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PODSUMOWANIE 


Zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 32/14/20000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W. Witosa w Rzeszowie w cz~sci, oznaczonej 


na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenow: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW 


sporzqdzone sfusownie do arf. 55 ust. 3 lIslawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu informacji 0 "~rodoH'isku 


i jego ochrol1ie, udzia/e spoleczdlstH'a IV ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialY"'.lQl1ia 

na sTodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pain. zm. ) 


• Informacje ogolne 
(synteza uslald1 planu omz przebiegu lrybu formalno pmwnego sporzqdzenia planu, w (y m injiJrmacja 
o udziale spoieczenstwa w postrtpowaniu) 

Zmiana Nr 192/4/2010 Micjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenncgo Nr 32114/2010 "Wzg6rza 

staroniwskie" przy al. W Witosa w Rzeszowie \v cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 3S, 

dla terenow 2MW, 3MW, 4MW, 5MW zostala opracowana na podstawie uchwaly Nr LXXIVIl269/2010 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 bvietnia 2010 r. w spra\vie przysgpienia do sporzq,dzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzelmego. Uchwala 0 przystq,piel1.iu obejmowata osiem obszar6vi 

o lqcznej powierzchni okolo 7,28 ha 

Ze wzgl((du na opini(( Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 22 Jipca 2011 r. 

wyrazonq, w uchwale Nr IV/6/2011, a takie mozliwosc naruszenia ustaleri Studium Uwanmkowari i Kierunkow 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalq, Nr XXXIS6812012 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 marca 2012 r. zmieniono ww. uchwaly 0 przysgpieniu do sporzqdzenia zmiany p1anu , wylqczajqc 

opracowania jeden z terenow . Od tego etapu projekt zmiany planu procedowany jest dla 7 obszarow. 

W trakcie okresu wyznaczonego na skladanie uwag, po wylozeniu projektu zmlany plany 

do publicznego wglq,du, zostaje zlozona uwaga, ktora skutkuje ponowieniem procedury zmiany planu dla 

terenow 2M\V, 31\1\\1, 4MW, SMW. Dla terenow lSMN, 1MNfU, 2MNfU zmiana Nr 192/4/2010 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2010 "Wzgorza staroniwskie" 

przy al. W Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 3S, zostaia 

uchwalona uchwa1q, Nr XXXlS7012012 przez Rad(( Miasta Rzeszowa, dnia 27 marca 2012 r. 

Z uwagi na zakonczenie procedury formalno-prawnej dla pozostalych czterech terenow zabudowy 

mieszkaniowej 'wielorodzinncj tj. terenow: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, przedstawiono Radzi e Miasta Rzeszo\va 

do uchwalenia projekt zmiany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 

32114120 10 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W , Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej na rysunku planu 

konturem od 1 do 3S, dla terenow: 2MW, 3MW, 4MW, SMW, 0 Iq,cznej powierzchni ok 3,74 ha, 

Zmiany \vprowadzone do obowiqzujq,cego miejscowego planu nie majq, radykalnego charakteru, 

lecz stanowiq, korekty rozwiq.zall przyjt;tych w planie dotychczas obowiq,zujq,cym, m. III w CZySCI 

przedstawionej do uchwalenia: 

- zwiykszono wskainik intensywnosci zabudO\vy, 

- uzupdniono zapisy planu 0 wskainik powierzchni biologicznie czynnej , 

- sprecyzowano parametr wysokosci zabudowy, 

- uzupelniono zapisy dotyczq,ce podzialu terenu na dzialki. 

PriorytetO\vym celem opraCov,rywanej zmiany planu jest zachowanie idei pierwotnego planu tj. realizacji 

kwartalow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wok61 \vewnytrznych przestrzeni sq,siedzkich. 

Ustalenia projektu zmiany p1anu sq. zgodne ze Studium UwarunkowaI1 i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwalq, Nr XXXVII/l13 /2000 z dnia 4 Jipca 2000 r. 

z poin , zm. 
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Przyjyte w projekcie zmiany planu ustalenia, uwzglydniaj,!- wystypuj,!-ce uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi,!-zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami s,!-siednimi. 

