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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

NR 240/8/2012 W REJONIE UL. SZAJERÓW NA OSIEDLU SŁOCINA W RZESZOWIE 
 

sporządzone stosownie do art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227, z późn. zm.) 

 
Informacje ogólne 
(synteza ustaleń planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporządzenia planu, w tym informacja o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu) 

 
Przystąpienie do sporządzenia projektu planu Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów 

na osiedlu Słocina w Rzeszowie nastąpiło w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/663/2012 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia z dnia 19 czerwca 2012 r. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni 5,66 ha, położony na południe od zabudowy 
mieszkaniowej osiedla Słocina (Szajerówka), pomiędzy granicą z Zalesiem a ul. św. Rocha.  

Plan w tym obszarze został podjęty w celu przeznaczenia terenu pod fragment drogi 
publicznej głównej, która zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, będzie przebiegać od ul. Sikorskiego ulicami: Robotniczą 
i Kiepury oraz dalej trasą projektowaną w Zalesiu i Słocinie do drogi krajowej nr 4  
w Krasnem. Przedstawiony ciąg drogowy jest częścią układu komunikacyjnego Rzeszowa  
o znaczeniu podstawowym, ogólnomiejskim. Zapewnia możliwość przemieszczeń na 
kierunkach z południa na wschód i odwrotnie. 

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wskazanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa pod podstawowy układ komunikacyjny miasta oraz 
określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania występujące w obszarze podjętego planu oraz na 
terenach sąsiednich zaproponowano przebieg drogi z możliwie maksymalnym 
uwzględnieniem wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz w nawiązaniu do projektów 
miejscowych planów na terenach sąsiednich. Projekt przebiegu drogi publicznej głównej na 
osiedlu Słocina w Rzeszowie jest zgodny ze Studium. 

W planie przeznaczono teren pod przebieg odcinka nowej drogi publicznej głównej 
oraz tereny pod publiczną zieleń urządzoną, z dopuszczeniem dróg wewnętrznych, 
usytuowane bezpośrednio po obu stronach tej drogi. 

Dla poszczególnych terenów zostały określone szczegółowe zasady zabudowy 
i zagospodarowania. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 
w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie, wraz z niezbędnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków 
finansowych, został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2012 r., poz. 647), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). W trakcie sporządzania projektu planu 
miejscowego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania (ustaleń planu) na 
środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227). 
Plan został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających 
z ww. ustaw. 
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Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 24 lipca 2012 r., ogłosił o przystąpieniu do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012  
w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie – poprzez ogłoszenie w prasie 
miejscowej – Gazeta Codzienna „Nowiny”, obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Rzeszowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 
Urzędu. W obwieszczeniu i ogłoszeniu podano termin i zasady składania wniosków do 
projektu planu, (termin składania wniosków wyznaczono od dnia 24 lipca 2012 r. do  
14 sierpnia 2012 r.).  

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012  
w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie został opracowany przez zespół 
projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod kierunkiem członka izby urbanistów. 

 
W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012  

w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie przyjęto ustalenia dotyczące 
przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1)  KDG, o powierzchni około 3,15 ha, pod drogę publiczną główną; 
2) ZP/KDW, o łącznej powierzchni około 2,43 ha, pod publiczną zieleń urządzoną,  
      z dopuszczeniem dróg wewnętrznych. 

 
Na posiedzeniu w dniu 27 września 2012 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-

