
PODSUMOWANIE 
DO ZMIANY NR 186/13/2009 


MPZP NR 107/1512005 "RZESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACJNE" 

sporz'ldzone stosownie do ert. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. 0 udost/#pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udzia/e spolecze/lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 poz. 1227, z p6tn. zrn.) 

• Informacje og61ne 
(synteza usta/en p/anu oraz przebieg trybu forma/no - prawn ego sporzqdzenia p/anu, 
w tym infomracja 0 udziale spoleczenstwa w Postl#powaniu) 

Zmiana Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 107/15/2005 ,Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne" (zmiana planu) zostala opracowana 
na podstawie uchwaly Nr LX1I/1046/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 pafdziemika 
2009 r. Teren obj~ty opracowaniem obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 0,89 ha, poIozony 
w p6lnocnej cz~ci Sr6dmiescia, mi~dzy ulicq Grunwaldzkq a Placem Dworcowym. 

Zmiana planu opracowana zostala przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan 
wyst~pujqcych na terenie obj~tym granlcami tej zmiany, zgodnie z ustaleniami Studium 
Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Zmiana planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq 
oddzialywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych zostala opracowana 
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r. , poz. 717 z p6w. 
zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. 
U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategicznq ocen~ 
oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do 
wymog6w ustawy z dnia 3 pafdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spoleczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 z 2008 r. , poz. 1227, z p6zn. zm.). 

Zmiana planu zostala sporzqdzona z dochowaniem obowiqzujqcych procedur 
wynikajqcych z WW. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 20 kwietnia 2010 r., w gazecie codziennej "Nowiny' 
oglosil 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/1512005 "Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne", 
a taki:e poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogloszer'l w Urz~ie Miasta 
Rzeszowa oraz w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na stronie intemetowej Urz~u. 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu 
(termin skladania wniosk6w wyznaczono do dnia 14 maja 2010 r.). W wyznaczonym terminie 
nie zlozono iadnych wniosk6w do zmiany planu. 

Prace projektowe zakor'lczono na poczqtku czerwca 2011 r. i w dniu 22 czerwca 2011 r. 
projekt zostal przedloiony Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do 
zaopiniowania. Projekt zostal zaopiniowany pozytywnie Uchwaiq nr 111/1/2011 Miejskiej 
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z dnia 22 czerwca 2011 r. Nast~pnie Prezydent 
Miasta Rzeszowa wystqpil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu do 
wlasciwych organ6w administracji rzqdowej i jednostek organizacyjnych od 6 lipca 2011 r. 
(na okres co najmniej 21 dni). Ogloszenie 0 wylozeniu do wglqdu publicznego ukazalo si~ 16 
sierpnia 2011 r. w gazecie codziennej "Nowiny' a taki:e poprzez obwieszczenie 
zamieszczone na tablicach ogloszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie 
Informacji Publicznej (SIP) na stronie intemetowej Urz~du. Projekt planu wraz 
z prognozq oddzia/ywania na srodowisko wylozono do publicznego wglqdu w dniach 



od 24 slerpnia do 21 wrzesnia 2011 r. Dyskusja publiczna odby!a si~ w dniu 20 wrzesnia 
2011 r. Do projektu planu. w terminie przewidzianym usl~. nie kr6tszym nii: 14 dni od dnia 
zakonczenia okresu wy/oi:enia planu. tj. w czasie do 5 pafdziernika 2011 r. nie wplyn~ 
zadne uwagi. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyjf1tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiltzan altematywnych; 

W trakcie sporz'!dzania projektu zmiany planu rozpatrywano kilka rozwi¥an 
altematywnych. w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno
przestrzennych. Dotyczy/y one rozmieszczenia funkcj i w granicach zmiany planu oraz zasad 
zagospodarowania. WpIyw na srodowisko analizowanych rozwi,!zan altematywnych nie 
r6i:nil si~ w spos6b istotny. poniewaz mozliwose wariantowania ustalen planu. maj,!cych 
istotny wpIyw na srodowisko. ograniczona byia koniecznosci,! uwzgl~dnienia : 

ustalen obowi,!zuj,!cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. uchwalonego uchw~ 

Nr XXXVI1/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r.. z p6zn. zm.. z kt6rym stosownie 
do aktualnie obowi¥uj'!cych przepis6w. plan musi bye zgodny, 

warunk6w terenowych i istniej,!cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymalny warianl projektu zmiany planu. uwzgl~dniaj,!cy wszystkie 
uwarunkowania wyst~puj,!ce w jego granicach, co potwierdza spo~dzona prognoza 
oddzia/ywania na srodowisko. 

• 	 InformacJa w jaki spos6b zostaty wzif1te pod uwagf1 i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl,dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywanla na srodowisko; 
Do projektu zmiany planu zosta!a sporz,!dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu 

zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono . 

m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby 
niniejszego projektu planu oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym 
w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawieraia uwag do projektu zmiany planu. W zmianie planu uwzgl~dniono 
ustalenla zawarte w prognozie oddzia/ywania na srodowisko. Ustalenia tego planu nie 
spowoduj,! znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru . kt6rego dotycz'!. 

