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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 191/3/2010 W REJONIE UL. HETMANSKIEJ I Ul. MATUSZCZAKA W RZESZOWIE. 


sporu/.dzone stosownie do art. 55 us!. 3 ustawy z dnia 3 patdziemii<a 200B r. 0 udost~pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jsgo ochronis, udziaie spoleczenstwa wochronia srodowfska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z p6tn. zm.) 

• 	 Informacje ogolne (synteza ustaleri planu oraz przebieg trybu formalno 
prawnego sporzl!.dzenia planu, w tym informacja 0 udziale spo/eczeristwa 
w post!1powaniu); 

Plan zost<H opracowany na podstawie uchwaly Nr LXXIV/1270i2010 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie przyst<u>ienia do spolZ<\dzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 191/3/2010 w rejonie ul. Hetmariskiej 
i ul. Matuszczaka w Rzeszowie, z uwzgl~dnieniem uchwaly Nr XXVII1I52112012 z dnia 28 
lutego 2012 r., w sprawie zmiany Uchwaly Nr LXXIV/127012010 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 kwie!nia 2010 r. , w sprawie przyst<u>ienia do sporz<\dzenia MPZP Nr 191/312010 
w rejonie ul. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie. 

Z wnioskiem 0 opracowanie miejscowego planu zwr6cila si~ WytwOmia Sprz~tu 

Komunikacyjnego .PZL - RZESZQW SA 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 81 ,44 ha, polozony w poludniowej cz~Sci 
miaSta, w rejonie ul. Hetmariskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie. 

W planie wyznaczono tereny obiekt6w produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w onaz innych 
obiekt6w zwi<\.zanych z funkcjonowaniem przemyslu takich jak: budynki pomocnicze, 
socjalne, biurowe, konferencyjne, osrodki badawczo-rozwojowe a takZe tereny infrastruktury 
technlcznej, tereny zieleni urz<\.dzonej. tereny dr6g wewn~trznych i dr6g publicznych . 

Obszar obj~ty planem jest w znacznym stopniu zainwestowany, jednak w zwi<\.zku 
z przekszt<Hceniami wlasnosciowymi i rozwojem zlokalizowanych tu zaklad6w 
przemys/owych przewidywane s<\. nowe przedsi~wzi~cia inwestycyjne. Plan gwarantuje 
zachowanie ladu przestrzennego poprzez okreslenie zasad zagospodarowania terenu, 
zasad obs/ugi komunikacyjnej oraz zasad ksztaltowania dzialek budowlanych. 

Plan opracowany zost<H przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~puj<\.cych 
na obszarze obj~tym planem, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Plan wraz z niez~nymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ<\, oddzia/ywania 
na srodowisko oraz prognoz<\ skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie 
z obowi<\.zuj<\.cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pazn. zm.) oraz 
rozporz<\.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz.U. z 2003 r. 
Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie spolZ<\dzania planu, przeprowadzono strategiczn<\. oce~ oddzia/ywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spo/eczeristwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 3 
pafdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzi<Hywania na srodowisko (Oz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6Zn. zm.). 
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Plan zostal sporzqdzony z zachowaniem obowi<tZujqcych procedur wynikajqcych z ww. 

przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 21 wrzesnia 2010 r., oglosil 0 przystqpieniu do 
sporzqdzenia Miejscowego Planu lagospodarowania Przestrzennego Nr 191/312010 
w rejonie ul. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie 

miejscowej - Gazecie Codziennej .NOWINY", obwieszczenie na tablicach ogloszen 
w Urz~dzie Miasta Rzeszowa a tak.i:e w Biuletynie Informacji Publicznej (SIP), na stronie 
internetowej Urz~du. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania 
wniesk6w do projektu planu (tenmin skladania wniosk6w wyznaczono do dnia 25 

pazdziemika 2010 r.) 
W ww. tenminie nie zlozono wniosk6w, okreslonych wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt planu zostal opracowany przez zesp6! pracownik6w Siura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa, pod kierunkiem gl6wnego projektanta planu - czlonka Poludniowej Okr~owej 
Izby Urbanist6w z siedzibq w Katowicach. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 191/312010 w rejonie 
ul. Hetmal'lskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie zostal sporzqdzony wraz z prognozq 
oddzialywania ustaleli projektu planu na srodowisko. 

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2011 r., Miejska Komisja Urbanistyczno
Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

W marcu 2011 r. , Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil do llAasciwych instylucji 
i organ6w 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Nast~pnie projekt planu, wraz 
z prognozq oddzialywania na srodowisko, zestal wytozony do publicznego wglqdu, 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowackiego 9, w dniach od 30 marca 
2011 r. do 28 kwietnia 2011 r. 

OgIoszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wglqdu projektu planu 
wraz z prognozlt oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ 22 marca 2011 r. w Gazecie 
Codziennej .NOWINY", na tablicy ogloszeli w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~u. Okreslono zasady skladania 

uwag. 

W dniu 19 kwietnia 2011 r., odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi 

w projekcie planu. 

Do projektu planu, w tenminie przewidzianym ustawq , tj. do 12 maja 2011 r., nie 
wplyn~ zadne uwagi. W dniu 18 maja i w dniu 20 maja 2011 r. wplyn~ uwagi, zlozone 
przez przedsi~biorstwa zlokalizowane na obszarze obj~tym planem. Ze wzgl~du na wag~ 

problem6w, kt6rych dotyczyiy wniesione uwagi, podj~ta zostala decyzja 0 wprowadzeniu 
zmian do projektu planu i ponowieniu procedury opiniowania i uzgadniania planu. 

We wrzesniu 2011 r., Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpi/ do wlasciwych instylucji 
i organ6w 0 ponowne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Nast~pnie projekt planu, 
wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglqdu, 

w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Siowackiego 9, w dniach od 7 
pazdziemika 2011 r. do 7 listopada 2011 r. 

Ogtoszenie i obwieszczenie 0 tenminie wylozenia do publiczl'1ego wglqdu projektu planu 
wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ 29 wrzesnia 2011 r. w Gazecie 
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Codziennej .NOWINY", na tablicy og~oszen w Urz~zie Miasta RzeszoVla oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~u . Okr~ lono zasady skladania 
uwag. 

W dniu 21 pazdziernika 2011 r., odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi'lzaniami 
przyj~tymi w projekcie planu. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw'l. tj. do 28 listopada 2011 r. oraz 
dzien po tym terminie, wp!yn~ uwagi, kt6re zost~ rozpatrzone Zarz'ldzeniem 
Nr VI/394/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa, z dnia 19 grudnia 2011 r., w nast~puj'lcy 
spos6b: 

1) 	 uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 191/3/2010 w rejonie uJ. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie, wniesionych 
pismem z dnia 15 listopada 2011 r., kt6re wplyn~o 18 listopada 2011 r., przez 
Stowarzyszenie "Czrowiek & Natura" w Boguchwale, 36-040 Boguchwala, 
uJ. Sportowa 2123, dotycz'lcych wszelkich ustalen zawartych w projekcie planu - nie 
uwzgl~dniono; 

2) 	 uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 191/312010 w rejonie uJ. Hetmanskiej i uJ. Matuszczaka w Rzeszowie, wniesione 
przez Zaklad Metalurgiczny "WSK- Rzesz6w" Sp. z o. 0 ., 35-078 Rzesz6w, 
ul. Hetmanska 120, pismem z dnia 28 listopada 2011 r., kt6re wplyn~ 29 listopada 
2011 r., dotycz'lce okreslenia zasad gospodarowania odpadami przemys/owymi 
uwzgl~dniono. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie 
uwzgl~dnila - uzasadnienie zawiera z~cznik nr 3 do Uchw~ nr XXXl57212012 z dnia 27 
marca 2012 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 191/3/2010 w rejonie ul. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie. 

W wyniku uwzgl~dnienia uwag, wprowadzono odpowiedni'l korekt~ ustalen planu oraz 
zwr6cono si~ 0 ponowne WYraZenie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie oraz ponowne uzgodnienielzaopiniowanie do Panstwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Po uzyskaniu ww. opinii i uzgodnien wraz 
z inforrnacj'l. ie w ocenie ww organ6w, nowe ustalenia nie zmieniaj'l w istotny spos6b zasad 
gospodarowania odpadami na obszarze obj~tym planem, uznano, ze nie ma potrzeby 
ponawlania procedury wyroienia planu. 

• 	 Uzasadnienle wyboru przyjQtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi'lZ'ln altematywnych; 

W trakcie sporz'ldzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 1911312010 w rejonie uJ. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie, nie byly 
rozpatrywane rozwia.zania alternatywne. 

• 	 Infonnacja w jakl spos6b zostaty wzl,te pod uwag, i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl,dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzlatywania na srodowlsko; 

Do projektu planu zost~a sporz'ldzona prognoza oddzi~ania na srodowisko. przy 
opracowywaniu prognozy uwzgl~niono m.in. informacje zawarte w opracowanlu 
ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby planu oraz uzgodniony z Regionalnym 
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Dyrektorem Ochrony Srodowiska 'II Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitamymw Rzeszowie, zakres prognozy. 

Prognoza nie zawiera uwag do projektu planu. W prognozie stwierdzono, ze realizacja 
ustalen planu nie ~dzie miala znacza.cego negatywnego wplywu na srodowisko. Prognoza 
potwierdza zgodnosc projektu planu z obowiCl,zuj/tcymi przepisami 'II zakresie ochrony 
srodowiska przyrodniczego. 

