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PODSUMOWANIE 


DO MlEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 118/2612005 NA POLUDNIE OD OGROOOW DZlALKOWYCH ZALESIE 

W RZESZOWIE W CZI<;ScI OZNACWNEJ KONTUREM OD XV DO XXXI 


ucbwalonego ucbwal'l Nr XXI/43712011 Rady Miasta Rzeswwa z duia 291istopada 2011 r. 


sporzqdzone stosawnie do arl. 55 usl. 3 ustawy z dnia 3 paidziemilw 2008 r. 0 udostwnianiu informacji 
o srodowisku ; jego ochronie, Uibiale spoleczenstwo W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaiywania no 
irodowisko (Oz. U. Nr 199 pOI. 1227. z ptJin. zm.) 

• 	 lnformacje ogolue 
(synteza us·talen planu oraz przebieg trybu forma/no - prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym iriformacja 0 udziale spo!eczenstwa wpostwowaniu) 

Miejscowy plan Z<\gospodarowania przeslTzennego (plan) zostal opracowany oa podstawie 
ucbwaly Nr XL VV26312005 Rady Miasm Rzeszowa z dnia 25 paZdziernika 2005 r. w sprawie 
przyst!ijJienia do spomtdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 
na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie. 

Potrzeba opracowarua planu na tym terenie wynilla z koniecznoSci ustalenia zasad 
zagospodarowania teren6w, w tyrn obsrugi komunikacyj nej w tej cZ~Sci m iasta z uwagi na otworzenie 
nowycb teren6w inwestycyjnych przy projektowanycb ukladacb komunikacyjnych a tak.ie 
umozliwienie realizacji zamierzen inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
wlaScicielom nieruchomosci, zwlaszcza pozbawionym dost~pu do drogi publicznej . 

Do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na 
poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie przyst!ijJiono na podstawie uchwaly Nr XLVV263 /2005 
z dnia 25 paZdziernika 2005 r. Opracowaniem obj¢> obszar 0 powierzcbni okolo 34,5 ha poIorony 
pomi~dzy ogrodarni dzia/kowymi Zalesie a ul. Krokusowl1,. Rada Miasta Rzeszowa na sesji w dniu 
23 wrzeSnia 2008 r. uchwalila miejscowy plan Nr 118/26/2005 w c~Sci oznaczonej konturem od I 
do XIV. Pozostaly teren zostal obj'2ty ponownl1, anali.z3. i jest przedmiotem niniejszego planu 
Nr 118/2612005 wC~Sci oznaczonej konturem od XV do XXXI. 

Plan w cz~sci przedstawionej Radzie Miasta Rzeszowa do uchwalenia obejmuje obszar 
o powierzchni okolo 21 ,28ha. 

Obszar obj~ty planem stanowi cz~sc terenu mieszkaniowego. Zostal przeznaczony pod Z'lbudow~ 
mieszkaniowl1, jednorodzinnl1, niskiej inteosywnoSci. Opr6cz .teren6w zabudowy mieszkaniowej 
w granicach planu przewidziano lokalizacj~ ustug 0 charakterze podstawowym. lJIdad komunikacyjoy 
podstawowy twOfZl1, drogi publiczne lokalne i dojazdowe oraz drogi wewn'2trme, zapewniajl1,ce 
bezposrednilt obslug~ dziaJek budowlanycb jak r6wniez powil1,Z3nie wewn~ego uktadu drogowego 
z miejskim systemem komunikacji. Uzbrojenie w inftastruktur~ techniczol1, przewidywane jest poprzez 
rozbudow~ istniejl1,cych sieci: wodocil1,gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycmej, gazowej. 

Wszystkie okreSlone w Studium fuokcje zostaly przyj~te w projekcie planu w spos6b 
uwzgl~dniajl1,cy wys~pujl1,ce uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego teren6w oraz 
powil\Z8nia funkcjonalno - przes1rZenne z tereoami sl1,siednimi. Studium wSkazuje na tym terenie 
lokalizacj~ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usrug komercyjnycb, dopuszczeoie usrug 
publicznych, dzialalnosc gospodarcza pozarolnicza. 

Plan zaklada upofZl1,dkowanie calego ukladu komunikacyjnego z powil\Z8lliem istniejllCych 
rozwi~ komunikacyjnycb jak i docelowych, przewiduje zabudow~ mieszkaniowa poprzez 
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uzupemienie juz istniej!\cej. W miejscu gl6wnych skrzyrowan (ul. Wieniawskiego z projektowan!\ 
droB!\ KDZ) przewiduje si~ zabudo~ mieszkaniowo -uslugow!\ oraz zabudow~ uslugow!\-

Takie zagospodarowanie teren6w pozwoli na dostosowanie powil\7~ funkcjonalno 
przestrzennych i komunikacyjnych z otoczeoiem dla potrzeb rozwojowych Miasta Rzeszowa. 

