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PODSUMOWANIE 

DO ZMlANY NR 202/14/2010 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO NR 511112002 PRZY RYNKU STAREGO MIASTA MIF;DZY 


KAMIENICAMI NR 19 I NR 24 W RZESZOWIE 

sporzqdzone slosownle do arl. 55 usl. 3 uslawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 UdOsf'3JnianilJ in/orlnae}i 

o srodowisku ijego ochronie, udziaJe spaleczenstwa W ochronie srodowisk.a oraz 0 ocenach oddziai),rwania 
na srodowisko (Dz. U. Nr ) 99 paz. }22 7. z pain. zm. ) 

• 	 lnformacje ogolne (.>ynl= uslalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego 
sporzqdzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenslwa w poslqJOwmnu). 

Zmiana Nr 202114/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5111/2002 
przy Rynku Starego Miasta mi~zy kamienicami nr 19 i ill 24 w Rzeszowie zostam opracowana 
na podstawie uchwaly Nr LXXXfl406/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
PrzystlyJienie dotyczy!o obszaru 0 powierzchni tOZsamej z powierzchni!\ zmienianego planu, 
tj. 0,35 ha. 

przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu zabudo"Y usrugowej, w zwi¢u z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami wyst\lluj!\cymi 
na terenie obj~tym planem. Z uwagi na szczeg6ln!\ lokalizacj~ i poioZenie w obszarze zespolu 
zabytkowego w Rzeszowie, wpisanego do rejestru zabytk6w pod nr A-325, decyzj'l z dnia 30 stycznia 
1969 r., prace projektowe odbywaly si~ przy scislej wspOlpracy z Ur~em Konserwatora Zabytk6w, 
z uwzgl~dnieniem historyczoego kontekstu przestrzennego. 00 obowil\ZUj4C"go planu wprowadzono 
m.in. zmiany dotycZIjCC parametr6w zabudo"Y. Zwi~kszono maksymaln!\ ilose kondygnacj i 
dopuszczon!\ w budynkach, z poszanowaniem S!\Siedztwa kamienic istniej'ICych. 

Ustalenia projektu zmiany planu s!\ zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, ucbwalonym uchwa!!\ NT XXXVllfll3/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. z p6tn. zm. Przyjf;'te w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzgl."ctniaj!\ 
"Ystf;'puj!\ce uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terenu oroz powi!\Z3nia funkcjonalno
przestrzenne z terenami s!\Siednimi. 

Zmiana planu wraz z niez~nymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ!\ 
oddzialywania na srodowisko ornz prognoZ!\ skutk6w finanso"Ych zostala oprocowana zgodnie 
z obowi!\ZUj'ICymi w tym zakresie przepisami usta"Y z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr. 80 z 2003 r., poz. 717 z p6in. zm.) 
oraz rozpol"Z!\dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprowie "Ymaganego zakresu 
projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporZ!\dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn!\ ocen", 
oddzialywania na srodowisko, z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w 
nstawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udos~pnieniu informacji 0 Srodowisku ijego ochronie, udziale 
spoleczeilstwa w ochronie srodowiska ornz 0 ocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227). 

Zmiana planu zosW spomtdzona z dochowaniem obowi!\Zuj!\cych procedur "Ynikaj'ICych 
z ww. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 251istopada 2010 r. 0 przystlyJieniu 
do spomtdzenia zmiany Nr 202114/2010 Miejscowego Plann Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 5112/2002 przy Rynku Starego Miasta mi~ kamienicami ill 19 i ill 24 w Rzeszowie, poprzez 
og!oszenie w prasie miejscowej Gazeta Codzienna "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy 
ogloszen w Ul"Zf;'dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie l11formacji Publicmej (BIP) - na stronie 
intemetowej Urz~u. W obwieszczeniu i pgloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w 
do pIojektu planu. Termin skladania wniosk6w wyznaczono do dnia 17 grudnia 2010 r. 



Na posiedzeniu, w dniu 4 paidziernika 2011 r., Miejska Komisja Urbanistyczno
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt nniany Nr 202/14/2010 Miejs<oowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 51/212002 przy Rynku Starego Miasta miydzy kamie~icami 
nr 19 i nr 24 w Rzeszowie. Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem BRMRI7323/3l!/911111 
z dnia 27 paidziernika 2011 r., wystlijJil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu 
do pozostalych wlaSciwych instytucji i organ6w. 