W planie uwzgl~dniono ustalenia zawarte 'II prognozie oddzialywania na srodowisko. 
W rozdziale VII .. Prognozy· wskazano rozwiCl,zania, majCl,ce na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub kompensacj~ przyrodnicz<t negatywnych oddzialywar'l na 5 rodowisko. 

• 	 Infonnacja 'II jaki spos6b zostaly wzl~te pod uwag~ i w Jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wfasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 
ustawy; 

Projekt planu wraz z prognozCl, oddzialywania na srodowisko byl trzykrotnie 
przekazywany do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie. Przedmiotowy projekt zaopiniowany zostal, bez wnoszenia uwag, 
nastlilPujCl,cymi pismami: 

1) pismem znak: WOOS.410.4.94.2011 .AP-2 z dnia 7 kwietnia 2011 r.; 
2) pismem znak: WOOS.410.4.209.2011.AP-6 z dnia 19 wrzesnia 2011 r.; 
3) pismem znak: WOOS.410.4.6.2011.AP-2 z dnia 10 stycznia 2012 r .. 

Projekt planu wraz z prognoz<t oddzialywania na srodowisko, byl trzykrotnie 
przekazywany do uzgodnienia przez Par'lstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie. Projekt planu zostal uzgodniony nastlilPuj<tcymi pismami: 

1) pismem znak: PSNZ.4612-2-13/2011, z dnia 28 marca 2011 r.; 
2) pismem znak: PSNZ.4612-2-3712011, z dnia 16 wrzesnia 2011 r.; 
3) pismem znak: PSNZ.4612-2-56/2011, z dnia 4 stycznia 2012 r.o 

POwyZsze opinie i uzgodnienia przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Infonnacja w jaki spos6b zostaly wzi,te pod uwag, i w Jakim zakresie zostaly 
uwzgl,dnlone zgtoszone uwagi i wnioski; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
'II tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na 
podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przystCl,Pieniu do sporz<tdzenia 
planu, wnioski zlozyli: 

Polskie G6mlctwo Naftowe i Gazownlctwo SA w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo 
znak: GM-7501297/10, z dnia 29 wrzeSnia 2010 r., 

ZarzCl,d Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR.VI.KCh.7323/1-181/10, z dnia 
4 patdziemika 2010 r. 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7041-1-127/1 0, z dnia 11 patdziemika 
2010 r., 

Regionalny Zarzctd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-127
4472/10, z dnia 14 patdziernika 2010 r., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18
WOOS-7041-3-10712/10Iap, z dnia 20 patdziemika 2010 r., 
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Karpaeka Sp6lka Gazownietwa sp. z o. o. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG III/OTOI0720/26/10, z dnia 24 wrzeSnia 2010 r., 

Komenda Miejska Paristwowej Straty Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: 
MZ.5562/27-211 0, z dnia 20 pa.i:dziemika 2010 r., 

PGE Dystrybueja SA Oddzial Rzesz6w - pismo znak: SR-8IDP-10810/PP
16/1631/2010/DP-12671, z dnia 20 pa.i:dziernika 2010 r., 

Operator GazoeictQ6w Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie 
pismo znak: TT-0300-97/10 Jas/GG/01 z dnia 22 pa.i:dziemika 2010 r .. 

ODinie i uzgodnienia do projek1u planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Arehitektoniczna - Uehwala nr 112/2()11, z dnia 7 lutego 
2011 r., 

Wojewoda Podkarpaeki - pismo znak: I.IV.743.2.35.2011, z dnia 29 marca 2011 r. oraz 
pismo znak: I.IV.743.2.123.2011, z dnia 8 wrzesnia 2011 r., 

Zarzltd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR. VI.7634 .1. 76. 2011 .ADS, z dnia 
30 marea 2011 r. oraz pismo znak: PP.1I1.7634.1.124.2011.ADS, z dnia 20 wrzesnia 
2011 r., 

Dyrek10r Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512139/111MA, 
z dnia 23 marea 2011 r. oraz pismo znak: KRO/512195/111MA, z dnia 2 wrzesnia 2011 r. , 

Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: MZD-ID.MR.7323-104-1/191/11 , z dnia 
28 marca 2011 r. oraz pismo znak: ID.7323.104.2011.MR, z dnia 15 wrzesnia 2011 r., 

Prezes Urz~du Komunikacji Elek1ronicznej - pismo znak: oRZ-WKT-61730-32111 (2), 
zdnia z dnia 17 marea 2011 r. oraz pismo znak: ORZ-WKT-6173o.108/11(2), z dnia 2 
wrzesnia 2011 r., 

