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PODSUMOWANIE 


DO ZMlANY NR 209/2112010 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NR 137/812006 W REJONIE ULICY ZA WISZY CZARNEGO-1 


W RZESZOWIE -1 W CZF;SCI DOTYCZ<\CEJ TEREN6w: SZPz, 6ZPz, 1 WS I 3KX!KD 

ORAZ CZF;SCI TEREN6w: 7ZPz, 2WS,9KDD 12KXIKR 


sporzqdzone siosownie do arl. 55 usl. 3 uSlawy z dnia 3paidziernika 2008 r. a vdosl?pnianiu informacji 

o frodowisku i jego ochron;e. udziale spoleczenstwa Wochronie srodowiska oraz 0 octmach oddziary,i1imia na 

~rodawislw (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z p6in. zm.) 

Infonnacje og61oe (synleza usIa/en p/anu oraz przebiegu lrybu forma/no - prawn ego 
sporzqdzenia p/anu, w rym informacja 0 udzia/e spoleczensrwo w pOSl~pOwan;u). 

lmiana Nr 209/2 lI20 10 Miejscowego Planu Zagospodarow.nia Przeslrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-l w Rzeszowie - ) w c~Sci dotyeZ<leej terenow: 
5ZPz, 6ZPz, IWS i 3KXIKD oraz e~sei terenow: 7ZPz, 2WS,9KOO i 2KXfKR zostala opracowana 
na podstawie uehwaly Nr LXXXll/145 11201 0 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 paidziemika 2010 r. 
w sprawie przyst~pienia do sporZ<ldzenia Zmiany Nr 209/21/20 I 0 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania P12estrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-l w Rzeszowie. 
Przyst~pienie dotyczylo obszal1J 0 powierzchni tozsamej z powierzchni~ zmienianego planu, 
tj. 52,97 ha. 

Z uzasadnienia do uchwaly 0 przys4pieniu do opracowania zmiany planu wynika, ze zasiyg 
zmiany, tozsamy z obszarem obowi~uj!!cego planu, zostal przyjc;ty z uwagi na regulacje prawne 
wynikaj!!ce z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieei telekornunikacyjnyeh 
(Oz. U. z dnia 16 czerwca 2010 I.), w tym art. 46 oraz art. 75 tej ustawy, w szezeg61noSci ze wzglC;du 
na koniecznosc dopuszczenia inwestycji celu publicZJlego z zakresu I¥znosci publieznej, w sytuacji 
gdy w planie sl! ograniczenia lub zakazy 0 charakte12e og6lnym. Z uwagi na to, ze w miydzyezasie, 
w toku dyskusji i spotkan przedstawicieli Urzydu Komunikacji Elektronieznej, m.in. z Izb~ 

Urbanist6w, wyjaSniono wiele zagadnien, zwi~zanych z planowaniem przestrzennym pod k!!tem 
wspomniaoej ustawy, przedstawiono UKE do zaopiniowania projekt zmiany planu z wprowadzonymi 
zmia.nami wynikaj~cymi z analizy zlownych wnioskow, bez wprowadzania zmian w zakresie ustalen, 
kt6re moglyby miec wplyw na zagadnienia telekomunikacji . Projekt zmiany planu zostal 
zaopioiowany przez UKE w takiej wersji pozytywnie . 

Wobee tego, te zmiany 0 charakterze ogolnym nie byly konieczne, zaistniala mozliwosc 
procedowania planu etapami, b~dz ograniczenia zmiany do teren6w niezb~dnyeh. Pierwszy etap 
projektu zmiany planu, obejmuje obszar 0 powie12chni okolo 18,67 ha i zostal oznaezony jako zmiana 
Nr 209121/2010 Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/S12006 w rejonie ulicy 
Zawiszy Czamego-l w Rzeszowie -I. Wyodr~bniony obszar ograniezal si~ do teren6w, ktorych 
dotyczyly wnioski skladane do zmiany planu, a kt6ryeh uwzglc;dnienie nie kolidowalo ze studium 
oraz obowi~uj~cymi przepisami. Do ustalen przyjc;tych w opraeowanym, lIzgodnionym 
i zaopiniowanym przez wymagane ustaw!! 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
instytucje i organy projekcie zmiany planu, wylotonym do publicznego wgl~du zlozone zostaly 
uwagi . 

