
Podsumowanie 

do zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 114/22/2005 w rejonie at. prof. A. Krzyianowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie 


Art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko 
(Oz. U. Nr 199, poz.1227, z p6Zn. zm.) 

Informacje og61ne 

synteza ustalen zmiany planu oraz przebiegu trybuformalno - prawnego sporzqdzania zmiany planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postcwowaniu 

W dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa podj~la uchwal~ Nr XIIlJ269/2011 
w sprawie przystlUJienia do sporz£tdzenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. KrZYZanowskiego 
i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie. 

Obszar obj~ty zmian£t planu zlokalizowany jest w poludniowo - wschodniej cz~sci 

miasta Rzeszowa na osiedlu Mieszka I i obejmuje powierzchni~ okolo 0,43 ha. W chwili obecnej 
obszar jest zagospodarowany i zabudowany segmentami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregoweJ . 

Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zmian~ ustalen Miejscowego Planu 
Nr 114/22/2005 wystlUJil wlasciciel naroznego segmentu w zabudowie szeregowej, wnosz£tc 
o zmian~ ustalen planu w odniesieniu do terenu 4 MN i dopuszczenia funkcji uslug nieuci<ttliwych 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej w jego naroznym segmencie. 

Przedmiotem opracowania zmiany planu Nr 222/8/2011 MPZP Nr 114/22/2005 jest 
ustalenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania teren6w, wynikaj£tcych z uwzgl~dnienia 
wniosku oraz istniej£tcych uwarunkowan i aktualnego stanu prawnego nieruchomosci polozonych na 
terenie, kt6rego dotyczy zmiana planu. 

Zasadnos6 przysflWienia do sporZ£tdzenia zmiany planu miejscowego wynika z analiz 
przeprowadzonych przed przystlUJieniem do opracowania projektu zmiany planu i po 
stwierdzeniu, ze zmiana planu Nr 222/8/20 II nie naruszy ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Przyj~te w projekcie zmiany planu ustalenia uwzgl~dniaj£t wyst~puj£tce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego obszaru oraz powi<tZania funkcjonalno - przestrzenne z terenami 
s£tsiednimi. 

Projekt zmiany planu Nr 222/8/2011 wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, 
w tym prognOZ£t oddzialywania na srodowisko oraz prognoZ£t skutk6w fmansowych zostal 
opracowany zgodnie z obowi<tZUj£tcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 2012 r., poz. 647, z p6Zn. zm.) oraz 
RozporZ£tdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporZ£tdzania projektu zmiany miejscowego planu przeprowadzono strategiczn£t 
ocen~ oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w 
ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z p6Zn. zm.). 

Zmiana projektu planu zostala sporZ£tdzona z dochowaniem obowi<tZuj£tcych procedur 
wynikaj£tcych z ww ustaw. 

Spos6b przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. 
Informacje dotycz~ce udzialu spoleczenstwa w procedurze sporz~dzania planu. 



Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 22 wrzesOla 20 IlL, w prasie lokalnej "Nowiny" 
oglosil 0 przyst<ijJieniu do sporz<tdzenia zmiany planu Nr 222/8/2011, MPZP Nr 114/22/2005 
w rejonie al. prof. A. Krzyzanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie i poprzez obwieszczenie 
na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) 
na stronie intemetowej Urzydu Miasta. 

W ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow do projektu zmiany planu 
tj. od dnia 22 wrzesnia do 14 paidziemika 2011 r. 
W tym terminie wplynyly dwa wnioski, do zmiany planu od mieszkancow osiedla Mieszka I 
w Rzeszowie. Jeden dotyczyl dopuszczenia funkcji uslugowej w skrajnym segmencie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej, pozostali wnioskowali 0 przesuniycie nieprzekraczalnej 
linii zabudowy 0 4,0 metry w gl<tb ich dzialek w celu mozliwosci zabudowy istniej<tcych tarasow lub 
dokonania zmian budowlanych. 

Przedmiotowe wnioski na etapie przedprojektowym zostaly rozpatrzone pozytywnie przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz uwzglydnione w projekcie zmiany planu. 

Po przeprowadzonej analizie urbanistycznej, maj<tc na uwadze wnioski mieszkancow 
zabudowy szeregowej, projekt zmiany planu Nr 222/8/2011 zostal sporz<,\dzony z dochowaniem 
obowi<tzuj<tcych procedur wynikaj<tcych z ww. ustaw i ustalone zostaly wymagane standardy 
w zapisach ustalen planu, w tym przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniow<t jednorodzinn<t 
szeregow<t z dopuszczeniem funkcji uslug nieuci<t1:1iwych w skrajnym segmencie. Okreslono 
przesuniycie linii zabudowy 0 4,0 m w gl<tb dzialek w celu mozliwosci zabudowy istniej<tcych tarasow 
lub dokonania zmian budowlanych. 