W zwi¢u z uwzg1\?dnieniem wniosku firmy Fasada sp. z 0.0., kt61)' wplynlil w dniu 
5 grudnia 20 II r., skorygowany projekt zmiany planu zostal ponownie przedstawiony 
do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistycmo-Architektonicmej w dniu 15 grudnia 2011 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem z dnia 15 grudnia 2011 r., wystliPil 0 zaopiniowanie 
i uzgodnienie projektu zmiany planu do pozostalych wlasciwych iostytucji i organ6w. 

Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnier't, projekt zmiany planu wraz z prognoZli 
oddziaiywania na srodowisko, zostal wy!o:i:ony do publicmego wgllidU, w dniach od 161utego 2012 r. 
do IS marca 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia 
do publicznego wgllidu projektu zmiany Nr 20211412010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 5112/2002 przy Rynku Starego Miasta mi\?dzy kamienicami nr 19 i nr 24 
w Rzeszowie i "Prognozy" ukazalo si\? dnia 8 lutego 2012 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", 
na tablicy ogloszen w UfZ\?dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicmej (SIP) - na 
stronie intemetowej UfZ\?du. W ogloszeniu podano termin dyskusji publicmej oraz tennin skladania 
uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 29 marca 2012 r. 

W dniu I marca 2012 r. odbyta sil' dyskusja publicma nad rozwil\Z3Oiami przyj\?tymi 
w projekcie zmiany planu. Do projektu, w terminie przewidzianym ustaw'!, nie kr6tszym nii: 14 dni 
od zakonczenia okresu wylozenia planu, tj. w czasie do 29 marca 2012 r. nie wpiyn\?/y uwagi 
dotyc~ przyj\?tych w projekcie planu rozwilizan. 

Projekt zmiany planu przekazano do uchwalenia. 

Uchwa~ Nr 1(XXll.l.6.?'~ . .I2012 z dnia ZLt.~~..... 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa 
uchwalila zmian\? Nr 202/14/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 5112/2002 przy Rynku Starego Miasta mi\?dzy kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadoieoie wyborn Przyjftego dokomeotn w odoiesieoin do rozpatrywaoyeb rozwi'lZ"D. 
a1tematywnycb. 

W trakcie spo~zania projektu zmjany Nr 202114/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5112/2002 przy Rynku Starego Miasta mi\?dzy kamienicami 
nr 19 i nr 24 w Rzeszowie nie rozpatrywano rozwi¥3J\ altematywnych. Niewielka powierzehnia 
obszaru zmiany planu, a przede wszystkim istniej'ICe zagospodarowania terenu, realizowane zgodnie 
z obowi'lZlljlicym planem miejscowym uniemoZliwialo rozpatrywanie wariantowych ustalen planu. 
Zmiany wprowadzone do planu obowi'lZlljlicego uwzgll'ciniaty wszystkie uwarunkowania wystl'puj'ICe 
w jego granicach oraz uwarunkowania zewn\?trzne, co potwierdza spo~dzona prognoza 
oddzialywania na Srodowisko i nie majlt istotnego wpiywu na Srodowisko. 

• 	 lnformacja w jaki spos6b zostaty wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzgifdoiooe 
nstalenia zawarte w prognozie oddzialywania 08 srodowisko. 

Do projektu zmiany Nr 202/14/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestr7,ennego 
Nr 511212002 przy Rynku Starego Miasta mi\?dzy kamienicami nr 19 i nr 24 w Rzeszowie, zosta!a 
sporzJ¥lzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu na srodowisko przynodnicze. 
Przy opracowywaniu prognozy uwzg1\?dniono, m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby tej zmiany oraz uzgodniony zakres prognozy 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawiera!a uwag do projektu zmiany planu. 
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W rozdziale 8 nPrognozy" wskazano ustalenia planu, ktore ograniczajll. wpIyw negruywnych 
oddzialywail oa ~rodowisko, mogl\.Cych bye rewltatem Tozwi'\Z'll'l zawartych w projektowanym 
dokumencie. 

• 	 lnformacjll w jaki spo.lIb zostaly wzi~te pod LlWag~ i w jakim zakresie zostaly owzgl¢oione 
opinie WIa8ciwych organow, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoz'l. oddzialywania na ~rodowisko przekazano: 
do zaopiniowania przez Regionaloego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 
nie wni6si uwag do projektu planu ani progoozy oddzialywania na srodowisko - pismem ZIlak: 
WOOS.410.4.257.201I.AP·6 z dnia 9 grudnia 2011 r. - zaopiniowano projekt planu 
bez uwag. W zwil\Zku z wprowadzeniem do projektu zmiany planu korekt wynikajl\.Cych 
z opinii i uzgodnien, a przede wszystkim uwzgl~dnienia wniosku inwestora realizujl\.Cego 
inwestycj'i' w granicach zmiany planu wystlij>iono 0 ponowne zaopiniowanie projektu zrniany 
planu wraz z ProgooZll oddzialywania na ~rodowisko . RDOS w Rzeswwie, pisrnern znak: 
WOOS. 410.4.3 .2012.AP-2, klore wpIyn~lo dnia 13 stycznia 2012 r., zaopiniowat 
przedmiotowy projekt bez wnoszenia uwag. 

