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PODSUMOWANIE 


do Miejscoweco Planu Zagospodarowania Przestrzenneao Nr 1311112006 przy uL Olbracllta 
" Ruszowie 

~ stO$Owrr/c do art. 551l.tt 3 .utav)' r dnia 3 potd;:Jentika ]0CfJ r. 0 wd06ffptt1aniJ1l1("ormacjt 0 Jrodowisbl t}ego oclrronJ., 
~aJ. qJ '1I'Wl ., ocItronJ. botIoYIskD ora:z 0 ~It oddzJoIywwr/o IfQ trodowisto (Dz. U. Nr 199paz. J227. l:' p/JbI. 2M.) I 

• 	 Informaeje og6lne 
(Jynleza ustalen p/anu oraz przeblegu trybu forma/no - prawnego sporzqtizema p/anu, w tym 
informocja 0 udzIale spoleczens/Wa w posllfPOwaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowani Pr.zesIrzt:nncg Nr 131fl12006 przy ul 0Ibrachta w R2eszowie (plan) 

opracowano na podstawie ocbwaly Nr UV/6312006 Rady MiasIa Rzeszowa z dnia 28 lmego 2006 r. w sprawie 

ptzyo1lQlicma do ~1l'Dia pIanu 

Opracowaniem obj~ teren 0 pow. ok. 5,29 ha, poIotony w rejonie ul lana 0Ibradua, uL Zygmunta I 

Stan:go, ul WladysIawa N i uL KI6lowej Bony. SporzII!Izenie planu jest odpowiedz:i.\ 118 wniaski 

indywidualnych wlaScicieli o=iw.il\CYch na przeznac:>nie icb dzialek pod zabodo"'l1 mi~ Plan 

UIDO'tliwia reali""CX ~ inwestycyjnych w za1aesic bodownictwa mieszlcanio..ego wIaScicidom 
~ zwIaszcza pozbawionym ~ do drogi publicznej a 1akZe JXlI7lIdkuje i uzupeInia uldad 
komunikacyjny. 

W planie pr2edmiotowy teren. pneznaczooo pod zabuIIoW\1 mieszkaniOWll jednorodziDll8, zabodo"'l1 
mit<,b"i<JwIt jednorodzinnlt z dopusn 'c,,\em usIug omz k(l!D!DII~: ~ publicznlt Jokalm. ~ 
wcwnc;hllill. i komunikacjQ samochodoWl\- Uzbrojenie w ~ teclmiczDlt pr:zewIdywane jest poprzez 
roziludoWQ istnj~ sieci: wodociltgowej, ka118li28CY.inej i gawwej, nqlll'"c"ie w ~ eIektIycznIt 

- zc:kktrocDelgetyczncj siec! miejskiej. 

U..alenia projektu pIanu SII. zgodDc zc Studium UwanmkowalI i KieruDk6w ZagospodaioWBDia 
PrzcsIncnnego Miasta Rzeszowa, uchwalonym ocbwaht Nr XXXVIII1 1 3/2000 z dnia 4 Iipca 2000 r. z p6:tn. zm. 
Studium wsbzuje 118 tym taarie lokal~ zabudowy mieszkaDiowej jcdnorodzinnej. 

l'rzY.Ktc w projekcie p1anu !JSfalenia, uwzgJ¢niajl\. wystgru.il\.Ce uwanmkowania zagospodarowaoia 

pu:estJzamego tCl'Cllll omz powiltzania f\mkcjonalno-przesbZe11De z terenami SII.!!IetInimi 

Plan WI8Z Z niezb¢nymi dolmmm13mi planislycmymi, w tym prognoZl\. oddziaIywBnia DB &odowiako 

0JlIZ progDOZI\. skntkDw finansowych ZIl6IaI Ojliawwany zgodnie z obo~ w tym zakn:sie przcpisami 
USIlIWy z dnia 27 marca 2003 r. 0 pIanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 
7177 p6:tn. lJIL) oraz IGqkAut".,....ia MiDistra lnfiastruktmy z dnia 26 sIerpnla 2003 r. w sprawie wymapnego 

zakresu projektu miejscowcgo planu zagospodarowania JB7tS\lzcun.:go (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., paz. 1587). 

