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PODSUMOWANIE 

do zmiany Nr 221/7/2011 - część 1  

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004  

„Przybyszówka-Kantorówka”-1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie 

uchwalonej uchwałą Nr XXXV/697/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. 

 
sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm. ) 

 
 

 Informacje ogólne 

(synteza ustaleń zmiany planu oraz przebiegu trybu formalno – prawnego sporządzenia zmiany planu,  

w tym informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu) 

 
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opracowana na podstawie Uchwały 

Nr XI/238/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Nr 221/7/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka-

Kantorówka”-1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. Potrzeba opracowania niniejszej zmiany planu wynikała  

z konieczności ustalenia nowych zasad zagospodarowania terenu. 

 

Opracowaniem objęto teren zlokalizowany pomiędzy ul. Leską (od zachodu), a ul. bł. Karoliny (od strony 

południowej), na osiedlu im. F. Kotuli, o powierzchni około 0,76 ha.  

W miejscowym planie Nr 73/3/2004 teren ten, (oznaczony symbolem 3U), przeznaczony został pod 

zabudowę usługową. Obszar objęty zmianą planu stanowi część większego terenu mieszkaniowo-usługowego 

(przeznaczony w planie miejscowym Nr 73/3/2004 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową).  

 

Do zmiany planu przystąpiono z uwagi na potrzebę uzupełnienia istniejącej zabudowy usługowej  

o funkcję mieszkaniową. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego zmianą planu, (zgodnie  

z MPZP Nr 73/3/2004), przeznaczono teren pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 

(oznaczony symbolem 1U/MN). 

Zmiana Nr 221/7/2011 miejscowego planu dopuszcza lokalizowanie funkcji mieszkaniowej na terenie 

zabudowy usługowej. Wprowadzono również możliwość lokalizacji miejsc parkingowych, utrzymano 

dostępność komunikacyjną dla przedmiotowego terenu zgodnie z ustaleniami wynikającymi z planu 

miejscowego Nr 73/3/2004.  

 

Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. 

zm.  

Przyjęte w projekcie zmiany planu ustalenia uwzględniają występujące uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego terenu oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne z terenami sąsiednimi.  

 

Zmiana planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na 

środowisko oraz prognozą skutków finansowych została opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 

z 2003 r., poz. 1587).  
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W trakcie sporządzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na 

środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227, z późn. zm.). 

 

Zmiana planu została sporządzona z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających  

z ww. przepisów. 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił w dniu 22 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu w prasie miejscowej Gazeta Codzienna ”Nowiny”, poprzez obwieszczenie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 

internetowej Urzędu, wyznaczając jednocześnie termin składania wniosków od dnia 22 września 2011 r. do 

dnia 14 października 2011 r.  

Następnie Prezydent Miasta, na okres 21 dni, od dnia 20 września 2011 r. wystąpił o zaopiniowanie  

i uzgodnienie projektu zmiany planu do właściwych instytucji i organów. Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2012 

r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany planu. Projekt 

zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu  

w dniach od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. Ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 

Rzeszowa o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu i „Prognozy” ukazało się w dniu 

28 marca 2012 r. w Gazecie Codziennej „Nowiny”, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu. W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyła 

się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu. 

Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustawą, tj. do dnia 11 maja 2012 r., wpłynęły uwagi 

dotyczące przyjętych w projekcie rozwiązań. Zarządzeniem Nr VI/569/2012 z dnia 31 maja 2012 r. Prezydent 

Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi wniesione do projektu zmiany planu. Projekt zmiany planu przekazano do 

uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Uchwałą Nr XXXV/697/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Rada 

Miasta Rzeszowa uchwaliła zmianę Nr 221/7/2011 - część 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka-Kantorówka”-1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie. 

 

 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych 

 

Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu są wynikiem analizy wniosku złożonego przez osobę 

fizyczną, która wnosiła o możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uzupełniającej 

zabudowę usługową.  

W trakcie sporządzania projektu zmiany Nr 221/7/2011 miejscowego planu rozpatrywano kilka rozwiązań 

alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno - przestrzennych. Dotyczyły one zasad 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.  

 

Wpływ na środowisko analizowanych rozwiązań alternatywnych nie różnił się w sposób istotny, ponieważ 

możliwość wariantowania ustaleń zmiany planu, mających istotny wpływ na środowisko, ograniczona była 

koniecznością uwzględnienia: 

- ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm., z którym – 

stosownie do obowiązujących przepisów – plan musi być zgodny, 
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-  ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 – przeznaczenia terenu pod 

zabudowę usługową.  

