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PODSUMOWANIE 


Do zmiany Nr 231117/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 

zespolu uslug publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostr;pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U Nr 199 poz. 1227, z pain. 
zm.) 

• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybuformalno - prawn ego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczeflstwa w postr;powaniu) 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana planu) zostala opracowana 
na podstawie uchwaly Nr XXW457/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r., w sprawie przyst'lpienia do 
sporZ'ldzenia Zmiany Nr 231117/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 10/7/96 zespolu uslug publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. 

Z wnioskiem 0 zmiant( mleJscowego planu WYsi'lpila firma "ELGAR" prosZ'lc 0 umoZliwienie 
rea1izacji inwestycji polegaj,!-cej na dobudowie, w czt(sci p61nocnej dzialki, pawilonu na uslugi 
nieuci'l-iliwe, 0 wysokosci do 9 m i glybokosci zabudowy l,!-cznie z czt(sci,!- istniej,!-c,!- do 31 m oraz 
mozliwosci wykonania miejsc postojowych w pasie drogowym 4KD na dlugosci projektowanej 
zabudowy. Granice zrniany planu obejrnuj,!- obszar 6 KSIU przeznaczony w obowi¥uj,!-cym planie 
pod parking samochodow osobowych z dopuszczeniern uslug nieuci'l-Zliwych w fonnie zabudowy 
pawilonowej 0 wysokosci nie przekraczaj,!-cej 6 rnetrow. 

Zmiana Nr 231117/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 
zespolu uslug publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie obejrnuje obszar 
okolo 0.48 ha. 

Zmiany wprowadzone do planu: 
- teren 6 KSIU przeznacza sit( pod uslugi kornercyjne z infrastruktur,!- techniczn,!- oraz pod czt(sc 
publicznej ulicy dojazdowej w tym ci,!-g pieszy, 
- dopuszcza sit( zwit(kszenie wysokosci zabudowy do 2 kondygnacji nadziernnych, przy czym nie 
wit(cej nit 10m ponad sredni poziom terenu, 
- dopuszczenie rozbudowy i przebudowy obiektow istniej¥ych zgodnie z nieprzekraczain<!- lini,!
zabudowy. 

Zmiana planu opracowana zostala przy uwzglydnieniu wszystkich uwarunkowan 
wystt(puj,!-cych na terenie objt(tym jej granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Zmiana planu wraz z niezbydnymi dokurnentami planistycznymi, w tym progn0Z'l 
oddzialywania na srodowisko oraz progn0Z'l skutkow finansowych zostala opracowana zgodnie 
z obowi¥Uj¥ymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm..) oraz rozpor¢enia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 

W trakcie spowl£izania projektu zrniany planu przeprowadzono strategiczn,!- oceny 
oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczeitstwa, stosownie do wymogow 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostt(pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach na srodowisko (Oz. U. Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227, z pom. zm. ) .. 

Zmiana zostala spor¢ona z dochowaniem obowi¥uj¥ych procedur wynikaj¥ych 
z ww. ustawy. 

Użytkownik
Prostokąt



Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil 15 lutego 2012 r. 0 przys14pieniu do sporZ<j.dzenia 
zmiany miejscowego planu, w prasie miejscowej "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
intemetowej Urzydu, wyznaczaj'l-c jednoczesnie termin skladania wniosk6w od 15 lutego do 16 
marca 2012 r. Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. Miejska Komisja Urbanistyczno
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt zmiany planu, bez wnoszenia uwag. 

Prezydent Miasta wySf4pil we wrzesniu 2012 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 
zmiany planu do wlasciwych instytucji i organ6w. Projekt zmiany planu wraz z prognoZ<j. 
oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl~u w dniach 7 listopada 2012 
r. do 7 grudnia 2012 r. 

W dniu 4 grudnia 2012 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi~iami przyjytymi 
w projekcie zmiany planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie 
wylozenia do publicznego wgl~u projektu zmiany planu i "Prognozy" ukazalo siy dnia 30 
paidziemika 2012 r. w miejscowej prasie "Nowiny", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta 
Rzeszowa oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu . Do projektu 
zmiany Nr 231/17/20 II :MPZP Nr 10/7/96 zespolu uslug publicznych i komercyjnych na osiedlu 
Nowe Miasto w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustaw~ nie kr6tszym nit 14 dni od dnia 
zakonczenia okresu wylozenia zmiany planu, tj. w czasie do 7 grudnia 2012 r. , zainteresowani nie 
wniesli uwag odnosnie przyjytych w projekcie zmiany planu zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu . 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi~an alternatywnych. 