Projekt zmiany planu zostal przedstawiony Miejskiej Komisji Urbanistyczno 
Architektonicznej w dniu 27 wrzesnia 2012 L i uzyskal pozytywn<t opiniy. 

Zostab sporz<tdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu zmiany planu na srodowisko 
przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu zmiany planu. W prognozie 
sformulowano wnioski dotycz<tce przyjytych rozwi<tzan w projekcie zmiany planu w aspekcie ich 
wpJywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwi<tzania odnosnie sposobow 
zminimalizowania negatywnych skutkow realizacji ustalen zmiany planu. 

Nastypnie projekt zmiany planu wraz z progno:nt oddzialywania na srodowisko zostal 
wyslany do zaopiniowania i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami 
prawa, na przelomie listopada i grudnia 2012 L 

W dniu 13 grudnia 2012 L W prasie lokalnej "Nowiny" ukazalo siy ogloszenie 0 wylozeniu do 
publicznego wgl<tdu projektu zmiany planu wraz z prognoz<t oddzialywania na srodowisko w dniach 
od 21 grudnia 2012 L do 25 stycznia 2013 L Dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi<tzaniami 
w projekcie zmiany planu Nr 222/8/2011 odbyla siy 3 stycznia 2013 L 

Z uwagi na doprecyzowanie zasad ksztahowania zabudowy, w szczegolnosci geometrii dachu 
oraz obslugi komunikacyjnej, ponowiono procedury uzgodnienia w niezbydnym zakresie projektu 
zmiany planu Nr 222/8/2011 z Miejskim Zar:ntdem Drog w Rzeszowie. Pozytywne uzgodnienie 
wplynylo do Urzydu Miasta Rzeszowa w dniu 20 marca 2013 L 

Nastypnie ponownie wylozono projekt zmiany Nr 222/8/2011 do publicznego wgl<tdu 
w dniach od 18 kwietnia do 17 maja 2013 L Dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi'tZaniami 
w projekcie zmiany planu Nr 222/8/2011 odbyla si~ 25 kwietnia 2013 L 

Do dnia 31 maja 2013 L moma bylo sklada6 uwagi. W tym czasie nikt z zainteresowanych 
osob nie wniosl uwag. 

Okreslona ustawowo procedura toku formalno prawnego projektu zmiany planu zostala 
zakonczona. 

Wobec powyzszego projekt zmiany Nr 222/8/20 II Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. KrzyZanowskiego i ul. I. Paderewskiego 
w Rzeszowie zostal przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa, do uchwalenia. 

W procedurze sporz<tdzania zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny 
oddzialywania na srodowisko, zostal zapewniony udzial spoleczenstwa zakresie wymaganym 
obowi'tZuj<tcymi przepisami ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 L 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<tzania przestrzenne na obszarze obj~tym zmian<t planu wraz z dokumentacj<t prac 

planistycznych zosta1y przedstawione Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, kt6ra 
pozytywnie zaopiniowala projekt zmiany planu. 

Przeprowadzone analizy przyj~tych rozwi<tZan zosta1y dokonane wnikliwie i wszechstronnie 
przez MKUA i s<t gwarancj<t najbardziej poprawnego rozwi<tzania zagospodarowania dla tego obszaru. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzgl~dniaj<tcy wszystkie 
uwarunkowania wyst~puj<tce w jego granicach oraz uwarunkowania zewn~trzne, co potwierdza 
sporz<tdzona prognoza oddzia1ywania na srodowisko. 

Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko 

Do projektu zmiany planu zostala sporz<tdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu 
zmiany planu na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. 
informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym sporZ<tdzonym na potrzeby niniejszego 
projektu zmiany planu. 

Przyj~te w zmianie planu rozwi<tZania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizacja negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono, Ze realizacja ustalen 
planistycznych nie wp1ynie niekorzystnie na stan srodowiska terenu obj~tego zmian<t, a takZe na 
tereny s<tsiednie . 

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

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

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przys1<tPieniu do sporZ<tdzenia zmiany 
planu Nr 222/8/2011 wnioski zlotyli : 

1) Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I. IV.743.I. 112.20 11 , wp1yn~lo w dniu 
12 paidziemika 2011 r. 

2) Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy Pozamej - pismo znak: 
WZ. 5562.99.11 , wp1yn~lo w dniu 28 wrzesnia 2011 r. 