Z powodu uwzglc;dnienia czysci uwag i konieeznosc powt6rzenia eZysei proeedury formalno 
prawnej, do uchwalenia p12edstawiono Radzie Miasta projekt zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-l 
w Rzeszowie - I w cz~sci dotycZ<lcej terenow 5ZPz, 6ZPz, I WS i 3KX1KO oraz czysci terenow 7ZPz, 
2WS, 9KDD i 2KXIKR, obejmuj~cej obszar 0 powierzchni okolo 0,55 ha. 

Celem opracowania zmiany w tej C~SCI obowi~uj~cego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie 
bylo skorygowanie przebiegu publicznego ci~gu pieszo-jezdnego 3KX1KD ze wzglc;du na utrudnienia 
w jej realizacj i w dotychczasowej wersj i, stawiane inwestorowi przez operatora sieci gazowniczej 
wysokoprc;wej, z powodu przebiegu gazoci~gu wysokiego cisnienia DN 200. Teren ei~gu przesunic;to 
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w kierunku zachodnim 0 ok. 12 m. Poszerzono r6wniez zasi~g tego terenu, aby moziiwa byta r6wniet 
lokalizacja miejse postojowyeh. Przyj,te rozwiqzanie poc i~ga za sob~ niewielkie zrniany zasi~gu 
i powierzchni teren6w bezposrednio s'lsiaduj~cych z nim. Nieznaczne zmiany powierzchni, liczone od 
trzeciego m iejsca po przecinku pominic;to . 

Ustalenia projektu zmiany planu sq zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal~ Nr XXXVIIIJ 13/2000 
z dnia 4 lipca 2000 L z p6w. zm. Przyjc;te w pr~jekcie planu ustalenia, uWlgl~dniaj~ wystwujqce 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiqzania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami ~siednimi. 

Plan wraz z niezbc;dnymi dokumentami planistycznymi , w tym progllozq oddzialywania 
na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥uj~cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. NL 80 z 2003 L , poz. 717 z pOin. zm.) oraz rozpofZ'ldzenia Ministra 
Infrastruktury z dni. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projekru miejscowego 
zagospodarowarua przestrzennego (Oz. U. Nr 164 z 2003 L, poz. 1587), 

W trakcie sporzqdzan ia projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn~ oceny 
oddzialywania na srodowisko, z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 L 0 udost~pnieniu infonnacji 0 srodowisku ijego ochronie , udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz, U. Nr 199 
z 2008 L, poz. 1227), 

Zmiana planu zostal sp0fZ'ldzona z dochowaniem obowi~zuj~cych procedur wynikaj~cyeh 
z ww, przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogtosil w dniu 25 styez.nia 20 II r, 0 przyst~pieniu do 
spofZ'ldzenia zmiany Nr 209121 /2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w prasie 
miejseowej Gazeta Codzieona "Nowiny", przez obwieszezenie na tablicy ogloszen w Ur~dzie Miasta 
Rzeszowa, a takie w Biuletynie Infonmacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzc;du. 
W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania wniosk6w do projekru planu. Tenmin 
skladania wniosk6w wyznaczono do dnia 16 lutego 2011 L 

Na posiedzeniu, w dniu 4 paidziemika 2011 r., Miejska Komisja Urbanistyczno
Arehitektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt zmiany Nr 209121/20 I0 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie 
- I, z uwagami, kt6re zostaly uwzglydnione w projekcie zmiany planu. Prezydent Miasta Rzeszowa, 
pismem z dnia 27 paidziemika 2011 L , wysUjpil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu 
do pozostalych wlaSciwych instytucji i organ6w. Projekt zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -I w Rzeszowie 
- I wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko, zoslal wylozony do publicznego wgl~du, w dniach 
od 4 stycznia 2012 L do 3 lutego 2012 L Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o terminie wyloZenia do publicznego wgl~u projektu zmiany Nr 209/21 /2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie 
- I i "Prognozy" ukazalo siC; dnia 22 grudnia 2011 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", na tablicy 
ogloszen w Urzc;dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) - na stronie 
intemetowej Ur~du . W ogloszeniu podano tennin dyskusji publicznej oraz termin skladania uwag. 
Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 17 lutego 2012 L 

W dniu 18 stycznia 2012 L odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi~iami przyj~tymi 
w projekeie zmiany planu. Do projektu, w terminie przewidzianym ustawq, nie kr6tszym nii. 14 dni od 
zakonczenia okresu wylozenia planu, tj. w czasie do 17 lutego 2012 L wplync;ly uwagi dotycz~ee 
przyjC;tych w projekcie planu rozwi'lzan. Do projektu zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137 /812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie
I zlozone zoslaly trL)' uwagi. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projekru 
zmiany Nr 209/21 /2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 
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w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie - I ZarZ1jdzeniem Nr VIJ47~J2012 z. dnia 9 marca 
2012 r. 

