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PODSUMOWANIE 

Zmhw) Nr 2i1i!2!20lJ Miej~cowcl:O PlruJU Zago.lpodarowallia PrLestl7.cnnego 


Nr 3S/20/2000 przy uL Miiociriskie,i oraz uL Tarno,,",kicj \\' R£eszo\\'ic 


'iporzqdzvnt' ,'Ioso ll"llu' do art. 55 It,/. J H~I(/wy z duia J pdi dzJl'rn i4 a 2008 r. () w)oslr-rmal1lH inj (J/"fIw cjl 0 <;rodu) t 'i~J.,lI i 

jt>j[o m:hrOIllf' , Iidziol.. 'po/C'Czensll l'(l U' ochronie ,~I'(J( lml J.~4.a oraz 0 v a rnI{ 11 oddzta~\ Il'Oma 


n rl ~rod()l1'lsJ..(I fl):z C. Nr /99poz. 1 ]]7, z p/)'in zm' l 


Infonnacjc ogolne 
(~)?7le::a /ls lalen pl()111 / oraz Iw~.ehleg/( Irybu form a/nu - prOlrnegu "IJOrzqdzema p /UI1II. If 'ym if~li}nlla9(/ 
o lfd;:hde .~p(Jle(.'ZeI1s"I ·{j H' pOS/~j'w H'al'/ iu) 

Znllana Nr 216/212011 M,CjSCO\\·cgo Planu Zagospodaro"ollia PWOSlrLelwego Nr 3812012000 
przy uL Mliocillshlc.1 oraz ul TanlOv.'sklej \\' R/cszo\Yie /os[nta opraco\\ana Uti podsta\\ic uch\\aly 
Nr VrJll 2 112(11 I Rad, M,asla Rzcs/olla I. dnia 22 luLego 2011 r w Sprall'le pr;yst'lPJcllla do sporzqdlcnia 
Zllliany tl1lcj scowego planu zagospoua:ro\\an.ia Pflcst.f/Cnllcgo Uch\\ala 0 prZ) Slqpieniu obcj mowaln obS/.ar 
o powicr /.chni okolo 1,05 ha pofOZOllY \>, rcjonie \JI . SW. M Kolbcgo i ul. Tamowski~l \\ Rzeszow lc. 

CeJ clH IlUJallY planu jest przeZJ1JC1.cnic lerenu uslug centroh\,orc/,ych, puhllcm} ch 11.1b 1...omcrcyjnych pod 
zabudo\'.:cr micszkalliov"q \YiclorodzinJl1l Zmiana planu okrcs la ro-wnlei. no\,\,c zasad; I.abudowy 1 
zagospodaro'vvmua, glovmi c \\0 zaMes le. linii zabudowy. iu.tell sY\\-llOSCJ zabudO\\y. wLelkosci PO\\ !cPchni 
/Jbudow~ W S(05U11J..U do powrcrzc.l: III d/ia/l.,i. pO\\ icrzchni bioJogicmie czynncj ~ V!~ sokosci bud} 11k6n- oraL 
l.asad obstugl kOllmntkacYJl1cj 1 l.asad pod/.l alu terenu na d/ialkl budo\\lane 

Us t<licll ia projcklll lJlliany plann nic uru1lS111Jq ustaler'l SltldiuUl UwarUnkOWall i Kierunk6v.., 
ZagospodnrO Wal1la Przes!r I.cnncgo Mlasla Rzeszoll a_ uchwaJon cgo ucb",alq Nr XXXVTlII1312000 
/. dnla 4 Iipca 211110 r /. poin . /l11 . Studiulll dla obszaru obJytego /.""anq. okresla hicnlllek zagospodarowani a 
jako /zbudo\\S mics71aJlIo\\ C} wieJorodzl1111~ . 

PrAJ9tc w proJc'kcie Wl1rul} planu ustalenia. lIwzglydniaj ll \\y'st'tpuj'}Ce l.I\vanlllkowffiua 
zagospodarowunw pr/eslr/.cnnego tcrCl\U oral. PO\'\",!llllua [llnkejonalllO-pr/cstrLeJUK': z (crcnillllL s(Jsiednimi. 

