥Ujll.cych planach miejscowych przebieg6w 

ci~6w komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 

istniejll.cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniajll.cy wszystkie uwarunkowania 

wyst~pujll.ce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza sporZltdzona prognoza 

oddzialywania na srodowisko. 

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

Do projektu planu zostala sporZltdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekoftzjograftcznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu 

oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 

i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

W planie uwzgl~dniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale 8 ,,Prognozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczajll. wplyw negatywnych 

oddzialywan na srodowisko, mogll.cych bye rezultatem rozwil!:lan zawartych w projektowanym 

dokumencie. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlaSciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognOZlt 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: 

WOOS.410.4.63.2011.AP-2 z dnia 23 lutego 2011 r. - zaopiniowano projekt planu 
bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognOZlt oddzialywania na srodowisko 
przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-6/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. - uzgodniono 

projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 
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~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 

w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania rniejscowego planu na podstawie 

ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organow instytucji 0 przystlijlieniu do spomtdzenia planu, 
wnioski zloZyli: 

Telekomurukacja Polska Pion Technicznej Obslugi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania 
Sieci i Uslug w Krakowie Dzial Zamtdzania Zasobami Sieci - pismo znak: 
TOTTESCU/R/II OO/DWIl 0 z dnia 12 sierpnia 201 0 r., 

Po~cki Komendant WojewOdzki Pahstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo mak: 
WZ.5562/441l0 z dnia 12 sierpnia 201 0 r., 

Regio}lalny ~rektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 
RDOS-18-WOOS-7041-3-871l0/ap z dnia 13 sierpnia 2010 r., 

Dyrektor Okr"gowego Urz¢u Gomiczego w KroSnie - pismo znak: KRO/51217311 OIMA 
z dnia 16 sierpnia 2010 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Dyrektor Wydzialu Infrastruktnry - pismo znak: I.IV.7041-1-1041l0 
z dnia 23 sierpnia 2010 r., 

Umtd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo znak: RR.VLKM.7323/1-145/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/20-21l0 
z dnia 24 sierpnia 2010 r., 

Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-750/2/246/10 z drua 26 sierpnia 2010 r., 

Operator Gazoci'l!\Ow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TT-0300-78/10 Jas/GG/O 1 z dnia 27 sierpnia 2010 r., 

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow Rejon Dystrybucji Energii Rzesz6w Teren - pismo 
znak: SR-8IDP-8932IPP-16/1382/201 OIDP-I 0075 z dnia 31 sierpnia 2010 r., 

Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG 1ll/OTO/OnO/231l 0 z dnia 2 wrzesnia 2010 r., 

Wszystkie wnioski zostaly uwzgl~nione przy opracowaniu projektu planu. 

~ 	 Po ogloszeniu 0 przyslllJlieniu do spofZl\dzenia planu, w wyznaczonym terminie 

skladania wnioskow tj. do dnia 31 sierpnia 2010 r., zloZono wnioski 0 ktorych mowa w art. I 7 

pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaruu przestrzennym. 

Wnioski zloZVli: 

PHU GARDA Zbigniew Kalamarz - wniosek dotyczy przeznaczenia dzialki wskazanej 
we wniosku pod zabudow" uslugowo-handlowil, 

pani Eli:bieta Szczepanik, Pan Dariusz Halon wniosek dotyczyl przeznaczenia dzialek 
wskazanych we wniosku pod: uslugi komercyjne, handel, biura; zabudow" mieszkaniowlt 
wielorodzinn't min. 4 kondygnacje; likwidacj" ukosnego dojazdu ul. Kolbego do ul. Tamowskiej; 
wprowadzenie takich fuokcji, ktore umozliwilt w przyszlosci jak najszersze, najatrakcyjniejsze 
wykorzystanie terenu przy zachowaniu ich centrotworczego oraz nieuci!liliwego dla otoczenia 
charakteru, 

pani Bronislawa Wilk, paru Halina Dymek, pani Alicja Wrona, pani GraZyna Palka, pan Michal 
Halon - wniosek dotyczyJ przeznaczenia dzialek wskazanych we wniosku pod: uslugi 
komercyjne, zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq - 5 kondygnacji; dopuszczenie budownictwa 
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jednorodzinnego wolno stojl\cego lub szeregowego; likwidacji skosDego dojazdu ul. Tarnowskiej 
do Prymasa lOOO-Lecia; pozostawienia istniejl\Cej drogi asfaltowej, 

pani Julia PoniewaZ, - wniosek dotyczyl zmiany przebiegu projektowanej ulicy Il\cZl\cej 
ul. Raginisa z ulicl\ ObrOJic6w Poczty Gdanskiej, 

