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PODSUMOWA NIE 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA ROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 176/3/2009 TERENU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W RZESZOWIE 
 

Sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  
poz. 1227) 
Informacje ogólne 
(synteza ustaleń planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporządzenia planu, w tym 
informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu)  
 

Miejscow y Plan Zagospodarow ania Przestrzennego (plan) został opracowany na 
podstaw ie uchwały Nr L/830/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 lutego 2009 r. w  spraw ie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscow ego Planu Zagospodarow ania Przestrzennego  
Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wyspiańskiego w  Rzeszow ie. 

Plan obejmuje obszar położony w  Rzeszowie na osiedlu Króla Augusta przy  
ul. Wyspiańskiego, ograniczony ul. Wyspiańskiego, zabudow ą w ielorodzinną od strony 
północnej, stadionem Resovii od strony zachodniej i torami kolejowymi linii Rzeszów  – Jasło od 
strony wschodniej. 

Plan opracow ywany jest na wniosek Wydziału Architektury. W dniu 20 listopada  
2008 r zostało wszczęte postępow anie administracyjne na żądanie Pana Tadeusza Daniela  
w sprawie wydania decyzji o w arunkach zabudowy dla inw estycji pn.: „Budynek mieszkalny  
jednorodzinny na działce nr 558 obr. 214 przy ul. Kossaków  w Rzeszowie. Wnioskow ana 
działka jest w  części położona na terenie rezerw owanym w  Miejscowym Planie Ogólnym 
Zagospodarow ania Przestrzennego Miasta Rzeszow a, uchwalonym przez Radę Miasta 
Rzeszow a uchwałą Nr XXXV/33/92 z dnia 23 czerwca 1992 r. (Dz.U. Woj. Rzeszowskiego Nr 9, 
poz. 109 z dnia 17 października 1992 r.), pod drogę  o znaczeniu ogólnomiejskim  oznaczoną 
symbolem K6.3Go2/2.  Z dniem 31 grudnia 2003 r. plan ten stracił w ażność.  

W dniu 15.01.2009 r. do Prezydenta Miasta Rzeszow a wpłynęło pismo Wydziału 
Architektury Urzędu Miasta Rzeszow a z wnioskiem o opracow anie miejscow ego planu 
zagospodarow ania przestrzennego w  celu uporządkow ania terenu przy ul. Wyspiańskiego, 
położonego po w schodniej stronie stadionu Resovia, oraz wyznaczenia terenu dla  głównego 
układu komunikacyjnego miasta  i planow anych inwestycji celu publicznego. 

 W celu dalszej rezerw acji terenu pod układ komunikacyjny miasta, Prezydent Miasta  
Rzeszow a zwrócił się do Rady Miasta Rzeszow a o podjęcie stosownej uchw ały. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 21 kw ietnia 2009 r., ogłosił o przystąpieniu do 
sporządzenia Miejscow ego Planu Zagospodarow ania Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu 
przy ul. Wyspiańskiego w  Rzeszow ie – poprzez ogłoszenie w  prasie miejscow ej – Gazecie 
Codziennej „Now iny”, obw ieszczenie na tablicach ogłoszeń w  Urzędzie Miasta Rzeszow a,  
a także w  Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  na stronie internetow ej Urzędu.  
W obw ieszczeniu i og łoszeniu podano termin i zasady składania w niosków  do projektu planu, 
(termin składania w niosków wyznaczono do dnia 13 maja 2009 r.). Po ogłoszeniu  
o przystąpieniu do sporządzenia planu, osoby pryw atne złożyły 6 wniosków .  

Na posiedzeniu, w  dniu 25 lutego 2010 r., Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna zaopiniow ała pozytywnie projekt planu, z uw agami, które zostały uwzględnione 
w projekcie planu. 

We w rześniu 2011 r. Prezydent Miasta Rzeszow a wystąpił do w łaściwych instytucji             
i organów  o zaopiniow anie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognozą oddziaływ ania na 
środow isko. 