Rozwi~a przyjyte w projekcie zmiany planu, przygotowane na podstawie wniosku 
zlozonego do Prezydenta Rzeszowa przez firmy "ELGAR", umozliwiaj'l- realizacjy 
wnioskowanej inwestycji tj . zwiykszenie wysokosci zabudowy istniej¥ego budynku, w kt6rym 
miesci siy krygielnia, do 2 kondygnacji nadziemnych. Umozliwi r6wniez lokalizacjy miejsc 
postojowych w pasie drogowyrn 4 KD. Zmiana planu pozwoli taki:e na utrzyrnanie ci~losci 
istniej'l-cego chodnika po poludniowej stronie ulicy Popieluszki, kt6ry pozostaje w zwi~ku 
z CZysci'l- wnioskowanej inwestycji. 

• 	 Informacje w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaJywania na srodowisko (Dz. 
U. nr 199, poz. 1227, z poin. zm.); 

- Projekt zmiany planu wraz z prognoZ<j. oddzialywania na srodowisko przekazano do 

zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie 

wni6s1 uwag do projektu zmiany planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismo znak: 

WOOS.410.4 .153.2012.AP-6 z dnia 24 wrzesnia 2012 r. (wplynylo dnia 27 wrzeSnia 2012 r.) 

- opiniuje projekt zmiany planu bez uwag. 

- W procesie uzgadniania projektu zmiany planu wraz z prognoZ<j. oddzialywania na srodowisko, 

projekt zostal przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 

w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-4712012 z dnia 14 wrzesnia 2012 r. (wplynylo dnia 

20 wrzesnia 2012 r.) - uzgodniono projekt zmiany planu bez uwag. 

Powyzsze stanowisko przyjyto do prac nad projektem zmiany planu. 


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

~ Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wyrnienione wart. 57 i 58 ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego 



ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. or 199, poz. 1227, z pOin. zrn.), w tym organy 
uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlaSciwych organ ow i instytucji 0 prZYs14pieniu do sporzqdzenia planu, wnioski 
zloZ}'li: 

UrZ<j.d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego pismo znak: PP
III.7634.1.36.2012.ADS z dnia 27lutego 2012 r., 
Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.743.1.12.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., 
Komenda Miejska Panstwowej Straty Poiamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.2-2 .12 z 
dnia 20 lutego 2012 r., 
Polskie Gomictwo Naftowe i Gazowe SA - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM.2121.39(2).12 z dnia 28lutego 2012 r., 
Dyrektor Okrygowego Urzydu Gomiczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512112112IMA z 
dnia 15 lutego 2012 r., 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ. 4612-1-9/2012 
z dnia 20 1utego 2012 r., 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 
WOOS.410.3.23.2012.AP-2 z dnia 29lutego 2012 r., 
Wojewodzki UrZ<j.d Ochrony Zabytkow w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie - pismo znak 
UOZ-Rz-3.5150.25.2012 z dnia 5 marc a 2012 r., 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna z dnia 28 czerwca 2012 r. 
Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.743.2.134.2012 z dnia 20 wrzesnia 2012 r. 
(wplynylo 24 wrzesnia 2012 r.), 
ZarZ<j.d Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie pismo znak: PP
III.7634 .1.196.2012.ADS z dnia 25 wrzesnia 2012 r. (wplynylo 1 paidziemika 2012 r.), 
Miejski ZarZ<j.d Drog - pismo znak: ID.7323.120.2012.WK z dnia 10 paidziemika 2012 r. 
(wplynylo 15 paidziernika 2012 r.), 

Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem zrniany p1anu. 

~ Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 prZYs14pieniu do sporzqdzenia zrniany planu w wyznaczonym terminie skladania 
wnioskow tj. do 16 marca 2012 r. nie wp~l iaden wniosek. 

~ Uwagi : 
Do projektu zmiany planu, w zakresie terenu objytego Zmian~ Nr 231/ 17/2011 MPZP or 10/7/96 
zespolu uslug publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, nie zlozono uwag 
w trakcie wylozenia, a takZe w terminie 14 dni wyznaczonym od dnia zakoilczenia okresu wylozenia 
do publicznego wgl~du, tj . w czasie do dnia 28 grudnia 2012 r. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczqcego trans granicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzenia monitoringu skutk6w 
reaJizacji postanowieil dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji Zmiany Nr 231/17/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 10/7/96 zespolu uslug pUblicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto 

http:ID.7323.120.2012.WK
http:GM.2121.39(2).12
http:MZ.5562.2-2.12


w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poiniejszymi 
zrnianami), w ramach oeeny zmian zacho<iz¥:yeh w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
dokonywania oceny aktualnosei tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa co najrnniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niz raz na 4 lata). Wyniki tych ocen 
winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki 
rea1izacji zmiany planu rniejscowego. Nie rna wilte potrzeby okreslania dla zmiany planu 
specjalnego systemu monitoringu wplywu na srodowisko. 
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