ZmiaHa planu \vra7 7 nlc/ b9dnymi dokulllentami planistycznymi, \\' ty ro progn ozq odd/jalywillli(l 
l1a srodowi sko oraL progn o7.~ skuLk6w finan sowych /,Qstala opracowana zgodnic z ObO\\;1rlUJ'lCYllll 
\\' (ym /okrcs lc pr/.cpisami ustm\)' / dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu I /agospodarowamu prz.es tr/cllll~"tll 
(1)/" U. /211 12 r. , poz 647. / P0';ll Zlll.) orar.. rozporl.qd /.cnia Mlni slra Tnfras truJ..lUry z dnia 26 sicrpllia 2003 r 
\-\' spn\\\ ie wymagancgo zakresu prOJcktu IUlcjscowego plaJltJ zagospod arowClnia pr /-cstrZeJUlcgo (Oz. U 
/ ~()OJ r. Nr 164. pO l.. (587 ) 

\\' trakeie spoT/..qd l ania projcklu Zlluany plnnu pr/.cprowadzono strateglczn~ Ocelly odd/.ialy\\aJ.llil 
na Srodo\.\isko, /, /apcwmelllern udzialu spolec7.c1lslWa. stosownie do wymog()\\ uo5('<I\\) ' 
7. dn ia J pOl.hi/lemika 2008 f . 0 udost9pllleniu illfofmaCJi 0 srodO\\ isku i jego ochronie ~ ud.aalc spoiecz.ci1 slwa 
\I ochronic srodoll'iska ora/, 0 ocellach oddzial)~\'al1ia l1a srodOlli sko (D/" U z 2008 r , Nr 199 . po/. 1227 
z poi:n . /Ill.) 

7m !i1na p t ~}lU llWLgl9dll!a pOlladlo przepisy odrybne, W lym ustawy /. dnin 2 1 marca 1985 f. a drogach 
public711ych (D/. U. Nr 14. po,. (,(I, z poin . Zlll) i ror.:porz~d7cnic Ministra Trall spOltu 1Gospodarhi MorsJ..iej 
/ dnla 2 marca 1999 r. (D,. U. ~: , 43, poz. 430_ I. po in. zm J 

ZlUiana plrulll /.oslata sPol"/,lld/.ona /. dochowanicm obowiqZlIJ,;;Icych procedur \iI,)'1UkaHc~ eh 
z ""\ . pu.ePJSOW 

Prel) dCnl Miasta R/£s/Dwa oglosil " dillu 13 paiclr.:icrnika 20 \ I L 0 prz:.sl~pienlu do spofZl\dz.el1la 
ZlJlIallY Nr 21612/2011 M,cjscowego Planu Zagospodaro'Wania Pr / cs lrLelmego Nr 38/2012000 
pr0' ut MilocH1skicj oraL ul. TarnowskiCJ W Ms/O\vie, POPfl'.CI'. ogloS/.cn ic w gazeclC codzienncJ .. No\\·l11) ", 
przez obwics7.czenlc na labhey ogloszen \\. UrzydZlC MiJS1a Ri'.cs7.owa , a takie \\' Biulcl~'lle 1nfonn acJI 
PubJiCZllCI (BIP) - na slrOlue inlcmelowej Url.~du W oblVles7.c/.cniu i oglo"cllJU podano lenniIl I /asadl 
ski(ldania WJllosko\\" do proJektu IJn1any pJan u. Tem1111 skilldania \'"niosk6w \\') maczono do dflla 4 !i sLopada 
2011 r. Prczydenl Miasta RzesLo\-.... a rozpatr /),1 \n\", H'nioski rozs(r r.ygnlyciem w dniu 26 C/.CT\.\ca 20 12 r. 

Na pllsioo/.cnju w dniu 2& c/cr"Cd 201 2 r MlCjSka KOlllisJa UrbilIllSI)CZllO-Archilcktollic711a 
zaopmiowa la pO~l~"ll i e proJ ekL IJniany nr 216/2/20 11 MicJsco\\,cgo Planu Zagospodru·o\·\a nia Prz.es lr/-cnnego 

http:POPfl'.CI
http:zagospoua:ro\\an.ia


Nr 3XI20/2000 przv ul. Miloeinskiej i til. Tarnows kiej w Rzeszo>\ ie, z ""ag~, ktora zostala ul\'zgl,dn lona 
w projckcic zmian), planu . 

