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PODSUMOWANIE 


do zmiany Nr 212124/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 

na osiedlu "Krakowska Poludnie" pomi~dzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego 


w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego 

ochronie, udziale spoleczel'lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 


(Oz. U. Nr 199 poz. 1227, z p6tn. zm.) 


• 	 Ioformacje ogolne 
(synteza ustalen zmiany planu oraz przebiegu trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia zmiany 
planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postUJowaniu) 

Zmiana Nr 212124/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 
na osiedlu .Krakowska Porudnie" pomi~dzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego 
w Rzeszowie (zmiana planu) zostata opracowana na podstawie uchwaty Nr LXXXil1/1491/2010 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 9 Iistopada 2010 r., zmienionej uchwa~ Nr XXXV/695/2012 z dnia 10 Iipca 

2012 r., w sprawie przyst~ienia do sporzctdzenia zmiany planu. 

Opracowaniem obj~to teren 0 pow. ok. 2,67 ha, potozony po wschodniej stronie 
ul. W. Zbyszewskiego na osiedlu Krakowska-Porudnie. W miejscowym planie Nr 71/1/2004 teren ten, 
oznaczono symbolem ZP i przeznaczony zostat pod og6lnodost~pnct zieler'i parkowct. W jego 
obszarze plan dopuszcza r6zne formy zieleni urzctdzonej z miejscami dla codziennego wypoczynku 
i rekreacji, tj. cictQi piesze i rowe rowe , place zabaw dla dzieci, boiska sportowe. Obowictzujctcy plan 
wprowadzit catkowity zakaz zabudowy. 

Do zmiany planu przyst~iono z uwagi na potrze~ uatrakcyjnienia oferty wypoczynku i rekreacji 
przedstawianej dla mieszkar'ic6w na terenach parkowo - sportowych. 

Zmiana Nr 212/24/2010 miejscowego planu, na terenach sportowych oznaczonych symbolem S, 
dopuszcza lokalizowanie sceny widowiskowej i budynku socjalno-magazynowo-szatniowego 
petnictcego funkcje zwictzane z obiektem sceny. Wprowadzono r6wniez mozliwosc lokalizacji miejsc 
postojowych i ustalono dost~pnosc komunikacyjnct dla terenu oznaczonego symbolem ZP 
bezposrednio z ul. Zbyszewskiego. Odprowadzenie w6d opadowych, Sciek6w komunalnych oraz 
zaopatrzenie budynku w wod~ odbywac si~ b~dzie poprzez wykorzystanie sieci infrastruktury 
technicznej i jej rozbudow~ w ul. Zbyszewskiego i Lewakowskiego. Zaopatrzenie budynku w ciepfo 
z miejskiej sieci ciepfowniczej zlokalizowanej w ul. Zbyszewskiego. 

Ustalenia projektu zmiany planu Sct zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwa~ Nr XXXVil/113/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. z p6zn. zm. Studium wskazuje na tym terenie lokalizacj~ zieleni urzctdzonej. 

Przyj~te w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzgl~dniajct wyst~pujctce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powictzania funkcjonalno-przestrzenne z terenami 
sctsiednimi. 

Zmiana planu wraz z niez~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozct oddziatywania 
na srodowisko oraz prognozct skutk6w finansowych zostam opracowana zgodnie z obowictzujctcymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz rozporzctdzenia 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 sporzctdzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategicznct ocen~ 

oddziatywania na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoteczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 
z dnia 3 pazdziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227, z p6zn. zm. ). 
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Zmiana planu zostata SPOrz1tdzona z dochowaniem obowi1tzuj1tcych procedur wynikaj1tcych 
z ww. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogtosit w dniu 1 grudnia 2010 r. 0 przystcwieniu do sporz1tdzenia 
zmiany miejscowego planu, w prasie miejscowej Gazeta Codzienna "Nowiny", przez obwieszczenie na 
tablicach ogroszer'i w Urz~dzie Miasta Rzeszowa a takZe w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na 
stronie intemetowej Urz~u, wyznaczaj1tc jednoczesnie termin sktcldania wniosk6w od 1 grudnia 
do 23 grudnia 2010 r. Na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 r. Miejska Komisja Urbanistyczno
Architektoniczna zaopiniowata pozytywnie projekt zmiany planu, bez uwag. 

