
PODSUMOWANIE 

DO ZMIANY NR 210/22/2010 


MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 141/12/2006 

PRZY VL. LUBELSKJEJ W RZESZOWIE. 


sporzqdzone stosawnie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostrgmianiu infarmacji 
a srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 acenach oddzialywania na 
srodawisko (Dz. U. Nr J99 paz. J227, z pain. zm.) 

• 	 Informacje ogolne (synteza ustalen zmiany planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego 
sporz~dzenia zmiany planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powaniu). 

Zmiana planu zostala opracowana na podstawie uchwaly Nr LXXXll1l45 1/2010 Rady Miasta 

Rzeszowa, z dnia 26 paidziemika 2010 r., w sprawie przyst<ij)ienia do sporz<\dzenia zmiany 

Nr 209/2112010, Nr 210/2212010 miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego. 

Powodem przyst<ij)ienia do zmiany byl wniosek 0 skorygowanie ustalen planu w zakresie m.in. 

wskainik6w intensywnosci zabudowy, wysokosci budynk6w, wielkosci dzialek, zlozony przez 

wbsciciela przewai:ajetcej cz<rsci teren6w - potencjalnego inwestora. lako uzasadnienie wnioskodawca 

podal zmian<r warunk6w inwestowania i finansowania przedsi<rwzi<rcia. 

Zmiana dotyczy obszaru obj<rtego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 141112/2006. Obszar ten, 0 powierzchni okolo 63,39 ha jest szczeg61nie istotny dla struktury 

funkcjonalno-przestrzennej i wizerunku miasta, ze wzgl~du na polozenie w poblizu jednej z gl6wnych 
arterii komunikacyjnych, przy granicy z gminet Trzebownisko. 

Miejscowy Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej 

w Rzeszowie, przeznaczyl tereny pod: 

us!ugi, z dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 

2000 m2
, zielen urzetdzonct, parkingi, infrastruktur<r technicznct, 

uslugi, z dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 

2000 m2
, zielen urzetdzon<\, parkingi, infrastruktur<r technicznct, zabudow<r mieszkaniowet 

wielorodzinnct, 

us!ugi lub zabudow<r mieszkaniow<\, 

zielen urzqdzonct, 

wody sr6dletdowe, 

infrastruktur<r gazownicz<\, 

komunikacj<r publicznet. 

Przeznaczenie wszystkich teren6w obj<rtych zmianet planu zostaje utrzymane. 

Zmianet Nr 2lO/22/20 10 MPZP Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie m. in. obniza si<r 

minimalne wskainiki intensywnosci zabudowy, przy zachowaniu wskainik6w maksymalnych oraz 

zmniejsza si<r dopuszczalnet minimalnet wysokosc budynk6w. Zwi<rksza si<r (z trzech do czterech) 

dopuszczalnet ilosc wolnostojetcych nosnik6w reklamowych dla terenu przeznaczonego pod us!ugi, 

z dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaty powyzej 2000 m2
, zielen urzqdzonct, 

parkingi, infrastruktur<r technicznet. Zlagodzone zostajet wymagania dotyczqce material6w 

elewacyjnych i nawierzchniowych. Aktualizacji ulegaj<\ gran ice obszar6w szczeg61nego zagrozenia 

powodzict, natomiast na terenie stanowiska archeologicmego nr AZP 102-76/18 ustanawia si<r stref<r 

ochrony konserwatorskiej. 



Ustalenia projektu zmiany planu Sct zgodne z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym przez Rad~ Miasta Rzeszowa 

uchwalct Nr XXXVWl13/2000 w dniu 4 lipca 2000 r. , z p6m. zm. 

W Studium, w projektowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na obszarze obj~tym zmianct 
planu, przewiduje siy lokalizacj~ uslug komercyjnych z dopuszczeniem usrug publicznych, 

dzialalnosci gospodarczej pozaroiniczej , zabudowy alternatywnej lub uzupelniajctcej uslugowej lub 

mieszkaniowej wielorodzinnej, obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaz:y powyzej 2000 m2
, 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni urZ<tdzonej, zieleni nieurZ<tdzonej, drogi publicznej 

g16wnej ruchu przyspieszonego. 

Przyjyte w projekcie zmiany planu ustalenia uwzglydniajct wyst~pujctce uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego oraz powictzania funkcjonalno-przestrzenne z terenami sctsiednimi. 

Projekt zmiany planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ<t 

oddzialywania na srodowisko oraz prognoZ<t skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie 

z obowictzujctcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowan iu przestrzennym (Dz. U. z 2012 L, poz. 647) oraz rozporzctdzen ia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). 

