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PODSUMOWAl'IIE 

DO ZMIANY NR 209/2112010 MIEJSCOWEGO PLAl'IU ZAGOSPODAROWANIA 


PRZESTRZENNEGO NR 137/8/2006 W REJONIE ULICY ZAWISZY CZARNEGO-l 

W RZESZOWIE -J W CZF,:SCI DOTYCZ1\CEJ TEREN6w: IMW-7MW 


ORAZ CZF;SCI TEREN6w: 3ZPz I SKDD 

sporzqdzone stosown;e do art. 55 ust. 3 usl(J'AIY z dnia 3 paidziernika 2()()!? r. 0 udostwnioniu in/ormacj; 


o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 (Jcenach oddziafywania 

na srodowisko (Dz. U Nt 199 poz. 1227, z puin. zm,) 


• 	 Informacje ogolne (synteza us/aiell plallu orQZ przehiegu Irybu formalno - prawl/ego 
sporzqd2ellia planu, W Iym informacja 0 udziale spoieczelislWa W pOSlqpowcmiu). 

Zmian. Nr 209/21/20 I 0 Miejseowego Planu Zagospodarowania PTzestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie -I IV ezySci dotyczl\cej terenow: 
IMW-7MW oraz czysci teren6w: 3ZPz i 5K.DD zostala opracowan. na podstawie uchwaly 
Nr LXXXllIl451 /2010 Rady Miasla Rzeszowa z dnia 26 paidziemika 2010 r. w sprawie przystl\Pi enia 
do sporZl\dzenia Zmiany Nr 209/2112010 Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/812006 w Tejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie, Przystl\Pienie dotyezylo Qbszaru 
o powierzehni tOZsamej z powierzehnil\ zmienianego planu, tj. 52,97 ha , 

Z uzasadnienia do uehwaly 0 przySll\Pieniu do opracowania 7Jniany planu wynika, te zasi~g 
zmiany, tOZsamy z obszarem obowiijzujl\eego planu, zostal przyj~ty z uwagi na regulacje prawne 
WYllikaj'lce z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnyen 
(Oz. U, z dnia 16 czerwca 2010 T,), W tym art, 46 oraz art , 75 tej ustawy, w szczeg61nosei ze wzgl,du 
na kOll ieeznose dopuszczenia inwestycji celu publicznego z zakresu lftcznosc i publicznej, w sytuacji 
gdy w planie Sq ograniczenia lub zakazy 0 ehaTakterze og61nym, Z uwagi na to, te w mi~dzyezasie, 

w loku dyskusji i spotkan przedstawicieli Urzydu Komunikacji ElektTonicmej , m.in, z Izbl\ 
Urbanistow, wyjasniono wiele zagadnien, zwil\Z2nyeh z planowaniem przestrzennym pod kqlem 
wspomnianej ustawy, przedstawiono UKE do zaopiniowania projekt zmiany planu z wprowad zonymi 
zmianami wynikajfteymi z analizy z!ozonych wniosk6w, bez wprowadzania zmian w zakresie ustalen, 
ktore moglyby miee wplyw na zagadnienia telekornunikacji . Projekt zmiany planu w takiej wersji 
zosta! zaopiniowany przez UKE pozytywnie. 

Wobec tego, ze zmiallY 0 eharakterze ogolnym nie byly konieczne. zaisrniala mozliwosc 
proeedowania planu etapami , bqdi ograniczenia zmiany do terenow niezbydnych, 

Pierwszy etap obejmowal obszar 0 powieTzchni okolo 18,67 ha, zostal oznaczony jako zmiana 
Nr 209/21/20 10 Miejscowego Planu Zagospodarowania Pr7..estrzennego Nr 13 7/8/2006 w rej onie uliey 
Zawiszy Czamego-I w Rz.eszowie -1. Uehwalq XXXJ573/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 
uehwalenia zmiany Nr 209121/20 I 0 Miej scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w Tejonie uliey Zawiszy Czamego- I w Rzeszowie - I w czysci dotycZI\cej terenow: 
5ZPz, 6ZP, I WS i 3KX/KD oraz cz~sci terenow: 7ZPz, 2WS, 9KOO i 2KX/KR, zmniejszyl s i~ 

do 18,12 ha, Dalej procedowany jako zmiany Nr 209/2 1/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie - 1 w cZi'sci 
dotycZl\cej terenow: lMW-7MW, 3MN/U, 2U, 3U, lUlP-3U1P, 1U/ZP, 2U1ZP, I KDL, 2KDD 
i IKDWIXR oraz terenow: 3MN-5MN, 3ZPz, IE i 5KDD, 