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na 
poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w c~Sci oznaczonej konturem od XV do 
XXXI, przyj~to ustalenia dotycz!\ce: 

I) przezoaczenie teren6w oznaczonych na rysunku planu symbol em MN, 0 IIIczoej 

powierzchni okolo 14,90 ha, pod zabudow~ mieszkaniow!\jednorodzino!l; 

2) przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MNIU, 

o lltCzoej powierzchni okolo 2,96 ha, pod zabudow~ mieszkaniowlt jednorodzinnlt 
z dopuszczeniem uslug; 
3) przezoaczenie terenu ozoaczonego na rysunku planu symbolem U, 0 powierzchn i okolo 
0,19 ha, pod zabudow~ uslugowlj; 
4) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP, 0 powierzchni okolo 
0,12 ha, pod zielen ufZ!\dzonlj; 
5) przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem KDO, 
o lltCzoej powierzchni okolo 1,66 ba, pod drogi dojazdowe publiczne; 
6) przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, 
o l4Cznej powierzchni okolo 1,48ha, pod drogi wewn~trzne; 
7) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu symbol em 
E, 0 powierzcbni okolo 0,0 I ha, pod stacj~ transformatorow!\-

Ustalenia planu slt zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwallt Nr XXXVlVI1312000 z dnia 4 Iipca 2000r. 
zpow. lID. 

Plan opracowany zostal przy uwzgJ¢nieniu wszystkich uwarunkOWaD wyst~pujltCych na terenie 
obj~tym jego granicami zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Plan wraz z niez~nymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ!\ oddzialywania na 
srodowisko oraz prognoZ!\ skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi!\ZUjltcymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pOm. zm.) oraz rozpofZ!\dzenia Ministra lnfrastruktury 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 spoCZltdzania projektu planu przeprowadzono strategiczolt ocen~ oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udo~ianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania Da srodowisko (Oz. U. Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227, z pow. zm.). 

Plan zostal spOCZ!\dzony z dochowaniem obowi¥UjltCych procedur wynikajltCych z WW. 

przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 10 stycznia 2006 r. w prasie miejscowej dziennil< "Super 
Nowosci" oglosil 0 przysl!\Pieniu do spofZ!\dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 118126/2005 a takZe poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w U~ie 
Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej U~du, 

wyznaczajltC jednoczesnie termin skladania wnioskow od 10 stycznia 2006 r. do 3 I stycznia 2006 r. 
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Po ogloszeniu 0 przystlij>ieniu do spo~dzenia planu, nie zloZono wniosk6w w wyznaczonym 
tenninie do ich skladania 

Na posiedzeniu w doiu 22 maja 2007 r. Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna 
zaopiniowala pozytywnie projekt planu. Nast@nie Prezydent Wasta wystlij>il 0 zaopiniowanie 
i uzgodnienie projektu planu do wlaSciwych instytucji i organ6w od doia 9 sierpnia 2007 r .. 

W listopadzie 2007 r. zloZono wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 0 zmian,< 
przeznaczenia grunt6w rolnych na cele nierolnicze. W dniu 25 marca 2008 r. uzyskano zgod,< Ministra 
na zmian,< przeznaczenia grunt6w rolnych. 

Projekt planu zostal wyloi:ony do publicznego wgl'l,du w dniach od 14 marca do 8 kwietnia 
2008 r.. W dniu 1 kwietnia 2008 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi¥lllliami przyj~i 
w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do 
publicznego wgl'l,du projektu planu i "Prognozy", ukazalo si,< w dniu 6 marea 2008 r. w miejscowej 
prasie dziennik "Super NowoSci", na tablicach ogloszen w U~dzie Miasta Rzeszowa omz 
w Biuletynie lnformacji Publicznej (BiP) na stronie internetowej U~u. Do projektu planu, 
w terminie przewidzianym ustaw!j, Ij. do dnia 22 kwietnia 2008 r. wplyn~ uwsgi dotycZllce 
przyj,<tych w projekcie rozwiqzail. ZarZlldzeniem Nr V/55212008 z dnis 13 maja 2008 r. Prezydenl 
Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu. W wyniku uwzgl,<dnienia 
wniesionych uwag dotyCZllcych teren6w mieszkaniowycb po poludniowej stronie drogi zbiorczej, 
wprowadzono odpowiednie korekty do projektu planu i w zwi'lZku z tym, projekt wymagal 
ponowienia procedury. 