Zmiana planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz,!- oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoz,!- skutkow finansowych zostala opracowana zgodnie z obowi¥Uj,!-cymi 

\V tym zakresie przepisarni ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn 

(t.j. Oz. U z 2012 r., poz. 647) oraz rozporz'!-dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., 

w sprawle v-rymaganego zakresu proj ektu mleJscowego zagospodarowania przestrzennego 

(Oz U z 2003 r., Nr 164, poz. 1587 z p. zm). 

W trakcie sporz,!-dzania projektu zmiany planu przeprowadzono strategiczn,!- oceny oddzialywania 

na srodowisko_ z zapewmemern udzialu spo!ecze6stwa, stosoWllle do wymogow ustawy 

z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczel1stwa 

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

Zmiana planu zostala sporzq.dzona z dochowaniem obowi,!-zuj,!-cych procedur wynikaj,!-cych 

z ww. przeplsow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 9 czerwca 20 lOr. 0 przyst,!-pieniu do sporz¥zenia zmiany 

Nr 192/4120 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza staromwskie" 

przy aL W. Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od I do 35, 

poprzez ogloszenie w gazecie codziennej "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy oglosze6 W Urzydzie 

Miasta Rzeszowa, a takie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie intemetowej Urzydu 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin (do dnia 2 lipca 20 lOr.) i zasady skladania wnioskow 

do projektu zmiany planu. W wyznaczonym terminie nie zlozono wnioskovv'. 

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 20 II r. oraz 22 lipca 20 II r. Miejskiej Komisji Urbanistyczno

Architektonicznej przedstawiono do zaopiniowania projekt zmiany Nr 192/4120 I 0 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy aL W Witosa 

w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od I do 35, dla terenow: 20MN, 15MN, 

IMN/U, 2MNIU, 2 MW, 3MW, 4MW, 5MW. Komisja zaopiniowala pozytywnie projekt, w zakresie terenow 

oznaczonych na rysunku planu syrnbolami: 15MN, IMNIU, 2MN/U, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW z uwagan1i, 

ktore zostaly uwzglydnione w projekcie zmiany planu. W zakresie terenu oznaczonego w obowi,!-zuj,!-cym 

planie symbolem 20MN opinia Komisji byla negatywna. Komisja zaproponowala poszerzenie zakresu zmiany 

planu 0 tereny s,!-siednie oznaczone symbolami 4ZPm (tereny publicznej zieleni parkowej niskiej i wysokiej) 

oraz 10KXIKO (teren publicznego ci,!-gu pieszo-jezdnego), w celu umozliwienia lepszej obslugi 

kornunikacyjnej terenu. Uchwala w sprawie zmiany planu w tym zakresie zostala uchylona, llchwal,!

Nr XXX/568/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 marca 2012 r. Oalszej procedurze formalno-pravvnej 

poddaje siy projekt zmiany Nr 192/4/20 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 32114/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy aL W Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej na rysunku planu 

konturem od I do 35, dotycz,!-cej terenow oznaczonych symbolami 15MN, IMNIU, 2MNIU, 2MW, 3MW, 

4MW,5MW. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wyst,!-pil 3 paidziernika 20 II r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 

zmiany planu do pozostalych wlasciwych instytucji i organow Projekt zmiany planu wraz z prognoz,!

oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl,!-du, w dniach od 16 grudnia 20 II r. 

do 19 stycznia 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia 

do publicznego wgl,!-du projektu zmiany planu i "Prognozy" ukazalo siy dnia 8 gmdnia 2011 r. w gazecie 

codziennej "Novliny", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzydu. W dniu 12 stycznia 2012 r. odbyla siy dyskusja publiczna 

nad rozwi,!-zaniami prz)jytymi w projekcie zmiany planu. 00 projektll, w terminie przewidzianym ustaw,!-, 

nie krotszym niz 14 dni od zakonczenia okresu wylozenia planll, tj. w czasie do 21utego 2012 r. wplynylajedna 
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uwaga dotyczqca przyjytych w projckcie zmiany planu rozwiqzan, dla terenow zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 2MW, 3MW, 4MW, SMW. Z!ozona zostala pismem w dniu 27 stycznia 2012 r. 

