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PODSUMOWANIE 


Zmiany Nr 1921412010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Pl"'le5tnennego 

Nr 32114120000 "Wzg6rza staroniwskie" przy aI. W. Witoss w Rzeszowie, w ~ki oznaczonej 


na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla teren6w 15MN. IMNIl.:, 2MNIU 

5porzqdzone slosownie do arl. 55 usl. 3 ustawy z dnw 3 paidzlernilw 2008 Y. 0 udosl~l)flianiu injannae}i 


o srodowisku i jego ochronie. udziale spo/eczenstwa 11' ochronie srodowiska oraz 0 ocel1och oddzialywania 

na srodowisko (Dz. U Nr 199 poz. J227, z p6in. zm.) 


• 	 Informscje og6lne 
(synleztl "sralen planu omz przebiegll Irybu formalno - prawnego sporzqdzenia planll, w Iym 
Informacja 0 udziale spoleczenstwa w Pos(f(jJowaniuj 

Zmiana Nr 192/4/2010 Micjscowcgo Planu Zagospodarowania Przcstrzcnncgo Nr 32114/2010 

,.Wzg6rza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie W cZl(sei, oZIlacZ()nej na rysunleu planu 

konturem od I do 35, zostala opracowana na podstawie Uehwaly Nr LXXIV11269120 I0 Rady Miasta 

Rzeszo\\a z dnia 27 kwictnia 2010 L W sprawie przYS!4pienia do sporZ4dzenia miejseowcgo planu 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwala 0 przySf4pieniu obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 

7,28 ha. Ze wzgl~u na opini~ Miejskiej Komisji Urbanistyezno-Architektoni=ej z dnia 22 lipca 

20 II r. wyraZon'l w uehwale Nr IV1612011 oraz z uwagi na koniccmosc szybkicgo opraccwania 

planu, z opracowania wy11lczono jeden z terenow - teren zabudov,y rnicszkaniowej jcdnorodzinncj 

oznaczonej na rysunku obowi¥uj<t,Cego planu symbolem 20MN. 
Projekt zrniany planu, w c~ci przcdsrawionej Radzie Miasra do uchwaJenia obcjmujc trz)' 

obszary, 0 l~cZIlej powierzchoi ok 3,39 ha, palozone w rejonie ul. Wyspiaoskiego, ul. Niemena 

i ul. Krajobrazowej w Rzes2Owie. 

Priorytetowym celem opracowywancj zmiany planu jest dopuszczcnie moi.liwosci rcalizacji 

uslug oswiaty: przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz uslug opieki 

nad dzieCrni w wieleu do lat 3. 

Zmiana planu okresla rowniez nowe zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenow 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, glownie 

w zakresie: intensywnosci zabudowy, powierzchni biologiczoie ezynnej , wysokoSci budynkow 

oraz zasad obslugi komunikacyjnej i zasad podzialu tererlU na dziaJki budowlane. 

Ustalenia projektu planu s'l zgodne ze Studium Uwarunkowarl i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeswwa, uchwalonym uch\\'~ Nr XXXVIII 113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. 

z poin. zm. Jedynie w przypadku dwoch terenow tj . tercnow omaczonych w obowi¥ujllcym planie 

rniejscowym symbolern 2MN i 20MN przeznaczonych pod zabudow~ mieszkanioWll jedr:lorodziIUl'l, 

zauwaia si~ rozbiemosci. W przypadku terenu omaczonego symbolem 20MN, brak zgodnosci 

ze Studium, ze wzgl~u na wylqczcnie tereou z opracowania, nie rna wplywu na projekt zmiany planu 

Teren 2MN 20stal do dnia dzisiejszego w wi~kszosei zagospodarowany zgodnie z obowi¥uj'lcym 

planem, w eelu zachowania ladu przcstrzcnnego oraz urnoi.liwicnia rcalizacji zrniany planu zgodnie 

z wnioskiem inwestora, umano, i£ zmiana nie blXlz:ic sprzecma z ustalcniami StudiLlID. 

Przyj<,:te w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzglfldniajll wy~pujllee uwarunkowania 

zagospodarowania przcstrzcnnego tereIlU oraz powi¥ania funkcjonaino-przcstrzclUlc z tcrcnami 

s'lSiednimi. 

