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PODSUMOWANTE 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenoego 


Nr 194/612010 w rejonie ul. Zagloby w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 55 usl. 3 ustawy z dnia 3 paidziemlka 2008 r. °udos/UJl1ianitJ injormacji


°sradawisku ijegoochronie, uibiale spoleczenstwa w aehranie icrodowlska oraz 0 QcellOch addzialywania na 

srodowisko (Dz. U. Nr J99 paz. 1227, z pain. zm.) 


• 	 Informaeje og61ne 
(synteza ustalen plantJ oraz przebiegu trybu fonnalno - prawnego .'porzqtizenia planu, W tym 
informacja °udziale spoleczenstwa w posl<W0waniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 194/6/2010 w rejonie ul. Zagloby 

w Rzeswwie wsta! opracowaoy na podslawie uchwaly Nr LXXVIl1l32S12010 Rady Miasta 

Rzeswwa z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przyst<ijJierua do spol'Zlldzeoi. Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzenoego Nr 194/612010 w rejonie ul. Zagloby w Rzeswwie. Uchwala 

o przystly>ieniu obejmuje obszar 0 powierzcbni okolo 2,19 ha, polowny w rejonie ul. Zagloby 

wRzeswwie. 

przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu pod zabudow~ mieszkaniowll 

jednorodzinnll z dopuszczeniem uslug, obiek.t6w i ul'Zlldzeli infTastruktury techniczoej. 

W projekcie planu wymaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem ustug oieuci~liwych, teren uslugowy oraz teren woo powierzchniowych. 

Wymaczono rownieZ tereny dreg publicznych, uzupeffiiajilCYch istniejilCY uk1ad komunikacyjny 

osiedla zabudowy mieszkaniowej . Ustalenia przyjl'te w projekcie planu uwzgl~aj'l uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz jego powiljzania funk.cjooalno-przestrzenne z terenami 

S>\S iedllimi. 

Ustalenia projektu planu sll zgodne ze StudiWD Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rze5Z0Wa, uchwalonym uchwa/:t Nr XXXVn/11312000 z drua 4 lipca 2000 r. 

z p6i:n. ZIO. W struktijrze fuokcjonalo-przestrzennej obowi'lZuj:teego Studium wskazuje si~ na tym 

terenie lokalizacjl' m. in. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi lokalnej. 

Plan wraz z niezb."ooymi dokumenlanti planistycznymi, w tym prognoU\ oddzialywallia 

na Srodowisko oraz prognoU\ skutk6w ftnansowych zoslat opracowany zgodnie z obowi'IZUjllcymi 

w tym zakre5ie przepisarni ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., paz. 717, z pom. zm.) oraz rozpol'Zlldzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzenoego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie spol'Zlldzania projektu planu przeprowadzono strategiczoll ocen~ oddzialywania 

Da srodowisko, z zapewnieniem udziatu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w USlawy 

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

spolecze:6.stwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 

z 2008 r., poz. 1227). 

Plan 205tal spor2'\dzony z dochowaniem obowi'lZujllcych procedur wynikaj:tCych 

z ww. przepis6w. 



Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 25 stycznia 2011 r. 0 przystlylieniu do spomtdzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 194/6/2010 w rejonie ul. Zag/oby 

w Rzeszowie, poprzez ogjoszenie w prasie miejscowej gazecie cod2iennej nNowiny", 

przez obwieszczenie na tablicy ogloszen w Urn;dzie Miasta Rzeszowa, a taki:e w Biuletynie 

lnformacji Publicznej (BIP) - DB strome intemetowej U~u. W obwieszczeniv i ogioszeniu podano 

zasady skladania wruosk6w do projektu planu oraz ich term in, llory wyznaczono 

do dnm 16 lutego 20 II r. 

