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Podsumowanie 

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr'226112/2011- I 

w rejonie ul. Bobaterow X Sudeckiej Dywizji Piecboty i III. Witolda w Rzeszowie 


Art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz.1227, z poin. zm.) 

Informacje ogolne 

synteza ustalen zmiany planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego sporzqdzania zmiany planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczefzstwa w poslwowaniu 

W dniu 25 paidziemika 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa podjyla uchwaly Nr XIXl394/20 II 
w sprawie przystqpienia do sporzltdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 226112/2011 w rejonie ul. Bohaterow X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie. 

Obszar objyty miejscowym planem pofozony jest w poludniowo - wschodniej czysci 
miasta Rzeszowa na osiedlu Wilokowyja i obejmuje powierzchniy oko10 1,82 ha. W chwili obecnej 
zlokalizowany jest tam szpital Pro -Familia zrealizowany w oparciu 0 ustalenia obowiltzujltcego planu 
miejscowego. 

Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zmiany planu wystqpil wlasciciel 
nieruchomosci zainteresowany rozbudowlt istniejltcych i realizacjlt nowych obiektow usrugowych 
uZytecznosci publicznej, usrug zdrowia, opieki medycznej. 

Przedmiotem opracowania planu Nr 226112/2011 jest ustalenie nowych zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenow, wynikajltcych z uwzglydnienia wniosku oraz istniejltcych 
uwarunkowan i aktualnego stanu prawnego nieruchomosci pofozonych na obszarze, ktorego dotyczy 
plan. 

Zasadnosc przys~ienia do sporZltdzenia mleJscowego planu wynika z analiz 
przeprowadzonych przed i w trakcie opracowania projektu przy uwzglydnieniu zalozen do 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego przyjytych do uchwalonej zmiany 
Nr 35/3/20 II Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa w zakresie mozliwosci zagospodarowania przedmiotowego obszaru obiektami uZytecznosci 
publicznej, usrug zdrowia i opieki medycznej. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia uwzglydniajlt wystypujltce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego obszaru oraz powiltzania funkcjonaino - przestrzenne z terenami 
sltsiednimi. 

Projekt planu Nr 226112/2011 wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym 
prognoZlt oddzialywania na srodowisko oraz prognoZlt skutkow finansowych zostal opracowany 
zgodnie z obowiltzujltcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 L, poz. 647, z p6in. zm.) oraz RozporZltdzenia 
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 sporzltdzania projektu miejscowego planu przeprowadzono strategicznlt oceny 
oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy 
z dnia 3 paidziemika 2008 L 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z p6in . zm.). 

Projekt planu zostal sporZltdzony z dochowaniem obowi'lZlljltcych procedur wynikajltcych 
z ww ustaw. 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
Informacje dotycz~ce udzialu spoleczenstwa w procedurze sporz~dzania planu. 



Ogloszenie w prasie lokalnej "Nowiny" 0 przystcwieniu do sporzqdzenia mleJscowego 
planu Nr 226112/2011 w rejonie ul. Bohaterow X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda 
w Rzeszowie, ukazalo si~ w dniu 12 stycznia 2012 r., i poprzez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Infonnacji Publicznej ( BlP) na stronie 
intemetowej Urz~du Miasta. 

W ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow do projektu planu tj . od dnia 
12 stycznia do 10 lutego 2012 r. 

W tym terminie wptynql wniosek Spotki "Vispro - Medical" w kt6rym inwestor ponowil 
swojq prosb~ w zakresie rozbudowy istniejqcego szpitala i obiektow towarzyszqcych. 

Na etapie przedprojektowym przedmiotowy wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz uwzgl~dniony w projekcie planu. 

Po ustawowym terminie wptyn~ty dwa wnioski. Pierwszy od firmy "SEMIX" - Tamowskie 
Gory, pismo wptyn~lo w dniu 14 maja 2012 r. Wniosek dotyczyl lokalizacji urzqdzen antenowych 
telefonii komorkowej na catym obszarze. Wniosek nie zostal uwzgl~dniony, za wyjqtkiem masztow 
o wysokosci powyzej 35m i nie wi~kszych niz SSm. Drugi wniosek wptynql od Spolki "Vispro 
Medical" , w dniu 12 listopada 2012 r. Inwestor ponowil swoj wniosek, uzupelniajqc 0 wskainiki 
miejsc parkingowych dla szpitala i przysztych obiektow towarzyszqcych. Wniosek na etapie 
projektowy uwzgl~dniono. 

Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, projekt planu zostal sporzqdzony z dochowaniem 
obowiqzujqcych procedur wynikajqcych z ww. ustaw i ustalone zostaty wymagane standardy przy 
zapisach projektu uchwaty, w tym przeznaczenie pod zabudow~ usrugOWq - obiekty opieki 
zdrowotnej, poradnie i pracownie medyczne, z dopuszczeniem funkcji uzupelniajqcych takich 
jak: biura, gastronomi~, handel detaliczny, uslugi drobne, obiekty zakwaterowania turystycznego, 
w szczegolnosci hotele, motele. 

Projekt miejscowego planu Nr 226112/2011 zostal przedstawiony Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej w dniu 25 paidziernika 2012 r. i uzyskal pozytywnq opini~ . 

Zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko 
przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in . informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. W prognozie 
sformulowano wnioski dotyczqce przyj~tych rozwiqzan w projekcie planu w aspekcie ich wptywu na 
srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwi'lZ<lnia odnosnie sposobow zminimalizowania 
negatywnych skutkow realizacji ustalen planu. 

Nast~pnie projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko zostal wyslany do 
zaopiniowania i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami prawa, 
w dniach od 6 grudnia 2012 r. do 6 stycznia 2013 r. 

W dniu 26 lutego 2013 r. w prasie lokalnej "Nowiny" ukazalo si~ ogloszenie 0 wylozeniu 
do publicznego wglqdu projektu planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko w dniach 
od 6 marca do 27 marca 2013 r. Dyskusja publiczna nad przyj~tymi rozwiqzaniami w projekcie 
planu Nr 226/12/2011 odbyta si~ w dniu 14 marca 2013 r. 

Do dnia 10 kwietnia 2013 r. moma bylo skladac uwagi. W tym czasie nikt z zainteresowanych 
osob nie wniosl uwag. 

Okreslona ustawowo procedura toku formalno prawnego projektu planu zostala zakonczona. 
Wobec powyzszego projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011 
w rejonie ul. Bohaterow X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie zostal 
przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa, do uchwalenia. 

W procedurze sporzqdzania zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny 
oddziatywania na srodowisko, zostal zapewniony udzial spoleczenstwa zakresie wymaganym 
obowiqzujqcymi przepisami ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko. 
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Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu 
Rozwi<tZ<lnia przestrzenne na obszarze obj~tym miejscowym planem wraz z dokumentacj'lc 

prac planistycznych zostaly przedstawione Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicmej, 
kt6ra pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

Przeprowadzone analizy przyj~tych rozwi'lczan zostaly dokonane wnikliwie i wszechstronnie 
przez MKUA i S'lc gwarancj'lc najbardziej poprawnego rozwi'lczania zagospodarowania dla tego obszaru. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniaj'lccy wszystkie 
uwarunkowania wyst~puj'lcce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza 
sporz'lcdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko 

Do projektu miejscowego planu zostala sporz'lcdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu 
planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym sporz'lcdzonym na potrzeby niniejszego projektu planu. 

Przyj~te w projekcie planu rozwi'lczania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizacja negatywnych skutkow jego realizacji, oceniono, te realizacja ustalen 
planistycznych nie wplynie niekorzystnie na stan srodowiska obszaru obj~tego planem, a takZe na 
tereny s'lcsiednie. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wtasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgodnienia projektu miejscowego planu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu wlasciwych organow i instytucji 0 przyst'lcPieniu do sporZ'lcdzenia projektu 
planu Nr 226/12/2011 wnioski zlotyli: 

1) Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.743.1. 5.2012, wplyn~lo w dniu 
01 lutego 2012 r. 

2) UrZ'lcd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: 
PP-III.7634.1.1 1.2012.ADS, wplyn~lo w dniu 26 stycznia 2012 r. 

3) Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej Straz.y Pozarnej - pismo mak: 
WZ.5562 .1.l2, wplyn~lo w dniu 17 stycmia 2012 r. 

4) Komenda Miejska Panstwowej Straz.y Pozarnej w Rzeszowie- pismo znak:MZ.5562.1 - 2.12, 
wplyn~lo w dniu 20 stycmia 2012 r. 

5) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 
PSNZ. 4612-1-20/20 II, wplyn~lo w dniu 18 stycznia 2012 r. 

6) Operator Gazoci~ow Przesylowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo mak: 
TT.402.37.2012. KP, wplyn~lo w dniu 25 stycznia 2012 r. 

7) Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KR0/512/21 12/MA, 
wplyn~lo w dniu 02 lutego 2012 r. 

8) PGN iGE Oddzial w Sanoku -pismo znak: GM - 2121 .23(2).12, wplyn~lo w dniu 
01 lutego 2012 r. 

9) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: 
WOOS.410. 3. 14.2012. AP - 2, wplyn~lo w dniu 0 I lutego 2012 r. 


10) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: 

WOOS.411 . 1. 25.2012. AP --4, wplyn~lo w dniu 02 lutego 2012 r. 


II) Wojew6dzki UrZ'lcd Ochrony Zabytkow w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie - pismo z dnia 
01 lutego 2012 r., wplyn~lo w dniu 02 lutego 2012 r. 

12) Karpacka Spmka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: KSG nVOTO.OnO/3/21 12, wplyn~lo w dniu 06 lutego 2012 r. 

3 

http:WZ.5562.1.l2


• 
Opinie i uzgodnienia do projektu miejscowego planu Nr 226/12/2011: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, uchwala z dnia 25 paidziemika 2012 r. 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo wplynylo w dniu 31 grudnia 2012 r. 

- Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wplyn~fo 


wdniu IOstycznia20l3 r. 
- Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej - pismo wplynylo w dnju 18 grudnia 2012 r. 
- Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki lnspektor Sanitamy - pismo wplynylo w dniu 

17 grudnia 2012 r. 
- Karpacka Spolka Gazownictwa, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo wplynyfo 

w dniu 19 grudnia 2012 r. 
- Operator Gazociqgow Przesytowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo wplynylo 

w dniu 21 grudnia2012r. 
- Telekomunikacja Polska, Ozial Zarz<tdzania Zasobami Sieci w Rzeszowie - pismo wplynyfo 

w dniu 4 stycznia 2013 r. 
- Zarz<td Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo wplyoylo w dniu 2 stycznia 2013 r. 
- Wojewodzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie - pismo wplynylo w dniu 24 kwietnia 2013 r. 
- Wojewodzki Urz<td Ochrony Zabytkow w Przemyslu, Oelegatura w Rzeszowie - pismo wplynylo 

w dniu 19 grudnia 2012 r. 
- Miejski Zarll\.d Orog w Rzeszowie - pismo wplynyto w dniu 3 stycznia 2013 r. 
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo wplyn~to w dniu 

03 styczn ia 2013 r. 
- Rzeczpospolita Polska Prezes Urzydu Lotnictwa Cywilnego - pismo wplynyto w dniu 

24 grudnia 2012 r. 
- Szefostwo Sluzby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP - pismo wplynyto w dniu 

16 kwietnia 2013 r. 
Zgloszone wnioski , uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem miejscowego 

planu Nr 226/12/201l. 
Wnioski: 

Po ogloszeniu w prasie lokalnej "Nowiny" 0 przysuwieniu do sporz<tdzenia miejscowego 
planu Nr 226/ 12/2011 w wyznaczonym terminie do skladania wnioskow tj. do dnia 10 
lutego 2012 r. wplyn<tl wniosek Spolki "Vispro - Medical ", w ktorym inwestor wnioskowal 
o mozliwose rozbudowy istniej<tcego szpitala i obiektow towarzysz<tcych. 

Rozstrzygniyciem Prezydenta Miasta Rzeszowa wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie, na 
etapie przedprojektowym i uwzglydniony w projekcie planu. 
Uwagi: 

Do projektu miejscowego planu wylozonego do publicznego wgl<tdu, w dniach od 6 marca 
2013 r. do 27 marca 2013 r. oraz w terminie nie krotszym niz 14 dni , wyznaczonym od dnia 
zakonczenia okresu wylozenia projektu, tj. do dnia 10 kwietnia 2013 r. nie wplynyly uwagi. 
W tym czasie nikt z zainteresowanych osob nie wniosl uwag. 

Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
je:ieli, zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycz<tcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu miejscowego planu Nr 22611 2/20 II nie spowoduj<t mozliwosci 
takiego oddzialywania. 
Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowieii dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji miejscowego planu Nr 226/ 12/2011 winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6Zn. zm.), w ramach ocen zmian zachodz<tcych 

BIWJB!ds~'-iljjjUprzestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci miejscowych planow 
M IJI\.~filii\lIR~Z{0Mlfsianami. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu miejscowego specjalnego 

~~~~\l\I\lmM!Wftywu na srodowisko . 
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