Skorygowany projekt MPZP Nr 118/2612005 w cz,<sci oznaczonej konturem od XV do XXXI, 
przedstawiono ponownie do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej . 
MKU-A na posiedzeniu w dniu 71utego 2011 r. pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

W marcu 2011 r. Prezydent Miasta Rz.eszowa wystlij>il do wlaSciwych instytucji i organ6w 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Nast,<pnie projekt planu wraz z prognoZil 
oddzialywania na srodowisko zostal wyl020ny do publicznego wglltdu w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta Rzeszowa przy ul. Siowackiego 9 w Rzeszowie , w doiach od 6 czerwca do 5 lipca 2011 r. 

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyla si,< dyskusja pubJiczna nad rozwi¥lllliami przyj,<tymi w projekcie 
planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylOZenia do publicznego 
wgJ'l,du projektu planu i ,)'rognozy", ukazalo si,< w dniu 26 maja 201 J r. w miejscowej prasie Gazeta 
Codzienna ,,Nowiny", na tablicach og/oszen w U~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BiP) na stronie internetowej U~du. Do projektu planu, w tenninie 
przewidzianym ustawl\, ti. do dnia 25 lipea 20 II r. wplyn~ uwagi dotycZllCe przyj,<tych w projekcie 
rozwi~zail. Za~dzeniem Nr VIl26512011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Prezydenl Wasta Rzeszowa 
rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu. W wyniku uwzgl<;dnienia cz,<Sci wniesionych uwag po 
n wylo:l:eniu, dokonano stosownych korekt w projekcie. Wprowadzone zmiany nie wymagaly 
ponowienia procedury opracowania planu. 

Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z lisllt nieuwzgll'doionych uwag. 
Uchwal~ Nr XXl/43712011 z doia 29 listopada 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila MPZP 
Nr 11812612005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych Zalesie w Rzeszowie w cz,<Sci oznaczonej 
konturem od XV do XXXI podejmuj¥ jednoczesnie rozstrzygni."cie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyborn przyj~go dokomentn w odoiesieniu do rozpatrywanych rozwillzao 
aJtematywnych; 

W trakcie sporZltdzania projektu MPZP Nr 118/2612005 ns poludnie od ogrod6w dzialkowych 
Zalesie w Rzeszowie w cZ'<Sci oznaczonej konturem od XV do XXXI, rozpatrywano kilka rozwil\ZAn 
altematywnych, w ramach opracowywanych koncepeji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. 
Dotyczyly one rozmieszczenia fuokcji w granicach planu, zasad zagospodarowanis i waruok6w 
zabudowy terenlL Wplyw na srodDwisko analizowanych rozwiqzail altematywnych nie r62nil si,< 
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w spos6b iSlotny, poniewaZ mozliwose wariantowania ustaleb planu, majl\cycb istotny wplyw na 
srodowisko, ograniczona by/a koniecznoScil\ uwzgl¢nienia: 

ustalen obowil\Zlljl\cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego ucbwall\ Nr XXXVIlJI1312000 z dni. 4 lipca 
2000 r., z p6m. zm., z kt6rym stosownie do aktualnie obowil\Zlljl\.cych przepis6w, plan musi bye 
zgodny, 

kontynuacji istniejl\cych i projektowanych w obowil\Zlljl\cych planach miejscowych przebieg6w 
cil\S6w komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, (w tyro uchwalony MPZP 
Nr 11812612005 na poIudnie od ogrod6w dzialkowych ZaJesie w Rzeszowie w c~ci oznaczonej 
konturem od I do XN dotycZl\.cy drogi zbiorczej), 

warunk6w terenowych i istniejl\cego zagospodarowania terenu, 

uwarunkowan przyrodniczych i kuJturowych . 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniajl\CY wszystkie uwarunkowania 
wys~puj~ w jego graoicach, co potwierdza sporzll.(lzona prognoza oddzia!ywania na srodowisko. 

• 	 Infonnacja w jald sp0s6b zostaly wzi~te pod uwagf i w jaldm zakresie zostaly uwzglfdnione 
usWenia zawarte w progoozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu planu zostala sp0<Zl\dzona prognoza oddziaiywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl¢niono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekoftzjograficznym przygotowanyrn na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorern Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu. 

W prognozie wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczajl\ wpIyw negatywnych oddzia!ywa,; na 
§rodowisko planowanego zagospodarowania terenu. 