Wybrany został optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzględniający wszystkie uwarunkowania 

występujące w jego granicach oraz uwarunkowania zewnętrzne, co potwierdza sporządzona prognoza 

oddziaływania na środowisko.  

 

 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 

Do projektu zmiany planu została sporządzona prognoza oddziaływania ustaleń projektu zmiany planu na 

środowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzględniono, m.in. informacje zawarte  

w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby projektu planu oraz uzgodniony zakres 

prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.  

Prognoza nie zawierała uwag do projektu zmiany planu.  

W rozdziale VII „Prognozy” wskazano rozwiązania zmiany planu, które ograniczają wpływ negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.  

Ustalenia zmiany planu nie spowodują znaczących zmian w środowisku przyrodniczym obszaru, którego 

dotyczą. Lokalizacja zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej nie będzie wpływać 

negatywnie na środowisko terenu, w którym będzie funkcjonować.  

 

 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie 

właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

 

 Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do zaopiniowania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Pismem znak: WOOŚ.410.4.64.2012.AP-6 

z dnia 4 kwietnia 2012 r., zaopiniowano projekt zmiany planu bez wnoszenia uwag.  

 Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do uzgodnienia do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-12/2012 

z dnia 27 marca 2012 r. uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag. 

 

Powyższe uzgodnienia przyjęto do prac nad zmianą planu miejscowego. 

 

 Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 

zgłoszone uwagi i wnioski 

 

 Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, w tym organy 

uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 Po zawiadomieniu właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, 

wnioski złożyli: 

 Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.743.1.112.2011 z dnia 10 października 2011 r. (wpłynęło dnia 

12 października 2011 r.); 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/22-2/11 z dnia 30 

września 2011 r. (wpłynęło dnia 4 października 2011 r.); 
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 Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie – pismo znak: KRO/512/105/11/MA z dnia 26 września 2011 r. 

(wpłynęło dnia 30 września 2011 r.); 

 PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku – pismo znak: GM-750/313/11 z dnia 11 października 

2011 r. (wpłynęło dnia 17 października 2011 r.); 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WOOŚ.410.3.174.2011.AP-2  

z dnia 30 września 2011 r. (wpłynęło dnia 4 października 2011 r.); 

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – pismo znak: PP-III.7634.1.143.2011.ADS z dnia 5 

października 2011 r. (wpłynęło dnia 7 października 2011 r.); 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie – pismo znak:  

TT.402.461.1.2011.GG z dnia 14 października 2011 r. (wpłynęło dnia 17 października 2011 r.); 

 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – pismo znak: IRZ-506/R/752/11  

z dnia 10 października 2011 r. (wpłynęło dnia 18 października 2011 r.). 

 

Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu zmiany planu.  

 

 Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, w wyznaczonym terminie składania 

wniosków, tj. od dnia 22 września 2011 r. do dnia 14 października 2011 r., wnioski złożyli:  

 

- mieszkańcy ul. Leskiej (pismo wpłynęło dnia 29 września 2011 r.) wnioskowali, aby ul. Leska pozostała 

drogą wewnętrzną, obsługującą tylko teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nieprzeznaczonej 

dla ruchu samochodów dostawczych, natomiast dojazd do obszaru oznaczonego w planie miejscowym  

Nr 73/3/2004 symbolem 3U odbywał się ul. bł. Karoliny - wniosek rozpatrzono negatywnie, dotyczy 

bowiem ul. Leskiej, która nie jest objęta zmianą planu; 

- Rada Osiedla Nr XXIV im. F. Kotuli (pismo wpłynęło dnia 5 października 2011 r. ) zgłosiła wniosek, aby 

zlikwidować dojazd od ul. Leskiej do obszaru objętego zmianą planu miejscowego oraz wnosiła, by 

przedmiotowa ul. Leska została drogą wewnętrzną osiedlową, swój postulat Rada Osiedla uzasadnia 

zgłoszonymi uwagami mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Leskiej, iż dojazd do 

istniejącego budynku handlowo-usługowego jest uciążliwy oraz niebezpieczny ze względu ma ruch 

samochodów dostawczych - wniosek rozpatrzono negatywnie, dotyczy bowiem ul. Leskiej, która nie jest 

objęta zmianą planu; 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” (pismo wpłynęło dnia 6 października 2011 r.) wnioskowała  

o anulowanie uchwały o przystąpieniu do zmiany Nr 221/7/2011 MPZP Nr 73/3/2004 „Przybyszówka-