Po w prowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,  
projekt planu w raz z prognozą oddziaływ ania na środow isko został wyłożony do publicznego 
wglądu, w  dniach od 31 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Og łoszenie  
i obw ieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego w glądu projektu planu i Prognozy oraz  
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o terminie dyskusji publicznej ukazało się dnia 20 października 2011 r. w  „Now inach”, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszow a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetow ej Urzędu. Określono zasady składania uw ag. Termin składania uw ag wyznaczono 
do dnia 9 grudnia 2011 r. W trakcie w yłożenia, w  dniu 15 listopada 2011 r., odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozw iązaniami przyjętymi w projekcie planu. Do projektu planu nie w płynęły 
uw agi. 

Plan w raz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w  tym prognozą oddziaływ ania 
na środow isko oraz prognozą skutków  finansowych został opracowany zgodnie  
z obow iązującymi w  tym zakresie przepisami ustaw y z dnia 27 marca 2003 r. o planow aniu  
i zagospodarow aniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w  sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego  
(Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporządzania projektu planu miejscow ego przeprowadzono strategiczną 
ocenę oddziaływ ania (ustaleń planu) na środow isko z zapewnieniem udziału społeczeństw a, 
stosownie do wymogów  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  
o środow isku i jego ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz ocenach 
oddziaływ ania na środow isko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 

Plan został sporządzony z dochowaniem obow iązujących procedur wynikających  
z ww . ustaw. 

Przedmiotem opracow ania planu jest ustalenie zasad zabudow y i zagospodarow ania 
terenu, wskazanego w  Studium Uw arunkow ań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa pod zabudow ę mieszkaniow ą jednorodzinną, usługow ą celu publicznego  
i komercyjną, układ komunikacyjny oraz określenie zasad obsługi  
w zakresie infrastruktury technicznej. 

Plan obejmuje teren, o pow ierzchni około 6,4 ha. Większą część terenu zajmują tereny  
usług publicznych tj. oświaty, niew ielka część to tereny mieszkaniow e zabudowy 
jednorodzinnej, ok. 0,5 ha zajmuje teren przeznaczony pod targow isko, pozostała część 
obszaru objętego planem to teren niezainw estowany. Planem objęta została rów nież droga  
ul. Wyspiańskiego. Jest to droga pow iatow a, która w projekcie planu zostaje przedłużona,  
i przechodzi w iaduktem bądź tunelem przez tory kolejow e, by połączyć się z istniejącą ulicą 
Hoffmanow ej. 

Większa część obszaru objętego granicami planu stanow i w łasność Gminy Miasta 
Rzeszow a. Jest to obszar zajmujący głów nie tereny szkoły, teren targow iska, tereny zieleni 
nieurządzonej oraz drogi w ew nętrzne obsługujące tereny zabudowy mieszkaniow ej 
jednorodzinnej. Pozostała część, obejmująca w  większości tereny zabudowy mieszkaniow ej 
jednorodzinnej oraz tereny niezainw estow ane, stanow i w łasność prywatną. Obecnie część 
działek gminnych znajdujących się na terenach niezainw estowanych jest odzyskiw anych przez 
byłych w łaścicieli pryw atnych.  
 

Na działkach objętych planem zostały wydane w arunki zabudow y pod zabudow ę 
mieszkaniow ą w ielorodzinną i jednorodzinną.  

 
Plan opracow any został przy uwzględnieniu wszystkich uw arunkow ań występujących na 

terenie objętym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uw arunkowań i Kierunków 
Zagospodarow ania Przestrzennego Miasta Rzeszow a. Określone w  Studium funkcje zostały 
ujęte w projekcie planu w sposób uwzględniający w ystępujące uw arunkow ania 
zagospodarow ania przestrzennego terenów  oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami sąsiednimi. 

Podjęty plan jest kontynuacją uchw alonego planu obejmującego tereny Resovii  
i przedłuża projektow aną w  tym planie, po istniejącej ul. Wyspiańskiego, drogę zbiorczą, łącząc 
ją z istniejącą ul. Hoffmanow ej znajdującą się po w schodniej stronie torów  linii Rzeszów  – Jasło, 
gdzie rów nież jest opracowywany plan obejmujący tereny poprzemysłow e zajęte niegdyś przez 
Zelmer SA. Projektow any tam g łów ny układ komunikacyjny polega na po łączeniu  
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ul. Mochnackiego z ul. Chmaja i prow adzeniu ciągu dalej wzdłuż terenów  kolejowych, poza 
obw odnicę, do ul. Podkarpackiej.  