Zmiana planu wraz z niezbfldnyrni dokumeotarni planisrycznymi, w tym prognoZ<\. oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoZl\ skntkow finansowyeh wstala opracowany zgodnic z obowi¥uj'lcyrni 

w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr. 80 paz . 717 z poin. ZIll.) oraz rozporz<tdzenia Ministra 
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Infrastrul'tury z dnia 26 sierpnia 2003 L, W sprawic wymaganego zam-su projektu lniCjscowcgo 

zagospodarowania przeslrzennego (Dz. U. z 2003 T., Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporz!(dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiCZll<l ocen~ addzialywania 

na sradowisko, z zapewnienicm udzia!u spolcczeilstwa, stosownie do wymogow ustawy 

z dnia 3 paWziemika 2008 r. 0 udost@nieniu informacji 0 srodowisku i ;ego ochronie, udziale 

spolcczenstwa w ochronic srodowiska oraz 0 ocenach addzialywania na srado"isko (Dz U. z 2008 r., 

Nr 199, poz. 1227). 

Zmiana planu zostala sporzqdzona z dochowanicm obowiqzujqcycb procedur w}nikajqc)'cb 

z ww. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 9 czerwca 2010 r. 0 przystqpieniu do sporntdzenia 

Zmiany Nr 192/4/2010 Micjscowego Planu Zagospadarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 

"Wzgorza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w cZf;'sci, oznaczonej na rysunku planu 

kontllrem od I do 35. poprzez ogloszenie w gazecie codziennej "NowinyY, przez obwieszczenie 

na tablicy ogloszen w Urz¢zic Miasta Rzcszowa, a takic w Biulctynic Informacji Publiczncj (BIP) 

na stronie intemetowej UrZf;'du. W obwies=eniu i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania 

"niosk6w do projcktu nniany planu. Tcrmin skladania ,,·nioskow wyznaczono do dnia 21ipca 2010 r. 

Na posicdzcniu w dniu 22 czerwca 20 II r. omz 22 lipca 2011 r. Miejska Kornisja Urbarustyczno

Architektoniczna zaopiniowala pozylywnie projekt Zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przcstrzcrmego Nr 32/1412000 "Wzgorza staroniwskic" przy al. Vi Witosa 
w Rzeszowie w cZf;'$ci, oznaczonej na rysunku planu konturem ad 1 do 35, w zakresie tcrenow 

oznaczonych na rysunku planu syrnbolami: 15MN, IMNIU, 2MNIU, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW 

z uwagami, ktOre zostaly uwzgl<;dnione w projekcie zmiany pJanu. W zakresie terenu oznaczonego 

w obowiqzujqcyrn planie syrnbolem 20MN opinia Komisji byla negatywna. Komisja zaproponowala 

poszerzenie zakresu zmiany planu 0 tereny sqsiednie omaczone symbolami 4ZI>111 (tereny publicznej 

zieleni parkowej niskiej i wysokiej) oraz 10KXIKO (teren publicmego ciqgu pieszo-jezdnego), w celu 

umoZliwienia lepszej obslugi komunikacyjncj terenu. Zmiana planu w tym zakresie zostala uchylona, 

zamierza si~ podjqc nowq uchwal~ 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany planu w szerszym 

konturze, uwzgl<;drUajqc opini~ Komisji. Dalszcj proccdurzc formaIno-prawncj paddajc si~ projckt 

Zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospadarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 

"Wzgorza staroniwskie" przy aI. W Witosa w Rzeszowie w ~ci, omaczonej na rysunku planu 

konturem ad 1 do 35, dotyczqcej terenow omaczonych symbolami 15MN, IMNIU, 2MNIU, 2MW, 

3MW, 4MW, 5MW. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil 3 paidziernika 2011 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie 

projektu nniany planu do wlaSciwych instytucji i organow. Projekt nniany planu WTaz z prognozq 
oddzialywania na sradowisko, zostal wyloZony do publicmego wg1qdu, W dniach ad 16 grudnia 

2011 L do 19 stycznia 2012 L Ogloszenie i obwieszezenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie 

wylo2enia do publicznego wglqdu projektu zmiany planu i "Prognozy" ukazalo sj~ dnia 

8 grudnia 20 II r. w gazccic codziermej "Nowiny", na tablicy ogloszen w UfZI;dzic Miasta Rzcszowa 

oraz w Biuletynie lnformacji Publicmej (BIP) - na stronie intemetowej Urz.,du. W dniu 