Z uwagi na zakOJiczenie procedury fonnalno-pTawnej dla cZySci teren 6w przestawiono Radzie 
Miasta Rzeszowa do uchwalenia pTojekt Zllllany Nr 209/21/2010 Miejseowego Planu 
Zagospodarowan ia Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie
I w cz<;Sci dotycZl\ceJ terenow: lMW-7MW omz cZ~Sci terenow: 3ZPz i 5KDD, 0 powierzcUni 
okolo 11 ,07 ha, 

Zmiany wprowadzone do obowil\Zujqcego miejseowego planu llt zmianq nie majl\ radykalnego 
charakteru, lecz stanowiq korekty roZWil\zali p'Lyj~tych w planie dotychczas obowil\Zujl\cym, 
m,in, w cz,sci przedstawionej do uenwal en ia: 



w terenach MW, dopuszczono lokalizaejl' poza wyznaezonymi liniami zabudowy 
obiektaw malej architektury, stacji transfonnatorowyeh, garatu podziemnego 
w terenie 7MW; 

ponadto w terenie 7MW zwi,kszono dopuszczaln't wysokosc zabudowy z trzeeh 
do pi,eiu kondygnaej i, stosujBee jednakZe zasad, stopniowania jej wysokosei; 

powi,kszono teren 7MW, kosztem terenu 2MNfU, 0 ok. 0,05 ha; 

uzupcJ:niono 0 ustalenia wymagane zmlCnion't ustaw't 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzerUlym - wskamiki intensywnosci zabudowy. 

Ustalenia projektu zmiany planu Sil zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uehwalonym uchwal't Nr XXXVIII113/2000 
z dnia 4 lipea 2000 r. z pom. zm. Przyj,te w projekeie zmiany planu ustalenia, uwzgl,dniajBc 
wyst<;puj'tee uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiqz.ania funkcjonalno
przestrzenne z terenami sqsiednimi. 

Zmiana planu wraz z niezbl'dnymi dokumentami planistyeznymi, w tym prognoz't 
oddzialywania na srodowisko oraz prognoZ<t skutkow finansowyeh, zostala opracowana zgodnie 
z obowi'tzuj'teymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr. 80, poz. 717, z pOin. zm.) oraz rozpoCZ'tdzenia 
Ministra lnfrastmktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projek.-ru 
miejseowego zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakeie sporz'tdzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategieznBc ocen, 
oddzialywania na srodowisko, z zapewnieniem udziatu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w 
ustawy z dn ia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost<;pn ieniu informacj i 0 srodowisku i jego oehron ie, udziale 
spoleczenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, 
pOZ. 1227). 

Zmiana planu zostala sporZ<tdzona z dochowaniem obowi'lZuj'teyeh proeedur wynikaj'tcyeh 
z WW. przepis6w. 

Prezydent M iasta Rzeszowa oglosil w dniu 25 styeznia 20 II r. 0 przyst'tPieniu 
do spoCZ'tdzenia zmiany Nr 209/21/2010 Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w prasie 
miejscowej Gazeta Codzienna "Nowiny", przez obwieszezenie na wbliey ogloszen w Urz,dzie Miasta 
Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informaeji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzl'du Miasta 
Rzeszowa. W obwieszezeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskaw do projektu 
zmiany planll. Termin skladania wnioskaw wyznaezono do dnia 16 lutego 2011 r. 

Na posiedzeniu, w dniu 4 paidziernika 2011 r., Miejska Komisja Urbanistyezno
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt zmiany Nr 209/21120 I 0 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie 
- I, z uwagami, ktare zostaly uwzgll'dnione w projekeie zmiany planu. Prezydent Miasta Rzeszowa, 
pismem z dnia 27 pazdziemika 2011 r., wyst'tPil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu znliany planu 
do pozostalyeh wlaSciwych instytueji i organaw. Projekt zmiany Nr 209/21/201 0 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego NT 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego -I w Rzeszowie 
- I wraz z prognoZ<t oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglBcdu, w dniaeh 
od 4 styeznia 2012 r. do 3 lutego 2012 r. Ogloszenie i obwieszezenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o tenninie wylozenia do publicznego wgl'tdu projektu zmiany Nr 209/21/201 0 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie 
- 1 i "Prognozy" ukazalo si, dnia 22 grudnia 2011 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", na tabliey 
ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnaeji Publicmej (BIP) - na stronie 
intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. W ogloszeniu podano termin dyskusji pllblieznej oraz lenni]) 
skladania uwag. Termin skladania uwag wyznaezono do dnia 17 lutego 2012 r. 