Architektoniczna pozytywnie, bez uwag, zaopiniowała projekt planu. Równocześnie 
Prezydent Miasta Rzeszowa wystąpił do właściwych instytucji i organów  
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie  
i uzgodnienia. Następnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został 
wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy  
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 5 listopada do 26 listopada 2012 r. Ogłoszenie i 
obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o terminie wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu planu i Prognozy oraz o terminie dyskusji publicznej ukazało się dnia 24 
października 2012 r. w Gazecie Codziennej „Nowiny”, na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta Rzeszowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie 
internetowej Urzędu. Określono zasady składania uwag. Termin składania uwag 
wyznaczono do dnia 10 grudnia 2012 r. W trakcie wyłożenia, w dniu 14 listopada 2012 r., 
odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Do projektu 
planu, w terminie przewidzianym ustawą, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia projektu planu, tj. od 5 listopada do 10 grudnia 2012 r., wpłynęły 2 uwagi 
na piśmie dotyczące przyjętych w nim rozwiązań i ustaleń planu. Zarządzeniem  
Nr VI/834/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi 
wniesione do projektu planu. Informacje o podjętych rozstrzygnięciach w formie zarządzenia 
zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rzeszowa. 

 
Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 

Uchwałą Nr XLVI/884/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na 
osiedlu Słocina w Rzeszowie, podejmując jednocześnie rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwag. 
 
Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych 

Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina 
w Rzeszowie, w trakcie sporządzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 214/26//2010 na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w oparciu uchwałę  
Nr III/47/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2010 r., obejmującego teren  
o powierzchni około 15 ha, rozpatrywano kilka rozwiązań alternatywnych, w ramach 
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opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyły one 
rozwiązań szczegółowych przebiegu drogi, zasad zagospodarowania i warunków zabudowy 
terenu. Wpływ na środowisko analizowanych rozwiązań alternatywnych nie różnił się  
w sposób istotny, ponieważ możliwość wariantowania ustaleń planu, mających istotny wpływ 
na środowisko, ograniczona była koniecznością uwzględnienia: 
- ustaleń obowiązującego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwałą                      
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z późn. zm., których stosownie do 
obowiązujących przepisów, plan nie może naruszać, 
- kontynuacji istniejących i projektowanych w planach miejscowych przebiegów ciągów 
komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, 
- warunków terenowych i istniejącego zagospodarowania terenu. 

Po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z właściwymi organami 
przeprowadzonymi w procedurze MPZP Nr 214/26//2010 na osiedlu Słocina w Rzeszowie 
został określony przebieg drogi oraz obszar, który objęty został MPZP Nr 240/8/2012  
w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie. 
Wybrany został optymalny wariant projektu planu, uwzględniający wszystkie uwarunkowania 
występujące w jego granicach, co potwierdza sporządzona prognoza oddziaływania na 
środowisko. 
 
Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 
Przy opracowywaniu Prognozy uwzględniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Do projektu 
planu nie sformułowano uwag i zaleceń. Przyjęte w planie rozwiązania, w aspekcie ich 
wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym minimalizowania negatywnych skutków jego 
realizacji, oceniono pozytywnie. 
 
Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. RDOŚ nie 
wniósł uwag do projektu planu ani prognozy oddziaływania na środowisko – pismo RDOŚ-
WOOŚ.410.4.164.2012.AP-6 z dnia 2 października 2012 r., informujące o braku uwag do 
przedmiotowego projektu planu. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko projekt został przekazany do uzgodnienia do: 
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ. 

4612-2-49/2012, z dnia 26 września 2012 r. uzgodniono projekt planu bez uwag, 
 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 

Pismem znak: PNZ.9020.5.172.2012.EP, z dnia 25 września 2012 r. PPWIS wniósł  
o uzupełnienie informacji odnośnie zabezpieczenia budynków w pobliżu skrzyżowania 
projektowanej drogi z ul. św. Rocha, po uzyskaniu których, pismem znak: 
PNZ.9020.5.172.2012.EP, z dnia 9 października 2012 r. pozytywnie zaopiniował projekt 
planu, z zastrzeżeniem zastosowania zabezpieczeń dla terenów z zabudową 
mieszkaniową, gwarantujących utrzymanie na tych terenach natężenia hałasu  
w granicach norm określonych w obowiązujących przepisach.  