12 stycznia 2012 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwiqzanianli przyj~t)mi w projekcic nniany 

planu. Do projektu, w tenninie przewidzianym ustaw'l., nie kr6tszym niZ J4 dni ad zakoriczenia okresu 

wyioienia planu, Ij. w czasie do 2 Iulego 2012 r. wplyn<;la jedna uwaga dotyczqca prz}J<;tych 

w projckcic nniany planu rozwiqzan. Ziozona zostala pismcm w dniu 27 stycznia 2012 r. 

wraz z uzupelnieniem uwagi ziozonym po terminie, tj. w dniu 14 lutego 2012 r. Zar.zqdzeniem 

2 



N r VlJ456/20 12 z dnia 23 lutego 2012 r. Prezydent Miasta Rzcszema rozpatrzyl pozytywnie w cz~sci 

uwagi wniesionc do projcktu zrrriany planu, tyro samym ponowione zostm't prace projektowe 

oraz proccdura dla cZc;Sci zmiany planu dotycZ<\cej terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Projekt zmiany planu przekazano do uchwalenia w cZ\!sci z wytqczenicm terenow ",budowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW oraz terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczoncgo symbolem: 20MN, wraz z listq 

nieuwzgh,dniouych llwag. 

Uchwal'l Nr XXXJ570/20 12 z dnia 27 marca 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila ZmianQ 
Nr 192/4/20 [0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Prz.cstrzenncgo NT 32([4/2000 "Wzgorza 

staroniwskie" przl' al. W Witosa w Rzeszowie w cz<;sci, omaczonej na rysunku planu konturem od I 

do 35 , dla terenow 15MN, IMN/U, 2MNIU, pod"jmujqc jcduoczcsuic rozstrzygnj~cie \V spra",;e 

rozpatrzcnia uwag dotyczqcych ww. tcrcnow. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj\,tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwilfUlJ\ 

alternatywnych. 

W trakcic sporzqdzania zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzgorza staroruwskic" przy al. W. Witosa Vi Rzeszowie w c~sci, 

oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, rozpatrywano kilka rozwi¥3'; a1tematywnych, 

w ramach opracowywanych koucepcji funkcjonalno-przestrzennych. Doryczyly one zasad 

zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi¥ali 
altematY'",nych nie roZniI si~ w sposob istotuy, poniewai; moZliwos6 wariantowania ustaleli zmiany 

planu, maj'lcych istotny wp1)w na srodowisko, ograniczona byla koniecmoscill uwzglQdnicnia: 

ustale,; obowillzujllcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwaloncgo uchwalll Nr XXXVllll1312000 z dnia 

4 lipca 2000 r.. z po:in. zm., z ktorym stosownie do obowillzujqcych przepisow, pIau musi bye 

zgodny, 

kontynuacji idei obowil\Zuj~o planu micjscowego, 

istuieja,.cego zagospodarowania tcrcnu. 

Wybrauy zostal optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzgl¢niaj'lcy wszystkie 

uwarunkowania lVys~puj'lce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn'P=e, co po1\vierdza 
sporz¥zona prognoza oddzial)'Wania na srodowisko. 

• 	 lnformacja w jaki spos6b zostaly wzi\,te pod uwag\, i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddziaJywania na srodowisko; 

Do projektu zmiany planu zostala spofZ<\dzona prognoza oddzialywania ustalen projcktu planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opraco"')'Waniu prognozy uwzglQdniono, m.in. informacje zawarte 

w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby ninicjszego projektu zmiany planu 
ornz uzgodniony zakrcs prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzcszowic 

i Pailstwowym Powiatowym lnspektorem Sanitamym w Rzeswwic. 

W zrnianje planu uwzgl~iono ustalenia zawarte w prognozic oddzialywania na Srodowisko. 

W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia zrrriany planu, ktOre ograniczaj'l wp!yw 

negatywnych oddzialywait na srodowisko, mogqcych bye rezultatem rozwiqzari. zawartych 

w projektowanym dokumencie. 
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• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uWRgl' i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlaSciwych organc\w, 0 kt6rych mOWR wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt zmiany planu wraz z prognoZll oddzial)'wania na srodov.isko przekazano 

do zaopiniowarua przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie . ROOS 

rue wni6s1 uwag do projektu planu ani prognozy oddziatywania na srodowisko - pismem znak: 

WOOSAIOA.226.201I.AP-4 z dnia 12 paidziemika 2011 L (wplynl'to dnia 13.10.2011 L)

zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

W procesie uzgadniania projckru planu, projekt wral z PrognoZll oddzialywania na srodowisko 

przckazano do uzgodnienia do Pailstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitamego 

w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-43/2011 z dnia 20 paidziernika 2011 L (wplynl'lo 

dnia 28 . 10.2011 L) - uzgodniono projekt planu bez uwag . 