wniosek zbiorowy 199 podpisow mieszkaJicow, pierwsza na liscie Malgorzata Matuszewska 
- wniosek dotyczyl zakazu lokalizacji na dachach budynkow mieszkalnych, na calym terenie 
obj~tym MPZP stacji bazowych telefonii komorkowej, a tak.ie innych ul'Z<l.dzen 
telekomunikacyjnych emitujl\cych szkodliwe promieniowanie oraz przemaczenia pod zabudow~ 
mieszkaniowlI wielorodzinnll, polozonych w rejonie ul. Tarnowskiej i ul. Prymasa 1000-Lecia, 
dzialek wskazanych we wnios1cu, 

pani Elzbieta Szczepanik - wniosek dotyczyl przeznaczenia dzialek wskazanych we wniosku pod: 
uslugi komercyjne, handel, biura; zabudow~ mieszkaniowl\ wielorodzinnl\ min. 4 kondygnacje; 
likwidac.i~ ukosnego dojazdu z ul. Kolbego do ul. Tamowskiej ; wprowadzenie takich funkcji 
ktore umozliwil\ w przyszlosci jak llajszersze, najatrakcyjniejsze wykorzystanie terenu 
przy zachowaniu ich centrotworczego oraz nieucil\Zliwego dla otoczenia charakteru, 

Samol'Z<l.dowa Rada Nr 9 i 19 Osiedla ,,Barallowka" Rzeszowskiej Sp6!dzielni Mieszkaniowej 
oraz Adminislracji Osiedla ,,Baranowka" Rzeszowskiej Sp6!dzielni Mieszkaniowej - wniosek 
dotyczyl: 

• przeznaczenia 	 terenow w rejoDie ulic: Kolbego, Tamowskiej, Prymasa 1000-Lecia, 
Raginisa, Ofiar Katynia i AI. WyzwoleDia pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 

• przeznaczenia 	 tereDow pod budow~ Dowych parkingow wzdluz ulicy Osmeckiego, 
ul. Brydaka, przy istniejl\cej zajezdni MPK - przy ul. Obroncow Poczty Gdarlskiej, 
ul. Milocirlskiej, teren pod liniami wysokiego napi~ia wzdluz ul. Obroncow Poczty 
Gdanskiej, 

• przedluZenie parkingu przy Al. Wyzwolenia do ul. Mikolajczyka, 

• zaprojektowania poIl\Czenia ul. Milocinskiej z ul. Warszawskll oraz ul. Krakowskll, 

• przemaczyc 	Da place zabaw i rekreacji tereny zielone pomi~dzy ulicami: StBrzynskiego, 
Brydaka, Raginisa, Obronc6w Poczty Gdanskiej nad potokiem Przyrwa, 

• zakaza6 przeznaczenia tereDow 	w ob~bie osiedla Andersa i "Baran6wka" pod budow~ 
nowych masztow telefon i i komorkowej. 

Wszystkie wnioski zostaly przeanalizowane i rozpatrzoDe przez PrezydeDta Miasta Rzeszowa 
w dniu 20 wrzesnia 2010 r. Sposrod nich wnioski: PHU GARDA Zbigniewa Kalamarza oraz wniosek 
zbiorowy 199 podpisow mieszkanc6w w zakresie wprowadzenia zakazu lokalizacji na dachach 
budynk6w mieszkalnych, na calym terenie obj~tym MPZP stacji bazowych te1efonii komorkowej 
a takZe innych urutdzen telekomunikacyjnych emitujl\Cych szkodliwe promieniowanie, dotyczyly 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/812010 - c~ I Da osiedlu 
Baranowka i osiedlu geD. W. Andersa w Rzeszowie. Zostaly One rozpatrzone w nas~pujl\cy sposob: 

• 	 PHU GARDA Zbigniew Kalamarz - wniosek rozoatrzony negatywnie - przemaczenie terenu 
wskazane przez wnioskodawc~ jest sprzeczne z kierunkami zawartymi w Studium Uwarunkowan 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. W strukturze funkcjonalno 
- przestrzeDnej miasta, w ·terenie obejmujl\cym dzialki wskazane we wniosku studium przewiduje 
przebieg ulicy glownej ruchu przyspieszonego, 

• 	 wniosek zbiorowy 199 podpisow mieszkancow, pierwsza na liscie Malgorzata Matuszewska 
- wpiosek rozpatruje sie negatywnie - zgodnie z ustawl\z dnia 7 maja 201 0 r. 0 wspieraniu rozwoju 
uslug i sieci telekomunikacyjnych (Oz. U. Nr 106 poz. 675) miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zwany dalej "plan em miejscowym", nie moZe ustanawiac zakazow, 
a przyjmowanie w nim rozwi¥llilia nie mOgl! uniemozliwic lokalizowania inwestycji celu 
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publicznego z zakresu lllcznosci publicznej, w rozumieniu przepis6w ustawy z doia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni,jeZeli taka inwestycjajest zgodna z przepisarni odr~bnymi. 