Nast~pnie Prezydent Miasta, wystcwH 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu do 
wla~wych instytucji i organ6w. Projekt zmiany planu wraz z prognoz1t oddziatyw'ania na srodowisko, 
zostat wyrozony do publicznego wgl1tdu, w dniach od 27 lipca do 25 sierpnia 2011 r. Ogroszenie 
i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wyrozenia do publicznego wgl1tdu projektu 
zmiany planu i .Prognozy" ukazaro si~ dnia 19 lipca 2011 r. w Gazecie Codziennej .Nowiny", na 
tablicach ogroszer'i w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na 
stronie intemetowej Urz~du. W dniu 29 lipca 2011 r. odbyta si~ dyskusja publiczna nad rozwi1tzaniami 
przyj~tymi w projekcie zmiany planu. Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustaw1t, 
tj. do dnia 9 wrzesnia 2011 r. nie wptyn~ty na pismie, uwagi dotycz1tce przyj~tych w projekcie 
rozwi~zan. Poruszono jednakZe koniecznosc wprowadzenia korekty ustalen og61nych planu, 
wynikaj1tcych z dopuszczenia obiekt6w budowlanych (tj. sceny terenowej z budynkiem socjalno
magazynowo-szatniowym). 

Ze wzgl~du na dokonanie korekt, ponownie wystcwiono 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 
zmiany p1anu do wtasciwych instytucji i organ6w. W dniach: od 31 Jipca 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r. 
projekt zmiany planu, wraz z prognoz1t oddziatyw'ania na srodowisko wyrozono powt6mie do 
pubJicznego wgl1tdu. Ogroszenie i obwieszczenie 0 terminie wytozenia do publicznego wgl1tdu projektu 
zmiany planu i "Prognozy", ukazaro si~ w dniu 24 lipca 2012 r. w Gazecie Codziennej .Nowiny", na 
tablicach ogroszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na 
stronie intemetowej Urz~du. W dniu 10 sierpnia 2012 r. odbyta si~ dyskusja publiczna nad 
rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie zmiany p1anu. W wyznaczonym terminie sktadania uwag, 
tj. do dnia 18 wrzesnia 2012 r., nie wptyn~ uwagi do przyj~tych ustalen. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanycb rozwi2lzan 
alternatywnych. 

Rozwi1tzania przyj~te w projekcie zmiany planu s1t wynikiem analizy wniosku zrozonego przez 
Zarz1td Zieleni Miejskiej w Rzeszowie, kt6ry wnosit 0 mozliwosc lokalizacji zadaszonej sceny 
terenowej w ramach teren6w zieleni parkowej. Projekt zmiany planu jest r6wniez odpowiedzi1t na 
wnioski mieszkanc6w i Rady Osiedla Krakowska PohJdnie popieraj1tcych tak1t inwestycj~. 

W trakcie sporz1tdzania projektu zmiany Nr 212124/2010 miejscowego planu rozpatrywano kilka 
rozwi1tzan altematywnych, w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno - przestrzennych. 
Dotyczyty one zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. 

Wptyw na srodowisko analizowanych rozwi1tzar'i altematywnych nie r6znit si~ w spos6b istotny, 
poniewaZ mozliwo~e wariantowania ustaler'i zmiany planu, maj1tcych istotny wptyw na 5rod owisko , 
ograniczona byta koniecznosci1t uwzgl~dnienia: 

ustalen obowi¥uj1tcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwat1t Nr XXXVll/113/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r., z pMn. zm., z kt6rym stosownie do obowi1tzuj1tcych przepis6w, plan musi bye zgodny, 
ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 - przeznaczenia 
terenu pod osiedlow1t zielen parkow1t. 

