
Podsumowanie 

do zmiany Nr 198/10/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie 

ulic: Strzywwskie, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krosniensksiej w Rzeszowie 

spofll\dzooe stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 

o srodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenaeh oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pom. zm.) 

Informacji ogoloe 

( synleza usIa/en zmiany planu oraz przehiegu trybu formalno - prawnego sporzq4zania zmiany planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postr:powaniu) 

Teren 0 pow. okolo 0,41 ha, obj~ty zmianlt planu znajduje si~ w zachodniej cz~sci miasta Rzeszowa, 

potowny jest u zbiegu ulie: Sanockiej i Krosnienskiej na osiedlu mieszkaniowym Fr. Kotuli. 

Projekt zrniany planu zostal opracowany na podstawie uchwaty Nr LXXXl140512010 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 31 sierpnia 2010 r., w sprawie przysUyJienia do sporz~dzenia zrniany Nr 198/10/2010 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzywwskiej, Ustrzyckiej 
Dukielskiej i Krosnienskiej w Rzeszowie, uchwalonego uchwallt Nr LVII134/2001 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 wrzeSnia 2001 r. 

W obowiltZUjltcym miejscowym planie Nr 14/1/98 przedmiotowy teren 0 pow. ok.0,41 ha oznaczony 
symbolem 19MN - zostal przeznaczony pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinnlt wolnostojltCIt 
i szeregowlt. 

Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zrnian~ MPZP Nr 14/1/98 wysUyJil wlasciciel dzialki 
lei4cej w obr~bie terenu obj~tego zmianlt planu, wnos~c 0 zmian~ przebiegu nieprzekraczalnej Iinii 
zabudowy, ktora uniemozliwia mu realizacje budynku mieszkalnego, pomimo polozenia calej dzialki w terenie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Ustalenia projektu zrniany planu sit zgodne z kierunkami wyznaezonymi w Studium Uwarunkowan 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miast Rzeszowa, uchwalonym uehwa11t Nr XXXVWI13/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r., z pom. zrn. 

Przyj~te w projekcie zmiany planu ustalenia uwzgl~dniajlt wyst~pujltce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi¥<lnia funkcjonaino - przestrzenne z terenami sltsiednimi. 

Projekt zrniany planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistyeznymi, w tym progno~ 

oddzialywania na srodowisko, zostal opracowany zgodnie z obowictZujltCymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) 
oraz Rozpor~dzenia 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). 

W trakcie spor~dzania projektu zrniany mleJscowego planu przeprowadzono strategicznlt ocen~ 
oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U . Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227 z porn. zm.). 

Zmiana projektu planu zostala spor~dzona z dochowaniem obowiltZUjltcych procedur wynikajltcych 
z ww ustaw. 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
Informacje dotyc:ntce udzialu spoleczeiistwa w procedurze spo~dzania planu. 
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Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 12 stycznia 2011r., w prasie lokalnej "Nowiny " oglosil 
o przystwieniu do spor2'.4dzenia zmiany planu Nr 19811 0/20 IO,MPZP Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyzowskiej, 
Ustrzyckiej, DukielslUej i Krosnienskiej w Rzeszowie i poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen 
w U~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu 
Miasta. 

W ogloszeniu i obwieszczeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu zmiany planu 
w tenninie od 12 stycznia do 7 lutego 20 II r. 

W dniu 4 lute go 20 II r. wplyn/tl wniosek wlasciciela jednej z dzialek, kt6ry ponowil sw6j wniosek 
w zakresie planowanej inwestycji na tyro terenie. 

Przedmiotowy wniosek na etapie przedprojektowym zostal rozpatrzony pozytywnie przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 

Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, maj/tc na uwadze wniosek inwestora, teren oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem 19MNIU przeznacza si\! pod zabudow~ mieszkaniow/t jednorodzinn/t 
wolnostoj/tc/t i bliiniacZlt, z dopuszczeniem usrug nieuci/tZliwycb w parterach zabudowy oraz niezb~dne 
urzlldzenia infrastruktury technicznej . 

Projekt zmiany planu w dniu 9 marca 2012 r. zostal przedstawiony Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej i uzyskal pozytywn/t opini~. 

Zostala sporZltdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu na srodowisko 
przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono, m. in. infonnacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu zmiany planu. 
W prognozie sfonnulowano wnioslU dotycZltce przyj~tych rozwi~n w projekcie zmiany planu 
w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwi~nia odnosnie sposobOw 
zminimalizowania negatywnych skutk6w realizacji ustalen zmiany planu. 

W wyznaczonym ustawowo tenninie, Prezydent Miasta, wystwil 0 zaopmLOwanie 
i uzgodnienie projektu zmiany planu do wlasciwych organ6w i instytucji, w okresie od 14 marca do 4 kwietnia 
2012 r., 

Projekt zrniany planu wraz z prognoZlt oddzialywania na srodowisko zostal pozytywnie uzgodniony 
i zaopiniowany przez wymagane przepisami organy i instytucje. 