Ustalenia tego planu nie spowodujl\. znacznych ztnian w srodowisku przyrodniczym obszaru, 

kt6rego dotycZl\. 

• 	 lnronnacja w jald sposOb zost.aly wzi{lte pod uwagf i w jaldm zakresie zostaly uwzgl¢niooe 
opinie w/akiwycb organow, 0 ktOrycb mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognoZl\. oddzialywania na Srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. ROOS nie wni6st uwag do projektu 
planu ani prognozy oddziaiywania na srodowisko - pismem znak: WOOS.410.4.I09.2011.AP-2 
z dnia 26 kwietnia 2011 r. zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

Projekt planu wraz z prognOZl\. oddzia!ywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. PPIS w Rzeszowie 
nie wni6s1 uwag do projektu planu ani "Prognozy". Pismem znak: PSNZ.4612-2-2012011 z dnia 
18 kwietnia 20 I I r. uzgodniono projekt planu. 

• 	 lnfonnacja w jaki sp0s6b zostaly wzifte pod uwag, i w jakim zakresie zostaly uwzgJ¢nione 
zgloszone uwagi i woinski ; 

:>0 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tyro 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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~ Po zawiadomieniu w!a.sciwych organ6w i instytucji 0 przystlijJieniu do spomtdzenia planu, 
wnioski zloZyli : 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Kierownik Oddzialu Gospodarki Przestrzennej - pismo 
znak: R.VIJ .A.704111/4,S,6/06 z dnia II stycznia 2006 r., wplynl'lo w dniu 13 stycznia 2006 r., 

Dyrektor Okr~gowego Urz",du Gomiczego w Krosnie - przekazanie kompetencji do PGNiG S.A 
w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo KRO-S12/0003/06/MA z dnia 12 stycznia 2006 r., 
wplyn~o w dniu 17 stycznia 2006 r., 

Podkarpacki Umtd Wojewodzkj w Rzeszowie, lastl'pca Dyrektora Wydzialu Srodowiska 
i Rolnictwa - pismo znak: SR.IV-07IS-10/S/06 z dnia 19 stycznia 2006 r., wp/yn~o w dniu 
23 stycznia 2006 r., 

Operator Gazoci,\&ow przesylowych GAl-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 
znak: TI-0300-0S/06 JaslWBlO I z dnia 17 stycznia 2006 r., wplyn",lo w dniu 23 stycznia 2006 r. 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzia! w Sanoku - pismo znak: GM-7S01l4/06 

z dnia 20 stycznia 2006 r., wp/ynl'lo w dniu 24 stycznia 2006 r. , 


Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - z up. larz>tdu Wojew6dztwa 

Podkarpackiego - pismo znak: PBPP-lK.732311 14/0S z dnia 19 stycznia 2006 r., wplyn~lo 


w dniu 26 stycznia 2006 r., 


Umtd Miasta Rzeszowa, Wydzia! Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR.II
07113 /06 z dnia 26 stycznia 2006 r., wpIyn~lo w dniu 27 stycznia 2006 r. , 


Rzeszowski lak/ad EDergetyczny Sp6/ka Akcyjna, RzeszOw - pismo znak: TO-9/68IPP
16/S2312006 z dnia 26 stycznia 2006 r., wplyn~o w dniu 31 stycznia 2006 r., 


Regionalny lamtd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZP-S060-2-2191/RKl06 
z dnia 30 stycznia 2006 r., wplyn~o w dniu 2 lutego 2006 r., 


Miejskie Przedsi~biorstwo Wodoci,\&6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Rzeszowie - pismo znak: 

IT-40131212006 z dnia 24 lutego 2006 r., wpIyn",lo w dniu I marca 2006 r. 


Wszystkie wnioski zostaly uwzgl~dnione przy opracowaniu projektu planu. 

~ 	 Po ogloszeniu 0 przystlijJieniu do spomtdzenia planu, w okIesie wyznaczonym na skladanie 
wniosk6w, tj. od 10 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2006 r., nie zlozono wniosk6w, 0 kt6rych 
mowa wart. 17 pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

~ 	 Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala nr 1/4/20 II z dnia 7 lutego 20 11 r., 


Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej, Umtd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura 

w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-40/11(2) z dnia 13 kwietnia 2011 r., wp/ynl'lo 

w dniu IS kwietnia 2011 r., 


Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Zast~pca Dyrektora Wydzialu Infrastruktury - pismo znak: 