Wybrany zostat optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzgl~dniaj1tcy wszystkie 
uwarunkowania wyst~puj1tce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza 
sporz1tdzona prognoza oddziatyw'ania na srodowisko. 
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• 	 Informacja 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 zostaJa sporz~dzona prognoza oddziafywania ustalen projektu zmiany 
planu na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. informacje 
zawar1e w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby projektu planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Oyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawieraJa uwag do projektu zmiany planu. 

W rozdziale 5 nPrognozy" wskazano rozwi~zania zmiany planu, kt6re ograniczaj~ wpryw 
negatywnych oddziafywari na srodowisko, mog~cych bye rezultatem rozwi~zan zawar1ych 
w projektowanym dokumencie. 

Wprowadzone zmiany w ustaleniach MPZP Nr 71/1/2004 nie spowoduj~ znacz~cych zmian 
w srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotycz~. Lokalizacja sceny widowiskowej wraz 
z obiektem towarzysz~cym nie bf;dzie wpfywae negatywnie na srodowisko terenu, w kt6rym bf;dzie 
funkcjonowae. 8{ldzie to obiekt wykorzystywany okazjonalnie. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~e pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

I. 	 Uzgodnienia 1opiniowanie 
Projekt zmiany planu wraz z prognoz~ oddziafywania na srodowisko przekazano do 
zaoplniowania przez Reglonalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Pismem znak: 

WOOS.41 0.4.151.2011.AP-2 z dnia 23 czerwca 2011 r. (wpfyn~o w dniu 30 czerwca 2011 r.), 
zaoplniowano projekt zmiany planu bez wnoszenia uwag. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoz~ oddzia~ania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: 
PSNZ.4612-2-2612011 z dnia 5 /ipca 2011 r. (wptyn{lro w dniu 14 lipca 2011 r.) uzgodniono 
projekt zmiany planu bez uwag. 

II. Uzgodnienia 1opiniowanie 
Z zwi~zku z wprowadzeniem korekt, ponownie wystctJ)iono 0 uzgodnienie/zaopiniowanie 
projektu zmiany planu wraz z prognoz~ oddzia~ania na srodowisko, do Regionalnego Oyrektora 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie: 

ROOS pismem znak: WOOS.410.4.93.2012.AP-6 z dnia 25 czerwca 2012 r., (wpfyn~ 
w dniu 27 czerwca 2012 r.) zaopiniowaJ projekt zmiany planu bez wnoszenia uwag. 

PPIS pismem znak: PSNZ.4612-2-30/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. (wpfyn~ w dniu 
22 czerwca 2012 r.) uzgodniJ projekt zmiany planu bez uwag. 

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

~ 	 Uwagi i wnioski zgtoszone przez inne organy nii: wymienione wart. 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 wtasciwych organ6w i instytucji 0 przystctJ)ieniu do sporz~dzenia zmiany 
planu, wnioski zrozyli: 

3 



Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562130-212110 
z dnia 10 grudnia 2010r. , wptyn~to w dniu 13 grudnia 2010 r. , 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: I.IV.7041-1 
-162110 z dnia 8 grudnia 2010 r., wptyn~ w dniu 14 grudnia 2010 r., 

Urzctd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego 
pismo znak: RR.VI.ADS.7323/1-237/10 z dnia 13 grudnia 2010 r., wptyn~ w dniu 15 grudnia 
2010 r., 

Operator GazocictQ6w Przesyrowych GAl-SYSTEM SA Oddziat w Tamowie - pismo znak: 
TT-0300-117/10 JaslGG/01 z dnia 20 grudnia 2010 r., wptyn~ w dniu 23 grudnia 2010 r. 

