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PODSUMOWANIE 

DO MPZP NR 171/10/2008 PRZY ULiCY SPORTOWEJ W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostf1pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w achronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 paz. 1227, z p6in. zm.) 

• Informacje ogolne 
(synteza usta/en p/anu oraz przebieg trybu forma/no - prawnego sporzqdzenia p/anu, 
w tym informacja 0 udzia/e spoleczenstwa w post~powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej planem) zosta~ 

opracowany na podstawie uchwa~y Nr XLlI1I717/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 
listopada 2008 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie. 

Z wnioskiem 0 opracowanie planu zwr6cili si~ mieszkancy osiedla. Wniosek ten 
podyktowany zosta~ faktem wydania decyzji 0 warunkach zabudowy na zamierzenie 
inwestycyjne pod nazwq: "Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym, 
parkingami, wjazdem i infrastrukturq technicznq [ .. .]" na terenie dawnego przedszkola. 

Teren obj~ty opracowaniem obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 3,2 ha, po~ozony 
w Rzeszowie przy ulicy Sportowej, ograniczony od p&nocy ul. Krakowskq, od zachodu 
terenem jednostki wojskowej, od wschodu ul. SportOWq, a od potudnia stadionem Klubu 
Sportowego "Resovia". W projekcie przeznaczono tereny pod : zabudow~ mieszkaniowq 
wielorodzinnq, us~ugi, zielen urzqdzonq, obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej oraz 
publicznq komunikacj~ kotowq i pieszq. 

Okreslono szczeg6towe ustalenia dotyczqce parametr6w i wskaznik6w ksztatiowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: zasady ksztatiowania dziatek budowlanych, 
cechy budynk6w, wskaZniki miejsc postojowych dla samochod6w osobowych, a takze 
zasady obs~ugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej . 

Plan opracowany zosta~ przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~pujqcych 
na terenie obj~tym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa . 

Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddziatywania 
na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych, zosta~ opracowany zgodnie 
z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 z 2003 r. , poz. 717 z p6zn. zm.) oraz 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 
z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu planu przeprowadzono strategicznq ocen~ 

oddziatywania na srodowisko z zapewnieniem udzia~u sprneczenstwa, stosownie do 
wymog6w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku 
i jego ochronie, udziale spo~eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 z 2008 r. , poz. 1227, z p6Zn. zm .). 

Plan zostat sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych procedur wynikajqcych z ww. 
przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 11 grudnia 2008 r., w gazecie codziennej "Nowiny" , 
ogtosi~ 0 przystqpieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 171/10/2008 r. przy ulicy Sportowej w Rzeszowie, a takZe poprzez 
obwieszczenie zamieszczone na tablicach og~oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. W obwieszczeniu 



.s. 

i ogtoszeniu podano termin i zasady sktadania wniosk6w do projektu planu ( termin sktadania 
wniosk6w wyznaczono do 9 stycznia 2009 r.). 

W wyznaczonym w ogtoszeniu terminie do Prezydenta Miasta Rzeszowa zhzono 3 
wnioski do planu. 

Pierwszy wniosek dotyczyt przeznaczenia dziatki pod zabudow~ wielorodzinnq, zgodnie 
z wydanymi warunkami zabudowy, a taki:e zaprojektowanie miejsc postojowych oraz 
komunikacji drogo wej . Wniosek ten zostat rozpatrzony negatywnie. 

Orugi wniosek dotyczyt potrzeby wykonania szczeg&owej analizy przedmiotowego 
terenu, m. in. w celu okreslenia niezb~dnej ilosci miejsc postojowych - w tym zakresie 
wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie, oraz zreorganizowania uktadu komunikacyjnego 
w tym zakresie wniosek zostat rozpatrzony negatywnie. 

Trzeci wniosek zostat podpisany przez 14 mieszkaric6w Rzeszowa. Wnioskowali oni 
o przeznaczenie nieruchomosci pod funkcje publiczne, dokonanie szczeg&owej analizy, 
przeznaczenie terenu pod plac zabaw, parking oraz zieleri - w tym zakresie wniosek zostat 
rozpatrzony pozytywnie, a takze 0 poszerzenie oraz przedluzenie ul. Sportowej - w tym 
zakresie wniosek zostat rozpatrzony negatywnie. 