Wszystkie wnioski skladaoe po tenninie r6wniei: rostary przeaoalizowane i wzi~te pod uwag~ 
przy opracowaniu projektu plaou. 

Opinie i uzgodnienia do proiektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Arcbitektoniczna - Ucbwala nr VTT1/2212010 z dnia 
20 grudnia 2010 r., 

Prezes U~u Komunikacji Elektronic2llej, UfZlld komunikacji Elektronicznej - Delegatura 
w Rzeszowie - pismo mak: ORZ-WKT-61730-9/ 11(2) z dnia 9 lutego 20 II r., 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
I.IV .743.2.8.2011 z dnia 3 marca 201 I r. , 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - pismo mak: KR0/51 2120/1l /MA 
z dnia 7 lutego 20 II r. , 

Miejski Zamtd Dr6g w Rz.eszowie - pi smo mak: MZD-ID.MR.7323-106-11196/11 z dnia 
14 lutego 2010 r. Po uwzgl~nieniu uwagi wniesionej ww. pismem projekt planu ponownie 
WYSlllPiono 0 uzgodnienie projektu. Miejskim Zarntdem Dr6g pismem znak: 
MZD-ID.MR.7323-1 06-21196/11 - uzgodnil pozytywnie projekt planu, 

lafZlld Wojew6dztwa Podkarpackiego·w Rz.esrowie - pismo mak: RR.VI.7634.J.37.201I.ADS 
z dnia 21 lutego 201 I r. , 

Wojewoda Podkarpacki, Dyrektor Wydzialu Infrastruktury - pismo mak: I.IV.743.2.2011 
z dnia 7 marea 20 II r., 

Projekt plaou w zakresie przedioZonym do uchwalenia rostal zaopiniowany uzgodniony 
bez uwag. 

Dodatkowe opinie do proiektu planu: 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pafistwowej Strai:y Poi:arnej w Rz.esrowie - pismo mak: 
WZ.556211 5/11 z dnia 71uteg02011 r., 

Komenda Miejskiej PaJistwowej StraZy POi:arnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/1-2/11 
z dnia 26 lutego 20 II r., 

Operator Gazocill86w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
IT-402.46.1.20 II.GG z dnia 28 lutego 20 II r. 

» Uwagi: 

Do wyloZonego do publicmego wgJ!ldu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowani 
Przestrzennego Nr 196/8/2010 - c~sc I na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa 

w Rzeszowie, w terminie skladania uwag tj. do dnia 26 sierpnia 2011 r., pismem w dniu 

25 sierpnia 2011 r., wplyn~ uwagi. Uwagi rostaly rozpatrzone Zamtdzeniem Prezydenta Miasta 

Nr VIl299/201 1 z dnia 14 wrzesnia 2011 r., w nast'WujllCY spos6b: 

• 	 Uwag, kt6re wni6sl pan Stanislaw Drl\.8, dotycZl\.cych ustaleri dla teren6w omacronych na rysunku 
projektu plaou symbolarni KDGP oraz KS/U.2, w zakresie wnioskowanych dzialek ill 375/ 189, 
3751190, 375/159,37511 44,3451145,3751146,375/148, 375/194, 3751195, 3751155, 375/ 188, 
375/ 158, 375/4 obr. 213 - nie uwzgl~dniono. 
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Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta nie uwzgl~dnila uwag 

- uzasadnienie zawiera zahtcznik Nr 3 do uchwary Nr XVW356/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Miej scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego N r 196/8/2010 

- cz~se I na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie . 

• 	 Wyniki post~powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotyclltcego transgranicznego oddziarywania 

na srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujet rnozliwosci takiego 
oddziarywania. 

• 	 Propozycje dotyc~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 196/8/2010 - c~se I na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie, winien bye 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poiniejszymi zmianami), w ramach oceny zmian 

zachodlltcych w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania oceny aktualnosci 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 . 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu rniejscowego. Nie rna wi~ potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu 

wprywu na srodowisko. 

~OROZWOJU 
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