W trakcie 5pOI7II.dnm!a piOjcklD pIanu rncprowadzono stndcgiCllill. 000iI\l ocIdziaIywania na &odowisko 
z zapewnieoIem udziaIu spoIeczei\sIwa, sIDsownie do wymog6w usI3Wy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. 

o udC6lepDianin informacji 0 &odowisIru i jego ocbronie, udziaJe spoIeczcllstwa w ochrooIe srodowisk.a oraz 
o ocenach oddziaIywania D8 ~wiako (Dz. U. Nr 199 7 2008 r., poz. 1227, zp6fn. ZUl. ). 

PIau ZIl6IaI spwZl\.dzoIrJ' z docbowaniem obowi4zuj~ch ~~ z ww. prapis6w. 

PICzydeut Miasta Rzeszowa ogIosil w dniu 26 wm:Snia 2006 r. 0 ptzyStlQlieniu do spoJ7ltdwlia pJauu 

w JlIlISie miejscowej Dzicunik "super Nowob~, przez obwieszczenie D8 tabllc:ach ogIoszefI w UrzQdzie Miasta 
Rzeszowa a 1akZe w Biule(yllie Informacji Publicmej (BIP) na SIronie inIemetowej Urz¢u, wymac:zajltc 
jednoczdnie trmIin sIrIadania wnio!kbw do dnia 17 patdziemib 2006 r. 

Na posiedzC'liu w dniu 30 marca 2007 r. Miejska Komi!!ja UJtanistyC7Jl()-AIchitektouicma zaopiniowala 

pozytywnie prnjekt pIanu z zal«....... i, kt6re 705IlIIy nwz~ w piQjekcie. Nastwnle Prczydeut MiasIa, 
pismami z dnia 30 kwietnia 2007 r. wysII\.piJ 0 zaopiniowanie i ~ projektu plana do wla§ciwych 
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instytucji i 01gan6w. W zwUt;zIru Z cIokonaniem kord<t w zapisach U5lalell ~ planu, ~ch 
z wuiesiooych uwag~, ponowiooo uzgodaieuia w Ilic:2¥nym zakresie. 

Projekt pIanu wraz z IJIOI!IiOZ4 oddzlaIywania oa §rodowisko wyIo:touo do publi~ wglltdu, w doiacb 
ad 20 wrzemia do 12 paidziemika 2007 r. 0gI0szenIe i obwies:zczen.ie PrezydCiila Miastt Rzeszowa 0 temtinic 

wyloZeni.a do pubIiczDego w~~ planu i ..Prognozy" ubmIIo ~ dDia 11 wne$oia '1JX)7 r. 
w Dzienniko .Super No~~, DB IlIblicach ogIoszet\. w Urz¢zic: MiasIa Rzeszowa 01llZ W 8iu1c:tynic 

lDfonnacji Publicmcj (BIP) DB sttooie jntemetowej Urz¢u. W doiu 3 paidLicmika 2007 r. zorganizowaoo 

dyskusj~ publiCZDll oad przyj~ ~ w projek:cie pl.mJ.. 
Do ~ pIanu, w tetminic przewidzianym ustaWll, g. do dnia 30 paMzimrika 2007 r., ~ uwagi 

dotyaJtCe pnyj~ w projekcie rozwil\ZM. ~ Nr Vf39In.007 z dnia 20 list~ 2007 r. 
Prezydent MlasIa Rzesrowa rolpatlZyl wniesione uwagi do projektu planlL W wyniku uwzgI¢nieuia ~ 

WDicsionych uwag, wprowadzollO odpoMcdnie korekty do projek1u planu i w zwi¢U z tym, proj~ ~ 

pooowienia procedury. Skorygowany projekt pIanu przcdsIawiooo pooownic do zaopiniowania pt.7.CZ MKU-A 
(opinia pozytywna - 22lipca 2011 r.) i do uzgodnienia/23Opiniowania pt.7.CZ organy i in.stytucje. 