Onia 3 lutego 2009 r. zostata wydana decyzja 0 pozwoleniu na budow~ dla inwestycji 
p.n. "Sudynek mieszkalny wielorodzinny z garaZem podziemnym, parkingami, wjazdem 
i infrastrukturq technicznq [ ... )", kt6rq uwzgl~dniono w projekcie planu. Jednoczesnie 
pomi~dzy przedstawicielami wsp61not mieszkaniowych sqsiednich blok6w przy ul. Sportowej, 
a inwestorem zawarte zostato pisemne porozumienie, w kt6rym inwestor ten zobowiqzuje si~ 
do wystqpienia 0 aneks do pozwolenia na budow~ i nast~pnie realizacji obiektu 
6-kondygnacyjnego oraz miejsc postojowych dla mieszkaric6w sqsiednich blok6w na 
dziatkach b~dqcych wtasnosciq wsp61not mieszkaniowych Sportowa 2 i 4. Wobec 
powyzszego, w projekcie planu zaproponowano rozwiqzania umozliwiajqce realizacj~ tych 
zobowiqzari . Prace projektowe zakoriczono w na poczqtku lipca 2009 r. i w dniu 10 lipca 
2009 r. projekt zostat przedtozony Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
do zaopiniowania. 

Projekt zostat zaopiniowany pozytywnie Uchwatq nr 9/2009 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej z dnia 23 lipca 2009 r. Nast~pnie Prezydent Miasta 
Rzeszowa wystqpit 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu do wtasciwych 
organ6w administracji rzqdowej i jednostek organizacyjnych od 1 marca 2010 r. (na okres co 
najmniej 21 dni). Ogtoszenie 0 wytozeniu do wglqdu publicznego ukazato si~ 11 maja 2010 r. 
w gazecie codziennej "Nowiny" a takze poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach 
ogtoszeri w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie I nformacji Publicznej (SIP) na 
stronie internetowej Urz~du . Projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko 
wytozono do publicznego wglqdu w dniach od 19 maja do 9 czerwca 2010 r. Oyskusja 
publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie planu odbyta si~ 8 czerwca 2010 r. 
Do projektu planu, w terminie podanym w ogtoszeniu , tj . do dnia 23 czerwca 2010 r., 
nie wptyn~ty zadne uwagi. 

W zwiqzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju 
ustug i sieci telekomunikacyjnych, projekt planu uzupetniono 0 odpowiednie zapisy w celu 
uzyskania zgodnosci z tq ustawq (§5, ust.2 pkt.3) . W projekcie planu dokonano taki:e 
drobnej korekty rysunku planu. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu przez Prezesa Urz~du Komunikacji 
Elektronicznej dnia 28.01.2011 r., projekt planu zostat ponownie wytozony do publicznego 
wglqdu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko w dniach od 18 marca do 15 kwietnia 
2011 r. , a dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie planu odbyta si~ 6 
kwietnia 2011 r. Ogtoszenie 0 wytozeniu do wglqdu publicznego ukazato si~ 9 marca 2011 r. 
w gazecie codziennej "Nowiny" a taki:e poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach 
ogtoszeri w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na 
stronie internetowej Urz~du . 

Do projektu planu, w terminie podanym w ogtoszeniu, tj . do dnia 29 kwietnia 2011 r., nie 
wplyn~ty zadne uwagi. 
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• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiC\zan alternatywnych; 

W trakcie sporzqdzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwiqzan 
alternatywnych. Dotyczy~y one w szczeg61nosci ksztaHowania zabudowy na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem U.1. Dwie alternatywne wersje projektu uchwa~y 
przedstawiono dnia 23 lipca 2009 r. na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej, kt6ra opiniujqc projekt planu pozytywnie uchwa~q Nr 9/2009 wskaza~a, 
kt6ry wariant nalezy przyjqC do tego projektu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu planu zosta~a sporzqdzona prognoza oddziatywania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgh~dniono, m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu 
planu 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 planu. W planie uwzgl~dniono ustalenia 
zawarte w prognozie oddzia~ywania na srodowisko. Ustalenia tego planu nie spowodujq 
znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotyczq. 

• 	 Infonnacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wtasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 
ustawy; 

Projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
Pismem znak: RDOS-18-WOOS-7041-4-33/2/10/ad z dnia 2 kwietnia 2010 r. projekt 
planu zosta~ zaopiniowany bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddzia~ywania na srodowisko, 
projekt zosta~ przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-3/2010 z dnia 15 marca 2010 r. 
- projekt planu zosta~ uzgodniony bez uwag. 