wraz z uzupelnieniem uwagi zlozonym po terminie skladania uwag, tj . w dniu 141utego 2012 r. Zarzqdzemem 

Nr VII4S6/20J2 z dnia 23 lutego 2012 r. Prez:ydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl pozytyvvnie w cz((sci uwagi 

wniesione do projektu zmiany planu, odrzucono m.in. mvagi ktore \vykraczaly poza zakres zmiany planu. 

Z uwagi iz zmiany wprowadzone Vi obowiq,zujq,cym planie, dla terenow: ISMN, IMN/U, 2MN/U nie l11ajq, 

wplywu na ustalenia dla pozostalych terenow objytych zmianq tj . 2MW, 3MW, 4MW, SMW, uchwalq, 

N r XXXlS70/20 12 z dnia 27 marca 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zmian(( Nr 192/4/20 10 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza staroniwskie" 

przy a1. W Witosa w Rzeszowic w cZysci , oznaczonej l1a rysunku planu konturcm od I do 35, dla terenow 

15MN, IMN/U, 2MN/U. 

Dla terenow zabudowy l11ieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami: 2MW, 3MW, 4MW, 

5M\V procedury fonnalno-prawnq powtorzono od etapu projektowego, tworzC).c nowy projekt zmiany planu. 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

zaopiniowala pozytywnie projekt zmlaJ1Y Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzcnnego Nr 32/ 14/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej 

na rysunku planu konturem od 1 do 35 , dla terenov,1 2MW, 3MW, 4MW, 5MW z uwagal11i, 

k.1:ore zostaly uwzglydnione w projekcie zmiany planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wys1qpil 21 maja 2012 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmlany 

planu do wlasciwych instytucji i organow. Projekt zmiany planu v.rraz z prognozq, oddzialywania 

na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglqdu, w dniach od 20 sierpnia 2012 r. do 14 wrzesnia 

,2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzcszowa 0 tenninie wylozenia do publicznego wglC).du 

projektu zmlany planu i "Prognozy" ukazalo si y dnia 7 sierpnia 2012 r. w gazecie codziennej "Nowiny", 

na tablicy og!oszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie 

intemetowej Urzydu . W dniu 6 wrzcsnia 2012 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwiq.zaniami przyjytymi 

w projekcie zmiany planu Do projektu zmiaJ1Y N r 192/4/20 10 Miejscowego Planu Zagospodarowama 

Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W Witosa w Rzeszowie 

w cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 3S, dla terenow: 2MW, 3MW, 4MW, SMW, 

'v terminie przewidzianym ustaWq, nie krotszym niz 14 dni od zakonczenia okresu wylozenia planu, 

tj w czasie do 28 wrzesnia 2012 r., nie wplyny!y uwagi dotyczq,ce przyjytych w projekcie zmiany planu 

rozwiq,zan, tym sal11ym uznano iz spe1niono oczekiwania skladaJqcych uwagy po pierwszym wylozeniu 

do publicznego wglC).du tj . w dniu 27 stycznia 2012 r. 

Z uwagi na \\'yczerpanie procedury formalno-prawnej dla zmiany Nr 192/4/20 I 0 Miejscowego Planu 

ZagospodarO\vania Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al. W Witosa w Rzeszowie 

W cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla terenow 2MW, 3MW, 4MW, SMW, projekt 

uchwaly przekazano do uchwalenia. 

Uchwalq Nr XLII790/20 12 z dnia 23 paidziernika 2012 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zmJan(( 

Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 "Wzgorza staroniwskie" 

przy al. W Witosa w Rzeszowie \V cZysci, oznaczonej na rysunk.'ll planu konturem od I do 3S, dla terenow 

2MW, 3MW, 4MW, SMW. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatr)'wanych rozwi~zaii 

alternatywnych. 