• 	 Inforrnacja w jaki spos6b zostaty wzif1te pod uwagf1 i w jaklm zakresie zostaty 
uwzgl,dnione opinie wtaSciwych organ6w, 0 kt6rych mowa w art 57 i 58 _ . 
ustawy; 

Projekt planu wraz z prognoZ<! oddzia/ywania na srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
Pismem znak: WOOS.41 0.4.172.2011 .AP-2 z dnia 20 lipca 2011 r. projekt zmiany planu 
zosta! zaopiniowany bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoZli( oddzialywania na srodowisko. 
projekt zosta! przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-2B12011 z dnia 26 lipca 2011 r. 
projekt zmiany planu zosta! uzgodniony bez uwag. 

PowyZsz'! opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 
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• 	 Infonnacja w jaki spos6b zostMy wzi,te pod uwag, i w jakim zakresle zostaty 
uwzgl,dnione zgtoszone uwagi I wnioski ; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgtoszone przez inne organy nii: wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejseowego planu na 
podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym: 

Po zawiadomieniu wtasclwyeh organ6w i instytueji 0 przyst'lpieniu do sporz'ldzenia 

planu, wnioski zloZVIi: 

Wojew6dzki Urz'ld Ochrony Zabytk6w w przemySlu Delegatura w Rzeszowie - pismo 

znak: UOZ-Rz-1-7041 128/1 0 z dnia 26 kwietnia 2010 r. , 

Operator Gazoei!jg6w Przesylowyeh GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie 
pismo znak: TT-0300-41/10 Jas/GG/01 z dnia 4 maja 2010 r., 

Polskie G6rnietwo Naftowe i Gazownietwo SA Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/12211 0 z dnia 6 maja 2010 r. , 

Dyrektor Okr~owego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/33/10/MA 

z dnia 26 kwietnia 2010 r., 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: 1.IV.741-1-45/10 z dnia 6 maja 2010 r. 

Urz'ld Marsz<Hkowski WOjew6dztwa Podkarpaekiego - pismo znak: RR.VI.KCh.7323/1 
73/10 z dnia 13 maja 2010 r. 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy' Poi:amej w Rzeszowie - pismo znak: 

MZ.55621713-211 0 z dnia 10 maja 2010 r. 

Regionalna Dyrekeja Oehrony 8rodowiska w Rzeszowie - RDOS-18-WOOS-7041-3
38/1 O/ap z dnia 19 maja 2010 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Arehitektoniczna - Uchw<Ha nr 11111/2011 z dnia 

22 czerwea 2011 r. , 

Zarz'ld WOjew6dztwa Podkarpaekiego w Rzeszowie pismo znak: PP
1I1.7634.1.62.2011.ADS z dnia 19 lipea 2011 r., 

Wojewoda Podkarpaeki - pismo znak: I.IV.743.2.87.2011 z dnia 191ipea 2011 r., 

Miejski Za~d Dr6q w Rzeszowie - pismo znak: 10. 7323.93.2011 .MR z dnia 28 lipea 

2011 r., 

Operator Gazoci'l96w Przesylowyeh Gaz - System SA Oddzi<H w Tarnowie - pismo 

znak: TT.402.361 .2011 .KP z dnia 20 Iipea 2011 r., 

Podkarpaeki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Strazy Poi:arnej - pismo znak: 

WZ.5562. 73.11 z dnia 13 lipea 2011 r., 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KR0/512174/11/MA 

z dnia 8 lipea 2011 r. , 

Prezes Urz~du Komunikaeji Elektronicznej - pismo znak: ORZ-WKT-61730-82111(2) z 

dnia 20 lipea 2011 r., 

Dyrektor Okr~owego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KR0/512174/11/MA 

z dnia 3 sierpnia 2011 r. 


Zgloszone wnioski , uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prae nad projektem planu. 

~ 	 Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przyst'lpieniu do spo~dzenia planu, w wyznaczonym terrninie od 
do 14 maja 2011 r. nie zlozono wniosk6w do projektu planu. 

~ 	 Uwagi: 
Do projektu planu nie wp!yn~ uwagi. 
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• 	 Wynlki postl1powania dotyCZllcego transgranicznego oddziatywania na 
srodowisko, jezeli zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotyCZllcego transgranicznego oddzia/ywania na 
srodowisko, gdyi: ustalenia projektu planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzia/ywania. 

• 	 Propozycje dotYCZllce metod I cZl1stotllwoSci przeprowadzania monitoringu 
skutk6w realizacjl postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 186/13/2009 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 107/1512005 .Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne· 
winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 z p6Zniejszymi zmianami), 
w ramach oceny zmian zachodz~cych w zagospodarowaniu przestrzennym 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 przeanalizowac i ocenie srodowiskowe skutki 
realizacji zmiany planu miejscowego. Nie ma wi~c potrzeby okreslania die zmiany planu 
specjalnego systemu monitoringu wp/ywu na srodowisko. 

~~ 
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