Komenda Miejska Paristwowej Strazy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.556216
3/11, z dnia 22 marea 2011 r. oraz pismo znak: MZ.5562/18-2111 , z dnia 7 wrzesnia 
2011 r., 

PGE Dystrybueja SA Oddzial Rzesz6w - pismo znak: SR-8/DP-3158/PP
161514/2011/DP-4390, z dnia 28 marea 2011 r., pismo znak: SR-8/DP-12619/PP
1611543/20111DP-12078, z dnia 23 wrzesnia 2011 r. oraz pismo znak: SR-8/DP
16983/PP-16/1920/2011IDP-14032, z dnia 221istopada 2011 r. , 

Karpaeka Sp6lka Gazownictwa sp. z o. o. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniezy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG III/OTO/0720/30/2l11, z dnia 30 marca 2011 r., 

Operator GazoeictQ6w Przesylowyeh GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie 
pismo znak: TT.402.132 .1.2011 .GG, z dnia 31 marca 2011 r. oraz pismo znak: 
TT.402.437.1.2011.KP, z dnia22 wrzesnia 2011 r. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prae nad projek1em planu. 

~ 	 Wnioski: 
Po ogIoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 19113/2010 w rejonie ul. Hetmar'lskiej i ul. Matuszczaka 
w Rzeszowie, w wyznaezonym terminie tj . od 21 wrzesnia 2010 r. do 25 pa.i:dziemika 
2010 r., nie zlozono wniosk6w, k16rych mowa wart. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

~ 	 Uwagi: 

Do projek1u planu, po pierwszym wylozeniu do publicznego wglltdu, w terminie 
przewidzianym ustawlt , tj . do 12 maja 2011 r., nie wplyn~ zadne uwagi. W dniu 18 
maja i w dniu 20 maja 2011 r. wplyn~ uwagi, zlozone przez przedsi~biorstwa 
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• 

zlokalizowane na obszarze obj~tym planem, kt6re zostaly przyj~te do analizy i dalszych 
prac nad projektem planu. 

Do projektu planu, po drugim wylozeniu do publicznego wglotdu , w terminie 
przewidzianym ustaw't tj . do 28 listopada 2011 r. oraz dzieri po tym terminie, wp/yn~ly 
uwagi , kt6re zostaly rozpatrzone Zarzotdzeniem Nr V1/394/2011 Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, z dnia 19 grudnia 2011 r., w nast~pujotcy spos6b: 

1) 	 uwag do projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 191/312010 w rejonie ul. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie, wniesionych 
pismem z dnia 15 listopada 2011 r., kt6re wplyn~o 18 listopada 2011 r., przez 
Stowarzyszenie "Czlowiek & Natura" w Boguchwale, 36-040 Boguchwala, 
ul. Sportowa 2123, dotyczotcych wszelkich ustaleri zawartych w projekcie planu - nie 
uwzgl~dniono ; 

2) 	 uwagi do projektu Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 1911312010 w rejonie ul. Hetmariskiej i ul. Matuszczaka w Rz:eszowie, wniesione 
przez Zaklad Metalurgiczny .WSK- Rzesz6w" Sp. z 0.0., 35-078 Rzesz6w, 
ul. Hetmar'iska 120, pismem z dnia 28 listopada 2011 r., kt6re wplyn~lo 29 listopada 
2011 r., dotyczotce okreSlenia zasad gospodarowania odpadami przemyslowymi 
uwzgl~dniono. 

N ieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie 
uwzgl~nila - uzasadnienie zawiera zah:tcznik nr 3 do Uchwaly nr XXXl57212012 z dnia 27 
marca 2012 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 19113/2010 w rejonie ul. Hetmar'iskiej i ul. Maluszczaka w Rzeszowie. 

• 	 Wyniki pos~powania dotycz"cego transgranicznego oddziatywania na 
srodowisko, jeZeli zostato przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia post~powania doty~cego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko, poniewat nie stwierdzono mozliwosci znaczotcego 
transgranicznego oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji planu. 

• 	 Propozycje dotycz"ce metod I czQstotliwosci przeprowadzanla monitoringu 
skutk6w realizacji postanowieri dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 191/3/2010 w rejonie ul. Hetmanskiej i ul. Matuszczaka w Rzeszowie, powinien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm .), w ramach 
oceny zmian zachodzotcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny 
aktualnosci Studium i plan6w miejscowych. 

Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane 
Radzie Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Okreslona ustawowo procedura 
pozwoli przeanalizowac i ocenic srodowlskowe skulki realizacji plan6w zagospodarowania 

I ~IlJlI4@St~pn,egQ.J~e ma wi~c potrzeby okreslania specjalnego systemu monitoringu wpiywu 
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