 

Powyższe opinie i uzgodnienie przyjęto do prac nad projektem planu. 
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Informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 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 właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenia planu, 
wnioski w wyznaczonym terminie złożyli: 

1. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – 
pismo znak: WZ.5562/52/2012 z dnia 27lipca 2012 r. (wpłynęło: 30 lipca 2012 r.), 

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – pismo  
znak: MZ.5562/17-2.12 z dnia 30 lipca 2012 r. (wpłynęło: 31 lipca 2012 r.), 

3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie – pismo znak: KRO-
512/78/12/MA z dnia 26 lipca 2012 r. (wpłynęło 1 sierpnia 2012 r.), 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Strategii  
i Planowania Przestrzennego – pismo znak: PP-III.7634.1.178.2012.ADS z dnia 31 
lipca 2012 r. (wpłynęło: 2 sierpnia 2012 r.), 

5. Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi Klienta, Region Operacyjnego 
Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie, Dział Zarządzania Zasobami Sieci w 
Rzeszowie – pismo znak: TOTTESCU/R/960/6472/JD/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. 
(wpłynęło: 6 sierpnia 2012 r.), 

6. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku – 
pismo znak: GM.2121.163(2).12 z dnia 31 lipca 2012 r. (wpłynęło: 7 sierpnia  
2012 r.), 

7. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I-IV.743.1.62.2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
(wpłynęło: 8 sierpnia 2012 r.), 

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – pismo znak: TT-4013/22/2012 
z dnia 7 sierpnia 2012 r. (wpłynęło: 9 sierpnia 2012 r.), 

9. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – pismo znak: 
IM.404.31.2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. (wpłynęło: 9 sierpnia 2012 r.), 

10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie – pismo 
znak: L.dz. UOZ-Rz-3.5150.91.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. (wpłynęło: 23 sierpnia 
2012 r.), 

 
Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu planu. 

 
Po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu, w wyznaczonym terminie 

składania wniosków , tj. od 24 lipca 2012 r. do 14 sierpnia 2012 r., złożono 1 wniosek do 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie  
ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie, o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Wniosek złożyli: 
– państwo Ewa i Józef Ciura, zam. ul. św. Rocha 192, 35-330 Rzeszów, pismem  
     z dnia 13 sierpnia 2012 r., które wpłynęło w dniu 13 sierpnia 2012 r., 
Wniosek dotyczył przesunięcia obrzeża drogi publicznej głównej na odległość nie mniejszą 
niż 40 m od ich budynku mieszkalnego nr 192. 
 

Działając na podstawie art.. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) rozpatrzono 
wniosek złożony do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie. 
 

Wniosek ten nie został uwzględniony przez Prezydenta Miasta, z uwagi na jego 
sprzeczność z rozwiązaniami planu i podjętą uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia 
planu. 
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Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu zostały określone w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 214/26/2010 – część 1 na osiedlu 
Słocina w Rzeszowie, z którym wnioskodawcy zapoznali się na etapie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu. 
 
Opinie i uzgodnienia do projektu planu złożone w terminie: 

1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna – uchwała nr V/1/2012  
z dnia 27 września 2012 r., 

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – pismo znak: ORZ-WKT-61730-102/12(2) 
z dnia 25 lipca 2011 r. (wpłynęło 26 lipca 2011 r.), 

3. Wojewoda Podkarpacki – pismo znak: I.IV.743.2.92.2011 z dnia 24 września 2012 r. 
(wpłynęło: 26 września 2012 r.), 

4. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – pismo znak: MZ.5562.21-2.12 
z dnia 24 września 2012 r., (wpłynęło: 26 października 2012 r.), 

5. Zarząd Województwa Podkarpackiego – pismo znak: PP-III.7634.1.204.2012.ADS  
z dnia 2 października 2012 r. (wpłynęło: 10 października 2012 r.), 

6. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni – pismo znak: ID.7323.121.2012.WK  L.dz. 17006 z dnia 
10 października 2012 r. (wpłynęło: 15 października 2012 r.), 

7. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pismo znak:TT-4013/27/2012 
z dnia 5 października 2012 r. (wpłynęło: 9 października 2012 r.), 

Uzgodnienia i opinie przyjęto do prac nad projektem planu. 
 