Z powodu uwz.gl~dnienia c~sci uwag i co za tym idzie koniecznosci powtorzen ia CZ~SCI 

procedury formaLno prawnej, przedstawiono Radzie Miasta do uchwaleni. projekt zmiany 
Nr 209121120 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie u liey 
Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie - I w cz~ci dotycZ1jcej terenow 5ZPz, 6ZPz , 1 WS i 3KX1KD oraz 
cz~sci terenow 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KXIKR, obejmuj~cej obszar 0 powierzchni okolo 0,55 ha. 
Projekt zmiany planu przekazano do uchwaJenia wraz z lis~ nieuwzgl~dnionych uwag. 

Uchwal~ Nr x.xX.l5J:~/2012 z dnia~?.(l)O..UA. .... 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 
zmian~ Nr 209121/20 10M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 
w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-l w Rzeszowie - I w cz~sci dotycZ1jcej terenow 5ZPz, 6ZPz , 1 WS 
i 3KXJKD oraz cz~sci terenow 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR, podejmuj~c jednoezesnie 
rozstrzygni~cie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnieoie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych ro:zwillzari 
alternatywnych. 

W trakcie spofZ1jdzania projektu zmiany Nr 209/2112010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 13 7/812006 w rejonie uLicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie 
- 1, w tym rowniez w ez~sci dotycZ1jcej terenow 5ZPz, 6ZPz, I WS i 3KXIKD oraz cz~sci terenow 
7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR, rozpatrywano kilka rozwi<!23Ji alternatywnych, w ramach 
opracowywanych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych. DOtyczyly one rozmieszczenia funkcji, 
zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu. WpIyw na srodowisko analizowanych 
rozwi~i1 aLtematywnych nie roinil si~ w sposob istotny, pOlliewai moiliwosc wariantowania ustale,; 
pLanu, maj~ych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznosci~ uwzgl~dnienia : 

ustale,; obowi,!zuj~ego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq Nr XXXVIlfl13/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r., z pMn. zm ., z 1ct6rym stosownie do obowi~uj~cych przepis6w, plan musi bye 
zgodny, 
kontynuacji istniej,!cych i projektowanych w obowi'!ZUj~cym planie miejscowym: leren6w 
o okreslonym prz.eznaczeniu oraz przebiegow ci,!g6w komunikacji miejskiej i infrastruktury 
technicznej, 
warunk6w terenowych i istniej,!cego zagospodarowania terenu . 
Wybrany zostal optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzglydniaj,!cy wszystkie 

uwarunkowania wyst~puj~ce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza 
sporz~dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnioDe 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania oa srodowisko. 

Do projektu zmiany Nr 20912112010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie - I , w tym rowniei: do c~sci 
dotycZ1jcej terenow 5ZPz, 6ZPz , I WS i 3KX/KD oraz cz~sci leren6w 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX1KR, 
zostala sporZ1jdzolla prognoZll oddzialywania ustale" projelctu zm iany planu na srodowisko 
przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in . informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficmym przygotowanym na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowan ia 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszow ie oraz uzgodni ony 
zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu zmiany plan u. 
W rozdziale 8 "Prognozy" wskazano ustalenia planu , kt6re ograniczaj<j wplyw negatywnych 

oddzialywan na srodowisko, mog~cych bye rezultatem rozwi~an zawartych w projektowal1ym 
dokumencie . 
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• 	 InfDrmacja w jakl sposob zostaly wzi/i'te pod uwag'i' i w jakim zakresie zostaly uwzgl¢nione 

opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart 57 i 58 ww. ustaw),. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko przekazano: 
- do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wni6st uwag do projektu planu ani prognozy oddzialywania na srodQwisko - pismem znak: 
WOOSAI0.4.250.2011.AP-4 z dnia 6 grudnia 2011 r. - zaopiniowano projekt planu 
bez uwag. 