W projekcie planu niezainw estowane działki po łożone obok terenów  usług ośw iaty 
przeznacza się pod usługi zw iązane ze szkołą, np. krytą pływ alnię, która jest potrzebna szkołom 
znajdującym się w  pobliżu obszaru objętego planem. Na terenach obecnie zajętych pod 
budow nictw o jednorodzinne w  projekcie planu tereny te przeznacza się pod zabudow ę 
mieszkaniow o-usługow ą. Na działkach dotychczas niezainw estow anych dopuszcza się samą 
zabudow ę usługow ą. 

Działki znajdujące się po pó łnocnej stronie ul. Kossaków  przeznacza się pod parking 
zw iązany z projektow aną pływ alnią oraz zieleń, zabezpieczającą tereny zabudow y 
mieszkaniow o-usługow ej i zapew niającą bezpieczną odległość tej zabudowy od miejsc 
postojow ych.  

Do drogi KDZ zostanie przedłużona istniejąca ul. W. Stw osza poprzez  drogę publiczną 
lokalną 1KDL. W zw iązku z tym część odcinka ul. Wyspiańskiego znajdująca się po zachodniej 
stronie ul. Wita Stw osza będzie drogą publiczną dojazdow ą 1KDD. Zaś odcinek po w schodniej 
stronie ul. Wita Stw osza, przechodząc po swym istniejącym śladzie, nad tunelem bądź pod 
wiaduktem – drogą publiczną lokalną 2KDL. Droga KDZ projektow ana jest jako dw ujezdniow a  
z pasem zieleni, natomiast przejście wiaduktem alternatyw nie tunelem jako ulica 
jednoprzestrzenna. Wzniesienie nad torami to ok. 9 m, stąd droga musi się zacząć wznosić  
w odpowiednim miejscu tuż przed targowiskiem. Zaprojektow ano również sięgacz dla obsługi 
terenu krytej pływ alni, w ten sposób powstanie skrzyżowanie  
o przesuniętych wlotach. W zapisach uchwały projektu planu dopuszczono zjazd na działki na 
terenie 1MN/U przylegające do drogi KDZ oraz na drogę w ewnętrzną przebiegającą w zdłuż 
zachodniej granicy terenu 1MN/U, pozostająca poza granicami planu, na zasadzie praw ego 
skrętu. 

Dla poszczególnych terenów: zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem usług nieuciążliw ych, dróg publicznych, ciągów  pieszo-jezdnych 
ogólnodostępnych i ciągów pieszych, parkingu oraz urządzeń infrastruktury technicznej zostały 
określone szczegółow e zasady zabudowy i zagospodarowania. 

Uchw ałą Nr XXVI/499/2012 Rady Miasta Rzeszow a z dnia 26 stycznia 2012 r. został 
uchw alony Miejscowy Plan Zagospodarow ania Przestrzennego Nr 176/3/2009 terenu przy  
ul. Wyspiańskiego w  Rzeszow ie. 
 
Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w  odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych 

W trakcie sporządzania projektu Miejscow ego Planu Zagospodarow ania Przestrzennego 
Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wyspiańskiego w  Rzeszow ie rozpatrywano kilka rozw iązań 
alternatyw nych, w ramach opracowywanych koncepcji programowych  
i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyły one rozw iązań szczegółowych przebiegu drogi, zasad 
zagospodarow ania i w arunków  zabudowy terenu. Wpływ  na środow isko analizow anych 
rozw iązań alternatyw nych nie różnił się w  sposób istotny, poniew aż możliw ość w ariantow ania 
ustaleń planu, mających istotny w pływ na środow isko, ograniczona była koniecznością 
uw zględnienia: 
- ustaleń obow iązującego dokumentu Studium Uw arunkow ań i Kierunków  Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszow a, uchw alonego uchwałą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r., z późn. zm., z którym stosow nie do obow iązujących przepisów , plan pow inien być 
zgodny, 
- kontynuacji istniejących i projektow anych w  obow iązujących planach miejscow ych przebiegów 
ciągów  komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 
- w arunków  terenowych i istniejącego zagospodarow ania terenu. 
Wybrany został optymalny w ariant projektu planu, uw zględniający wszystkie uw arunkow ania 
występujące w  jego granicach, co potw ierdza sporządzona prognoza oddziaływ ania na 
środow isko. 
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Informacja, w  jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w  jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w  prognozie oddziaływania na środowisko 
 

Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływ ania na środow isko. 
Przy opracowywaniu Prognozy uwzględniono m.in. informacje zaw arte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotow anym na potrzeby niniejszego projektu planu. Zgodnie                  
z rozdziałem 10 Prognozy „Rozw iązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie 
negatyw nych oddziaływań na środow isko, mogących wynikać z realizacji ustaleń projektu 
planu” – do projektu planu sformułow ano następujące uw agi i zalecenia: 
- nakaz stosow ania źródeł ciepła z zastosowaniem rozw iązań technicznych i nośników  energii 
nie pogarszających stanu środow iska; 
- wykorzystyw anie do ogrzewania ciepła z miejskiej sieci ciepłow niczej, 
- objęcie całego obszaru zorganizow anym systemem zaopatrzenia w  wodę i odprow adzenia 
ścieków  sanitarnych; 
- odprow adzenie w ód opadowych z ulic, placów  i terenów  zabudowy do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej; 
- rozbudow a w obszarze zabudowy systemu w odno-kanalizacyjnego; 
- selektyw na zbiórka odpadów  komunalnych; 
- usuw anie odpadów  zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie miasta; 
- nakaz utrzymania ha łasu na poziomie dopuszczalnym dla poszczególnych terenów zabudowy; 
- zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudow y wzdłuż dróg; 
- nakaz utrzymania minimalnego udzia łu pow ierzchni biologicznie czynnej w  poszczególnych 
terenach. 

 Przyjęte w  planie rozw iązania, w  aspekcie ich w pływu na środow isko przyrodnicze, 
 w  tym minimalizow ania negatyw nych skutków  jego realizacji, oceniono pozytyw nie. 
 
Informacje, w  jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w  jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie w łaściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu w raz z prognozą oddziaływ ania na środow isko przekazano do 
zaopiniow ania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środow iska w  Rzeszow ie.  
RDOŚ pismem znak: WOOŚ.410.4.217.2011.A P-4 z dnia 06.10.2011 r., zalecił zw eryfikow anie  
i uzupełnienie prognozy oddziaływ ania na środow isko w zakresie  odniesienia się do wyburzeń 
obiektów  w  zw iązku z planow ana korektą drogi oraz pow stania  now ych obszarów  
o przekroczonych normach poziomu ha łasu oraz do oddziaływ ań skumulow anych wynikających 
z celu w jakim droga jest korygow ana w planie. Zalecił także przeprow adzenie w Prognozie 
analizy zasadności poszerzenia drogi oraz oddziaływań skumulow anych z pozostałymi 
odcinkami drogi.  

Po uzupe łnieniu Prognozy o powyższe analizy RDOŚ pismem znak: 
WOOŚ.410.4.217.2011.A P-6 z dnia 02.11.2011 r. nie w niósł uw ag do przedmiotow ego projektu 
planu. 

W procesie uzgadniania projektu planu w raz z prognozą oddziaływ ania na środow isko 
projekt został przekazany do uzgodnienia do Państw owego Inspektora Sanitarnego  
w Rzeszow ie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-42/2011 z dnia 05.11.2011 r. uzgodniono projekt 
planu bez uw ag. 
Pow yższą opinię i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem planu. 

 
Informacje, w  jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w  jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski: 

Uw agi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w  art. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniow ania lub uzgadniania miejscow ego planu na podstaw ie 
ustawy o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym: 
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Po zaw iadomieniu w łaściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia 
planu, w  wyznaczonym terminie w nioski złożyli: 

 
1. Podkarpacki Komendant Wojew ódzkiej Państw owej Straży Pożarnej w  Rzeszowie – 

WZ.5562/22/09 z dnia 21.04.09 (w płynęło 23.04.09)  
2. Komenda Miejska   Państw owej Straży Pożarnej w  Rzeszowie – MZ.5562/11-2/09   

   z dnia 24.04.2009 (w płynęło: 28.04.09)  
3. Karpacka Spó łka Gazow nictwa  sp. z o.o. w  Tarnow ie- Oddział Zakład Gazow niczy w 