3) Komenda Miejska Panstwowej Straty Pozamej w Rzeszowie - pismo znak:MZ.5562/22-21l1 , 
wp1yn~lo w dniu 4 paidziemika 2011 r. 

4) Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/10511IfMA, 
wp1yn~lo w dniu 30 wrzesnia 2011 r. 

5) PGNiGE Oddzial w Sanoku -pismo znak: GM - 750/313/11, wp1yn~lo w dniu 
17 paidziemika 20 II r. 

6) Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: 
WOOSAIO. 3. 174.2011 . AP - 2, wp1yn~lo w dniu 4 paidziemika 2011 r. 

7) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: 
WOOSAII. I. 167.2011 . AP - 6, wp1yn~lo w dniu 7 paidziemika 20 II r. 

8) Urz<td Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: 
PP-III. 7634.1.144.20 II.ADS, wp1yn~lo w dniu 7 paidziemika 20 II r. 

9) Panstwowy Powiatowy Il1Spektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 
PSNZ. 4612-1-20/2011, wp1yn~lo w dniu 14 paidziemika 2011 r. 

10) Operator Gazocictg6w Przesylowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TTA02A61 .1.2011.GG" wp1yn~lo w dniu 17 paidziemika 2011 r. 

II) Podkarpacki Zarz<td Melioracji i Urz<tdzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak: 
IRZ - 506/R/7521l1, wp1yn~lo w dniu 18 paidziemika 2011 r. 
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Opinie i uZ20dnienia do projektu zmiany planu Nr 222/8/2011: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna, uchwala z dnia 27 wrzesnia 2012 r. 

- Wojewoda Podkarpacki - pismo wplyn~lo w dniu 27 listopada 2012 r. 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo wplyn~lo 


w dniu 13 grudnia 2012 r. 

- Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - pismo wplyn~lo w dniu 26 listopada 2012 r. 

- Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy - pismo wplyn~lo w dniu 


27 listopada 2012 r. 
- Karpacka Spolka Gazownictwa, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo wplyn~lo 

w dniu 5 grudnia 2012 r. 
- Operator Gazoci~ow Przesylowych Gaz - System S.A. Oddzial w Tamowie - pismo wplyn~lo 

w dni u 28 listopada 2012 r. 
- Zarz<td Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 7 grudnia 2012 r. 
- Wojewodzki Urz<td Ochrony Zabytkow w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie - pismo wplyn~lo 

w dniu 12 grudnia 2012 r. 

- Miejski Zarz<td Drog w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 3 stycznia 2013 r. 

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo wplyn~lo w dniu 


28 listopada 2012 r. 
Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem zmiany planu 

Nr 222/8/2011 . 
Wnioski: 

Po ogloszeniu w prasie lokalnej "Nowiny" 0 przyst'tPieniu do sporz<tdzenia zmiany planu 
Nr 222/8/2011 w wyznaczonym terminie do skladania wnioskow D. do dnia 14 paidziemika 2011 r. 
wplyn~ly dwa wnioski od mieszkancow zabudowy szeregowej na osiedlu Mieszka I w Rzeszowie. 
Jeden dotyczyl dopuszczenia funkcji uslugowej w skrajnym segmencie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej szeregowej, pozostali wnioskowali 0 przesuniecie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
o 4,0 metry w gl<tb ich dzialek w celu mozliwosci zabudowy istniej<tcych tarasow lub dokonania 
zmian budowlanych. 

Rozstrzygni~ciem Prezydenta Miasta Rzeszowa wnioski te zostaly rozpatrzone pozytywnie, 
na etapie przedprojektowym, i uwzgl~dnione w projekcie zmiany planu. 
Uwagi: 

Do projektu zmiany planu wylozonego do publicznego wgl<tdu, w dniach od 21 grudnia 
2012 r. do 25 stycznia 2013 r. jak i w czasie ponownego wylozenia do publicznego wgl<tdu 
w dniach od 18 kwietnia do 17 maja 2013 r. oraz w terminie nie krotszym niz 14 dni, wyznaczonym 
od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu, tj. do dnia 31 maja 2013 r. nie wplyn~ly uwagi . 
W tym czasie nikt z zainteresowanych osob nie wniosl uwag. 

Wyniki post~powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli, 
zostato przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZ<tcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu Nr 222/8/2011 nie spowoduj<t mozliwosci takiego 
oddzialywan ia. 
Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow reaJizacji 
postanowien dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji zmiany planu Nr 222/8/2011 winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r. , poz. 647 z p6Zn. zm.), w ramach ocen zmian zachodZ<tcych w zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci miejscowych planow i studium, wraz z ich 

Brof~e~&Mlit'j~c potrzeby okreslania dla zmiany planu specjalnego systemu monitoringu 
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