N~e proje:kt wnt2 z IJIOI!IiOZ4 oddzIaIywania na ~ po mz drugi zostII wyloZony do 

publicznego wglltdu, w dniach ad 6 hrtcgo do S marca 2012 r. 0gI0szc0ie i ob~=ic Prczydema MlasIa 

R.zc:szowa 0 termlnie wylo2ada do pubIiczocgo w~ projd<tu pIatw i "Prognozy" ub2aIo ~ w doin 
26 stycznia 2012 r. w micjscowcj prasie Gazeta Codzienna .Nowiny", DB tablicach ogIoszetl w Urz¢zie Miastt 
R.zc:szowa oraz w 8iD1etynic Informacji POOIicmej (BIP) oa strooic itD:nIdowe:j Urz¢n. W dniu IS Iutego 
2012 r. odbyla ~ dyskusja pubIi=ta nad ~~ w projckcic plano. W tc:nniDie 

przcwidzianym IlStaWlt g. do dnia 21 man:a 2012 L Die wniesiono uwag do ~ pIanu. 
Pro;ekt planu pndca""110 do uchwaJeuia wmz z Iistlt ~onych uwag z I v.ytozenia . Uchwall\. 

Nr XXXllI62412012 z dnia 24 kwieInia 2012 r. Rada MiasIa R.zc:szowa uchwalila Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestru:tmego Nr 131I2l2006 przy 01. OIbrachlB W Rzesrowic. 

• 	 Uzuadnieftie wyboru pnyj~o dokumentu w odaiesieaiu do rozpatrywanycb nmri~ 
altematywnych.. 

W Ii3kcie IIpOI'UI'banja projcktu MPZP Nr 1311212006 przy ul. Olbmdtla w Rzeszowie, lozpaIijwaDo 

IdIIai rozwUtzatI altematywnych, w ramacb opracowywanych koncepcji progr.m1OWjch i funkcjonaIoo

paesttztmlYm- Dotyczyly DOC zasad zagospodarowani i wanmkbw 2lIbodowy teremt a taId.e ~ ukIadu 
komtmikacyjIIeg. WpIyw DB Srodowisko anaIizowanych rozwUtzatI altelliatywnych Die romil si~ w spos6b 
isIDtny, pooiewa1 ~ wariaotowania UBIaIeII pIanII, ~ch istotny wplyw os jrodowisko, OgraniCZ003 

bylo koniccmo!cilt uwzgl¢nienia: 

II5IaIdl obowi-.zuj.-rgn doknmetttu Studium Uwaruokowafl i Kienmk6w Zagospodarowani 

Przestrzemv:go Miasta Rzeszowa, uchwalonego ochwalll. Nr XXXVIIl1I312OOO z dnia 4 Iipca 2000 r., 

z p6Zn. zm., z b6rym sIOSownie do ~h przqris6w, plan musi bye zgodny, 


konlynUaGji istDicj~h i ~wanych przcbi.cgOw cilI.gbw komunlkacji miejsldej i infmstntktury 


h'dmi<:zntj 


wanmkbw tcn:oowych i islniejll.cego zagospodarowania terenu. 


Wybrany zosm/ optymaIny warlant projcktu pIanu, uwzgi¢niajltC}' wszystkie uwanmkowania 

~ w jego gmnicach, co potwierdza spofZl\dzona prognoza odd>iaIywauia oa Srodowisko. 

