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PODSUMOWANIE 


Zmiany Nr 20311512010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze~rzennego 


Nr 32114/20000 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie 

w CZ\'sci, oznaczonej ua rysunku planu konturem od 1 do 35 


sporzqdzone stosownie do arl. 55 /lsi. 3 USlmty z dnio 3 paidzir?171ika 2008 r. 0 UdOSlftPllianiu informacji 

o srodowisku 1jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie Srodowiska oraz 0 OGe1lllch oddzJalya'QJ1ia 


no ';rodowisko (Oz. U. Nr 199 paz. 1227, z pbin. mI.) 


• 	 Infonnacje og61ne 
(synteza uSlalen plam, oraz przebiegu /rybu forma/no - prawnego sporz-qri2eniCl plan", w tym 
m/OrmacJa °udziale spoleczenstwo w poslfIPowaniu) 

Zmiana Nr 2031J5120JO Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32!I 4/20JO 

"Wzg6rza staroniwskie' · przy a1. w. Witosa w Rzcszowic, w c~ci oznaczoocj oa rysunlu planu 

kooturem od I do 35, zostala opracowana oa podstawie Uchwaly Nr LXXXIIVI490/20 10 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 9 listopada 2010 1. W sprawie przysUijJienia do sporzaP,zenia miejscowego 

planu zagospodarowania przcstrzcnncgo. Ucbwala 0 przysl4Picniu obejmuje obszar 0 powierzchni 

okoto 2,56 ba. 

Projckt zmiany planu, przedstawiony Radzie Miasta do uchwalenia obejmuje d",'a obszary, 

po\oZonc w rcjonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie. 

Priorytetowym celem opracowywanej zmiany planu jest dopuszczenie mozliwosci rcalizacji 

zabudo",y micszkaniowcj wielorodzinnej. jednorodzinnej omz zabudowy uslugowej, zgodnie 

z wnioskami z1ozonymi przcd prZYSl4Picnicm do sporzqdzcnia =iany planu . 

Zmiana planu okresla r6wniei nowc zasady zabudowy i zagospodarowania dla teren6w 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gl6wnie 

w zakresie: intensywnosci zabudowy, powicrzcbni biologicznie czynnej, "ysokosci hudynk6w 

oraz zasad obslugi kOO1unikacyjoej i zasad podzialu terenu na dzialki budowlane. 

Ustalerua projektu planu nie naruszaj<t ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal<t Nr XXXVIVl13/2000 
z dnia 4 lipea 2000 1. Z p6m. zm. Studium dla teren6w oznaczonycb oa rysunku zmiany planu 
symbolami 21MN oraz 4U, przeznaczonyeh pod teren zabudowy mieszkaniowej jedoorodzinnej 
oraz teren zabudowy uslugowej , okreSla kierunek zagospodarowania jako zabudow~ mieszkanio"'·l1 
",~clorodzinnej. Z uwagi na fakt , ie s<\Siedztwo tego terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz uslugowa oraz potrzeb~ zachowania ladu przestrzennego, zmiaoa taka nic narusza 
ustaJen Studium. Dla teren6w oznaczonych w zrnianie planu symbolami: lIMN oraz 12MW - tereny 
zabudo\')' mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereoy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
Studium okreSla kierunek zagospodarowania w pooldniowo-zacbodniej c~ci pod zabudow, 
mieszkaniowll wielorodzinn'l a w p6lnocno-wschoclniej pod zabudow~ jednorodzinn<t. Ze wzgl<;du 
na przebiegaj<tC<\. przez ten teren lim, "ysokiego napi~cia 110kY zagospodarowanie tego terenu jcst 
ograniczone, szczeg6Jnic w p6lnococj jego c~sci . Zrniana przeznaczema terenu zgodnie ze zmian'l 
planu na zabudm", wielorodzinrut, zgodna jest ze Studium a takte wpJynie korzystnie 
na zagospodarowanie tego terenu. W relu zacho\vania !adu przestrzennego oraz umoiliwienia 
realizacji zmiany planu umano, i.e zmiana planu nie bc;dzic spr=zna z ustalemami Studium. 