- do uzgodnienia do Pru\stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie. PSNZ.4612-2-48/20 II z dnia 6 grudnia 2011 r. - uzgodniono projekt planu bez 
uwag. W zwi¢u z wprowadzeniem do projektu zmiany planu korekl wynikajl\.Cych z opinii 
i uzgodnietl a przede wszystkim uwzgl'i'dnienia wniosku inwestora realizujll.cego inwestycj~ 
w granicach zmiany planu, WYSUUliono 0 ponowne zaopiniowanie projekru zmiany planu 
wraz z prognOZOl. oddzialywania na ~rodowisko. PPIS w Rzeswwie, pismem znak: PSNZ.4612
2·55/2011, ktore wplynQlo doia 9 grudnia 2011 r., uzgodnil przedmiotowy projekt 
bez wnoszen ia uwag. 

• 	 IoforlDlKja w jaki sposob zostaly w~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaly awzglfdniooe 
zgloszooe uwagi i woioski. 

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

Po zawiadomieniu wlaSciwych organow i instytucji 0 przyst'l.Pieniu do spoTZ'l.dzenia zmiany 
planu, wnioski zlotyli: 

Podkarpacki Komendant Wojewodzki Pailstwowej SITaZy Potarnej w Rzeszowie - pismo znak: 
WZ.S562187/10, wplynQlo w dniu 29 listopada 2010 r. , 
O\cr'i'gowy UTZ'l.d Gorniczy w Krosnie - pismo znak: KRO/ 512/12S/ 10IMA, wplynQlo w dniu 
30 listopada 20 lOr., 
Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. W Tamowie Oddziai Zaklad Gazowniczy 
w lheszowie - pismo znak: KSG lll/OTO/072 0/34/ 1 0, wplynQlo w dniu 30 listopada 2010 r., 
Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeswwie - pismo znak: MZ.5562129-211 0, 
wplynQlowdniu 13 grudnia2010 r., 
Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.704l·1-159/ 10, wplynQlo w dniu 14 grudnia 2010 r. , 
Regionaloa Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 
ROOS-I8-WOOS-7041-3-139/2110/ad, wplynQlo dnia 15 grudnia 2010 r ~ 
Operator Gazocill.&ow Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TT-0300-113/10 JaslGG/Ol, wplynQlo w dniu 15 grudnia 2010 r., 
Polskie Gornictwo Naftowe i Gawwnictwo S.A. w Warszawie . Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-750/39i/l 0, wpIyn~o w dnio 15 grudnia 2010 r., 
UTZ'l.d Marszaikowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo znak: RR.Vl.ADS.7323/1-2301t0, wplynQlo w dniu 7 stycznia 2011 r. 
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Po ogloszeniu 0 przystl\pieniu do sporzlldzenia zmiany planu w wyznaczolJym term in ie, 
tj , do dnia J7 grudnia 2010 r., nie wplynt;ly wnio~ki, 0 kt6ryeh mOwa wart,17 pkt 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po tym terminie wpl)'nt;ly dwa wnioski, Wszystkie wnioski 00 mstytucji i organ6w, a taki:e 
wnioski zlorone po terminie, zostaly przeanalizowane i przyj~te do prnc nad projeklem zrniany planu. 

Opinie i uzgOOnienia do projektu zmiany planu: 
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala nr Vl/3 /2011 z dnia 
4 paidziemika 20 II r., 
Prez.es Urz~u Komuoikaeji Elektronicznej, Uf24.d komunikacji Elektronicznej - Oelegaturn 
w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-144/11(2), wpIyo~lo w dniu 24 listopada 201 1 r., 
Wojew6dzki Uf24.d Ochrony Zabytk6w w przemyslu Oelegatura w Rzeszowie - pi smo znak: 
UOZ-Rz-3.5 ISO, 1 03.2011, wplyn~lo w dniu 30 listopada 2011 r., 
Miejski Zamtd Dr6g w Rzeszowie - pismo mak: 10,7323 .1 12,201 1.MR, wplyn~lo w dniu 
6 grudnia 20 I I r., 
Wojewoda Podkarpaeki, Kierownik Oddzialu w Wydziale lnfrastruktury - pismo znak: 
LIV.743 .2, 173.2011, wplyn~o w doiu 9 grudnia 20 II r., 

Zamtd Wojew6dztwa POOkarpaekiego w Rzeszowie - pismo znak: pp-rn,7634. L186,201l.AOS, 

wplyn~lo w dniu 14 grudnia 2011 r. 