PowYZSZq opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgtoszone uwagi i wnioski ; 

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

Po zawiadomieniu w~asciwych organ6w instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
planu, wnioski z~ozyli: 

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: 
MZ.5562/25/2/08 z dnia 16 grudnia 2008 r., 
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Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7041-1-182/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Urzqd Marsza~kowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PBPP

ZK.7323/1/164/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - pismo znak: KRO-512/135/08/MA 

z dnia 15 grudnia 2008 r., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzia~ w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/304/08 z dnia 19 grudnia 2008 r., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS -18
WOO-7048-2-27/08/ap 

Operator Gazociqg6w Przesy~owych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0 . Oddziaf w Tarnowie 
pismo znak: TT -0300-138/08 Jas/GG/01 z dnia 30 grudnia 2008 r., 

Karpacka Sp&ka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzia~ Zak~ad Gazowniczy w Rzeszowie 
pismo znak: TR-0720/1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r., 

Wojskowa Administracja Koszar Nr 1 - pismo znak: 96/09, z dnia 2 lutego 2009 r., 

Wojew6dzki Sztab Wojskowy - pismo znak: 519, z dnia 3 marca 2009 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwa~a nr 9/2009 z dnia 

23 lipca 2009 r., 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znakRDOS-18-WOOS
7041-4-33/2/10/ad z dnia 2 kwietnia 2010 r. 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/19/10/MA 

z dnia 1 marca 2010 r. , 

Operator Gazociqg6w Przesy~owych Gaz - System S.A. Oddzia~ w Tarnowie - pismo 

znak: TT-0300-20/10 Jas/GG/01 z dnia 4 marca 2010 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzia~u w Wydziale Infrastruktury - pismo 

znak: I.IV.7041-2-31/10 z dnia 3 kwietnia 2010 r., 

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak NU-5060-R-27
3692/AFRl10 z dnia 19 marca 2010 r., 

Miejski Zarzqd Dr6g i Zieleni w Rzeszowie - pismo znak: MZDiZ-ID.MR.5544-76
1/171/109 z dnia 19 marca 2010 r., 

Komenda Wojew6dzka Policji w Rzeszowie - pismo znak: IR-578/603/1/2010 z dnia 17 

marca 2010 r. 


Zg~oszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

>- Wnioski: 
Po og~oszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w dniu 11 grudnia 2008 r. , 

w gazecie codziennej "Nowiny", a taki:e poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach 
og~oszeri w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) 
na stronie internetowej Urz~du, w wyznaczonym terminie do 9 stycznia 2009 r. do 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z~oi:ono 3 wnioski do planu. 

Pierwszy wniosek dotyczy~ przeznaczenia dzia~ki pod zabudow~ wielorodzinnq, zgodnie 
z wydanymi warunkami zabudowy, a taki:e zaprojektowanie miejsc postojowych oraz 
komunikacji drogowej. Wniosek ten zosta~ rozpatrzony negatywnie. 

Drugi wniosek dotyczy~ potrzeby wykonania szczeg&owej analizy przedmiotowego 
terenu, m. in. w celu okreslenia niezb~dnej ilosci miejsc postojowych - w tym zakresie 
wniosek zosta~ rozpatrzony pozytywnie, oraz zreorganizowania uk~adu komunikacyjnego 
w tym zakresie wniosek zosta~ rozpatrzony negatywnie. 

Trzeci wniosek zosta~ podpisany przez 14 mieszkaric6w Rzeszowa. Wnioskowali oni 
o przeznaczenie nieruchomosci pod funkcje publiczne, dokonanie szczeg&owej analizy, 
przeznaczenie terenu pod plac zabaw, parking oraz zielen - w tym zakresie wniosek zosta~ 
rozpatrzony pozytywnie, a taki:e 0 poszerzenie oraz przed~ui:enie ul. Sportowej - w tym 
zakresie wniosek zosta~ rozpatrzony negatywnie. 
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~ 	 Uwagi: 
Do projektu planu nie w~n~ly uwagi. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, jezeli zostafo przeprowadzone; 

Nie zachodzHa potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzia~ywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu 
skutk6w realizacji postanowieri dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) , w ramach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

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

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki 
realizacji planu. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systemu 
monitoringu w~ywu na srodowisko. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy 
Sportowej w Rzeszowie zostaf przyj~ty Uchwaf~ Nr XI/235/20011 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r. 

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygni~ciem nadzorczym z dnia 6 lipca 2011 r. 
stwierdzif niewaznosc tej uchwafy. Po wprowadzeniu poprawek do uchwafy, 
ogfoszono 0 wyfozeniu projektu planu do publicznego wgl~du w dniach od 7 maja 
do 4 czerwca 2012 r. Termin skfadania uwag do ustaleri projektu planu upfyn~f z dniem 
18 czerwca 2012 r. Do Prezydenta nie wpfyn~fy zadne uwagi do tego projektu planu. 
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