Przyj,te w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzgl<;dJ1iaj<t wyst,pujqce uwarunkowania 

zagospodarowania przcstrzcnncgo tcrenu oraz powi<\Zllnia funkcjonalno-przcstrzcnne z terenami 

s<tsiednimi 

Zmiana planu wraz z niezb<;dJ1ymi dokumentarni planistycznyrni, w tym progoOut oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoZ4 skutk6w finansowycb zostala opracowany zgodnie z obowiqzuj"",ymi 

w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennyrn (Oz. U. z 2003 r., Nr. 80, poz. 717 z pOin. zm.) ora2 rozporntdzenia Ministra 

Infraslruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagancgo zakrcsu p~eklu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego (Oz . U z 2003 r., Nr 164, poz. (587) . 

W trakcie spofZl\dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategicZ!ll\ oceny oddziaJywania 

na srodowisko, z zapewnieniem udzialu spoleczeilS1Wa, stosownie do wyrnogow ustawy 

z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udo~pnieniu inforrnacji 0 srodowisku i jego ochronic, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska ora2 0 ocenach oddzialywania na srodo\\·isko (Oz. U. z 2008 r., 

Nr 199, poz. 1227). 

Zmiarra planu zostala spor~ona z docbowaniem obowi~zuj~ych procxxlur wynikajqcych 

z "W . przepis6w. 

Pre~'dcnl Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 25 stycznia 2010 r. 0 przystwicniu do spor~dzenia 

Zrniany Nr 20311512010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 

"Wzgorza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzcszowie, w c~ci oznaczonej na rysunku planu 

konturem od 1 do 35, poprzez ogloszenie w ga2eta codzienna "Nowiny", 

przcz obwieszczenie na tablicy ogJoszen w Urz¢zic Miasta Rzeszowa, a talae w Biulct)11ie 

lnfurmacji Publiczncj (BIP) - na stronic intemetowej Urzydu. W ob"icszczeniu i ogloszcDiu podano 

tennin i zasady skladania ",nioskow do projektu =iany planu. Temtin skladania wnioskow 

wyznaczono do dnia 16 lutego 2011 r. Prezydcnl Miasta Rzcszowa rozpatrzyl ww. vmioski 

rozst~'gni,ciami w sprawic rozpatrzcnia wniosk6w z dnia 16 czerwca 2011 r. 

Na posicdzeniu w dniu 22 czerwca 20 I I r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

zaopiniowala pozytywnie projekt Zmiany nr 203115/2010 Miejscowcgo Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza staroniwskic" przy al. W Witosa w Rzeszowie, W c~ci 

omaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, z uwagam;, kt6re zostaly uwzgl«dnione 

w prCliekcie zmiany planu. 

Prezydcnt Miasta Rzeszowa wyst~il 3 paidzicmika 2011 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie 

projektu zmiany planu do wlasciwych instytucji i organow. Projekt zmiany planu "'Ta2 z prognozq 

oddzialywania na srodowisko, 205tal wylozony do publicznego wgl~du, w dniach od 16 grudnia 

20 J I r. do 19 stycmia 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenic Prezydenta M iasta Rzeszowa 0 terminie 

wyloi:enia do publicznego wgl¥lu projektu zmiany planu i ,,Prognozy" ukazato si~ dnia 

8 grudnia 20 J I r. w g=ie codziennej "Nowiny", na tablicy ogloszet\ w Urzl(dzie Miasta Rzeszowa 

oraz w Biulctynie infOlmacji Publiczncj (BIP) na stronic intemetowej Urz<;du. 