W trakcie sporzqdzania zmiany Nr 192/4/20 I 0 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 32/ 14/2000 "Wzgorza staroniwskie" przy al W Witosa w Rzeszowie w cz((sci, oznaczonej na rysunku 

planu konturem od I do 35 , rozpatryvvano kilka rozwiqzan altematywnych, w ramach opracowywanych 
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koncepcj i funkcjonalno-przestrzelU1ych Dotyczyly one zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu . 

Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi'lzan alternatywnych nie r6tnil siy w spos6b istotny, poniewat 

motliwose wariantowania ustalen zmiany planu, maj'lcych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona 

byla koniecznosci'l uwzglydnienia 

ustalen obowi'lzuj'lcego dokllmentu Studium Uwarunkowa6 Kierunk6w Zagospodarowania 


Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal'l Nr XXXVIVl13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. , 


z p6in . zm, stosownie do obowiq.zujqcych przepis6w, nie mote naruszae ustalen Studium, 


kontynuacji idei obowiqzujqcego planu miejscowego, 


istniejqcego zagospodarowania terenu . 


Wybrany zostal optymalny wariant proJektu zmiany planu, uwzglydniajqcy wszystkie uwarunkO\vania 


\'V-ystypuj'lce w jego granicach oraz uwarunkowania zewnytrzne, co potwierdza sporzqdzona prognoza 

oddzialywania na srodowisko 

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

Do projektu zmiaJ1Y planu zostala sporz'ldzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowyv,'aniu prognozy uwzglydniono, min . inforrnacje zawarte 

\V opracowaniu ekofizjograficznym przygotO\vanym na potrzeby niniejs zego projektu zmiany plaJ1U 

oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszo\vie 

i Pallstwowym Powiatov.rytTl Inspektorem Sanitamym \v Rzeszowie. 

W zmianie planu uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia zmiany planu, kt6re ograniczajq wplyw negatywnych 

oddzialywan na srodowisko, mogqcych bye rezultatem rozwi'lZar1 zawartych w projektowanym dokumencie. 

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

Projekt zmlany planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano 

do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wni6s1 uwag do projektu zmiany plaJ1U ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: 

WOOS.410.4 .89.2012AP-6 z dnia 5 czerwca 2012 r. (wplyn((lo dnia 8.06.2012 r.) - zaopinio\vano 

projekt zmiany p1anu bez uwag. 

W proces ie uzgadniania projektu zmiany planu, projekt wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko 

przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora SaJ1itamego w Rzeszowie 

Pismem znak : PSNZ.4612-2-25/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. (wplyn((lo dnia 15 .06.2012 r.) 

uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ w j akim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

);.> 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 

w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzelU1ym 
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Po zawiadomieniu wlasClwych organow i instytucji 0 przysutpieniu do sporzqdzenia zmlany planu, 

wnioski zlozvli : 

Wojewoda Podkarpacki, Dyrektor Wydziatu Infrastruktury - pismo znak : Uv'7041-1-71/l0 
z dnia 16 czerwca 2010 r. (w'Plynylo dnia 22 .06 .2010 r.), 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszo\'vie pismo znak 

RDOS-18-WOOS-7041-3-6012110/ap z dnia 18 czenvca2010 r. (wplynylo dnia 22.06.2010 r.), 


Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego - pismo znak 
RR.VIKCh.732311-1041l0 z dnia 29 czenvca 2010 r. (wpfynylo dnia 2.07.2010 r.), 


Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej - pismo znak DRJ-075-5/1 0(2) z dnia 30 czerwca 2010 r. 