Rzeszow ie – KSGIII/40/2/09 21.04.09 (w płynęło: 28.04.09)  
4. PGNiG S.A. Oddział w  Sanoku – GM-750/74/09 z dnia 24.04.09 (w płynęło: 29.04.09) 
5. Urząd Marszałkow ski Wojew ództwa Podkarpackiego – 2. ZK.40130-30/09  

z dnia 24.04.2009 (w płynęło: 30.04.2009)  
6. Wojew oda Podkarpacki – 1. I. IV.7041-1-57/09 z dnia 27.04.2009 (w płynęło: 04.05.2009)  
7. Okręgow y Urząd Górniczy – KRO/512/36/09/MA z dnia 20.04.2009 (w płynęło: 

06.05.2009)  
8. Operator Gazociągów  Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o. – oddział w  Tarnow ie – TT-

0300-29/09Jas/GG/01 z dnia 04.05.09 (w płynęło: 07.05.09)  
9. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środow iska w  Rzeszow ie – RDOŚ-18-WOOŚ  

,l;-7048-4-96/09/bk  z dnia 07.05.2009 (w płynęło: 08.05.09) 
10. PKP S.A. – IRGDc-505-46/2009 z dnia 12.05.09 (w płynęło: 12.05.09)  
11. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Krakow ie – NU-5060-51-3858/FR/09   

z dnia 11.05.09 (w płynęło: 14.05.09); 
po w yznaczonym terminie w niosek złożyła: 
1. Telekomunikacja Polska S.A. – Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w  Rzeszowie – 

STTEEREU/R/336/443/DW/09 z dnia 13.05.09 (w płynęło: 15.05.09). 
 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu złożone w  terminie: 
 
1. Wojew oda Podkarpacki – I.IV.743.2.130.2011 z dnia 30.09.2011 (w płynęło: 03.10.2011)  
2. Zarząd Wojew ództwa Podkarpackiego – PP.III.7634.1.132.2011.A DS z dnia 11.10.2011 

(w płynęło: 17.10.2011) 
3. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – ID.7323.110.2011.MR Ldz.15473 z dnia 25.10.2011 

(w płynęło: 27.10.2011) 
4. Państw owy Pow iatow y Inspektor Sanitarny w  Rzeszow ie – PSNZ.4612-2-42/2011  

z dnia 05.10.2011 (w płynęło: 12.10.2011)  
5. uchw ała nr I/1/2010 MKUA z dnia 25 lutego 2010 r.   
6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środow iska w  Rzeszow ie – WOOŚ.410.4.217.2011.AP-4 z  

dnia 06.10.2011 (w płynęło: 10.10.2011) oraz WOOS.410.4.217.2011.A P-6 z dnia 
02.11.2011 (w płynęło: 04.11.2011) 

7. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – ORZ-WKT-61730-117/11(2)   
z dnia 27.09.2011 (w płynęło: 28.09.2011)  

8. Podkarpacki Komendant Wojew ódzki Państw owej Straży Pożarnej w  Rzeszow ie  
– WZ.5562.96.11 z dnia 19.09.2011 (w płynęło: 21.09.2011) 

9. Komenda Miejska Państw owej Straży Pożarnej w  Rzeszowie – MZ.5562/21-2/2/11 
 z dnia 30.09.2011 (w płynęło: 04.10.2011)  

10. Karpacka Spó łka Gazow nictw a Sp. z o.o. w Tarnow ie- Oddział Zakład Gazow niczy  
w Rzeszowie – KSG III/OTO/0720/64/2/11 z dnia 12.10.2011 (w płynęło: 18.10.2011)  

11. Operator Gazociągów Gaz - System SA – Oddział w  Tarnow ie – TT.402.451.1.2011.KP z  
dnia 28.09.2011 (w płynęło: 30.10.2011) 

12. PKP Polskie Linie Kolejow e S.A. Zakład Linii Kolejow ych w  Rzeszow ie   
– IZDK11-505/65/2011 z dnia 27.09.2011 *w płynęło: 30.09.2011)  