• 	 Wormacja w jaki spos6b zoetaly ~ pod -1I&t i w jakim zakrrsie zostaIy uwql~nione 
ustalenia za..arte w propozie oddzialywaaia ua trodowisko; 

Do piOjcktu plano zostaIa sporzlIdzooa prognoza odcIziaIy\wnia UBIaIeII projckIu plano na ~o 
ptzyrodnlcze. Przy opracowywaniu prognozy uwz~. m.In. informacje :zawaJ\e w opl1lCOW8Diu 
~ przygolDwanyiD DB potr:zcby projcklu plano oraz uzgodniony zakres progoozy 
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z RcgiooaInym Dyrd<Iorem Ocbrooy Srodowislra w R=.owie ; PaDstwowym Powi8lOWylll Inspektorem 

Sani1lImym w Rzesmwie. 
Prognom Die zawierata uwag do projektu pIanu - wykazaIa, toe ustaleoia pojektn ~ wymogi 

ocbrony RodowisIaI, zapewniajItc kszIaltowanie Iadu przesII2ennego. 
W rozdziale VIIl "Prosnozy" wskalllJlO rozwUtzania plaDll, ~ na oelu zapobieganie lob ogtanic:zdrie 

negmy waych odd:ziaIywatl na ~o~ wynIkaC z rcafu:acji UBtaIel6 projektu planu. 

ReaHzacja ustaJc:r\ projektu p1aou Die spowoduje :rDJ!CnlCYCh zmian w krajobrazie tegD fI agmcnto miasIa. 

Wplynie przede wszystkim DB UJlOI7ltdI<owanie przcdmiotowego terenu. 

• 	 Informacj... jaki spos6b zostaIy ~e pod uwlIC~ i .. jakim zalaesie zostaIy llW'Z~nione 
opinie ..lUciwych o"lu6w, 0 kt6rycb mo..... art.!l7 i!!ll _. ustswy; 

Projekl pIauu WIlIZ Z prog!IOZlt oddziaIywania oa ~ prttka1!!DO do 7a0pi0iowania przez 
R.egionalnego Dyrektolll Ochrony Srodowiska w Rzesmwie. RDOS Die wuiOsI uwag do projekIn pLanu 
ani progoozy oddziaIywania na SrodowisIro - pismem znsIc WooS.410.4.206.20II.AP-6, kt6re ~ 
w duia 19 wrz.eSnia 2011 r., zaopiuiowaoo projekt plaou bez wnoszeuia uwag. 

- Projekl pIanu WIlIZ z progD022t oddziaIywauia D8 ~o pukazaoo do II2gOdnicDi.a do PaJIsIwowego 
Powiatowego luspektom &"';'.' "ego w Rzeszowie. PPIS Die wui6s1 uwag do projeIau pIanu ani progJJOZy 

oddziaIywania na irodowisko - pismem znsIc PSNZ. 4612-2-3612011, kt6re ~ w duiu 16 wnduia 
20 II r, uzgodniouo projekt p1aun. 

• 	 Informacj... jaki sp0s6b zostaIy ~ pod _1Ig~ i .. jakilll ukraie zostaIy uwql¢nione 
qloszone uwqi I ..nioski ; 

l> 	 Uwagi ; wuiooki zgIoszone przez inne organy biZ wymieniooe w art. S7 ; S8 ww. ustawy, w tym organy 
uprawnione do opiuiowauia lub w:gadulauia miejscowego pI.anu D8 podstawie ustawy 0 plauowaniu 
I zagaspodarowani pu.estrZQlQj m: 
Po zawiadomieuiu wlaSciwych orgIIIl6w i insIytucji 0 przystllpieniu do SPOrntd71'l'lia planu, wuiosId zIotyli: 

Urntd MiasIa R=.owa, WydziaI 0cbr0Dy SrodowisIra ; RoIuictwa - pismo zuak; SRU.07US2I06, 
~ w duiu 2 paZdzlemika 2006 r., 

aper.or Gazocilt86w Przesytowych GAZ-SYSlEM Sp. Z 0 .0. O1dzia! w Tamowie - pismo zuak; TI

