
'" 

.. Podsumowanie 

do zmiany Nr 179/6/200'9 Mlejscowego Planu Zalospodarowania Przestrzennelo Nr 17/3/99 

zespotu ustug nleuch,tliwych w rejonle alei Armli Krajowej w Rzeszowie, obj-:tego zmianil 

Nr 1/53/4/02 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska 

oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko ( Oz. U. Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.) 

Informacje og61ne 

( synteza ustaleri zmiany planu oraz pnebiegu trybu formalno - prawnego sponqdzania zmiany 

planu, w tym in/ormacja 0 udziale spofeczenstwa w Postflpowaniu) 

Teren objt;ty zmianq planu znajduje si~ w wschodniej cz~sci miasta Rzeszowa, od 

p6tnocy -Iraniczy z ul. Bohater6w X Sudeckiej Oywizji Piechoty, od wschodu - graniczy z terenami 

obiektu handlowego IMAKRO",od potudnia z terenami doliny potoku Mtyn6wka, od zachodu 

w rejonie alei Armii Krajowej. 

Projekt zmiany planu zostat opracowany na podstawie uchwaty Nr llll/866/2009 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 31 marca 200'9r., w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany 
Nr 179/6/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 17/3/99 zespotu ustug 
nleuciClzllwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie, obj~tego zmianq Nr 1/53/4/02. 

Na przedmiotowym terenie obecnie obowiqzuje Zmiana planu Nr 1/53/4/02 zespotu 
ustug nieuciqzliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie, uchwalona w dniu 1 czerwca 
2004r. uchwatCl Rady Miasta Rzeszowa i 0publikowana w Ozienniku Urz~dowym WOjew6dztwa 
Podkarpackiego Nr 91 poz. 994 z dnia 16 lipca 2004r. 

W zmianie pianu Nr 1/53/4/02, przedmiotowy teren zostat oznaczony symbolem 
1 UC - z przeznaczeniem pod ustugi komercyjne nieuciqzliwe, realizowane w formie 
zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej, z wvtClczeniem budowy obiekt6w handlowych 
o powierzchnl sprzedaty powytej 2000m2

• 

W oparciu 0 obowiqzujqtq zmian~ miejscowego planu i decyzje administracyjne znaczna 
cz~sc tego obszaru zostata zagospodarowana przez obiekt handlowy "MAKRO". 

Z wniosklem 0 zmian~, miejscowego planu wystqpit inwestor, kt6ry prosit 0 umozliwienie 
realizacji zespotu obiekt6w komercyjnych handlowo - ustugowych 0 powierzchni sprzedaty 
powytej 2000 m2 z dopuszczeniem zabudowy do 25,0 m wysoko~ci. 

przedmiotem opracowania zmiany Nr 179/6/2009 miejscowego planu, jest ustalenie zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenu w zwiClzku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami 

wyst~pujClcymi na terenie obj~tym zmianq, wyniktymi po uchwaieniu zmiany planu Nr 1/53/4/02. 

Przeprowadzona analiza zasadnosci przystqpienia do sporzqdzenia zmiany planu i stopnia 
zgodnoscl przewidywanych rozwiqzan z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa wykazata, ze wnioskowana zmiana 
przeznaczenia terenu b~dzle zgodna z klerunkami wyznaczonymi w IIStudium", po jego zmianie. 
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W uchwalonej Zmianie Nr 24/1/2009 ,,5tudium" w projektowanej strukturze funkcjonalno
przestrzennej miasta na tym obszarze wskazuje si~ moiliwosc lokallzacji obiekt6w handlowych 
o powierzchni sprzedaiy powyiej 2000 m2 

• 

Projekt zmiany planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozCl 
oddziatywania na srodowisko zostat opracowany zgodnie z obowiClzuj'lcymi w tym zakresie 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.7l7 z p. zm.) oraz RozporzCldzenia 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 sporz'ldzania projektu zmiany miejscowego planu przeprowadzono strategiczn'l 
ocen~ oddziatywania na srodowisko z zapewnieniem udziatu spoteczenstwa, stosownie do 
wymog6w ustawy z dnla 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na 
srodowisko (Oz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

Zmiana projektu planu zostata sporz'ldzona z dochowaniem obowiClzujClcych procedur 
wynikajClCYch z ww ustaw. 

SposOb przeprowadzenla procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowlsko. 
Informacje dotycqce udziatu spoteczenstwa w procedurze spofZCldzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 21 maja 2009r., w prasie lokalnej "Nowiny" ogtosit 

o przystClpieniu do sporzCldzenia zmiany planu Nr 179/6/2009, oraz poprzez obwieszczenie na 

tablicach ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takie w Biuletynie Informacji Publicznej 

(BIP) na stronle Internetowej Urz~du Miasta. 

W ogtoszeniu i obwleszczeniu podano termin i zasady sktadania wniosk6w do projektu zmiany 

planu w terminie od 21 maja 2009 r. do 12 czerwca 2009 r. 