Na posiedzeniu w dniu 18 paZdziemika 2011 r., Miejska Komisja Urbanistycmo

Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projelct Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 194/6120 lOw rejonie ul. Zagloby w Rzeszowie, z uwagami, kt6re zostaly 

uwzgl'1dnione w projekcie planu. Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem z dnia 3Cl listopada 2011 r. 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do po2Ostalych wlaSciwych instytucji i organ6w. Projekt 

planu wrSZ z prognoZ/l oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglll'lu, 

w dJliach od 26 stycznia do 24 lutego 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 

Rzes20wa 0 tenninie wylorenia do publicznego wgl'tdu projektu planu i "Prognozy" ukazalo si~ dnia 

18 styczoia 2012 r. w gazecie codziennej ,,No winy", na tablicy ogloszen w Urn;dzie Miasta Rzes20wa 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) - na stronie intemetowej Urn;du . W dniu 16 lutego 

2012 r. odbyla si~ d)'skusja publiczna nad rozwi¥-8lliami Przyjl;tymi w projekcie planu. Do projektu, 

w terminie przewidzianym ustawll, nie krotszym niZ 14 dni od zakonczenia oIaesu wylozenia planu, 

tj. do 9 marca 2012 r. nie wplyn~1y uwagi. 

Projelct planu przekazano do uchwalenia. 

Uchwal't Nr .MX/~l:.';'IZQ12.. z dnia .~? ..~..... 2012 r. Rada Miasta Rzes20wa 

uchwalua Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 194/6/2010 w rejome ul. Zagloby 

w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyborn przyj~tego doknmentu w odniesienin do rozpatrywaoych rozwi~ 

a1teroatywnych. 

W trakcie spoTZlldzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 194/6/2010 w rejonie ul. Zagloby w Rzes2Owie, rozpatrywano kilka rozwi¥8Ji altematywnych, 

w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonaJno-przestrzennych. Dotyczyly one zasad 

zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wp/yw na srodowisko analizowanych rozwi't:zan 

alternatywnych nie r6mil si~ w spos6b istotny, pomewaZ moZliwosc warianlowania ustalen planu, 

maj'tcych iSlotn)' wplyw na srodowisko, ograniczona byla konieczno~i't uwzgl~nienia: 
istniejl\C<!go zagospodarowania lerenu, 

ustalen obowiQzujl\C<!go dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwa/'t Nr XXXVTIII13J2000 z dJlia 4 lipca 

2000 r. , z pOin. zm., z kt6rym stosownie do obowiEtZUj'lcych przepis6w, plan musi bye 

zgodny, 

kontynuacji istniejllCych i projektowanych W obowiEtZUj'tC)'ch planach miejscowych 

przebieg6w ci'tgow komunikacji miejskiej i infrastruktury technicmej . 

Wybrany 20stal optymalny wariant projektu planu, uwzgl'1dniajllCY wszystkie uwarunkowania 

wyst~pujllCe w jego gramcach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza sporzl!'lzona prognoza 

oddzialywania na srodowisko. 
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• 	 loformacja III' jaki spo,ob rostaly wzifle pod uwagf i III' jakim zakresie rostaJy uwzglfdniooe 

ustaleoia zawarte III' prognozie oddziaJywania Da srodowisko; 

Do projektu planu zostala spof7<\dzona prognoza oddziatywania ust.alen projektu planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglfdoiono, In. in. informacje zawarte 

w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejsz:ego projektu plaou 

oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srod<>wiska w Rzeszowie 

i Paflstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

W planie uwzglfdniono ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko. 

W rozdziale 8 .. Progoozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj!j wplyw negatywnych 

oddzialywafl na srodowisko, mogl\Cych bye rezultatem rozwi~ zaw~ch w projektowanym 

dokumencie. 

• 	 IDformacja III' jaki sposob wstaly wzi~te pod uwag~ i III' jakim zakresie rostaly uwzgl¢oiooe 
opinie wlaSciwych orgaoow, 0 ktorych mowa III' art. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognoZ!j oddzialywania na srodowisko przekazano 

do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wn.i6s1 uwag do projektu planu ani prognozy oddziatywania na srodowisko - pismem znale 

WOOS.410.4.275.201 I.AP~ z dnia 29 grudoia 2011 r. (wplyn~lo dnia 30.12.2011 r.) 

- zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognoZ!j oddzialywania na srodowisko 

przekazano do uZgodnienia do Paflstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 

w Rzeszowie. Pi smem znak: PSNZ.4612-2-531201 I z dnia 29 grudnia 2011 r. (wplyn~lo dnia 

05.01.2012 r.) - uzgodniono projekt planu bez uwag. 