Dodatkowe oDmie do projektu zmiany planu: 

Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp, Z 0,0, w Tamowie - pismo znak: KSG lliiOTO/0720174121l1 , 

wplyn~lo w dniu 29 listopada 20 I I r. 

POOkarpacki Komendant Wojew6dzki Pailstwowej Strai:y Pozarnej - pismo znak: 

WZ.S5.5S62.113.1 I, wplyo~o w dniu I grudnia2011 r~ 


Operator Gazoci~6w przesylowych GAZ-SYSTEM S,A, Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 

TT.402.36l.201l.KP, wplyn~o w dniu 6 grudnia 2011 r" 

Komenda Miejska Pabstwowej Strai:y Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.SS62/30-2/l/II, 

wplyn~o w dniu 12 grudnia 20 II r. 


Uwzgl~dnienie wniosku fumy Fasada, kt6ry wplyDlll po terminie przewidzianym w ogloszeniu 

orazjednoezeSnie po uzgOOnieniaeh i zaopiniowaniu przez wymagane ustaw/tmstytueje i organy, 

wymagal ponowienia tego etapu proeedury. 


Ponowne opinie i uzgOOnienia do projektu zmiany planu : 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Arehitektoniczna - Uehwala nr VI1J12/2011 z dnia IS grudnia 

2011 r. , 

Prezes Ur~u Komunikaeji Elektronicznej, Urzl¥l komunikacji Elektronicznej - Oelegatura 

w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT -61730-161111 (2), wpI)'n~o w dniu 30 grudnia 2011 r., 

oraz pismo znak: ORZ-WKT-61730-2112(2), wplyD~lo w dniu 19 styeznia 2012 r., 

WojewOdzki Ufllld Ochrony Zabytk6w w Przemy§lu Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-RZ-3.SISO.103.2011 , wplyn~1o w dniu 23 grudnia 2011 r., omz pismo znak: UOZ-RZ
3,SI50.5.20 12, wplyn~o w dniu 26 styczn.ia 2012 r. , 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w WydziaJe Infrastruktury - pismo znak: 

LIV.743.2,193.2011, wplyn~o w dniu S stycznia2011 r" 

Miejski Z8fZl\d Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID,7323.112,201 LMR, wplyn~o w dniu 

10 stycznia 20 II r., 

Zamtd Wojew6dztwa POOkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-1I1.7634, 1.219,201 LADS, 

wpIyn~o w dniu 23 stycznia 20 II r. 


Projekt zmiany planu w zakresie przedlozonym do uchwalen ia zostal zaopiniowany i uzgodniony 

bez uwag, 
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Uwagi: 

Do wyloZonego do publicznego wgJl!£lu projektu zmiany Nr 202/1412010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrz.ennego Nr 511212002 przy Rynku Starego Miasta mi~dzy kamienicarni 
nr 19 i nr 24 w Rzeszowie w terminie skladania uwag, ti . do dnia 29 marca 2012 r., nie wniesiono 
i:adnych uwag. 

• 	 Wyniki pos~powania doty~7lIcego transgranicznego oddzialywanla oa srodowisko, JeZeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycLtCego transgranicznego oddzialywania 
na srodowisko, gdyi ustalenia projektu zmiany planu aie spowodujlI. mozliwoki takiego 
oddzia/ywania. 

• 	 Propozycje dotyc7llce metod i ~tolliwosci pruprowadzania monitoriagu skutk6w 
realizacji postauowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 202114120 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrz.ennego Nr 511212002 przy Rynku Starego Miasta mi~zy kamieaicami nr 19 i nr 24 
w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 T. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami), 
w rarnach oeeny zmian zachodzl\cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokooywania ceeay 
aktualnosci tej zmiany planu. 

Oceay te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najll1ll.iej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

OkreSlona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i oceni6 Srodowiskowe skutki 
realizacji zmiany planu miejscowego. Nie rna wi'i'C potrzeby okreslania dla zmiany plann specjaloego 
systemu morutoringu wplywu na srodowisko. 
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