W dniu 2 czerwca 2009r. wptynClt wniosek wtasciciela terenu, kt6ry ponowit sw6j 

wniosek w zakresle planowanej inwestycji na tym terenie. 

Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, majClc na uwadze wniosek inwestora, teren 

oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem U/UC, przeznacza si~ pod zabudow~ ustugowCl

ustug komercyjnych, z dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaiy powyiej 

2000m2 budynkow uiytecznosci publicznej i budynk6w zamieszkania zbiorowego wraz 

z infrastruktur'l techniczn'l w tym zbiorniki retencyjne. 

W dniu 29 kwietnia 2010r. projekt zmiany planu przedstawiono Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno - Architektonicznej. Poruszono nast~puj'lce zagadnienia: 

wprowadzenia zapis6w dotyC'Zeleych odprowadzenia w6d deszczowych zgodnie 

z wczesniejszyrni uzgodnieniami z Podkarpackim Urz~dem Melioracji Urzqdzen 

Wodnych, 

zwi~kszenia przeszklenia w elewacjach do 30% z kazdej strony, 

wykreslenie z projektu uchwaly opis6w kolorystyki elewacji, 

doprecyzowania zasad dost~pnosci komunlkacyjnej od utiey Bohater6w X Sudeckiej 

Dywizji Piechoty, 

zwi~kszenia powierzchni biologicznie czynnej z 10% na nie mniej nlz 20% 

powierzchni dzialki. 
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W dniu 24 ezerwea 2010 r. projekt zmiany planu ponownie przedstawiono na 
posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno Arehitektonicznej. MKUA pozytywnie 
zaopiniowala projekt zmiany planu. 

Zostala sporz<ldzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opraeowaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. informaeje 
zawarte w opraeowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego 
projektu zmiany planu. 

W prognozie sformulowano wnioski dotycz<lee przyj~tyeh rozwiClZan w projekde 
zmiany planu w aspekde ich wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane 
rozwiqzania odnosnie sposob6w zminimalizowania negatywnyeh skutk6w realizaeji zmiany 
planu. 

W wyznaczonym ustawowo terminie, Prezydent Miasta wyst"lpH 0 zaopiniowanie 
i uzgodnienie projektu zmiany planu do wlasdwyeh organ6w i instytueji, w okresie od 
29 listopada 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. 

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

W dniu 12 kwletnia 2011r. w prasie lokalnej II Nowiny" ukazalo si~ ogloszenie 0 wylozeniu 
do publieznego wglqdu projektu zmiany planu wraz z prognozq oddzialywania na 
srodowisko w dniaeh od 20 kwietnia 2011 r. do 19 maja 2011 r. 

Na dzten 17 m.aja 2011 r. zwolano dyskusj~ publieznq nad rozwiClZaniami przyj~tymi 
w projekcie zmiany planu. 

Uwagi do projektu zmiany planu mozna bylo sldadac w nieprzekraczalnym terminie 
do 3 ezerwca 2011 r. 

W czasie wylozenia projektu zmiany miejseowego planu do publicznego wglqdu, zglosHo 
si~ 4 zalnteresowane osoby. Nikt z zainteresowanyeh os6b nie wni6s1 uwag. 

W proeedurze sporz<ldzania zmiany planu, w ramaeh przeprowadzonej strategicznej 
oeeny oddzlalywania na srodowisko, zostal zapewniony udzlal spoleczenstwa w zakresie 
wymaganym obowlctzuj'lcymi przepisami ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udost~pn1eniu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa 
w oehron1e ~rodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania na srodowisko. 

Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu. 

Rozwi'lzania przestrzenne na obszarze objE:tym zmian'l planu wraz z dokumentacj'l prac 
planistycznych zostafy przedstawione Miejskiej Kornisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

Przeprowadzona dyskusja i analizy przyjE:tych rozwi'lzan zostafy dokonane wnikliwie 
i wszechstronnie przez MKUA, i s'l gwarancj'l najbardziej poprawnego rozwi'lzania 
zagospodarowania dla tego obszaru. 

Informacja w jakl spos6b zostaty wzlt:te pod uwagt: I w jaklm zakresie zostaty uwzg1t:dnlone 
ustalenla zawarte w prognozle oddziatywanla na ~rodowlsko. 

Do projektu zmiany planu zostata sporz'ldzona prognoza oddziafywania ustalen projektu 
zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzglE:dniono m.in. 
informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym sporz'ldzonym na potrzeby niniejszego 
projektu zmiany planu. 
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Przyj~te w zmianie planu rozwiqzania, w aspekcie ich wptywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizacja negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono, ie realizacja ustalen 
planistycznych nie wpfynie niekorzystnie na stan srodowiska terenu obj~tego zmianq, a takie 
na tereny sqsiednie. 