~114I06 JasIKIOI, ~ w duiu4 pafdziernika 2006 r., 


RzeszoWllld ZakIad EncQletyczuy Sp6Ika AkcyjDa - pismo zuak; TO-9117341PP-16I13026f2006, wpIy~ 
w duiu 5 paZd:zia:nib. 2006 r., 

PCldkarpacId U~ Wojew6dzki w Rzeszowie, KieroWDik O1dzialu Gospoda,kj I'IzestnrmIej - pismo 
zuak; R VUA704UI/lIS, 119,120106, ~o w duiu 6 pa:Zdziemika 2006 r., 

Podkarpsdd U~ WojewOd:l.Iri w Rzeszowie, Dyrektor Wydzlalu Srodowiska ; R.oIuidwa - pismo zoaIc 
SR..N.07IS-10I115I06, ~o w duiu 9 pafdziemika 2006 r, 

Dyrektor Ok:tQlO..ego U~ G6ruiczego w KroSuie - pismo zoak: KR0-5121911061MA, ~ 
w duiu 10 potdziemika 2006 r., 

Polstie G6ruictwo Naftowc i GazownIc:two SA O1dzia! w Sanolru - pismo zoak: GM-7SOI256lO6, 
~ w duiu 16 pafdziemika 2006 r., 

KaIpacka Sp6Ika Gamwuic:twa Sp. Z 0.0. Oc!c!zia! ZakIad Gazowuiczy w Rzeszowie - pismo znak: HM
0720/39/2006, ~w dniu 16 poZdzIernika 2006 r., 

PocIkaIpackie Bluro PIanowania Prz,,<hzt .. u.:go W Rzeszowie, Z up. :lan>tdD WojewOdztwa 
Podbrpackiego - pismo znsIc PBPP-ZK. 7323IUI09I06, ~ w duiu 17 pafdziernika 2006 r., 

Rcgionainy Zarz:2td Goot.oda"ci WodD<;j w Krakowie - pismo znak: ZKU-S060-93-2485JMS106, ~ 
w duiu 23 pa1dzIcmlka 2006 r., 

Miejskic ~iontwo W~ ; Karm'lzacji sp6Ika Z 0.0. w Rzeszowie - pismo znak: TI
401312012006, ~ w duiu 31 paZdziemika 2006 r., 
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TelckOll'lnnjlracja PoIska Pion Sieci 0hvJrr lnwestycji Regionu WscluldDlego w Rzeszowie - pismo mak: 
SEJ/PI/S3331061bg, ~o w duin 4 grudnia 2006 r. 

Wszystkie wniosId zostaIy owzgI~ JlIZY opraoowaniu projektn pI:mo. 

~ Po ogIoszenIu 0 przystIgIieniu do sporzltdzenia plano, w wyzna::zonym rerminie sIcladanja woiosk6w, 
g. od 26 wrzdnia 2006 r. do 17 pa:idziemika 2006 r., me 2JomDo wnio&k:bw do projekIu pIaDn, 0 kt6rych 

mowa w art. 17 pkt I DSlawy 0 pIaoowanio i zagospodarowaniu przesbzamylIL Po ustalonym tenninie 

wpiynItIl wniosck, Ia6ry \lI"ZY.ktO do ana1lzy w procedmze ~zania piaDl. 

~ Ooinie i gzgodnienia do orojektu plam .. ( I ) 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architdaoniczoa - Uchwala Dr 9/112007 z dnia 30 marca 2007 r.; 

Urntd Manzalkowski Wojew6dzlwa Podkarpack:iego w Rzeszowie, Zar:zl\d Wojew6dztwa PodkarpIIckiego 
w Rzcszowie - pismo mak: RRIPBPP-ZK-732312/62107, ~ w duin 14 IIIIIia 2007 r.; 

Dyrektor ~o Urz¢u G6miczego w.KroSni. - pismo znak: KROISI2ISII07IMA, ~o w dniu 
IS IIlI\Ia 2007 r.; 


Wojew6dzld Urntd Ocbrony Zabytk6w w ~o, Delegatunl w Rzeszowie, pismem znak: L.dz.UOZ