I.rv.743.2.S1.2011 zdnia 12kwietnia2011 r., wplynl'lowdniu IS kwietnia2011 r., 


ZllI2<\d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR-VI.7634.1.9S.2011.ADS 

z dnia 19 kwietnia 2011 r., wpIyn~o w dniu 28 kwietnia 2011 r. , 


Miejski Zamtd Drog w Rzeszowie - pismo znak: MZO-ID.MR.7323-38-1/118111 z dnia 

19 kwietnia 201 J r., wpIyn~o w dniu 26 kwietnia 201 1 r. , 

Komenda Miejska Pa6stwowej StrnZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.S S62/8-3/J I 

z dnia IS kwietoia 2011 r., wpIyn~o w dniu 20 kwietnia 2011 r., 


Operator Gazocil\gOw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

TIA02.173.1.201I.GG z dnia S kwietnia 2011 r., wplyn~o w dniu 13 kwietnia 2011 r., 
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Karpacka Sp6Ika Gazownictwa sp. z 0 .0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo male KSG JIIIOT0/0720/37/2/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r., wpIyn~to w dniu 
19 kwietnia 2011 r., 

Podkarpacki Urntd Wojew6dzki w Rzeszowie, Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury 
- pismo mak: LIV.743.2.522011 z dnia 20 kwietnia 2011 r., wplyn~to w dniu 22 kwietnia 
20 II r.. 

Zgtoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i oplnIe przyj~to do prac nad projektem planu. 
Projekt planu przedloZony do uchwalenia zostat zaopiniowany i uzgodniony bez uwag. 

~ Uwagi: 

Do projektu planu wyto:l:onego do publicznego wghldu, w dniach od 6 czerwca do 5 lipca 2011 r. 


wplynw uwagi, ktore zostaly rozpatrzone Zamtdzen iem Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Nr V1J265/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r., w nast~pujl\CY spos6b: 


• 	 uwzgl~iono uwag~ pani Anny Budziaszek-Dolinskiej oraz Mieszkanc6w z ul. Forsycji, 
w zakresie przemaczenia teren6w omaczonych na rysunku projektu planu symbolami: 10MN 
i lIMN, pod budownictwo rnieszkaniowe jednorodzinne, 

• 	 oie uwzgl¢niono uwagi pani Anny Budziaszek-Dolinskiej oraz Mieszkanc6w z ul. Forsycji, 
w zakresie wydzielenia, z terenu oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 8MN, cil\l;U 
pieszo-jezdnego, 

• 	 nie uwzgl¢niono uwagi pana Edmunda Hajduka, pani Krystyny Hajduk, pani Marii Hajduk, pana 
Zbigniewa Hajduka, w zakresie ustalenia przebiegu drogi 6KDW, jak w projekcie planu 
wytoZoDego do publicznego wgl~du w dniach od 14 marca 2008 r. do 8 kwietnia 2008 r. , 

• 	 nie uwzgl~dniono uwagi pana Edmunda RlYduka, pani Krystyny Hajduk, pani Marii Hajduk, pana 
Zbigniewa Hajduka, w zakresie szerokoSci pasa terenu w liniacb rozgraniczaj~cych drogi 
wewn~trznej omaczooej oa rysunku planu symbolem 6KDW, 

• 	 uwzgl¢niono uwag~ pana Edmunda Hajduka, pani Krystyny Hajduk, pan i Marii Hajduk, pan a 
Zbigniewa Hajduka, w zakresie korekty przebiegu drogi 6KDW przez tereny I2MN i 4MN. 

Nieuwzgl~dniooe uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie 
uwzgl¢nita - uzasadnienie zawiera zalllCznik Dr 3 do ucbwaly Nr XXIl437/2011 z dnia 29 listopada 
2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 
na poIudnie od ogrod6w dziatkowych Zalesie w Rzeszowie w cz~i oznaczonej konturem od XV do 
XXXI. 

• 	 Wyniki pos4powania dotyCZllcego transgranicznego oddzialywania 011 srodowisko, jeieli 
zostalo pruprowadzooe; 

Nie zachodzila potrzeba po~powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujlt mozliwoSci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyCZllce metod i cz~tot1iwo§ci przeprowadzaoia monitoringu skutk6w 
realizacji po5tanowieo dokumeotu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 118/26/2005 011 poludnie od ogrod6w dziatkowycb Zalesie w Rzeszowie w c~sci oznaczonej 
konturem od XV do XXXI winieo bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6i.n. zm.), w ramach 
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oceny zmian zachodzltcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci 
tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencj i Rady Miasta Rz.eszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie M iaSla. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i oceni6 srodowiskowe skulki realizacji 
planu miejscowego. Nie rna wif1C potrzeby okreSlania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
wplywu na srodowisko. 

;!<.J~ 
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