- do uzgodnienia do Pailstwowego Powiatowego [nspektora Sanitamego 
w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-47/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. - uzgodniono 
projekl planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszolle uwagi i wnioski. 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. usta"'Y, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania zrniany planu miejscowego na podstawie 
usta",'Y 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i in stytucji 0 przyst~pieniu do spo~dzenia zrniany 
Nr 209/211201 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 w rejoDle 
ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie planu, wnioski zloZyli: 

Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo SA. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

GM-7S0/361 II z dnia 27 stycznia 20 II r., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOSAI0.3.36.20 II.AP-2 z dnia 31 stycznia 20 II L, 


Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo znak: KSG 1l1lOTO/0720/14/2111 z dnia 31 stycznia 20 II L, 


U~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo znak: RRVl .7634.1.25.201I.ADS z dnia 4 lutego 20 II L, 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: /.IV .743 .1.16.2011 z dnia 9 lutego 2011 r., 

Operator Gazoci!}g6w przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 

TTA02.29.1.201I.MP zdnia 81utego 2011 r., 

PGE Dystrybucja SA Oddzial Rzesz6w - pismo znak: SR-8IDP-959/PP-16JI78/20 II/DP-2222 

z dnia 14 lutego 20 II 1'., 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pailstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.55621l11l1 z doia 24 stycznia 2011 L, 


Wszystkie wnioski zosta/y przeanalizowaoe i przyj~te do prac nad projektem zmiany planu. 

Po ogloszeniu 0 przyst<jpieniu do spofZ!}dzenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie, 
w wyznaczooyrn !erminie, tj. do dnia 16 lutego 2011 r., wplyn~lo 8 wniosk6w 0 kt6rych mowa 
w art. 17 pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

I) Developres Sp.z 0.0., 35-240 Rzesz6w, ul. Staromiejska75, pismem w dniu 28 stycznia 2011 L; 

2) Jakub Dudek, Adam Dudek. 35-623 Rzesz6w, ul. Anny Jagiellonki 14/8, w dw6ch pismach 
w doiu 8 lutego 2011 L; 

3) Bronislawa Dudek, Rzesz6w, ul. Zawiszy Czarnego 17, pismem w dniu 8 lutego 20 II L; 
4) Wojciech Koczynasz, 35-037 RzeszOw ul. Bohater6w Westerplatte 4a121, pismem w doiu 8 

lutego 20 II L; 
5) Anna Starakiewicz, zam. Rzesz6w, ul. Zawiszy Czamego 17, pismem w dniu 8 lutego 2011 L; 
6) Jakub Dudek, Adam Dudek, 35-623 Rzesz6w, ul. Anny Jagiellonki 14/8, pismem w dniu 

14 lutego 2011 r.; 
7) Solar-Bin Ductum sp. z 0 .0. Dystrybucja S.K.A., 35-959 Rzesz6w ul. Boya-Zeleilskiego 27, 

pismem w dniu 16 lutego 20 II L 
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• 

Wllioski 20Staly przeanalizowane i w dniu 2 sierpnia 20 II r. rozparrzolle przez Prezydenta 

Mias1a Rzeszowa. 
Spoor6d ww wniosk6w, wniosek Solar-Bin Ductum sp . z 0.0. Oystrybucja SK.A dotyczy! 

ZItI iall), Nr 209i21 /20 10Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr I J 7/8/2006 
w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie - 1 w cz~sci dotycZijcej terenow 5ZPz, 6ZPZ, 1WS 
i 3KX!KD oraz czr,:sci teren6w 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KXIKR . Wniosel<. zestaJ rozpatrzony 
oegalywnie. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organow, a taUe wnioski zlotone po terminie, wstaly 
prz:eanalizowane i wzi~te pod uwagl' w trakeie spoTZijdzania projektu zmian)' planu. 

Opinie uzgodnienia do projek1u zmian), Nr 209/2112010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowan ia Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego· 1 
w Rz:eszo,,·ie-l: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala nr Vv/4/2011 z dIIia 
4 paidziemika 20 II r. , 
Regionaln), Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rz:eszowie pismo znak: 
WOOS .410.4.250.20 I J.AP·4 z dnia 6 grudnia 20 II r. , 
Prezes Urz~u Komunikaeji Elekrronicznej, UTZijd komunikacji Elektronicznej - Oelegatura 

w Rzeszowie - pismo zoak: ORZ-WKT-61730·14511 1(2) z dnia 2 I listopada 20 II r., 

Podkarpacki Wojew6dzki inspektor Sanitarny - pismo ZJlak SNZA6 I 2· 165/11 z dnia 