Zmiana planu nie rodzi dodatkowych zobowi¥an Gminy w zakresie uzbrojenia terenu. 

Nie zachodzi potrzeba zmiany "Rozstrzygni~cia 0 sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleZ<t do zadan wlasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami 0 fmansach publicznych", stanowictcego zalctcznik nr 2 do 

uchwaly Nr XXXIX/688/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 paidziernika 2008 r. 

W trakcie sporzctdzania projektu zmiany planu miejscowego przeprowadzono strategicznct ocen~ 

oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 

z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227). 

Zmiana planu zostala sporZ<tdzona z zachowaniem obowi¥ujctcych procedur wynikajctcych z ww. 

przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 3 lutego 2011 r., oglosil 0 przysi<tPieniu do sporzctdzenia 

zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy 

ul. Lubelskiej w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 

"NOWINY", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 

Infonnacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano 

tennin i zasady skladania wniosk6w do projektu zmiany planu (tennin skladania wniosk6w 

wyznaczono do dnia 25 lutego 2011 r.) 

W ww. tenninie zlozony zostal jeden wniosek, 0 kt6rym mowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt zmiany planu zostal opracowany przez zesp6l pracownik6w Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa, pod kierunkiem g16wnego projektanta planu - czlonka Poludniowej Okr~gowej Izby 

Urbanist6w z siedzibct w Katowicach. 

Projekt zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie zostal sporzctdzony wraz z prognoZ<t oddzialywania 

ustalen projektu zmiany planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem San itarnym 
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w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in . informacje zawarte w opracowaniu 

ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu zmiany planu. 

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 r. , Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

pozytywnie zaopiniowala projekt zmiany planu. 

W marcu 2012 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wyst<ij)il do wlasciwych instytucji i organ6w 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu. Nast~pnie projekt zmiany planu, wraz 
z prognoZ<l oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglqdu, w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowackiego 9, w dniach: od 5 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 

2012 r. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wglqdu projektu zmiany planu 

wraz z prognoZ4 oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ w dniu 28 marca 2012 r., w Gazecie 
Codziennej "NOWINY", na tablicy ogloszeiJ w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
lnformacji Publicznej (BfP) na stronie intemetowej Ur~du. Okreslono zasady skladania uwag. 

W dniu 20 kwietnia 2012 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi'l:.zaniami przyj~tymi 

w projekcie zmiany planu. 

Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustawC\., tj. do dnia 11 maja 2012 r., 
wplyn~ly uwagi wniesione przez wlascicieli dzialek nr ewid.894 i 895, obr. 216 w Rzeszowie oraz 
uwagi wniesione przez wlasciciela przewazaj'l:.cej cz~sci teren6w - potencjalnego inwestora zespolu 

usrugowego. Ze wzgl~du na wag~ problem6w, kt6rych dotyczyly wniesione uwagi, podj~ta zostala 
decyzja 0 wprowadzeniu korekt do projektu zmiany planu i ponowieniu procedury opiniowania 

i uzgadniania. 

W czerwcu 2012 r., Prezydent Miasta Rzeszowa wyst<ij)il do wlasciwych instytucji i organ6w 

o ponowne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu znliany planu. Nast~pnie projekt zmiany planu, wraz 
z prognoz'l:. oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl'l:.du, w siedzibie Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9, w dniach: od 6 sierpnia 2012 r. do 4 wrzesnia 

2012 r. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl'l:.du projektu zmiany planu 
wraz z prognoZ4 oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ w dniu 26 lipca 2012 r., w Gazecie 

Codziennej "NOWINY", na tablicy ogloszeiJ w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Ur~du. Okreslono zasady skladania uwag. 

W dniu 24 sierpnia 2012 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi<tZ<lniami przyj~tymi 

w projekcie zmiany planu. 

Do projektu zmiany planu, w terminie przewidzianym ustawC\., tj. do dnia 18 wrzesnia 2012 r., 

wplyn~ly uwagi, wniesione pismem z dnia 17 wrzesnia 2012 r. , przez Pana Piotra Koziola i Pani'l:. 

Zofi~ Goclon, reprezentowan'l:. przez syna, Romana Goclona, dotycz'l:.ce umieszczenia drogi sruzebnej , 
znajduj'l:.cej si~ na dzialkach nr ewid. 894 i 895, obr. 216 na rysunku planu i w tekscie planu oraz 

wl'l:.czenia komunikacyjnego do dzialek nr ewid. 894 i 895, obr. 216 z drogi publicznej 

ul. Lubelskiej. 

ZarZ4dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, uwag do projektu zmiany Nr 210/22/2010 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy u1. Lubelskiej 

w Rzeszowie - nie uwzgl~dniono. 