2 



W dniu 18 stycznia 2012 r. odbyla sil' dyskusja publi czna nad rozwi!l,Zllniami przyjl'tymi 
w projekcie zmiany planu. Do projektu, w tenninie przewidzianym ustaw'\, oie krotszym nit 14 dni 
od zakonczen ia okresu wylotenia planu, tj. w czasie do 17 lutego 20 12 r. , wplynl'ly 3 uwagi dotycU\ce 
przyj l'tych w projekcie planu rozwi<\7..<ln. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzy! uwagi wniesione 
do projek tu znliany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rej onie ulicy Zawiszy Czamego-1 w Rzeszowie - I ZarU\dzeniem Nr VII476120 12 
z dnia 9 marca 201 2 r. 

Z powodu uwzgll'dnienia cZl'sci uwag i co za tym idzie kon iecznosci powtorze nia c7~sc i 

procedury formalno prawnej, przedstawiono Radzie Miasta do uchwal en ia projekt znliany 
Nr 209/2 1/20 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rej onie ulicy 
Zawiszy Czamego- I w Rzeszowie - I w cZl'sci dotycz'lcej terenow: 5ZPz, 6ZPz, I WS i 3KX/KD 
oraz cZl'sc i terenow: 7ZP7., 2WS, 9KDD i 2KX/KR, obejmuj'lcej obszar 0 powierzch ni OkofO 0,55 ha. 
W pozostalej cZl'sci zm iany planu, dotycU\cej terenow: I MW-7MW, 3MN/U , 2U, 3U, I U/P-3U/U , 
lU/ZP, 2U/Z P, lKDL, 2K DO i IKDW/XR oraz cZl'sci terenow: 3MN-5MN, 3ZPz, IE i 5KDD, 
zajmuj'lcych l'lcznie powierzchnil' okolo 18,12 ha, w niezbl'dnym zakresie, ponowi ono procedurI; 
formalno-prawn'l. Zakres korel<t wprowadzon ych do projektu zmian y planu, wynikaj 'lcych 
z uwzgll'dnienia uwag, wymagal ponownego uzgodnienia z Miej skim Zarutdem Dr6g w Rzeszowie . 
Po uzyskaniu uzgodnienia, projekt zmiany planu wraz z prognoz'l oddzialywania na srodowisko, 
zostal wylozony do pub/icmego wgl'ldu, w dniach od 16 kwietnia 2012 r. do 16 maja 2012 r., 
w siedzi bie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ui. Slowackiego 9, w Rzeszowie. Ogloszenie 
i obwieszczen ie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl'ldu projektu zmiany Nt 209/2 J120 10 
Miej scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejoni e ulicy Zawiszy 
Czamego- I w Rzeszowie - 1 w cz\,sci dotycz'lcej terenow: I MW-7MW, 3MN/U , 2U, 3U, I U/P-3u/P, 
lU/ZP, 2U/ZP, IKDL, 2KDD i IKDW/XR oraz terenow: 3MN-5MN, 3ZPz, IE i SKDD 
oraz prognozy, ukazalo sil' w dniu 5 kwietnia 201 2 r. , w Gazec ie Codziennej "Nowiny", na tabJicy 
ogloszen w Urzl'dzie Miasta R7..eszowa oraz w Biuletynie Informacj i Publieznej ( BIP) - na stronie 
internetowej Urzl'du Miasta Rzeszowa. W ogloszeniu i obwieszczeniu okreSiono termin dysku sji 
pUbJicznej oraz tennin i zasady skladania uwag. Termin skladania uwag, do ustalen przyj\,tyeh w 

projekcie zmiany planu, wyznaczono do dnia 30 maja 2012 r. W okreSlonym terminie, nie wp!yn~y 
uwagi. 

Po konsultacjaeh z oddzialem Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury 
Podkarpackiego UrZl'du Wojewodzkiego poddana zostala w'ltpliwosc komplelnosei ustalen dla tej 
cz\,sci zmiany Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czartnego-I w Rzeszowie - I, ktora obejmuje 
CZI'SC tcrcnow: 3MN oraz SMN' Z powodu koni ecznosc i uzu pelnien ia tych ustalen 0 wskai.n ik 
intensywnosc i zabudowy, konieczne jest powtorzenie procedu ry formalno-prawnej. 