W dniu 28 marca 2012 r.. w prasie lokalnej "Nowiny" ukazalo si~ ogloszenie 0 wyloZeniu do publicznego 
wgl/tdu projektu zmiany planu wraz z prognoZlt oddzialywania na srodowisko w dniach od 5 kwietnia 2012 r. 
do 27 kwietnia 2012 r. 

Na dzien 19 kwietnia 2012 r. zwolano dyskusj~ publiczn/t nad rozwi~niami przyj~tymi 

w projekcie zmiany planu. 
W czasie wyloZenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wgl/tdu, zglosilo si~ 

9 zainteresowanycb os6b. 

Uwagi do projektu zmiany planu moma bylo skladac w nieprzekraczalnym tenninie do 11 maja 2012 r. 
Do terenow obj~tych niniejsZlt zmian/t planu w dniu 10 maja 2012 r., zostala wniesiona uwaga wlasciciela 

dzialki, ktora dotyczyla prz.ebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy lokalnej oznaczonej na 
rysunku symbolem 3KDL, oraz zwi~kszenia powierzchni zabudowy dzialki z 30% na wi~ksZlt. 

ZarZltdzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2012 r., uwaga zostala uwzgl~dniona 
w calosci. Nast~pnie zostaly wprowadzone korekty do projektu zmiany planu i ponowiono procedur~ 
uzgodnienia projektu zmiany planu Nr 198110/2010 w niezb~dnym zakresie, i wylozeniem do publicznego 
wgl/tdu w dniacb od 17 sierpnia do 7 wrzesnia 2012 r. 

Dyskusja publiczna odbyla si~ w dniu 6 wrzesnia 2012 r. 
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Uwagi do ustalen projektu zmiany planu moina bylo skladac do 21 wrzesnia 2012 r. 
Nikt z zainteresowanych os6b nie wni6s1 uwag do ustalen przyj~tych w projekcie zmiany planu. 

Zmiana projektu planu Nr 198/10/20 1 0 zostala spol"Z<ldzona z dochowaniem obowiltZuj'lcych procedur 
wynikaj'lcych z ww. ustaw. 

Uchwal'l Nr XXXVlW75 112012 z dnia 25 wrzesnia 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zmian~ 
Nr 198110/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1198 w rejonie ulic: 
Strzyi:owskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krosnienskiej w Rzeszowie. 

W procedurze sporz'ldzania zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddzialywania 
na srodowisko, zostal zapewniony udzial spoleczenstwa w zakresie wymaganym obowi'lZllj'lcymi przepisami 
ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko. 

Uzasadnienie wyborn przyj~tego dokumentu. 
Rozwi¥aDia przestrzenne na obszarze obj~tym zmian'l planu wraz z dokumentacj'l prac planistycznych 

zostaly przedstawione Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, kt6ra pozytywnie zaopiniowala 

projekt zmiany planu. 

Przeprowadzone analizy przyj~tych rozwi'lZ3Il zostaly dokonane wnikliwie i wszechstronnie przez 

MKUA i S'l gwarancj'l najbardziej poprawnego rozwi'lzania zagospodarowania dla tego obszaru. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzgl~dniaj'lcy wszystkie uwarunkowania 

wyst~puj'lCe w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne , co potwierdza sporZ'ldzona prognoza 
oddzialywania na srodowisko. 

Infonnacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione ustalenia 
zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Do projektu zmiany planu zostala sporZ'ldzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte 

w opracowaniu ekofizjograficznym sporZ'ldzonym na potrzeby niniejszego projektu zmiany planu. 

Przyj~te w zmianie planu rozwi'lZ3nia, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 

minimalizacja negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono, i:e realizacja ustalen planistycznych nie wplynie 

niekorzystnie na stan srodowiska terenu obj~tego zmian'l, a taki:e na tereny s'lsiednie. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione opinie 
wla.sciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nii: "W)'mienione wart. 57 i 58 ww . ustawy, w tym 

organy uprawnione do opiniowania lub uzgodnienia zmiany miejscowego planu na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organ6w i instytucji 0 prZYSf'lpieniu do sp0fZ'ldzenia zmiany planu 

Nr 179/6/2009 wnioski zloZyli: 

1) Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I. IV.743.I.6.2011, wplyn~lo w dniu 

24 stycznia 201] r. 

2) Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z o. 0 w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo znak: KSG IIIIOTOIOn0I11/2111, wplyn~lo w dniu 20 stycznia 2011 r. 

3) Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy POZamej - pismo znak: 

WZ. 5562/6111 , wplyn~o w dniu 25 stycznia 20] 1 r. 
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4) Okr~gowy Urntd Gorniczy w Krosnie - pismo znak: KR0/512/31111MA, wplyn~to 
w dniu 27 stycznia 2011 r. 

5) PGNiGE Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750/26/11, wplyn~lo w dniu 31 stycznia 2011 r. 

6) Telekomunikacja Polska - pismo znak: TOTTESCUIRI25/48!DWI11, wplyn~lo w dniu 
1 lutego 2011 r. 

7) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOS. 410.3.24.2011.AD 
- 2, wplyn~lo w dniu 2 lutego 2011 r. 