Wszystkie wnioski zostaty uwzgl~dnione przy opracowaniu projektu zmiany planu. 

~ 	 Po ogroszeniu 0 przystctPieniu do sporzctdzenia zmiany planu, w wyznaczonym terminie 
sktadania wniosk6w tj. od 1 grudnia do 23 grudnia 2010 r., wptynctt wniosek Rady Osiedla 
Krakowska PohJdnie, z prosbct 0 zagospodarowanie terenu na plac zabaw i cele rekreacyjne. 
Wniosek ten, w dniu 14 kwietnia 2011 r. , zostat pozytywnie rozpatrzony przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. 

~ 	 I. Opinie i uzgodnienia do projektu zmiany Dlanu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - ArchHektoniczna - Uchwata nr 11/1/2011 z dnia 12 maja 
2011 r., 

Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej, Urzctd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura 
w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT -61730-68/11 (2) z dnia 22 czerwca 2011 r., wptyn~to 
w dniu 24 czerwca 2011 r., 

Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: SNZ.4612
72111 z dnia 27 czerwca 2011 r., wptyn~ w dniu 29 czerwca 2011 r., 

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562125-2/11 
z dnia 16 listopada 2011 r., wptyn~ w dniu 18 listopada 2011 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziatu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
I./V.743.2.72.2011 z dnia 5 lipca 2011 r., wptyn~ w dniu 6 lipca 2011 r., 

Zarzctd WOjew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III. 7634.1.48.2011.ADS 
z dnia 5 lipca 2011 r., wptyn~ w dniu 11 lipca 2011 r., 

Miejski Zarzctd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.MR.7323-107-1/212111 z dnia 14 lipca 
2011 r., wptyn~ w dniu 19 lipca 2011 r. 

II. ODin!e i uzgodnienia do projektu zmiany P/anu: 

Prezes Urz~u Komunikacji Elektronicznej, Urzctd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura 
w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-62112(2) z dnia 31 maja 2012 r., wptyn~ w dniu 
4 czerwca 2012 r., 

Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny - pismo znak: SNZ.9020.5. 
1 01.2012.AL z dnia 28 maja 2012 r., wptyn~ w dniu 31 maja 2012 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziatu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
1-IV.743.2.92.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. wptyn~o w dniu 8 czerwca 2012 r. , 

Zarzctd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III. 7634.1.126.2012.ADS 
z dnia 12 czerwca 2012 r., wptyn~ w dniu 25 czerwca 2012 r., 

Miejski Zarzctd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.107.2012.MR z dnia 15 czerwca 
2012 r., wptyn~ w dniu 19 czerwca 2012 r. 

Projekt zmiany planu przedrozony do uchwalenia zostat zaopiniowany i uzgodniony bez uwag. 

~ 	 Uwagi: 

Nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu, wyrozonego do publicznego wglctdu w dniach 
od 27 lipca do 25 sierpnia 2011 r. oraz w dniach od 31 lipca do 30 sierpnia 2012 r. 
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• Wyniki post~powania dotycz'lcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeZeli 
zostaJo przeprowadzone; 

Nie zachodzim potrzeba post{lpowania dotyczltcego transgranicznego oddziafywania na 
srodowisko, gdyi: usta/enia projektu zmiany p/anu nie spowodujlt mozliwosci takiego oddziafywania. 

• 	 Propozycje dotycz'lce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
reaJizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 212124/2010 Nr 71/112004 na osied/u .Krakowska 
PohJdnie" pomi{ldzy ul. K. Lewakowskiego a u/. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie, winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6iniejszymi zmianami), w ramach oceny zmian 
zachodzltcych 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 . 

Okres/ona ustawowo procedura pozwo/i przeana/izowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
zmiany planu miejscowego. Nie rna wi{lc potrzeby okreslania dla zmiany p/anu specjalnego systemu 
monitoringu wpfywu na srodowisko. 
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