Z uwagi na to, ole zmiany wprowadzone do obowi'lZUj 'lcego planu, w ustaleniach dla terenow: 
I MW-7MW, nie maj'l wplywu na ustalenia dla pozostalych terenow obj\,rych zm ian'l Nr 137/8/2006 
w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowi e - I, w cz~sci dotycU\cej terenow: I MW-7MW, 
3MNIU, 2U, 3U, lU/P-3U/P, tu/ZP, 2U1ZP, lKDL, 2KDD i IKDW/XR Oraz cZl'sci terenow: 3MN
5MN, 3Pz, IE i 5KDD oraz z uwagi na pozostawienie bez zmian ustalen dla ez\,sei terenow: 5KDD 
oraz 3ZPz, Ilie rna podstawy, aby wstrzymywac proced ur\, fonnalno-praWl1'l zmiany planu, w cz\,sei 
obejmuj'lcej te tereny . Dlatego po wyczerpaniu si~ procedury formalno-prawnej projektu zmiany 
Nr 209/2112010 Miejscowego Planu Zagospodarowailla Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejollie L1liey 
Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie - I w cZl'Sci dotycZ<tcej terenow: I MW- 7MW oraz teren6w: 3ZPz 
i 5KDD, istnieje moi.liwosc jej uehwalenia . 

Projekt zmiany planu przekazano do uchwalenia. W c7~sci przedstawionej do uchwalenia nie 
bylo nieuwzgl\,dnionyeh uwag. 

Uchwal'l Nr XXXIV/66412012 z dnia 19 ezerwea 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uehwalila 
zmianl' Nr 209/2 1120 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr J37/8/2006 
w rejonie L1licy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie - I w eZl'sci dotyculcej terenow: IMW-7MW 
oraz cZl'sci terenow: 3ZPz i 5KDD. 
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, 


• 	 UzasadDienie wyboru przyj~tego dokumeDtu w odDiesicDiu do rozpatrywanych rozwi'!zan 
alternatywnycb. 

W trakeie sporZ'ldzania projektu zmiany Nr 209/21/20 I 0 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czamego-l w Rzeszowie
I, w cz~sei dotyez<tcej terenow: 1 MW- 7MW oraz cz~sei terenow: 3ZPz i 5KOO, nie rozpalrywano 
rozwi¥3ri altematywoyeh. Istniej<tce zagospodarowanie terenu zgodne Z obowi'tzuj'lcym planem 
miejscowym, a przede wszystkim niewielki zakres wprowadzonyeh zmian uniemozliwialo 
rozpatrywanie wariantowych ustalen planu. Zmiany wprowadzone do planu obowi¥uj<teego 
uwzgl~dniaty wszystkie uwarunkowania wyst~puj'\Ce w jego granicaeh oraz uwarunkowania 
zewnl'trzne, co potwierdza SPofllldzooa prognoza oddzialywania na srodowisko i nie maj'l istotnego 
wplywu na srodowisko . 

• 	 IDformacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnione 
ustalenia zawarte w progDozie oddziatywaDia Da srodowisko. 

Do projektu zmiany Nr 209121120 10M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 13 7/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-l w Rzeszowie - I, obejmuj'lcy r6wniez tereny: 
IMW-7MW oraz cz~se i terenow: 3ZPz i 5KDD, zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania 
projektu zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl,dniono, 
m.in. informaeje zawarte w opracowaniu ekofi zjograficznym przygotowanym na potrzeby 
Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzenoego Nr 137/8/2006 w rej on ie uliey Zawiszy 
Czamego-I w RzesZ()w ie oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionainym Dyrektorem Oehrony 
Srodowiska w Rzeszowie i Pal\stwowym Powiatowym lnspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu zmiany planu. 
W rozdziale 8 ,.Prognozy" wskazano usta lenia planu, ktare ograniczaj<t wplyw negatywnych 

oddzialywari na srodowisko, mog'lcych bye rezu ltatem rozwi'lZ'ill zawartyeh w projektowanym 
dokumeneie. 