• 	 Informacja W jaki spos6b zostaIy wzi~te pod uwa~ i w jakim zakresie zostaty uwzgll'dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

). 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nii: W)'Il1Jeruonc wart. 57 i 58 ww. ustawy, 

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

ustaw), 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieruu wlaSciwych organ6w i instytucji 0 przystlyJieniu do sporutdzenia zmiany 


planu, wnioski zIoZVli : 


Wojcwoda Podkarpacki, Dyrektor Wydzialu Infrastruktury - pismo znak: UV7041-1-71110 

z dn.ia 16 czerwca 2010 L (wplynl'lo dnia22 .06.2010 L), 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

ROOS-18-WOOS-7041-3-60/2l1O/ap z dnia 18 czerwca 2010 L (wplynl'lo dnia 2206.2010 L), 


Urutd Marszalkowski WojewOdztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo znak: RR.VLKCh.7323/ 1-104110 z dnia 29 czerwca 2010 L (wplyn"lo dnia 2.07.2010 L), 


Prezes Urz¢u Komunikacji Elektronicznej - pismo znak: DRI-075-5/l 0(2) z dnia 30 czerwca 

2010 r. (wplyn"lo dnia 5.07 .20 I 0 r.), 


Podkarpacki Komendant WojewOdzki Pailstwowej StraZy POZamcj w Rzeszowic - pismo znak: 

WZ.556Z/23/1O z dnia 12 sicrpnia 2010 L (wplyn~lo dnia 17.06.2010 L), 


Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowic - pismo znak: 

TI-0300-52110 Jas/GG/01 zdnia 17 czerwca 2010 r. (wplyn~lodnia 21.06.2010 r,), 


Dyrektor Okr~gowego UrZ\'du G6rniczcgo w Kroonie - pismo znak: KRO/512/48/101MA 
z dnia 11 czerwca 2010 L (wplynl(lo dnia 28 .06.2010 L), 


Polskie GOrnictwo Naftowe i Gazownictwo S .A w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/2/ 165/10 z dnia 22 czerwca2010 r. (wptynl(lo dnia 28 .06.2010 r.), 


Telekomunikacja Polska SA - pismo znak TOTfESCUIR/744!794IDWIIO z dn.ia 25 czerwca 
2010 r. ("'1'1. On. 29.06.2010 L), 


PGE Dystrybucja SA OddziaJ Rzesz6w Rejon Dystrybucji Energii Rzesz6w Tcren - pismo 

znak: SR-8IDP-6537IPP-16111 3/20 1O (wptyn~o 02072010 r.) , 


Wszystkie wnioski zostary uwzgl~one przy opracowaniu projektu zmiany planu. 
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~ 	 Po ogloszeniu 0 przystqpicniu do spofZ4dzenia zmiany planu, w "')'znaczonym terminie 

sk1adania wnioskow tj do dnia 2 lipca 2010 f, nie zlozono wniosk6w 0 klorych mowa wart. 17 

pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowanilJ przestrzennym. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Arehitektoniezna Ucbwala Nr nU3120 II z dnia 
22 ezerwca 2011 r., 

Yficjska Komisja Urbanistyezno - ArcbitektOlliczna Uchwala Nr )V/6/20 II z dnia 
22 lipca 20 II r., 

Prezes Uro;du Komunikacji Elektronicznej, Urzqd Komunikacji Elektroruczncj - Dclcgatura 
w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-126/ 11(2) z dnia 17 paidziemika 2011 r. 
(wp1yn~lo dnia 19.10.20 I I r.), 

Wojcwoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
UV.743 .2. 139.2011 z dnia II paidziemika 2011 r. (wplyn,lo dnia 12 .10.20) I r.), 

Zarzq,d WojewOdztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP·llI.7634 . I. 150.20 II.ADS 
z dnia 18 paidziemika 20 II r. (wplyn~o dnia 21.10.2011 r.) , 

Micjski Zarzq,d Dr6g w Rzeszowie . pismo znak: ID .7323 .94.2011.MR z dnia 
25 paZdziemika 20 lOr. (wp~o dnia 27.10.20 II L), 