Rz-1-7041l2&'06, ~o w dniu 17 m'Iia 2007 r. okreUiI wanmki, kI6re oaIc::/:y spcIniC w cdn 

ozgoctnienia projdau dotyC7JlCe strefy ochrooy kouserwatorskiej; Prezydent Miasta ~ 0 pollOWlliO 

ozgodnic:nie projcktu, W zwi¢u z dokooaniem kordrt ~ z uwzg~a 1IWII8 (beL pisenmej 

odpowiedzi-zwrotne potwienlzenie odbioru pisma); 


PaiIstwowy Powiatowy Inspektor Saniwny w Rzeszowie (uzgodnicDie bcz uwag) - pismo zmk: 
PSNZ.4612-26107, ~ w dniu 18 maja 2007 r.; Pn:zydeoJ Miasta wystUlil 0 pouowne uzgodnienie 
projekIu, w zwiIp:ku z dokonaniem kDrekt ~cb z wniesioDych zasIrzc:ZeII w trakcie uzgodnieo'L 
PimIem znaIc PSNZ.4612-43107, ~o w doiu 29 siCfPDia 2007 r. ponownie uzgodniollO projekI p1auu 
beznwag. 
Wojewoda POOkarpacId, Kierownlk C)ldzjph) Gospodarlri Prztostrzennej - pismo znak: LN.7041-2164/07, 
~ w dnin 18 maja 2007 r. 0132 pismo znak: LN.7041-2164107, ~o w dnin 2111l1\1a 2007 r. ; 
Prezydent MiasIa wystl\pil 0 ponownc zaopiniowanie projektu, w zwi¢o z dokonanlern korekt 
wynikajltCYch z owzgI~onycb. uwag wniesiooycb w trakcie mplniania; 

DyreIctor Regiona1nego Zarzltdu Gospodarlri Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZKU-~-
277S/A13/I.Y1, wpIyneIo w dnin 21 maja 2007 r.; 

Umtd Mlasta Rzeszowa Wydzial Ocbrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR.II~71/38107, 
~ w doiu 22 maja 2007 r.; 

Miejslri Zar:zl\d DrOg i ZieIeuJ w Rzeszowie, pismem znak: MZDiZ-TD.SS44-88I07, ~o w dniu 
14 c:zmwca 2007 r. wDi6sI nv.1Igi do pI'OjeIttu pIann. Prezydeot MiasIa W}'IIlWIiI 0 ponoome uzgotnimie 
projdao, w zwi¢u z dokonaniem korekt ~ch z uwzgl¢nienia uwag. Miejski Zamtd Dr6g 
i Zideni, pismc:m mall:: MZDIZ-m.S~12S107 ozpInil proj<Jct p1ano bcz uwag; 

Operator GazocUigOw PrzesyIowych GAZ-SYSTEM S.A. 0ddziaI w Tamowie - pismo znak: TT~300-
0082107 JasIKAll. ~ w dnin 16 maja 2007 r.; 

Karpacka Sp6Ika Gazownictwa Sp. z 0.0. C)!dzja! ZakIad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo znak TR
07'11J!2812007. ~ w dnin 28 maja 2007 r. ; 

Te\ekomnnikacja Polska Pion Sieci Obszar Inwestycji Regionn Wscbodniego w Rzeszowie - pismo mak.: 
SEl/PI19S/071bg, ~o w dnin 31 maja 2007 r. 