• 	 IDformacja w jaki sposllb zostaty wzi~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnioDe 
opiDie wlasciwych orgaDow, 0 ktllrycb mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoZ'loddzialywania oa srodowisko przekazano: 
- do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wniosl uwag do projektu planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: 
WOOS.410.4.250.2011.AP-4 z doia 6 grudnia 2011 r. - zaopioiowano projekt planl1 
bez uwag. 
do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego 
w Rzeszowie. Pismem zoak: PSNZ.4612-2-4712011 z dnia 25 Iistopada 2011 r. - uzgodniooo 
projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaty wzifte pod uwag~ i w jakiro zakresie zostaty uwzgl~dnione 
zgloszoDe uwagi i wDioski. 

Uwagi i wniosk i zgloszone przez inne organy nii. wymienione w art. 57 i 58 ww. uSlawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania zmiany planu miejseowego na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym: 

Po Zllwiadomieniu wlaSciwych organaw 1 instytueji 0 przyst'IPieoiu do sporzqdzenia zmiany 
Nr 209/2112010 Miej seowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w reJonle 
ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzes7.0wie planu, woioski zlotyli : 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo mak: 
GM-7S0/36/11 z dnia 27 stycmia 20 II r. , 
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• 

Regionalna Dyrekeja Octuony Srodowiska w Rzeswwie pismo znak: 

WOOS.41 0.3.36.2011.AP-2 z dnia 31 slyeznia 20 I I r. , 

Karpacka Sp6l:ka Gazownictwa sp. Z 0.0. w Tarnowie Oddz ial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo mak: KSG lllJOTO/On0I14/2/l1 z dnia 31 styewia 2011 r. , 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo mak: RR.V1.7634.1.25.2011.ADS z dnia 4 lutego 2011 r., 

Wojewoda Podkarpaeki - pismo mak: I.IV.743.1.16.2011 zdnia 91utego 2011 r. , 

Operator Gazoeiqg6w Przesylowyeh GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo mak: 

TT.402.29.1.20 II.MP z dnia 8 lutego 2011 r., 

PGE Dystrybueja S.A. Oddzial Rzeszaw - pismo mak: SR-8/DP-959/PP-16/l78/2011IDP-2222 

z dnia 14 lutego 20 II r., 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy Poz.arnej w R.zeszowie - pismo mak: 

WZ.5562/111J J z dnia 24 styeznia 20 II r., 


Wszystkie wnioski zostaly przeanalizowane i przyj~te do prae nad projeklem zmiany planu . 

Po ogloszeniu 0 przysUjpieniu do sporzqdzenia zmiany Nr 209/2112010 Miejseowego Planu 
Zagospodarowania Przeslrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie uliey Zawiszy Czarnego- J w Rzeszowie, 
w wymaczonym terminie, tj. do dnia 16 lutego 2011 r., wplynl'lo 8 wniosk6w, 0 kt6rych mo wa 
w art.17 pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Wnioski zostaly przeanalizowane i w dniu 2 sierpnia 20 I I r. rozpatrzone przez Prezydenta 
M iasta R.zeszowa. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organaw, a takZe wnioski zlozone po tenninie, zostaly 
przeanalizowane i wzi"te pod uwagl' w trakeie sporzqdzania projekhl zmiany planu . 

0Dinie I uzgodoienia do projektu zmJany Nr 209/2[/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w reJol1!e ulicy Zawiszy Czamego-I 
w Rzeszowie  I: 

Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna - Uehwala nr V111412 01 I z dnia 
4 paZdziernika 20 I I r. , 
Regionalny Dyreklor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 
WOOS.4IO.4.2S0 .2011 .AP-4 z dnia 6 grudnia 2011 r., 
Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej, Urzqd komunikacji Elektronieznej - Delegatura 

w Rzeswwie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-145111(2) z dnia 21 li stopada 2011 r., 

Podkarpaeki Wojew6dzki Inspektor Sanitarny - pismo znak SNZ.461 2-1 6511 I z dnia 

8 lislopada 2012 r. 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Strai,y Poi,arnej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.S562.111. I I z dnia 9 listopada 20 I J r., 

Komenda Miejska Pruistwowej StraZy Poi.aruej - pismo mak MZ.5562/27-211 I z dnia 16 

listopada 20 II r. 