Szczeg610we uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera ZarZ4dzenie Nr VV747/2012 

Prezydenta Miasta Rzeszowa, z dnia 5 paidziemika 2012 r. 
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Informacja 0 Zarz<tdzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa zostala zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa do rozpatrzenia. Rada Miasta uwag 

nie uwzgl~dnila - uzasadnienie zawiera zalqcznik nr 2 do Uchwaly nr XLII789/2012 z dnia 23 

paidziemika 2012 r., w sprawie uchwalenia zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwh!zan 
alternatywnycb. 

W trakcie sporz<tdzania zmiany N r 210/22/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, nie byly rozpatrywane rozwi<tZania 

aItematywne. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaty wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Do projektu zmiany planu zostala sporZ<tdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym 

przygotowanym na potrzeby zmiany planu oraz uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie, zakres 

prognozy. 

Na obszarze obj~tym zmian<t planu nie wyst~puj<t obszary i formy przyrody podlegaj<tce ochronie 

na podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". Fragment Wisloka obj~ty zmian<t planu jest cz~sci<t 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedliskowej (kod obszaru PLH 180030) pn. "Wislok Srodkowy 

z Doplywami" planowanego do wl<tczenia do sieci NATURA 2000. 

DuZa odleglos6 teren6w przeznaczonych do zainwestowania (uslugi, zabudowa mieszkaniowa) 

od SOOS "Wislok Srodkowy z Doplywami" zabezpiecza przed niekorzystnym wplywem na obszary 

wartosciowe przyrodniczo. 

W zmianie planu uwzgl~dniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale VIII "Prognozy" wskazano rozwi~nia, maj<tce na celu zapobieganie lub ograniczenie 

negatywnych oddzialywan na srodowisko, mog<tcych wynika6 z realizacji ustalen zmiany planu. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyj~tych rozwi<tzan. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyj~tych w projekcie zmiany planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaty wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaty uwzglfdnione 
opinie wlasciwycb organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt zmiany planu wraz z prognoZ<t oddzialywania na srodowiskobyl dwukrotnie 

przekazywany do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 

Przedmiotowy projekt zaopiniowany zostal, bez wnoszenia uwag, nast~puj<tcymi pismami: 

1) 	 pismem znak: WOOS.410.4.54.2012.AP-6 z dnia 27 marca 2012 r.; 

2) 	 pismem znak: WOOS.410.4.125.2012.AP-4 z dnia 181ipca 2012 r. . 

Projekt zmiany planu wraz z prognoZ<\. oddzialywania na srodowisko, byl dwukrotnie 

przekazywany do uzgodnienia przez Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego 

w Rzeszowie. Projekt zmiany planu zostal uzgodniony nast~puj<tcyrni pismami: 

1) 	 pismem znak: PSNZ.4612-2-9/2012, z dnia 22 marca 2012 r.; 

2) 	 pismem znak: PSNZ.4612-2-35/2012, z dnia 181ipca 2012 r.. 
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Powyzsze opinie i uzgodnienia przyj~to do prac nad projektem zmiany planu. 

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

>- Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz 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 wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst<wieniu do sporzqdzenia zmiany 

planu, wnioski zloZyli: 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.lV.743.1.22.2011, z dnia 9 lutego 2011 r., 


Okr~gowy Urz<\:d Gomiczy w Krosnie - pismo znak: KR0/512/25/111MA, z dnia 9 lutego 

2011r., 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-750/72111, z dnia 18 lutego 2011 r., 


Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR.VI.7634.1.56.2011.ADS, z dnia 22 


lutego 2011 r. 


Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-29-4649111, 

z dnia 18 lutego 2011 r., 


Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z o. o. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 


- pismo znak: KSG IIIIOTO/07201 17/2111, z dnia 4 lutego 20 II r., 


Komenda Miejska Pailstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/2-2111, 

z dnia 22 lutego 2011 r., 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOS.410.3.42.2011.AP-2, z dnia 241utego 2011 r., 


Operator Gazoci&:g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 


znak: TT.402.83.1.2011 .GG z dnia 24 lutego 2011 r .. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 


Miejska Komisja U rbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala nr VIIIIl 120 11, z dnia 15 grudnia 

2011 r. oraz Uchwala nr III11/20 12, z dnia 15 czerwca 2012 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: LIV.743.2.49.2012, z dnia 28 marca 2012 r. oraz pismo 

znak: I.lV.743.2.108.2012, z dnia 18 lipca 2012 r., 


Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-III.7634.1.61.2012.ADS, zdnia 27 

marca 2012 r. oraz pismo znak: PP-III.7634.1.159.2012.ADS, z dnia 24 lipca 2012 r., 


Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KR0/512/251121MA, z dnia 

12 lutego 2012 r. oraz pismo mak: KR0/512/64112/MA, z dnia 181ipca 2012 r., 


Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo znak: 1D.7323 .116.2012.MR, z dnia 10 kwietnia 


2012 r. oraz pismo znak: 1D.7323.116.2012.MR, z dnia 91ipca 2012 r., 


Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - pismo znak: ORZ-WKT-61730-27112(2), z dnia 22 


marca 2012 r. oraz pismo znak: ORZ-WKT-61730-76112(2), z dnia 4 lipca 2012 r., 


Podkarpacki Pailstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.5.43.2012.AL, z dnia 9 marca 2012 r. oraz pismo znak: SNZ.9020.5.131.2012.AL, 


z dnia 2 lipca 2012 r., 
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Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZU-440-5-47-4649112, z dnia 

28 marca 2012 r. oraz pismo znak: ZU-440-5-47-4649112, z dnia 31 lipca 2012 r. 


Zarzqd Powiatu w Rzeszowie - pismo znak: BR.0722.8.20 12 z dnia 19 marca 2012 r. oraz pismo 


znak: BR.0722.24.20 12 z dnia 17 lipca 2012 r., 


Wojewodzki Urz~d Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3 .5150.85 .2012, z dnia 18 lipca 2012 r. z poin. zm. 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj<tto do prac nad projektem zmiany planu. 

~ 	 Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przyst~ieniu do sporz~dzenia zmiany Nr 210/22/2010 MPZP Nr 141112/2006 
przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, w wyznaczonym terminie tj. do 25 lutego 2011 r. , zlozony 

zostal jeden wniosek, 0 ktorym mowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyc~cy umieszczenia drogi sruzebnej, 

znajdujqcej si<t na dzialkach nr ewid. 894 i 895, obr. 216 na rysunku planu i w tekscie planu oraz 

wlqczenia komunikacyjnego do dzialek nr ewid. 894 i 895, obr. 216 z drogi publicznej 

ul. Lubelskiej. Zgloszony wniosek przyj<tto do prac nad projektem zmiany planu. 

~ 	 Uwagi: 

Do projektu zmiany planu, po pierwszym wyloZeniu do publicznego wglqdu, w termmle 

przewidzianym ustawq, tj. do dnia 11 maja 2012 r., wplyn<tly uwagi wniesione przez wlascicieli 

dzialek nr ewid.894 i 895, obr. 216 w Rzeszowie oraz uwagi wniesione przez wlasciciela 

przewa:iajqcej cz<tsci terenow - potencjalnego inwestora zespolu usrugowego. Ze wzgl<tdu na 

wag<t problemow, ktorych dotyczyly wniesione uwagi, podj<tta zostala decyzja 0 wprowadzeniu 

korekt do projektu zmiany planu i ponowieniu procedury opiniowania i uzgadniania. 

Do projektu zmiany planu, po drugim wylozeniu do publicznego wglqdu, w termlme 

przewidzianym ustawq, tj. do dnia 18 wrzesnia 2012 r., wplyn<tly uwagi, wniesione pismem 

z dnia 17 wrzesnia 2012 r. , przez Pana Piotra Koziola i Paniq Zofi<t Goclon, reprezentowanq 

przez syna, Romana Goclona, dotyc~ce umieszczenia drogi sruzebnej, znajdujqcej si<t na 

dzialkach nr ewid. 894 i 895, obr. 216 na rysunku planu i w tekscie planu oraz wlqczenia 

komunikacyj nego do dzialek nr ewid. 894 i 895, obr. 216 z drogi publicznej - ul. Lubelskiej. 

Zar~dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, uwag do projektu zmiany Nr 21 0/22/2010 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej 

w Rzeszowie - nie uwzgl<tdniono. 

Nieuwzgl<tdnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag me 

uwzgl<tdnila - uzasadnienie zawiera zalqcznik nr 2 do Uchwaly nr XLV789/2012 z dnia 23 

paidziernika 2012 r., w sprawie uchwalenia zmiany N r 210/22/2010 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. 

• 	 Wyniki Postfpowania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia post<tpowania dotyc~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaz nie stwierdzono mozliwosci znac~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen zmiany planu. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu. 
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~ 

Monitoring skutk6w realizacji ustalen zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141112/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, powinien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), w rarnach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania oceny aktualnosci Studiurn i plan6w 

rniejscowych. 
Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 

Miasta, co najrnniej raz w czasie kadencji Rady. Okrdlona ustawowo procedura pozwoli 
przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji plan6w zagospodarowania przestrzennego. 
Nie rna wiyc potrzeby okreslania specjalnego systernu rnonitoringu wplywu na srodowisko. 
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