(wplyn((lo dnia 5.07.2010 r.), 


Podkarpacki Komendant Woje\vodzki Panstwowej Strazy Pozamej w Rzeszovvie - pismo znak 
WZ5562 /23110 z dnia 12 sierpnia 2010 r. (viplynylo dnia 17.06.2010 r.), 


Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM SA. Oddzial w Tamowie - pismo znak TT-0300
52110 Jas/GGIOI z dnia 17 czerwca 2010 r. (wplynylo dnia 2106.2010 r,) , 


Dyrektor Okrygowego Urzydu Gomiczego w Krosnie - pismo znak KROIS12/48/l OIMA 
z dnia 11 czerwca 2010 r. (wplynylo dnia 28.06.2010 r.) , 


Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak GM
750121165110 z dnia 22 czerwca2010 r. (\vplynylo dnia 28.06.2010 r.), 


Telekomunikacja Polska S.A - pismo znak TOTIESCUfRl7441794IDWI10 z dnia 25 czenvca 2010 r. 

(wpi. Dn. 29 .06.2010 r.) , 


PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren - pismo znak 

SR-8/DP-6537/PP-16/l13/2010 (wplyn((lo 02 .07 .2010 r), 


Wszystkie wnioski zostaly uwzglydnione przy opracowaniu projektu zmiany planu. 

~ 	 Po ogloszeniu 0 przysutpieniu do sporzqdzenia zmlany planu, w wyznaczonym terrninie 

skladania wnioskow tj do dnia 2 lipca 2010 r., nie zlozono wnioskow 0 ktorych mowa w art.17 

pkt 1 ustaw), 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . 

Opinie i uzgodnienia do projektu zmianv planu 

Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna Uchwala Nr II/6/2012 z dnia 
26 kwietnia 2012 r. , 


Podkarpacki Komendant Wojewodzki Pailstwowej Straiy Pozamej - pismo znak WZ.SS62.412012 z dnia 

21 maja 2012 r. (wplynylo dnia 2205 .2012 r.) , 


Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak 
TI.402 .128.20 12 .GG 1 z dnia 23 maja 2012 r. (wplynylo dnia 2505 .2012 r), 


Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej , Urzqd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura 

w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT -61730-59/12(2) z dnia 28 maJa 2012 r. (w'Plynylo 

dnia 30.0S.2012 r.), 


Komenda Miejska Pailstwowej Straiy Pozamcj - pismo znak MZ.5562.11-212 z dnia 31 maja 2012 r. 
(wpl)'nylo dnia 406.2012 r), 


Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowic pismo znak: ID .7323 .94 .2012.MR z dnia 

1 czerwca 2012 r. (wplynylo dnia 6.06.2012 r.) , 


Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow w Przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3-5150652012 z dnia 
5 czerwca 2012 r. (wplynylo dnia 12 .062012 r.), 


Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III .7634.1.125.20 12.ADS 

z dnia 6 czerwca 2012 r (wplynylo dnia 1506.2012 r), 


PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren - pismo znak SR
8IDP-9196fPP-16/1030/2012/DP-7858 z dnia II czenvca 2012 r (wplynylo dnia 13 .06.2012 r.) , 
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Projekt zrniany planu w zakresie przedlozonyrn do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony . 

);- Uwagi 

Do wylozonego do publicznego vvglq.du projektu zrniany Nr 192/4/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowani Przestrzennego Nr 32114/2000 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W . Witosa 

IN Rzeszowie vV cZysci, oznaczonej na rysunku planu konturern od 1 do 35, dla teren6w 2MW, 3MW, 4MW, 

5MW, w terminie skladania uwag tj . do dnia 28 wrzesnia 2012 r. nie wplynyly uwagi . 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego tJ'ansgr anicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli zostalo 
przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczq.cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 

gdyz ustalenia projektu zrniany planu nie spowodujq. rnozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod cz~stotliwo§ci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji zrlllany nr 192/412010 Mie]scowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 32/412000 "Wzg6rza staroniwskie" przy al. W Witosa w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej 

na rysunku planu konturem od 1 do 35, dla teren6w: 2MW, 3MW, 4MW, 5MW winien bye dokonywany 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przcstrzcnnym 

(Oz. U z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), W ramach oceny zrnian zachodzq.cych w zagospodarowalllu 

przestrzennyrn 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 

mie]scov.:ego Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego systernu rnonitoringu vvplywu 

na srodowisko 

.)lkll.~~ 
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