Prezvdent Miasta Rzeszowa wystqpil 23 lipea 20 12 r. 0 zaopiniowanie i uzgodni en ie projektu zllllany 
plallu do wlaseiw)'ch ins lyluejl i o rganow. Proj ekl zrnia ny planu wraz l prognoL, oddzial\·wania 
na srodo\\ isko. ZOSlaJ W) lotony do publieznego wgl')du, \\ dniach od 8 pazdziernika 
do () hstopada 201 2 r. Og loszenle i obwieszezenie Prezydenta M,asta RzeszO\va 0 lermini e \\'ylozenia 
do publiczncgo \\gl'ldu projeklu l mian) planu 1 ..Prognoz\ " ukazalo si~ drua 26 wrlesnia 2012 r. w gazceie 
codzicll llCj ..Nowiny·· na l:lhlicy ogloszcri w Ur7.~dlic Mia_"ta R7c~zowa ora;: \\ Biu!d)J1ic fnformi.l\"Jl 
Publicznej (BI P) - na Slroni e inrcmelowej Urlydu W dniu 24 paZdziemika 2012 r. odb\ 'la s ir; d) skusja 
pubhczl1a nad rOZ\VlC!zamanll przyjytymi \V projckc lc zmlany planu Do projcktu, v.. terminie prLi,;w idz iall) m 
uSIa",!. nie krotszym IlIZ 14 dn i od n koriezenlil olcresu wv lozeni a planu. Ij. "czasle do ~() Ii stopada cU I2 r 
wph n.;.lo oSlcm u\V·ag dOl) czac\'eil prz\J<;lyeh \'\ proj ekeie zmlan), p lanu rozwi,!zail , " (; m eztery \\ lcrmin ie 
okroslonvm \V ogloszcnlU . ZarLylzeniem Nr VI/XIJY/201 2 z dnla 10 grudnia 2IJI2 r. Pre Z\'denl M,asLa 
Rzcszowa odrzueil uwagi wnicsiolle do projcklu zmian) pbllu 

Ueh",al') Nr XLVIII/916/20 13 z dllla 20 lutego 2013 r Rada Miasla Rzcszowa uel,,\ alila ZInlany 
N r 2 16/2/20 I I M ICjsco"ego Planu Zagospodarowania Przestrzen neg o N r 3X/20/2000 prZ\ ul. Milocinski ,'J 
o mz ul Tamo\\skicj w Rzcszowic. podcjnwji}c jednoezcSnie rozslrzygni9cie \\' spra"ic rozpalrzcnia \I\\ ag 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywan yc h rozwiqzan 
alternatywnych. 

W lrakeie sporZ')dzanla zmiany N r 216/2/20 II Mi cjsco\\'cgo Planu Zagospodarowania Przesrrzenll ego 
Nr 3X/2U/20UU przy ul. Milocinskiej oraz ul. Tamowskiej w RzeszO\\ic, w ramach opracowvwanvch koneepcj i 
funkCJonalno-przcsrrzcnnych. rozpalr)'\vano kilka rozwli}ZaJi a lleman""lVch. Dotycz), ly one zasad 
z<1.gospoda rowania i "arunko", zabudo\\'\' lerenu . Wpl\ 'w na s rodowisko anailzowanych rozwi<jzan 
altt;rnatywn) ch nie rOi.nil S !~ w spos6b istOlny: ponicwa.2 mOi li"osc \vaflantowania ustaicrl zmially planu. 
maJ'leych ISlutm' "ph w na srodowtsko, ograniezona by la konieeZlloscii} uwzgl9dn icnia' 

uSlalcn obo" ii}Zuji}ccgo dokumelltu Studium Uwarunkowatl I Kierunko\\ Zagospodarowa llIa 
Przcslrzcnncgo Miasra Rzeszo\\'a , uc1l\\alonego ueh\Val,! Nr XX.X'-VIIIl13/2000 z dnia 4 lipea 2000 r. , 
z pozn zm., krorcgo uSlalen projckr zmiany planu nie moze naruszac. 
konlynuacji Ide i obo"'ii}Zuj4eego planu Illiejseowego. 
ISi l1lCJC).ccgo zagospodaro\,\ arua tcrcnu . 