Do projektu plano wprowadzono zmiany ~ z uwzgI~~ zJoZonych uwag po I wylozeniu 

projekIu do puI:>Iiczrqo wlMdu- W zwi¢u z powyZszym naleta/o ponowiC procedme I powwnie pr:zcdsIawIC 
projekt do zaopiniowania i uzgodnieI\ przez wIUciwe organy i iruIIytucje. 

l> Oojpic i nzgndnj"";" do prnjphI pI!!mr ( D ) 

Miejska Komisja UrbanistyczDO- Arc\riIektooicma - Uchwala m N/1Il011 z dnia 221ipca 2011 r. ; 

Pre:zes U~ Komunikacji EIekIrooicmcj, Umtd Komuoikacji EIekIronia.nej De1egatwa w Rzeszowie, 
pismo znaIc QRZ..WKT~1730-107/11(2). ~o w dnin IS wrzeSnia 2011 r.; 

Wojewoda PodkarpacId, Kierownik ()\dziahl w Wydziale 1nfrasIrolttory - pismo zmk: IN.743.2. 
120.2011, ~o w dniu 16 wrzeSnia 2011 r.; 
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Zar2ltd WojewOdzlwa PodkaIpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-Ill.7634.1.119.20ll.ADS, ~ 
w dniu 19 wrzeSria 2011 r.; 

Micjsld Zar:zltd DrOg w Rzeszowie, pismem znak: ID.7323 . I04.20Il.MR, ~ w dniu 20 wr7.doia 
20 II r. uzgodniI projekt planu z uwagami. Prezydeut MIasta wysIl\piI 0 pooowne uzgodllieoie projektu, 
w ~ z dokooaniem km:kI ~ z uwzgl¢nimia IIW38 wuiesIonycb w tJakcle uzgadnianla; 
Micjsld Zarz.o,d Dr6g, pismem mak: ID.7323.47.2011.MR, kt6re ~ w dniu 29 li5lopada 2011 r., 
nzgndnil Z IJW88Il prlljekt pIam -~uwzgI~, JlO\lIZCZ cIokonanie SIO!OWnej koretIy prDjrkln. 

Komellda M1ej<ka Pm'lsIwowej SttlIty Potamej w Rzcszowie - pismo mak: MZ.5S62/19-21I1, wplyuc;lo 
w dniu 9 wrzeSria lOll r.; 

PodIwpac:Id Urntd Wojew6dzki w Rzcszowie, Kierownik 0ddziaIu w Wydzia1e lnfIastruktmy - pi!!lllO 
mak: UV.743.2.118.20II, wpIyuc;Io w dniu 31 paidzlemika 2011 r.; 

Operator 0az0cilIg6w Przesylowycb GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowie - pismo mak: TT.402.436. 
2011.KP, wpIyuc;Io w duiu 14 wrzeSria 2011 r.; 

TelekolllUDikacja Pol.ska Tecbniczna Obsluga Klien1a Opcracyjoe Utrzymanic Sieci i Uslug w Krakowic 
pismo mak: TOT1l!SCU/R/554/10761JD/11 wpIyueIo w dniu 14 wrzdnia lOll r.; 

PodIwpac:Id Zarz.o,d MeHoracji i Urntdze/l Wodnycb - pismo male: 1RZ-506/R/650/1I, wpIyuc;Io w dniu 
28 wrzeSria 2011 r. 

Prqjekt pIaaD przedIoZony do ucbwalcnia zostaI zaopiniowany i uzgodniooy bcz uwag. 

> l1l!IIIt 
Do projdctn p1anu wylOZOnego do publicznego wsb\du. w cluilM;b od 20 wrzmua do 12 pafdziemlka 

2007 r. (I wylaJ.enle) ~ uwagi, kt6re ZOSIaIy iOzpaliAllC Zal2~ PrezydcIIIa MIasta 
Nr V/39l/2OO7 Z dnia 20 Iistopada 2007 r., w ~ spos6b: 

- Nlc uwzgI~ IIW38 pani AmJy Stopyra, dotyc;zltcycb pru:znacn:nia _ <mJa<:ZODegO oa 
rySIIIIko piOjeklu p1aou symbolcm KDL, pod ~~I~ 

- NIe ~ODD uwagi wuiesioDcj przc::z paoa LesIawa Lisaka, dotyC?JtCe.i prreznaczenIa terenu 
oznacronego DB rySIIIIko projektu planu symbolem umw, pod drog~ ~ [aktJJalnie' KDW]; 