Projekt planu w zakresie przedłożonym do uchwalenia został zaopiniowany  
i uzgodniony bez uwag. 
 
Uwagi: 
 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012  
w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawą, 
nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu, tj. od 5 
listopada do 10 grudnia 2012 r., wpłynęły 2 uwagi dotyczące przyjętych w nim rozwiązań 
które zostały rozpatrzone Zarządzeniem Nr VI/834/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 
27 grudnia 2012 r, ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (BIP). 
Zarządzeniem tym postanowiono nie uwzględnić uwag do projektu planu, które wnieśli:  
 

1) Państwo Ewa i Józef Ciura, zam. w Rzeszowie przy ul. św. Rocha 192, 35-330 Rzeszów, 
kwestionujący ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku projektu 
planu symbolem 1KDG -  pod drogę publiczną główną,  

 gdyż podtrzymując w piśmie z dnia 10 grudnia 2012 r. dotychczasowe, zawarte  
w poprzednich wnioskach postulaty odnoszące się do planowanej budowy drogi 
przebiegającej przez ich działkę nr 811, wnoszą o oddalenie obrzeża drogi głównej 
na odległość nie mniejszą niż 40 m od budynku mieszkalnego nr 192; 

 
2) pani Barbara Horodecka, zam. w Rzeszowie przy ul. św. Rocha 215, 35 – 330 Rzeszów, 
kwestionująca ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDG - pod drogę publiczną główną i 3ZP/KDW – pod publiczną zieleń 
urządzoną, z dopuszczeniem dróg wewnętrznych, gdyż: 

 

 lokalizacja drogi znacząco wpłynie na środowisko. Nie uwzględniając wpływu na 
środowisko zwiększonej ilości wody z drogi i przyległego terenu, m. innymi na 
niewielki ciek wodny i nie przewidując infrastruktury, w tym budowy kanału ulgi do 
rzeki Wisłok, dla dalszego jej odprowadzenia, realizacja drogi wytworzy sytuację, że 
woda rozleje się po przyległych zabudowanych obszarach, doprowadzając do 
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dalszego, zwiększonego zalewania terenów w rejonie ul. Paderewskiego i Armii 
Krajowej. Zatem, oddziaływanie drogi, znacznie przekraczając obszar będący 
przedmiotem opracowania planu, spowoduje powiększenie obszaru powodziowego 
występującego na osiedlu Słocina, 

 wnosi o odstąpienie przedłożenia projektu MPZP Radzie Miasta Rzeszowa, do czasu 
uzupełnienia go o analizę dla rzeczywistego terenu oddziaływania oraz uzupełnienie 
o stosowne zapisy zapewniające realizację przedsięwzięć zabezpieczających przed 
katastrofą, 

 wnosi o uzupełnienie treści § 7 projektu uchwały o zapis dopuszczający możliwość 
budowy na terenie objętym planem, budynku gospodarczego na zgłoszenie, o lekkiej 
konstrukcji szkieletowej do 25 m² powierzchni zabudowy dla potrzeb wykorzystania 
go do obsługi tego terenu (działki) w sposób dotychczasowy, z zastrzeżeniem, że 
budynek taki podlega rozbiórce w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się 
pozwolenia na budowę drogi. 

 

Nieuwzględnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag nie 
uwzględniła – uzasadnienie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały Nr                 z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie 

 
Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
jeżeli zostało przeprowadzone 

Nie zachodziła potrzeba postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania 
na środowisko, gdyż ustalenia planu nie spowodują możliwości takiego oddziaływania. 
 
Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu 

Monitoring skutków realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie winien być 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647), w ramach oceny zmian 
zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności 
planu. Oceny te winny być dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen 
winny być przedstawiane Radzie Miasta. Określona ustawowo procedura pozwoli 
przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki realizacji planu miejscowego. Nie ma więc 
potrzeby określania dla planu specjalnego systemu monitiringu wpływu na środowisko. 

 

 

 

 

 