W\'brany zostal oplymaln) wariant proj ektu zmi:l!1Y planu , uwzgl<;dnia1QC) \\szvsrkie u\\arunko\\'ania 
wysI,puNcC \\ jego granicach oraz uwarunkowania Ze\\lll;rtrzne, co potwierdza sporzqdzona prognoza 
oddz lal ywaJlia l1a srodO\\ isko. 

Inform.cja w iaki spos6b zostall' wzi~te pod uwag~ i w i.kim zakresie zostnly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywa:nia na Srodowisko; 

Do projeklu zmian), planu zosLala spo rZ')dzona prognow oddzialywallla ustaleri projektu planu 
na srodov;i sko przyrodnicze. Przy opracO\\y\\alllU progno z) u\\' zglydn1ono. m.in informacje Z(l'....artc 
\.\ opracowaniH ekofizjog tafieznv m prz\ golowa n",n 0.1 potrzeo\, nini ejszego projektu zmlan), planu 
oraz uzgodnlony z<'tkrcs prognozy z Rcgionaln )'m Dy rekt orcm OChrOD)' Srodomska \\' RzeszO\\'i e 
1 PallS[\VQwym Po\\'ialowy m Inspektore m Sanitarnym w Rzcszowic , 

W zmianie planu uwzgl9dniono usralcnia zawarte w prognozle odd /, al)\\'ania na srodo\\'lsko. 
W rozdzialc 7 .,Prognozv" "skazano ustalenia zmian, p lanu , kt6re ogranieza)4 wpl}'\\' negarywnych 

oddz ial ywall na srodowis ko. mogqcych bvc rezultatem rozwi<)Z<'Ul za\\art\'ch \\' projekto\\,anvm dokumencic. 

• 	 Informacia w jaki sposab zostaly wzi~te pod uw.g~ i w jakim zakresie zostal), uwzgl~dnione opinie 
wlasciwych organaw, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. uSlawy; 

Projekt zml3n\' planu "Taz z prognoZ') oddzia l),wania na srodowisko przekazano 
do zaop illl o\\'ania przez Rcgionalncgo DYTektora Ocilron), Srodowiska \\ Rzcszowie . RDOS 
nie wniosl 1I\\'ag do projektu zmiany pbn" ani proguoz), oddziah""ania na srodowisko - pismcm znak : 

2 



WOOS.4IIl.4.1 35 .2HI2. AP-6 z dn;a 7 sie'l'"ia 21112 r (wplynylo dwa 9 .0g21J 12 r) - /1l0 puuowano 

projekt plaJlu bel. uwag 

W procesie U/gadniant3 projektu planLl. projckl \\T(1Z Z prognozq odd;:ialyw(llll(] 113 srodo\\ isko 

pr7.ekaz.aJl 0 do \l/.godniellj a do PailStWQWego Po".. latO\Vego Ins pektora Sallitarnego 

"Rzcswwie PismcUl zuak PSNZ.46 12-2 -39/2012 z dnia 31 Ilpea 20 12 r. (wplynylo dilia 8.0g 20ll r.) 

- Uzgodlliono proJekt planu z \varunkk m, 1.1:00-' uw /g l¢niono \\' projekc.le /1111311:" planu . 

Ponownic 1I".0 skauo opiniy RegioJla ln cg.o Dyrcklora OC]lion~ Srodov..-.sl.-a \ \,' RzeSLD\.'lC - pismo /11 8" : 

WOOS 410 4.135 211 I2.A P-1 0 7 dn ia 1& "Tl.eSnia 2012 r. (wplO'nl'l o dlUa 2009 20 12 r) 

infom1acja " . jaki sposoh ZOSl,ll) wzi~tc pod u"ag~ \\ Jakim Lakresic zostal) u'\Zgl~dnionc 

zgf ::~i . (l ne U\\ llgi i wni oski ; 

,. Uwagi i \\moshl Ig loszU:,l~ pr/.e'l lIU1e organ)" lll l \\ ~ Ol icntone \" alt. 57 i 5R W\\ USl,l\\':' 
\\' iyllJ organy llpra\\rllion:: rio opi[llO\\ ania Ilib 1I/.g Cldnjan i a mlejsco\.\ cgo piru11l n a podstawic ustaw! 
o piallowanll1 i zagospodaro\-\'anll1 przestrzcnnym ' 