- UwzgJ¢nimo ~ wuicsiollll. przez JlIIIIiIt Wlklo~ Musial, OOtyCZl\C!l przeznaczenia teremJ 
oznacronego DB rysunku projcktu p1anu symboIem 3KDIKX, pod clll8 pleszo-jezdny; 

- Uwzg1'l""imo ~ wnicsiOllll. przez paD8 LesIawa L.isaka, ~ ,....... mlia teremJ 
oznacronego na rysunku projektu p1anu symbolem 3KD/KX, pod ci¥; pieszo-jezdny. 

put«JiaM 'JI'IfboIe _ tIoI:r=l <>I:IItJC:UOi ~ _ obj(rycJt piDNm za.JtocJoJocmyc ,., prof.l. 
p/anv w wen/i z l..,..wunla. talc10k zrutDIy pqwoIone w J>U->ch mOb ~ J(WQgt. 

Do prqjckto piaDu wyIcr!onqjo do pubticmcgo wsb\du. w dniadI od 6 Iutego do 5 man:a 2012 r. 

(II wyIa1eolc) ole ~ uwagi. 

Wnicsiooc do piojcbi plano uwagj po I wylw.cniu, zostaIy szczegOIowo przeanalizowanc 

i ~ w mo:lliwie III\lszenzym zakrcsic, 0 czym Swiadczlt dwa wylotenia projekto do poblicmcgo 

~NicowzgI~OIIC uwagi prrekazano Radzic MIasta Rzcszowa. b:Ia Miasm uwag Die uwzgI¢nib 
nzasarfoienie zawiera zallpnik or 3 do ucbwaly Nr XXXllI62412012 Z dnia 24 kwietuia 2012 r. w sprawic 

ucbwalcoia Micjscowego PIaw Zagospodarowania Przestrzamcgo Nr 1311212006 J8ZY 01. 0IbracbIa 
w Rz.eszowie. 

• 	 Wyniki poItfpOwlUlia dotyc:qc:eco tramvlUliC2llego oddzialywlUlia na irodowlsko, jddi 
zostaIo pl"Rprowadzone; 

Nic ,......Izija pOOzeba ~ dotyC2¥8o ttansgraniczneg<l oddzi.aIywania na ~wisko, gdyZ 
n ....l .... ilI projektu p1am1 Die ~~ I8kiego oddziaIywania. 

• Propozycje dotyQ4ce metod i ~oki pneprowadunia IBOnitorin&u slwtk6w 
relllizacji postanowieli dolwmentu; 
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Mooitoring skmkaw realizacji MPZP Nr 13ln./2OO6 przy ul. Ollmlcllla w Rzrszowie.. winlm bye 

dokonywany zgodnie :t art. 32 usIawy z dnia 1:7 man:a 2003 r. 0 pIanowaniu i zagospodarowani przestrzemJym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 :t p6tDiejszymi zmianaroi), w ramach oceny zmian 71IdwIntCYeb w zagospodarowanin 

przcstnc:noym oraz dokooywania oa:ny aktuaInoSci. tego p1anu 

Oceny Ie winny byC dokODyWBDC pm:z PrezydcDIlI MiasIa Rzeszowa, co najroniC; f82 W czasie kadencji 

Rady Miasta Ruszowa . Wynikl tyeb ocen winny bye ~Radzie MiasIa . 

()IadIona 0SI3W0W0 procedw a pozwoli po IMnalizowaC i oceniC Srodowiskowe skutki reali2lICji. pIaou 
miC;scowcgo. Nie ma ~ potrzcby okreSIania dis pIann specjalnego systcmn lDOIIitoringu wpIywn na 
Srodowisko. 

BIlJRO ROZWO.J U 
Ml~SZOWI\ 
J ~-m.~.fi:P.tu:ii.6 .... ~l l ~l~o'n-..)( ~ ,upo 9 
!I I! CffY74 il /;9 (, 0 , 0 11 , tltl ,,!) 02 
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