Podkarpacki Komendant WojewOdzki Panstwowej Strai:y POZarncj pIsmo znak 
WZ.5562 .101.11 z dnia 6 paidziemika 2011 r. (wplync;lo dnia 10.10.2011 f), 

Operator Gazoci'Ylow Przesylowych GAZ·SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo mak: 
ITA02A65.1.2011.KP z dnia 7 paidziemika 2011 r. (wplyn«lo dnia 11.1 0.201l r.), 

Komenda Miejska Pailstwowej Straiy Pozamej - pismo znak MZ.5562123·2Ill z dnia 
18 paidziemika 2011 r. (wp!yn~o dnia 20. lO.20t I L), 

PGE Dystrybucja SA Oddzial Rzesz6w Rejon Dystrybucji Encrgii Rzcsz6w Tercn . pIsmo 
znak: SR·8IDP·14376IPP·161l731/201I/DP·13161 z dnia 24 paidziemika 2011 r. (wplyn~lo dnia 
26 .10.2011 r.), 

Wojewoda Podkarpacki , Kierownik Oddzialu Infrastruktury - pismo mak LTV.743 .2. 140.2011 
z dnia 27 paidziemika 2011 r. (wplyn,lo dnia 3.11.2011 r.), 

Projekt zmiany planu w zakrcsic przedlozon)1n do uchwalenia 20stal zaopiniowany i uzgodniony. 

~ Uwagi: 

Do w1'lozonego do publicmego wglqdu projektu Zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowani Przestrzennego Nr 3211412000 "WzgOrza staroniwskie" przy at. W . Witosa 

w Rzeszowie w e~ci , oznac2Ouej ua rysunku planu konturem ad I do 35, w terminie skladania uwag 

tj. do dnia 2 lutego 2012 L, pismem w dniu 27 styczrria 2012 r. , wplyn"la uwaga wraz z uzupel.nieniem 

ww. uwagi - pismo z dnia 14 lutego 2012 r. Uwagi zostaly rozpatr2One Zarz<jdzcnicm Prczydcnta 

Miasm Nr VIl456/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. , w uast"puj~cy spos6b: 

• 	 Uwagi, kt6re wniosla do projektu Zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego P!cmu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 '.' Wzgorza staroniwskie" 
przy at. W. Wi/osa w Rzeszowie, w cz((.ki oznaczonej na rysunicu plan1l konlurem 
od 1 do 35, pismem w dniu 27 stycznia 2012 r. oraz pismem 
z cinia 14 lu/ego 2012 r., WIKANA S.A., zs. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11, 
ciotyczqce uSlaleil dla lerenaw oznaczonych na rysunku pianu symbolami: 3MW 
i 5MW, rozpatruje si~ w nasl'UJUjqcy .Iposob: uwzgl(,dnia si(' HI Cz(,sci. 
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Ze 	 wzglf(du na zakres zmian w pro.ickcie zmiany planu wyniklycb z uwzgll(dniona uwagi 

Zar~eniem Prezydenta Miasta Rz.eszowa Nr VU45612012 z dnia 23 lutego 1012 f., do uchwalenia 

przekazano projekt zmiany planu dotycZ<!.cy terenow 15MN, IMN/ U, 2MN/U. Zmiana planu 

w m.esie terenow zabudowy micszkaniowcj wielorodzinnej wyrnaga ponowienia procedury. 

• 	 Wyniki postfpow8nia dotyCZJtcego transgraninttegO oddziatywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycZl\.cego transgranicZIlcgo oddzia.lywania 

l1a srodowisko, gdyz ustalcnia projektl1 znuany planu nie spowodujq mozliwoSci takiego 

oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz,!ce metod i ~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dolaunentu; 

Monitoring skutkow reaJizacji Zmiany IlT 192/4/20 10 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32/4/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w c~ci, 

oznaczoncj na rysunku planu kontorem od I do 35 , winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustaW)· 

z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przcstrzetmym (Dz. U z 2003 r., Nr 80, 

poz. 717 ze zm.), w ramach oceny zmian zach~ch w zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz dokonywania occny aktualnosci \ego planu. 

Occny tc winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmnicj raz w czasic 

kadcncji Rady Miasta Rzeszowa . Wyniki tych occn winny bye przedstawiane Radzie Miasta . 

Okreslona ustawowo proccdura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu miejscowego. Nie rna wi,c potrzeby okreSlania dla zmiany planu specjalncgo systemu 

rnol1itoringu wplywu na srodowisko. 

nil mo HOZWO.1I I 
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