Wojewoda Podkarpaeki , Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 

I.IV.743.2.J65.20J I zdnia 18 Jistopada 2011 r. , 

l.arntd Wojew6dztwa Podkarpaekiego w R.zeszowie - pismo znak: PP-ID.7634 .1. 173 .20J I.ADS 

z dnia 22 Iistopada 2011 r., 

Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - pi smo znak: ID .7323 . J I J.2011.MR z dnia 

28 listopada 20 II r., 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak : PSNZ.46 12-2-47/2011 

z dnia 25 listopada 2011 r. 


Projekt zmiany planu w zakresie przedlozonym do lIchwalenia zosta·1zaopiniowany i uzgodniony 

bez uwag. 


Dodatkowe 0Rinie do proiektu zmiany planu : 

Operator Gazoeiqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 

TT.402.511.1.20J I.KP z dnia 161istopada 2011 r., 
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PGE Dysrrybucja SA Oddzial Rzeszow - pismo znak: SR-8/0P-16478/PP-161J910/2011 / 0P
14293 z dnia 30 listopada 20 II L 

Po uwzgl~dnieniu uwag zfozonycb do wylozonego do pllblicznego wgl1tdu projek'tu zmiany 
Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzellnego Nr 137/8/2006 w rejon ie 
uli cy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie - I w cz~sci dotyc;qcej terenow: IMW-7MW, 3MNIU, 
2U, 3U, lUIP-3UIP, lU/ZP, 2U1ZP, IKDL, 2KDD i I KDW/XR oraz terenow: 3MN-5MN, 3PZz, 
lEi SKDD oraz po uchwaleniu projektu zmiany Nr 209/21/20 I 0 Miej scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I 
w Rzeszowie - I w c""Sci dotyc;qcej terenow: 5ZPz, 6ZPz, I WS i 3 KX/KO oraz cz~s ci 

lerenow: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KXIKR uzgodniono w zakresie niezb~dnym , wynikaj'lcym 
z wprowadzonych zmian, tj. z Miejskim Zar;qdem Drag w Rzeszowie. 

Uwagi~ 

Do wylozonego do publicznego wgl'ldu projeklu zmiany Nr 209/21/2010 Miej scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I 
Rzeswwie - I, w terminie skladania uwag, tj. do duia 17 lute go 2012 L, wplyn~ly trzy uwagi. Uwagi 
wstaly rozpatrwne Zar;qdzeniem Prezydenta Miasta Nr VII476/2012 z dnia 9 marc a 2012 L Sposrod 
nich, jedna dotyczyla zmiany Nr 209/2112010 M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego-I w Rzeszowie - I w cz~sci dotycz'lcej terenow: 
IMW-7MW oraz cz~sci terenow: 3ZPz i SKDD. 
Uwaga zostala uwzgl~dniona . 

Do wylownego ponownie do publicznego wgl'ldu projektu zmiany Nr 209/21/2010 
Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 
Camego-I w Rzeszowie - I w cz~sci dOlycz'lcej terenow: I MW-7MW, 3MN /U, 2U , 3U, I UIP-3UIP, 
1 U/ZP, 21J/ZP, IKDL, 2KDD i KDW/XR oraz cz~sci terenow: 3MN-SMN, 3ZPz, lEi SKDD, 
w lerminie skladania uwag tj. do dnia 30 maja 2012 r. , nie wplyn~1y uwagi , 

• 	 Wyniki post~powania dotyez>tcego transgranicznego oddzialywaoia oa Srodowisko, je:ieli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotyezqcego transgranieznego oddzialywania 
na srodowisko, gdyz lIstalenia projektu zmiany planu nie spowoduj'l mozliwosci takiego 
oddzialywania, 

• 	 Propozycje dotyczqce metod i cz\,stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowieii dokumeotu. 

Monitoring skutkow realizacji zmiany Nr 209/21/20 10M iejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w [ejonie ulicy Zawiszy Czamego-\ w Rzeszowie - \ w cz~sci 
dotyc;qcej terenow: lMW-7MW oraz cZ~Sci teren6w: 3ZPz i SKDD, winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz, U, Nr 80 poz, 717 z poiniejszymi zmianam i), w ramach oeeny zmian zachod;qcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokollywania oeeny aktualnosci tej zrniany planu, 

Oeeny te winny bye dokonywan e przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
wezasie kadeneji Rady Miasta Rzeszowa. Wyriki tyeh oeen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i oeeni6 srodowiskowe skutki 
realizaeji zmiany planu miejscowego, Nie rna wille potrzeby okres lania dla zmiany planu specjalnego 

r~Htiil rhlSditBnflg\i lWplyWll na srodowisko, 
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