W dniu 12 stycznia 2012 r. odbyla si~ dyskusja publiczlla Dad rozwi~ami przyj~tymi w projekcie 

zrnianr p1anu. Do projektu, w terminie przcwidzianyrn ustaw'l, nie kr6tszyw nit 14 dni 

od zakonczenia okresu wylozenia planu, tj . w czasie do 2 lutego 2012 r. wplynl(!a jedna uwaga 

dotyczqca przxjl(tych w projekcie zmiany planu rozwiqzail . Zlotona zostala pismem w dnill 20 grudnia 

2011 r. Zarzqdzcniem Nr VII457/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. Prczydent Miasta Rzeszowa odrzlIcit 

uwag~ wniesiolUt do projektu zmiany planu , podtrzymujqc tym samyrn wlasne zdanie wyraione 

w rozstrzygni,ciu wnioskow zlozonych po przystwieniu do sporzqdzenia planu . Rozslrzygni~cic 

to wskazuje, it wprowadzone zmiani\. planu podzialy terenu znajduj!\, odzwierciedlenie 

w istniej~ych oraz propollowanych podzialach w terenach si\.siednich, zachoWllji\.c lad 

przestrzenny oraz owczesni\. wol~ wlasciciela nieruchornoSci. 

Uchwal~ Nr XXX/56912012 z dnia 27 marca 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila Zmiall~ 

Nr 203115/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzeIlllego Nr 3211 4/2000 "Wzgorza 
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staroniwsk.i,," przy aI . W Witosa w Rzeswwie, W c~sci oznacwnej na !y;unku planu konturern od I 

do 35, podejrnuji\.c jednoczesnie rozstrzygni,cie w sprawie rozpatrzenia IIWag. 

• 	 Uzasadnienie wyborn przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywan~'ch rozwiJp:an 
a1tematywoych. 

W trakcic sporzqrlzania Zruiany Nr 203/15/2010 Miejscowcgo Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32/14/20()() "Wzgorza staroniwsk.ic" przy al. W. Witosa w Rzeszowie. IV c~ci 

oznaczonej na rysunku planu konturcrn od I do 35 IV ramach opraco"ywanych koncepcji 

funkcjonalno-przesrrzcnnych, rozpatrywano kilka rozwi¥<Ui altematywnyeh. Do!yczyly ooe zasad 

zagospodarowania i warunkow zabudowy terenll. Wplyw oa srodo,,·isko analizowanych rozwiqzail. 

altematymlych !lie roznil si, w sposob is'lotny, poniewaz rnotliwose wariantowania ustaJcri zmiany 

planu, maji\.cych istotny "'P!)'\v na srodowisko, ogranicwna byla koniccZDoscill uwzgh;dnienia: 

ustalen obowillZUjqcego dokumentu Studium Uwarunkowaii i Kicrunkow Zagospodarowania 

Proestroennego Miasla Rzeswwa, uchwalonego uchwali\. Nr XXXVlJ!l1J/2000 z dnia 
4 Iipca 2000 r., z poin. zm., z ktorym S'losownie do obowii\.2Ujqcych przcpisow, plan musi bye 

zgodny, 

kontynuacji idei obowii\.2Ujqcego planu micjscowcgo, 

isrniej<\CC&o zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymaJny wariant projektu zmiany planu, uwzgl~dniaji\.cy wszyS'lkie 

U\varunkowama wy~pujqce w jego granicach oraz uwarunkowania zewm;trmc, co poh\~erdza 

sporZl¥iwna prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 rnformacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag\, i w jakim zakresie zostaly uwzgl\'dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania oa srodowisko; 

Do projektu zmiany planu wstala sporZl¥iwna prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~iono, m.in. informacjc zawarte 
W opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszcgo projektu planu 

omz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszo,,~e 

i Paiistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeswwie. 

W zmianie planu uwzgl¢niono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale 7 ,.Prognozy" wskazano ustalenia zmiany planu, ktore ograniczajq wplyw 

negaty\\-'Oych oddzialywaii na srodo,,~ko, mogi\.Cych bye rezultatem rozv.iqzaii zawartych 

w projcktowanym dokillnencie . 