• 	 Infonnacja III' jaki sp080b zostaJy wzifle pod uwagf i III' jakim zakresie zostaJy uwzglfdoiooe 

zgloswne owagi i wnioski ; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne orgaoy n.iZ wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 

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

ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organ6w instytucji 0 przyst!jpieniu do sporz!jdzenia plano, 

wnioski zlotyli: 

Podkarpacki Komendant Wojewoozki Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.5562111111 z dnia 24 stycznia 2011 r., (wplyn~o doia 26.01.2011 r.), 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znale 


GM-750136/ 11 z dnia 27 stycznia 201 I r., (wplyn~o dnia 31.01.20 II r.), 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOS.41 OJJ6.2011.AP-2 z dnia 31 stycznia 201 I r., (wpIyn~lo drua 2.02.20 II r.), 
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UrZlld Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoj u Regjonalnego 

pismo znak: RR-VI. 7634.123.2011.ADS z doia 4 lutego 2011 r., (wpIyn~Q d~ia 9.02.20ll r.) 

Wojewoda Podkarpacki, Oyrektor Wydzialu Infrastruktury - pismo mal< : I.fV.743 .1.16.2011 

z doia 91utego 2011 r., (wpIyn~!o dnia 14.02.2011 r.), 

Karpacka Sp6tka Gazownictwa sp. z 0 .0. w Tarnowie Oddzia! Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo mak: KSG [JJJOTOf0720114f2l11 z doia 31 stycznia 2011 r., (wplyn~!o 

dnia 3.02.2011 r.), 

Operator Gazocii\Sow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

TT.402.29 .1.2011 .MP z dnia 8 lutego 2011 r., (wpIyn~o dnia 14.02.2011 r) 

Wszystkie wnioski zostaly IIwzgl~doione przy opracowaniu projektu planu. 

:.- Po ogloszeniu 0 przystyJieniu do spo~dzenia planu, w w)'ZIl3czonym terrninie 

skladania wniosk6w tj. do doia 16 lutego 2011 L , zlozono wnioski 0 ktorych mowa wart.17 

pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . 

Wnioski zlotyli: 

Pani Nina Szossler, pani Maria Jakubiec, pani Stefania R6g, pan Jakub Szossler, pan Jan Sokga, 

pan Milosz Cieszyftski, pani Ewa Jakubiec-Blajer, pan Wladyslaw Jakubiec, pani Yvette 

Jakubiec, pani Alicja Blajer - wnioski jednobrzmillce (sformulowane w oddzielnych pismach), 

dotycZI\Ce przezoaczenia dzialek wskazanych we wniosku pod drog~ publicZll16 jako inwestycj~, 

kt6ra przyczyoi si~ do uzupelnienia infrastrulctury drogowej, w tyro w zakresie odprowadzania 

woo deszczowycb, 

Pan J6zef Kwiatek - wniosek dotyczy przezoaczenia dzialki pod zabudow~ mieszkaniowl\. 

wolnostojllclI oraz poparcia budowy dragi publicznej przez dzialki wskazaoe we wniosku, 

Pan Pawcl Kwiatek - wniosek dotyczy przezoaczenia dzialki pod zabudow,< mieszkaoiowo

uslugowl\. oraz poparcia budowy drogi publiczoej przez dzialki wskazane we wniosku, 

SamorZ¥l Mieszkanc6w Miasta Rzeszowa Rada OsiedJa Mieszka I - wniosek dotyczy 

zaprojektowaoia pohtczeoia dragowego, dragi publicznej w cii\Su uL Zoffiierzy Wrzesnia 

z poIllczeniem jej z ul. Zagloby i aJ. Rejtana. 