8 listopada 2012 r. 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Straty Poiamej w Rzeszowie - pismo ZJlak: 

WZ.5 562.111.11 z dnia 9 Iistopada 20 I I r., 

Komenda Miejska Panstwowej Straty Poiarnej - pismo znak MZ.5562/27-211 I z dnia 

Wojeweda Podkarpacki, Kierownik Oddziaiu w Wydziale Infrastruktur), - pismo znak: 

JJV.743.2.165.20 II z dnia 18 listopada 2011 r., 

ZaTZijd Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III.7634.1.173.2011.ADS 

zdnia 22 lis10pada 201 I r. , 

Miejski ZarZijd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: 1D.7323.111.2011.MR z dIIia 

28 listopada 20 II r., 

Pans1W0WY Powiatowy inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pi smo znak: PSNZ.46 12·2·47i20 I 1 

z dnia 25 lislopada 2011 r. 

Projek1 zmiany planu w zakresie przedlozonym do uehwalenia zosta! zaopiniowany i uzgodniony 

bez uwag. 


Dodatkowe opinie do projektu zmiany planu: 

Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM SA. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

TT.402.5 I 1.1.20 II .KP z dnia 16 Listopada 20 II r. 

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzesz6w - pismo znak: SR-8IDP-16478IPP-16/ 191 0120 I I/OP
14293 z dnia 30 listopada 2011 r., 


Uwagi: 

Do wytozonego do publicznego wgl'ldu projektu zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego·1 
w Rzeszowie-l , w terminie sk/adania uwag, tj. do dnia 171utego 2012 r., 
wplyn~ly trzy uwagi. Uwagi zostaly rozpatrzone ZaTZijdzeniem Prezydenta Miasta 
Nr VII476/2012 z doia 9 marca 2012 r. Sposr6d nich, jedoa dotyezyla zmiany Nr209/2J /2010 
Miejscowego PLanu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy 
Czarnego-I w Rzeszowie - I w czr,:sci dotycZijcej terenow 5ZPz, 6ZPz, I WS i 3KXIKO oraz cZ~Sci 
terenow 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KXIKR. Uwaga zostala rozpalrzona w nastl'puj'lcy spos6b: 

Uwagi wniesione do projektu zmiany Nr 209/21120 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy·Czamego-1 w Rzeszowie -I, pismem wdniu 
17 lutego 2012 r., przez Solar-Bin Ductum sp.z 0.0. Dystrybucja S.K.A. w imieniu grupy firm Solar· 
Bin, 35·959 Rzesz6w, ul. T. Boya-Zeleriskiego 27, dotycZijce terenow oznaczonych na rysunku 
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zrniany planu symbolami 3KOL oraz IKX, a takZe terenow oznaezonych symbQlami 3KXJKD oraz 
2KXiKR, nie uwzgl~dnia sil' 

Nieuwzgll'dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa Rada Miasta nie uwzgll'dnila 
uwag. Uzasadnienie zawiera za11leznik Nr 3 do uchwaty Nr.xxJCI5~3 /2012 z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie uehwalenia zmiany Nr 209/21/20 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowan ia Przestrzennego 
Nr 137/8/2 006 w rejonie uliey Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie - I w ez~sci dotycZl\eej terenow 
5ZPz, 6ZPz, l WS i 3KX!K0 oraz eZl'sei terenow 7ZPz., 2WS, 9KDO i 2KX!KR. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgraoiczoego oddziatywaoia ma srodowisko, jeteli 
Lostato przeprowadzooe. 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZl\cego transgranicznego oddzialywania 
na srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujll mozliwosei takiego 
oddziatywania. 

• 	 PropozycJe dotycZlIce metod i cZl'stotJiwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
reali7-l1cji postanowieri dokumeotu. 

Monitoring skutkow realizaeji zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czarnego-l w Rzeszowie - I w ez~sei 
dotycZllcej terenow 5ZPz., 6ZPz, I WS i 3 K.X!KD, oraz cz~sc i terenow 7ZPz, 2WS, 9KDO i 2 KXIKR, 
winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustaW)' z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 z pMniejszymi zmianami), w ramach 
oceny zmian zachodZl\cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oeeny aktualnosei 
lej zmiany planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i oceni6 Srodowiskowe skulki 
realizacji zmiany planu miejscowego. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego 
systemu monitoringu wptywu na srodowisko. 

BIURO ROZWo.JU 
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