Po z'nwladowielliu \\·lasci\\y,ch organ6". i inst)tucji 0 Pfl:YS(<JPIClllll do sporl.,}d/cnia ZlDHlJl\ planu , 
\\]li os~1oz:-.lL 

ReglOnaln) Dyrchtor Ochrony Srodowiska \\. RJ.cs/.owle pismo l llak : 
WOOSAI1. . 177 70 I ' AP-2 z dnia 21 paidziernika 20 I I f (,,,pi) "1'1 0 dllla 25 . I 0.20 II f ). 


Okr,go", Ur/~d Comic/.) w Kl'Osnic - pismo flla k KROl51 2/ 11411 li MA /. dma 14 pa/d / icmLka 201 I r. 

(" pl) ln; lo rulla 19. 10.20 II r) , 


PodKarpacki K omendanl Wojew6d lkl Pmls{'Wo\\cj Strazy POlamej \\' Rzeszowlc - pi smo 11:181-:: 

WZ.5562 . 102. I I z dnia 17 pawZlcmika 20 II r. ("ply ni' lo dnia 19.10.20 II f ), 


Kow enda MiCJska Pails lViowej Slra ,,) PozarnCJ w Rzeszo\\ic - pISmo mak ML5562 12 4-2/11 ~ elmo 

24 . 10.20 11 r. (wplyn, lo clnj o2S 10.2011 f ), 


Woje\Voda Podkarpacki , Kicrownik Odd/.lalu \\. Wvd/.iale Tnfras mlliury PISUlO /Jl ak . 

I.I V.743I 11 7.20 11 ~.dnJa26pa;d /jemLka2()11 r (Wpl)~1,lod nla27. J() 2(] 11 r), 

Operalor Gazociijgo \\ Przcsylmvych GAZ-SYSTEM SA. Odd/Ja l w Tmno\\,le - pismo 111 ak 
TT4()2 477 1.2011. KP z dnia 24 paj.daermka 20 I I r (Wp lYllylo dnia 26 1020II r), 

P() I'Ihic Gornict\\o Naltowe i Ga7.o\\'nict\\;o SA . \\' Wars/il\\ ie - Odd.nal \\ SanoJ..:u - pismo lIl a}..: 

GM -7 5013 1711 I ~. dIU a 2 1 )Ja/dZJerlllka 20 I I r. ("pIYT1(;lo dUIa 27 . HUO I I r.), 

Ur/"Id MarSlll·lkowskl Wojcw6dztwa Podkarpoekicgo Dc partamcnl SlrategJl i PlanowiUlia Pr/cstrzenncgo 
- pismo ZJlUk: PP-11I.7634 .1.1 H .20 1 1.ADS zdnia 28 pajdZJ_'lllik a 20 11 r. (\\pt)11ylo ruu a 3 11 .2011 r), 

Karpacka Spolka Gazo"nietwa sp ~ 0 .0. w Tamowic, OddLJ al Zaklad Ga/owniczy w R/"slOwie .- pismo 
mak KS G IJT/OTO/0720/64f2fl ) / doia 4 Iisto pad a 20 11 r. (wP t,n9Io dL"a 0'). 11.201 I f ), 

\Vszystkic wnioski wslaly uw zgi«dnione pr~ opraco\\'rutiu prqjcktu planu. 

,. Po ogtOS/.clllU 0 przystijplCJl1U do spor I~dz.elua planu) W wyzllaczoll)-lll termJmc 
skladml1a \\ niosk6w lJ do dnia 4 li stopadil 20 I I r. , Llo/nno Jeden \r\niosek 0 hl6rych mowa 
w art 17 phl 1 ustmv), 0 planO\:vamu I zagospodarowruulI pu.cstr/,cnnym po l} III termmlc I.loixmo kolcjny 
wllioseh, Oba \v ruoski rO/.strzy glliylo 26 czerwca 20 12 r 

Opime i 1I 7.l!Qdni ellJa do projeltu planu 

Miejska Komls)a Urbani slve7no - Architckiol1lezna -Uehwal" nr 1\1/5120 12 I. dma 28 czcrwca 2012 r , 

Pocikarpack1 P311stwowy Wojcwod /ll lnspeklor Saru laJllY \\1 R/.cS/owie pismo /TIak 
SNZ.90205. 146.20 12 .AL l dllia 24 hpca 20 12 r (\\'1'1)1' 1'10 duia 26.117 211 12 r. ) . 