• 	 lnformacja w jaki sposob zostaly wzi~ pod uwag\, i w jakim zakresie zost1lfy nwzgl~dnione 
opinie wla.sciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustswy; 

Projckt zmiany planu wraz z prognoZi\. oddzialywania na srodowisko przekazano 

do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wni6s1 uwag do proJektu planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: 

WOOS.41O.4.227 .2011.AP-4 z dnia 12 paidziernika 2011 r. (wplyn,lo dnia 13 .10.2011 r.) 

zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

W procesie uzgadniania projcktu planu, projekt wraz z prognozi\. oddzialywania na srodowisko 

przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
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w Rzeszowie. Pismem male PSNZA612-2-44/2011 z dnia 20 paidziernika 2011 f (wplyn,lo 

dnia 28.10.2011 f) - uzgodniono projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

» 	 Uwagi i wnioski zgloszonc przcz innc organy nit wymienione w art. 57 i 58 WW. ustawy, 

w tym organy uprawnione do opiniowania Iub uzgadniania miejscowe!,'O planu na podstawie 

ustawy 0 pJanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wla.sciwych organaw i instytucji 0 przysUyJieniu do sporotflzenia zmlany 


planu, \\1uoski zloZyli: 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Paristwowej Straiy Poiamej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.5562/1 III 1 z dnia 24 styeznia 20 II r. (wplym,lo dnia 26.01.20 II f), 


Po1skie GOnuetwo Naftowc i GazO"wnictwo SA w Warszawic - Oddzial w Sanoku - pi~rno znak: 

GM-750/36/11 z dnia 27 stycmia 2011 f (wp!yn~lo dnia 31.01.2011 f), 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOSAIO.3.36.2011.AP-2 z dnia 31 stycznia 2010 r. (wp/yn,lo dnia 2.02.2011 f), 


Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zak!ad Gazowniczy w Rzcszowie 

- pismo znak KSG IWOTOIOnO/14/2/11 z dnia 31 st)'cznia 2011 r. (wpIYIl,lo dnia 

03.02.20 II f), 

UrZ<jd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo mak: RR.VI.7634.1.24.2011.ADS z dnia 4 lutego 2011 r. (wplyrll,lo dnia 09.02.20 II f), 

Wojewoda Podkarpacki, Kierowrrik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
UV .743.1.16.20 II z dnia 9 lutego 2011 r. (wpIyn,lo dnia 1402.20 II r.), 

Operator Gazociqg6w Przesylowycb GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TIA02.29.1.20 11.MP z dnia 8 lutego 2011 r. (wplyn,lo dnia 1402.20 II r.), 

Wszystkie wnioski zostal)' uwzg~olle przy opracowaniu projektu planu. 

~ 	 Po ogloszerriu 0 przysUyJieniu do sporzqdzenia planu, w wyznacZOllym tenrrinie 

skladania wnioskaw tj. do dnia 16 lutego 2011 f, zlozono jeden wniosek 0 kt6rych mowa 

w art. 17 pkt I ustaw), 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn po tym tenninie zlozono 

dwa wnioski, z uwagi na zmiany w obowiqzuj~ym prawie w zakresie art. 17 ust 4) ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ww. wnioski rozstrzygniyto 16 czerwca 

2011 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 


Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala nr llIl4/20 II z dnia 

22 czerwca 2011 r., 


Prczcs Urzydu Komurrikacji Elektroniemej, Urzqd Komurrikacji Elektronicmcj - Dclegatura 

w Rzcszowie - pismo mak: ORZ-WKT -61730-121/11 (2) z dnia 12 paidziemika 20 II f 


(wplyn,lo dnia 14.10.2011 r.), 


Podkarpacki Panstwowy WojewOdzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak SNZA612
139111 zdnia II paidzienllka2011 r. (wp/yn~lodnia 13.10.2011 r.), 


W~jewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo mak: 

UV743.2.137.20 II z dnia II paidzienIika 2011 f (wplyn~lo dnia 12.10.20 II r.), 
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larz:<td Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowic - pismo znak: PP-IIl.7634 .1.147.20 I I.ADS 
z dnia 18 paidziernika 20 II r. (wplynylo dnia 21.10.2011 L), 

Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323. J09.2011.MR z dnia 
25 paidziemika 2010 r. (wplyn~o dnia 27. J 0.20 11 T.), 

Operator Gazociijgow Przcsylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowic - pismo znak: 
IT.402.465 .1.20 II .KP z dnia 7 paidziernika 20 II r . (wplyn,lo dnia 11.10.20 II r .) , 

PGE Dystrybucja SA Oddzial Rzeszow Rcjon Dystrybuc,ii Encrgii RzeszOw Teren - pismo znak: 
SR-8/DP-14376IPP-161l782120 IUDP-13163 z dnia 24 paidziernika 2011 r. (wplyn,lo dnia 
26.10.2011 L), 

Projekt planu IV zakresic przcdlownym do uchwalcnia zostal zaopiniolVany i uzgadrrioD Y. 

~ Uwagi 

Do wylozonego do publicznego wglqpu projek1u Zmiany Nr 20311512010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowani Przcstrzennego Nr 32114/2000 .,WzgOrza staroruwskic" przy aL W . Witosa 

w Rzeszowic, w cz,sci oznaczonej na rysunku planu konturem ad I do 35, w temtinic skladania uwag 

tj. do dnia 2 lutego 2012 L, pisrncm w dniu 20 grudnia 2011 L, wplynQla uwaga. Uwaga zostaly 

rozpatrzona Zarzq,dzeniem Prezydenta Miasta Nr VlI457/2012 z dnia 23 lutego 2012 L , W nast<;puj1(c), 

spos6b: 

• 	 Uwaga, ktorq wniosl do projektu Zmiany Nr 2031/5/2010 Miejscuwego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3211412000 "Wzgorza staronjy,'skie " 
przy al. W Wilosa w Rzeszowie, II' cz~sci oznaczonej na ry.17l1zku planu konfurem 
ad 1 do 35, pismem w dniu 21 grudnia 2011 r. , pan Jan Malec, zam 35-102 RzeszOw, 
ul. Zlola 6, dotyczqca IIslalen d/a lerenOw oZllaczollych nil rysunku zmiany p/anu 
.>ymbo/ami: 21MN oraz 4U, rozpaml}e si~ w nasl<gJlIjqcy sposlib: nie uwzgllfdnia silf. 

N icuwzgll'Cloione uwagi pnekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta rue uwzgl<;drrila uwag 

- uzasadnienie zawiera zal1(cznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXXl569/2012 z dnia 27 marca 2012 r 

w spraWle uchwalenia Zmiany Nr 203115/2010 Miejscowcgo Planu Zagospodarowania 

Przestrzenncgo Nr 32/4/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W . Witosa w Rzeszowie w cZQsci. 

oznaczonej na rysunku planu konturem ad I do 35. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczll.cego transgranicznego oddzialywania Da srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nic zachodzila potrzeba postwowania dotycZ1\cego transgranicznego addzialywania 

na sradowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu ruc spowoduj1( moZliwosci takiego 

oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyczll.ce metod i ~totliwosci przeprowadzania monitoringu ~kutk6w 
reaJizacji postlUlowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Zmiany Nr 203115/2010 Micjscowego Planu Zagospodarowania 

Przest=nnego Nr 3214/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowic, 

w c~ci oznaczonej na rysunku planu konturem ad I do 35, winien bye dokonywany zgodnic z art. 32 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r , 
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Nr 80, poz. 717 ze zm.), w ramach oceny zmian zachodz~cych w zagoSpodar()warllU przestrzennym 

oraz dokonywania oceny aktualnosci lego planu. 

Oceny tc winny bye dokonywane p= Prczydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie 

kadencji Rady MJasta Rzcszowa . Wyniki tych oren winny bye przecistawiane Radzie Miasta . 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu miejscowego. Nic rna wi~c potrzeby okrcilania dla zmiany planu specjainego systemu 

monitoringu wplywu na Srodowisko. 

ZWO.IU 
MI ESZOWi\ 

. , , ' " ( w 'LJ I) 
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