Informacja w jaki spos6b zostafy wz1ctte pod uwalCl i w Jakim zakresle zostaty uwzgl-:clnlone 

opinie WtaSciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niZ wymienione w art. 57 i 58 ww. 
ustawy, w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgodnienia zmiany miejscowego 
planu na podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst:qpieniu do sporz'ldzenia 
zmiany planu Nr 179/6/2009 wnioski zlozyli: 

1) Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7041-1-74/09, wplyn~o w dniu 
27 maja 2009 r. 

2) Urz'ld Marszalkowski WOjew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: ZK.40130
48/09, wplyn~o w dniu 29 maja 2009 r. 

3) a) Okr~gowy Urz'ld G6rniczy w Kro~nie - pismo znak: KRO/512/53/09/MA, 
wplyn~o w dniu 4 czerwca 2009 r. 

b) PGNiGE Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750/102/09, wplyn~o w dniu 
09 czerwca 2009r. 

4) Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z o. 0 w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG 1II/0TO/40/16/09, wplyn~o w dniu 1.06. 2009 r. 

5) Telekomunikacja Polska - pismo znak: STTEERERUU/R/468/568/DW/09, 
wplyn~o w dniu 8. 06. 2009 r. 

6) Operator Gazoci't86w przesylowych GAZ - SYSTEM SA Oddzial w Tarnowie 
pismo znak: TT-0300 - 38/09 Jas/GG/Ol, wplyn~o w dniu 12 czerwca 2009 r. 


7) Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie - pismo wplyn~o 


w dniu 12 czerwca 2009 r. znak: MZ.5562/14- 2/09. 
8) 	 a) RegionaIny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wplyn~o 

w dniu 17 czerwca 2009 r. znak: RDOS -18-WOOS-7048 - 3 -188/09/ap, 
b) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wplyn~o 
w dniu 26 czerwca 2009 r. znak: RDOS -18-WOOS- 7048 - 4 -122/09/ap. 

Opinie i uziodnienia do projekw zmiany planu Nr 179/612009: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, uchwala z dnia 24 czerwca 2010r. 

- Zarz<td Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo wplyn~o w dniu 23 grudnia 2010r. 

- Okr~gowy Urz'ld G6rniczy w Kro~n1e - pismo wplyn~o w dniu 15 grudnia 2010 r. 

- Miejski Zarz<td Dr6g w Rzeszowie - pismo wplyn~o w dniu 5 stycznia 2011r. 

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo wpfyn~o w dniu 22.12.2010r. 

- Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - pismo wplyn~o w 6 grudnia 2010 r. 

- RegionaIny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wplyn~o 29.12.2010 r. 

- Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie - pismo wplyn~o 13.12.2010r. 

- Telekomunikacja Polska - pismo wplyn~o w dniu 14 grudnia 2010 r. 

- Operator Gazocicm6w Przesylowych GAZ - SYSTEM S. A. Oddzial w Tarnowie - pismo 

wplyn~o w dniu 20 grudnia 2010r. 
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- Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzeti Wodnych - pismo wplyn~o w dniu 21.12.2010 r. 
- Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. zoo w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo wplyn~o w dniu 15 grudnia 2010 r. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia opinie przyj~to do prac nad projektem zmiany 

planu Nr 179/6/2009. 


Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przys4pieniu do sporzqdzenia zmiany planu Nr 179/6/2009 w wyznaczonym 

termlnie do skladania wniosk6w tj. do 12 czerwca 2009 r. - w dniu 2 czerwca 2009 r. 

wplynql wniosek do zmiany planu firmy "Greinplast". 

Przedmiotowy wniosek na etapie przedprojektowym zostal rozpatrzony pozytywnie przez 

Prezydenta Miasta Rzeszowa. 


Wynild pos~powania dotyczctcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
je1:eU, zostalo przeprowadzone; 
Nie zachodzHa potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu Nr 179/6/2009 nie spowodujq mozliwosci 
takiego oddzlalywania 
PropozycJe dotycZ"lce metod i cz~otliwosci przeprowadzania monitoringu skutkOw 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany planu Nr 179/6/2009 w rejonie al. Armii 
Krajowej w Rzeszowie wlnien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. 0 planowanlu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 
z p6inlejszym1 zmianami ), w ramach oceny zmian zachodzqcych w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz dokonywanla oceny aktualnosci miejscowych plan6w i studium, wraz 
z ich zmianami. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenic srodowiskowe skutki 
real1zacjt zm1any planu. Nie rna wiec potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego 
systemu monltortngu wplywu na srodowisko. 

___~~an 
.:-. P<X.UONloWA OKReGOWA IZBA URHANISrQW 
..... KT 293 ' 

B IDRO ROZWOJ U 
MIAST A RZESZOWA 
35-060 Rzesz6w, ul. S IOWBci<IBOO 9 
tel. 0 1i' 74f~ ." , "C" 011 748 .. 3' 02 
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