PrO/cs Urzi'd u !~omullikaCJi ElektrOT11c~neJ , Ur7~d Koo11lni.kacJi E lektroT11emej - Dclegatura 

\\ Rzes/,m ic - pis mo znak . ORZ-WKT-(j 17311-86112 (2) /, dLll a 26 lipea 20 12 r. (\\pl\.ni' lo dnia 

31J.1I7.201 2 r.l, 


, 
" 
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WOJcweda Pedkarpaeh Kicrewlllk OddZlalll W Wydziale lntrastruktllry pismo znak: 
I IV . 7 H2. 11 9.2012 z doia 2fi Ilpea 2012 r (wplYTIylo dUJa 27. 07.20 12 r ), 

Telekemu nlkacJa Pelska - pismo znak TOTTESCU/RJ952/6395JJ DIl2 z dilla 3 sicrpnia 20 12 I. (wplyn<; ie 
dn la 30X 2012 I.), 

Karpaeb Spolka Gazownietwa sp z 0.0. \\ Tamowic - pismo znak KSG 1I1JOT0/0720/4U/2/ 12 
z dma Ii s ie rpma 2012 r. (wplynylo dola 'i.OX.2012 r ), 

ZarZ4d WOJe\y6elztwa Podkarpaekiego \V Rzeszowie - pismo. znak: PP-llI . 7634 .1.1 77 20 12.ADS 
z dnia 7 s lerp nia 20 12 I. (\\plyn<;le doJa 13 OX.2012 r). 

Mi ejskl Zarz'ld Drag IV Rzcszowle - pismo. z nak: ID .7323 . 11 920 12MR z dnia 14 s ic rpnia 20 12 r. 
(\\-plm<;lednia 170X 2012 r), 

WeJ ewodzkl UrZ'ld Ochren) Zabytko\\ \V Przem\ 'slu - pismo z nak UOZ-Rz-3-5150.90 20 12 
z dnia 1608 201 2 r (\\l1l)'n,le dnia 23 08 .2IJ 12 L) . 

Dyrekter Okn;gewcgo Urced\l Gomiczcgo wc \\oiosku do pla nll slwic rdzil brak z.mn icrzcn 
ill\\'CStyC YJ Il) eh zakbd6v.; gomlczych w obszarze zmi:my planu , tym sa mym zmiana planu nie za\\' lera LIS tal el:\ 

dla nich . MaJ<jc na uwadze pewyZsze e dst<jpiene ed \wst<jpienia 0. uzgedni cnic ZJUlaI1\ planu przcz ww. Urz.c')d 

PreJckt planu \\' Z<1krcslC przcdleienym de uchwaJcnia zestal zaopllliowany i uzgedni el1\' 

.,. 	 U\\"agi , 

De wy le2encgo de publiczncge \\gl'ld u projcktu zmlany Nr 2 16/2/20 11 Miejseewege Planu 
Zagespedarowa ni Przestrzenn ege Nr 3X/20/2000 prz)' ul. Miloeiilskicj e raz ul. Tamewskicj 
\\ Rzeszewie, \'\ termi nle skJadania uv. ag, Ij do dnia 20 li slepada 20 12 r , wplyn,l)' eztery lI\\agi 
0. jednobrzmiqccj IreSci , Po \VW , (cr mllli e \\'p l yn~h cztcl) uwagi Uwa" i. zlelonc zgodnic z przep,sam, ustaw\ 
o plano wan iu i zagespedarewaniu przcstrzennym pismami w dniaeh 19 11.2012 r oraz 20. 11.20 12 r. detvez"\ 
ustalcn dla terenu eznaczoncgo na rysunku zmlao), planu symbe lem KDG , przeznaczenege ped ez,se pasa 
drogewego dm g! pllbiiczocj glaw ncj eraz dla tcrcuu 4KG, poleienege peza granie,! zmwn\' planu 
Zarzqdzcn icm Prczy dcnla Mias(a Nr Vl /809/20 12 z doia 10 grudnla 20 12 r, zestaly rozpatrzene rue 
uwzg lc;cl l1ia SIC \\ zakrcsic lcrcnu KDG, \\' zakrcs ic (crcnu 4 KG pelestaw 13 SIt; bcz rozpatrzcrua 