Kantorówka”-1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, uzasadniając swoje stanowisko faktem, iż właściciel 

terenu objętym zmianą planu miejscowego zbył go, zaś nowy właściciel realizuje zamierzenie 

inwestycyjne zgodnie z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę, zbędne jest zatem 

opracowywanie zmiany planu miejscowego umożliwiającą rozbudowę istniejących obiektów  

i dopuszczenie funkcji mieszkaniowej - wniosek rozpatrzono negatywnie, funkcja mieszkaniowa nie jest 

funkcją uciążliwą dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

 Opinie i uzgodnienia do projektu zmiany planu:  

 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – Uchwała Nr I/1/2012 z dnia 9 marca 2012 r.;  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WOOŚ.410.4.64.2012.AP-6 z dnia 

4 kwietnia 2012 r. (wpłynęło dnia 6 kwietnia 2012 r.); 

 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Rzeszowie – pismo znak: ORZ-WKT-61730-

43/12(3) z dnia 28 marca 2012 r. (wpłynęło dnia 30 marca 2012 r.); 

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo znak: MZ.5562/5-2.12 z dnia  

20 marca 2012 r. (wpłynęło dnia 21 marca 2012 r.); 
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 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – pismo znak: 

SNZ.9020.5.55.2012.AL z dnia 20 marca 2012 r. (wpłynęło dnia 22 marca 2012 r.); 

 Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie – pismo znak: 

TT.402.91.2012.GG.1 z dnia 23 marca 2012 r. (wpłynęło dnia 28 marca 2012 r.); 

 Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.743.2.62.2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. (wpłynęło dnia 4 

kwietnia 2012 r.); 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego – pismo znak: PP-III.7634.1.77.2012.ADS z dnia 3 kwietnia 2012 

r. (wpłynęło dnia 10 kwietnia 2012 r.); 

 Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie – pismo znak: ID.7323.120.2012.MM Ldz. 4659 z dnia 2 kwietnia 

2012 r. (wpłynęło dnia 5 kwietnia 2012 r.); 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie – pismo znak: PSNZ.4612-2-12/2012  

z dnia 26 marca 2012 r. (wpłynęło dnia 4 kwietnia 2012 r.); 

 Zarząd Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – pismo znak: BR.0722.10.2012 z dnia 30 marca 2012 r. 

(wpłynęło dnia 2 kwietnia 2012 r.). 

 

 Uwagi: 

 Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 

2012 r., wpłynęły uwagi, które zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa  

Nr VI/569/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w następujący sposób: 

 

Nie uwzględniono uwag: 

- przewodniczącej Rady Osiedla im. F. Kotuli - pani Jolanty Kaźmierczak, dotyczących: uwzględnienia  

w projekcie zmiany planu kwestii dojazdu do terenu usługowego zabudowanego budynkiem usługowo-

handlowym „Biedronka” oraz objęcia zmianą planu układu komunikacyjnego decydującego o dostępności 

tego terenu do istniejących dróg publicznych, uwzględnienia w projekcie zmiany planu terenu układu 

komunikacyjnego tj. ul. Leskiej, konieczności uwzględnienia interesu społecznego i prawnego 

mieszkańców zamieszkałych przy przedmiotowej ulicy; 

- pana Janusza Bachta - przedstawiciela mieszkańców budynków nr 1, 3, 5 zlokalizowanych przy ul. Leskiej, 

dotyczących: uwzględnienia w projekcie zmiany planu kwestii dojazdu do terenu usługowego 

zabudowanego budynkiem usługowo-handlowym „Biedronka” oraz objęcia zmianą planu układu 

komunikacyjnego decydującego o dostępności tego terenu do istniejących dróg publicznych, uwzględnienia 

w projekcie zmiany planu terenu układu komunikacyjnego tj. ul. Leskiej, konieczności uwzględnienia 

interesu społecznego i prawnego mieszkańców zamieszkałych przy przedmiotowej ulicy. 

 

 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone 

 

Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż 

ustalenia projektu zmiany planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania.  

 

 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu 

 

Monitoring skutków realizacji zmiany Nr 221/7/2011 - część 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 73/3/2004 „Przybyszówka-Kantorówka”-1 przy ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie, winien być 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzących  

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności tego planu.  
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Oceny te winny być dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz w czasie kadencji 

Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny być przedstawiane Radzie Miasta.  

Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki realizacji zmiany 

planu miejscowego. Nie ma więc potrzeby określania dla zmiany planu specjalnego systemu monitoringu 

wpływu na środowisko. 

 