 
Zgłoszone w nioski, uw agi, uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem planu. 
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Wnioski złożone po og łoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu: 

Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13 
maja 2009 r., w nioski do planu złożyło  6 osób  pryw atnych: 

1. Pani Antonina Ślęczka – pismem z dnia 08.05.2009 (w płynęło: 08.05.2009) w niosła  
o przeznaczenie działki nr 564 pod budow ę dwóch budynków  dwukondygnacyjnych  
o pow ierzchni zabudowy 100 – 120 m2 z częścią usługow o-handlow ą – na etapie 
przedprojektowym w niosek nieuwzględniony; 

2. Pani Witkowska Maria – pismem z dnia 12.05.09 (w płynęło: 12.05.09) w niosła  
o przeznaczenie działki nr 531 pod zabudow ę usługow o-mieszkalną o w ysokości 
maksymalnie 2 kondygnacje – na etapie przedprojektow ym w niosek nieuwzględniony 

3. Pan: Leon Skuba, Tadeusz Skuba – pismem z dnia 12.05.09 (w płynęło: 12.05.09) w nieśli 
o pozostaw ienie dotychczasowego zagospodarowania działki nr 566,   
tj. zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o pow ierzchni zabudowy 105 m2 
dw ukondygnacyjnej – na etapie przedprojektow ym w niosek uwzględniony. 

4. Pan Janusz Kuśnierz – pismem z dnia 12.05.09 (w płynęło: 13.05.09) w niósł  
o wyłączenie działki nr 562 z planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Pan  
Janusz Kuśnierz w nioskuje, aby działki gminne, sąsiadujące z terenem szkoły, 
przeznaczyć pod rozbudow ę szkoły tj. budow ę hali sportow ej, basenu tak by całość 
komponow ała się z „Resovią Park”, tw orząc kompleks rekreacyjno-sportow y – na etapie 
przedprojektowym w niosek w  części uwzględniony. 

5. Pan Janusz Kuśnierz – pismem z dnia 12.05.09 (w płynęło: 13.05.09) w niósł  
o przeznaczenie działki nr 568 na dzia łkę budow laną pod zabudow ę mieszkalna  
jednorodzinna do dw óch kondygnacji z częścią handlow o-usługow ą o pow ierzchni 
zabudow y około 100 m2. ponadto w nosi o przeznaczenie działek przylegających do 
terenu szkoły pod budow ę hal sportow ych oraz basenów  – na etapie przedprojektowym 
wniosek uwzględniony; 

6. Pani Bożena Kuśnierz – pismem z dnia 12.05.09 (w płynęło: 13.05.09) w niosła  
o wyłączenie działki nr 567 z planu zagospodarow ania przestrzennego. Ponadto  
wnioskuje, aby działki gminne, sąsiadujące z terenem szkoły, przeznaczyć pod 
rozbudow ę szkoły tj. budow ę hali sportow ej, basenu, które mogą rów nież służyć dla 
pobliskiej Szko ły Podstaw owej nr 16 – na etapie przedprojektow ym w niosek w  części 
uw zględniony. 

Dnia 3 czerwca 2009 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył wnioski do projektu planu. 

Uw agi: 
Do projektu planu nie złożono uw ag. 
 
Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 
zostało przeprowadzone 

Nie zachodziła potrzeba postępow ania dotyczącego transgranicznego oddziaływ ania na 
środow isko, gdyż ustalenia planu nie spow odują możliw ości takiego oddziaływ ania. 
 
Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków  realizacji Miejscow ego Planu Zagospodarow ania Przestrzennego                
Nr 176/3/2009 terenu przy ul. Wyspiańskiego w  Rzeszow ie winien być dokonyw any zgodnie  
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planow aniu i zagospodarow aniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzących  
w zagospodarow aniu przestrzennym oraz dokonyw ania oceny aktualności planu. 
Oceny te winny być dokonyw ane przez Prezydenta Miasta Rzeszow a, co najmniej raz                 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszow a (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen 
winny być przedstaw iane Radzie Miasta. 
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Określona ustaw ow o procedura pozwoli przeanalizow ać i ocenić środowiskow e skutki realizacji 
planu miejscow ego. Nie ma w ięc potrzeby określania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu w pływ u na środow isko. 
 
 