Nleu\\'zglydni o nc uwagi prl-cdstaw ia sit; RadZlc Miasla Rzcszowa. Rada Miasla 

;". 	 Uchwa lel1ic : 

Projekt zmial1\' Nr 2 16/2/ 20 11 Miej scewcgo Planu Zagospedarowam3 Przcstrzclillcge Nr 38120/2000 
przy ul. MileciIiskiej oraz lIl. Tarnewskicj w RzcszoWle, przedsla wlono Radzie M,asta do ueh"aleilia 
wraz z za l<jcznikami . Zalqcznik nr 4 de uchwaly stanewi rezslrzygm,eie 0. spesebic rezpatrzenia U\\ ag 
zl020l1 ych de prejeknl zmiany planu . Nieuwzgl ~dnione w projekcie z miany Nr 216/2/20 II Miejscowego 

Pla nu Zagospodarowani a Przestrzennego Nr 38/20/2000 przl' ul. Milociriskiej oraz ul. Tarnowskiej 

w RzeslOwie uwagi, przed stawia siy do rozpatrzenia Radzie Miasta Rzeszowa 

Zgodn ie z art. 20 USt. 1 ustawy 0 planowaniu zagospodarowaniu przestrzennl'm 

(Dz U. z 20 121. , poz 647) plan miejscowy (lub jego zmian~) uchwala rada gminl' , po stwierdzeniu , 

ze ni e narusza o n ustalen studiu m . Rada Miasta Rzeszowa po stwie rdzeniu , ze nie narusza o n ustaleo 

S tudium, rozst rzygajqc jednoczesnie 0 sposobie roz patrzenia nieuwzglydnionych uwag, przyirrla 

z rniany pl a nu uchwai'l XLVIII/9 I6120 ]3 dnia 26 Jut ego 20 13 r 

• 	 Wyniki post~powania dot)'cz~ccgo transgraniczlI ego oddzialywania na Srodowisko, jeieli wstalo 
przeprow.dzone; 

Nic zachedzila pelrzcba posl,pe\\ania de tyc z'!cege transgranicznego oddzialywania 
na sredo\Yiske, gdyz ustalenla prejektu zmian), pla11l1 llic spo\\ edUlq rnOZII\\'e5cl (akJcge eddziaIY\\<l1ll3 
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• 	 Propozycje d otycz~ce metod cz~stotliwosci przeprowadzania mooitoringu skutkaw realizacji 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6", reaJizacj i zmlanV Nr 216/2/2011 Micjscowcgo Planu Zagospodarowal1lCl 
Przestrzennego Nr 3R120/2000 prz)' ul. Milociriskicj oraz ul. Tamo\\'skicj IV Rzcszowic, wmien bve 
dokon),vam ' zgodItie z art 32 ustm". 0 pJano" aolll [zagospodaro\\aniu przestrzennYITI (Oz U. z 2012 L , 

poz. 647), " . ramaeh oeenv zmian zachodnjcyeh " zagospodarowaniu przcstrzcnn\'ffi oraz dokonY"'Ulia ocen, 
akrualnosei tego planu , 

Oeen\, tc \\ inny b~e dokonywane przez Prezydenta Mrasta Rzeszowa, co najmniej raz \\' CzaSlC kadcncJi 
Rady Miasra Rzeszowa. Wyniki ryeh oecn winny bvc przcdsta\\ iane Radzic Miasta 

Okres!ona US~l\VO\.""'O proccdl.lIa pozwoli przcan:1li zo\.V3C i ()Cenic srodowiskowe skutki real izaej I planu 
micjscowcgo Nic rna W[~c potrzeby okresJania dla zmianv plann specjalnego s,·stemu ITIonitonngu wplywu 
na srodowi sko 
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