8) Urntd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR - V1.7634.1.8.2011ADS, 
wplyn~lo w dniu 2 lutego 2011 r. 

9) Operator Gazoci<tgow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: TT. 
402.21.1 .20 11.GG, wplyn~lo w dniu 7 lutego 2011 r. 

10) PPJ Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-1-3/2011, PSNZ.4612-1-4/201 I, wplyn~to 
w dniu 9 lutego 2011 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu zmiany planu Nr 19811 0/201 0: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, uchwala z dnia 9 marca 2012 r. 
W ojewoda Podkarpacki - pismo wplyn~lo w dniu 4 kwietnia 2012 r. 

- Zarntd Wojewodztwa Podkarpackiego -- pismo wplyn~lo w dniu 10 kwietnia 2012 r. 
- Okr~gowy Urntd Gorniczy w Krosnie - pisma wplyn~ly w dniu 20.03. i 11.04.2012 r. 
- Miejski Zarntd Drog w Rzeszowie - pismo wplyn~to w dniu 5 kwietnia 2012 r. 
- Paitstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 4.04.2012 r. 
- Zarntd Powiatu w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 2 kwietnia 2012 r. 
- Podkarpacki Urz<ld Wojewodzki w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 17 kwietnia 2012 r. 
- Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - pismo wplyn~lo w dniu 29 marca 2012 r. 
- RegionaIny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wpIyn~lo w dn. 6. 04. 2012 r. 
- Podkarpacki Komendant Wojew6dzki PSP w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dn. 19. 03. 2012 r. 
- Komenda Miejska Paitstwowej StraZy Potarnej w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 21 marca 22012 r. 
- Podkarpacki Panstwowy W ojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 22 marca 
2012 r. 
- Operator Gazoci<tgow Przesylowych GAZ - SYSTEM S. A. Oddzial w Tarnowie - pismo wplyn~lo w dniu 
28 marca 2012 r. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia opinie przyj~to do prac nad projektem zmiany planu 
Nr 19811 0/20 1O. 

Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przystijJieniu do sporntdzenia zmiany planu Nr 198110/2010 w wyznaczonym tenninie 

do skladania wnioskow tj. do 7 lutego 2011 r. - wplyn<tl wniosek do zmiany planu w dniu 4 lutego 2011 r. 

wlasciciela jednej z dzialek z prosb't, aby w planie zmienic oznaczenie terenu z 19MN na 19 MNIU 

przeznaczyc teren pod zabudow~ mieszkaniow<t jednorodzinn<t wolnostoj<tC't bliZniacnt 
z dopuszczeniem usrug nieucilliliwych w parterach zabudowy, a takZe zmienic przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, oraz zmienic wielkosc nowo wydzielonej dzialki budowlanej w zabudowie wolnostoj<tcej 
i blifuiaczej . 

przedmiotowy wniosek na etapie przedprojektowym zostal rozpatrzony pozytywnie przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 
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Uwagt 
Do projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wgl~du, w dniach od 5 kwietnia do 27 kwietnia 

2012 r. wpIyn~ta uwaga w dniu 10 maja 2012 r. 

Uwaga zostala rozpatrzona ZarZ4.dzeniem Nr VIJ570/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 
31 maja 2012 r. w nast~puj~cy spos6b: 
ustalona w projekcie zmiany planu nieprzekraczalna linia zabudowy, kt6ra zostala dostosowana na rysunku 
zmiany planu, od strony ul. Sanockiej, jako kontynuacja linii istniej~cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostoj~cej, moZe bye ustalona W odleglosci 6,Om od linii rozgranicza.j~cej publicznej drogi 
lokalnej, oznaczonej na rysunku symbolem 3KDL, spelniaj~c r6wnoczesnie wymogi przepis6w oraz 
kontynuacji linii zabudowy nieprzekraczalnej, okreslonej w uchwalonej Zmianie Nr 103/1112005 - c~se 2, 
MPZP Nr 1411198. Uwzgl~dnienie powyzszej uwagi w projekcie zmiany planu, pozwolilo na zwi~kszenie 
powierzchni zabudowy, jednak nie wi~kszej niz 35% og6lu powierzchni kaz.dej nowo wydzielonej dziatki 
budowlanej. 
Lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug w parterach budynk6w, 
nie moze bye dowolna, ale tak usytuowana, by spetnione byty inne warunki okreSlone w miejscowym planie. 

Wyniki Postfpowania dotycz.llcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jereli, zostalo 

przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZllCCgo transgranicznego oddzialywania na srodowisko, gdyz 

ustalenia projektu zmianyplanu Nr 198110/2010 nie spowoduj~mozliwosci takiego oddziatywania. 

Propozycje dotycz~ce metod i cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 


postanowieii dokumentu; 


Monitoring skutk6w realizacji zmiany planu Nr 198/10/2010 w Rzeszowie winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 647 ), w ramach oceny zmian zachodZ<tcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
dokonywania oceny aktualnosci miejscowych plan6w i studium, wraz z ich zmianami. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
zmiany plunu. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla zmiany planu specjaloego systemu monitoringu wplywu na 
Srodowisko. 
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