Wszystkie wnioski zosta!y przeanalizowane rozpatrzooe przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

w dniu 4 marca 2011 L 

Wszystkie wnioski skladane po terminie r6wniez zostaly przeanalizowane i wzi~te pod uwag~ 

przy opracowaniu projektu planu. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistycmo - Arcltitektooiczna - Uchwala or VWJ f20 II z dnia 

18 paidziemika 2011 r. , 

Prezes Urz«du Komunikacji Elektronicznej, U~d komunikacji Elektroniczoej - Delegatura 

w Rzeszowie - pismo zoak: ORZ-WKT-61730-163fll(2) z dnia 28 grudnia 2011 r., (wpIyn~o 

dnia 30.12.2011 r.) - opinia negatywna. Po uwzgl~dnieniu uwagi wniesionej ww. pismem 

do projektu planu pooownie wystlijJiono 0 uzgodnienie projektu do Prezesa Urz«du Komunikacji 
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• 
ElektTonieznej, Urz.!j(! Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Rzes2()wie - pismQ zoak: 

ORZ-WKT-61730-3/12(2) z doia 10 stycznia 2012 r., (wpIyn~o doia IJOL.2012 r.) - uzgodnil 

pozytywnie pTojelct planu, 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znale 

UV .743.2.1852011 z dnia 22 grudnia 2011 T., (wpIyn~o drua 27.12.20 II T.), 

Zarz.;¢ Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo ZIlaie PP-ill.7634.1.20S .2011.ADS 

z dnia 28 grudnia 2011 r., (wplyn~o dnia 4.01.2012 r.), 

Miejski Zamtd Drog w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323 .113.2011.MR z doia 

4 stycznia 2012 T. (wpIyn~o dnia 10.01.2012 T.). 

Projekt planu w zakresie przedloionym do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodoiony 

bez uwag. 

Oodatkowe opinie do proiektu planu: 

Podkarpacki Komeodant Wojew6dzki Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.S562.123.11 z dnia 15 grudni3 20 II T., (wpIyn~lo dnia 19.12.20 lIT.), 

Operator Gazocil\l\ow Przesylowyeh GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

TT.402.550.1.20 II.GG z doia 14 grudoia 2011 r. (wplyo"lo dnia 16.12.2011 r.), 

Karpacka Sp6&a Gazownietwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w RzesZQwie - pismo znak: KSG IIIIOTOIOn0179/21J I z drua 19 grudnia 2011 r., (wplyn~o 

doia 23.12.2011 T.), 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy Poi:amej w Rzeszowie - pismo 2I1ak: MZ.5562133-211 1 

z dnia 19 grudnia 2011 r., (wp!yn~o dnia 27.12.2011 T.). 

~ Uwagi: 

Do wylotonego do pUblieznego wghtdu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowani 

przestrzennego Nr 194/6/2010 w rejonie ul. Zagloby w Rzeszowie, w terrninie skladania uwag 

tj. do dnia 9 marea 2012 r., nie wp!yn~ uwagi. 

• 	 Wyoiki poslfpowaoia dotycntcego transgraoiczoego oddzialywaoia oa srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzooe; 

Nie zachodzila potrzeba po~powania dotyc~eego transgranicznego oddzialywania 

na srodowisko, gdyZ ustalenia projektu planu nie spowodujl\ moZliwoSci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyCZl\ce metod i c~totliwo~i przeprowadzaoia moo.itoringu skutkow 
realizacji posta.nowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizaeji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 	194/6/2010 w Tejonie uJ. ZagJoby w Rzeszowie, winien bye dokooywany zgodnie z art. 32 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 
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• 

z pozn. zm.), w ramach oceny zmian zachodZl\.cych w zagospodarol>laniu przestrzennym 

omz dokonywania oceny aktualnoSci tego plana 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 

kadencji Rady Miast" Rzeszowa . Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta 

Obeslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i ocenic srodowiskowe skulki realizacji 

planu miejscowego. Nie rna wi\lC potrzeby okreslania dla planu specjaJnego systemu monitoringu 

wpIywu na srodowisko. 

B1URO H07WOJU 
-;M.lAtW)'t. K~I~SZOWi\ 
35-0£',:1 !"'~'~"I,' 1., 1 ,,1 1'1". .I' ," .:1 U lJ 

tol U ' /l.'hl,:~~lv :~·. I-I'II·~h .. j',j l 


Z.p.PRE~E,~~A RZESZOfA 

lItanVal.lJ Sienko 
ZAST~PCA PUnDEN7A IlIASTA 
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