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PODSUMOWANlE 


DO MlEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 213/25/2010 NA OSIEDLU STARONfWA W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 55 US!. 3 IIsta wy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostlZpnianilj injorl1locji 

o srodowisku i jego ochronie, lIdziale spoieczdlstwa W ochronie srodowiska oraz () Dcenach oddzialywania 110 

srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pbzn. zm.) 

• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu omz przebieg trybu. formalno --- prawnego sporzqdzenia planu. 
w tym injormacja 0 /lavale spo/eczensfll'a 11' posf(;powanill) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr IIII46/20] 0 Rady Miasta RzeSZOVia z dnia 28 grudnia 2010 r w sprav,rie przystqpienia do 

sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu 
Staroniwa w Rzeszowie. 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 2,15 ha polozony na osiedlu Staroniwa pomiydzy 

ul. Staroniwsk'l a potokiem Mikoska, w rejonie granicy z osiedlem Zwiyczyca. 
Z uwagi na postypuj'lC'l zabudowy osiedla Staroniwa oraz s'lsiaduJ'lcych z nim osiedli 

Przybyszowka i Zwiyczyca, koniecznym stalo siy zarezerwowanie terenow pod przebieg nowych drog 

publicznych, l'lcz'lcych poszczegolne osiedla i ich czysci. 
W zwi¥ku z powyzszym w planie przeznaczono tereny pod odcinek drogi publicznej w ci£l.gu 

projektowanej drogi lokalnej, ktora bydzie stanov.rila element ukladu komunikacyjnego zachodniej 
cZysci miasta, wi<lZ'lcego osiedla Przybyszowka, Staroniwa i Zwiyczyca. Czysc drogi objyta planem 
stanowi kontynuacjy przebiegu drogi zaprojektov.ianej w obowi'lZuj'lcym MPZP Nr ]40111/2000-1 

Staroniwa Polnoc, po pomocnej stronie potoku Mikoska oraz w projekcie MPZP Nr 125/33/2005 -

Staroniwa Poludnie, po poludniowej stronie ul. Staroniwskiej . Ponadto projekt planu przeznacza 

tcreny pod: fragment drogi publicznej zbiorczej w ci£l.gu ul. Staroniwskiej, wody powierzchniowe 
sr6dI'ldowe i zielen naturaln<t, tereny zieleni urz'ldzonej oraz zabudowy mieszkaniow'ljednorodzinn'l. 

Ustalellia planu zapewniaj'l w mozliwym zakresie zachowanie funkcji ci£l.gU ekologicznego 

zwi£l.Z3llego z potokiem Mikoska wyznaczaj'lc wzdluz jego koryta tereny zieleni, w tym: bezposrednio 
przy potoku - zieleni naturalnej, stanowi'lcej otuliny cieku wodnego oraz tereny zieleni urz'ldzonej, 
jako ogolnodostypne tereny rekreacyjne osiedla. Taki kierunek zagospodarowarna teren6w wynika 
z dokumentu Studium Uwarullkowall i Kierunkow Zagospodarowarna Przestrzennego miasta 

Rzeszowa, wg ktorego doliny potoku Mikoska na osiedlu Staroniwa nalezy zagospodarowac pod 

tereny zieleni i rekreacji dla mieszkailcow, jako wchodZ£l.ce w sHad miejskiego systemu 
przyrodniczego 

W planie ustalono strefy ochrony konserwatorskiej dla obszaru prawdopodobnego wystypowania 
zasob6warcheologicznych. 

Plan opracowany zostal przy uwzglydnieniu wszystkich uwarunkowan w)'stypuJ'lcych na terenie 

objytym jego granicami, a jego ustalenia nie naruszaj'l ustalen Studium Uwarunkowail i Kierunkow 
Zagospodarm.vania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. uchwalonym uchwal'l Nr XXXVII/I13 /2000 

z dnia 4 lipca 2000 f., Z pOin zm. 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ£l. oddzialywania na 

srodowisko oraz prognoz'l skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi'lZllj'lcymi w tym 
zakresie przepisanli usta'wy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z poin. zm) oraz rozporzqdzellia Ministra blfrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 1". v\' sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U Nr 164, poz. 1587) 

W trakcie sporZ<\:dzania projektu planu przeprowadzono strategicznq oceny oddziaiY'vania na 

srodowisko z zapewnieniem udzialu spokczcnstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ocmonie, udziale 
spoleczenstwa W ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaJ) wama na srodowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z pOtn. ZITI.) 

Plan zosta1 sporzqdzony z dochowaniem obo\Niqzujqcych procedur wynikajqcych z V'OW. 

przeplsow. 

Prezydent Miasta RZ~SLO\\ a w dniu 1 lutcgo 20 II L , \\" prasie micJscowej Gazela Codztcnna 
Nowiny, og1osi1 0 przystqpieniu do sporZ<\:dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzcszowie, a takZe poprzez obwieszczenie 
na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Urzydu, wyznaczajqc jednoczesnie termin skladania \N11ioskow od 1 lutego 

do 25 lutego 2011 L 

Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporZ<\:dzenia planu, w wyznaczonym terminie wplynyly 
4 wnioski, ktore zostaly rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 11 bvietnia 2011 L 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 L Miejska Komisja Urbanistyczno -
Architektoniczna zaopiniowala pozytY\Nl1ie projekt planu Prezydent Miasta, pismami z dnia 11 maja 
2012 L wystqpil 0 zaopiniovvanie i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji i organow
Projekt zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez \vymagane przepisami organy. 

Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, wyloiono do publicznego 
\vglqdu , 'W dniach od 6 sierpnia do 7 wrzesnia 2012 L W dniu 5 vifzesnia 2012 L odbyla siy dyskusja 
publiczna nad rozwiqzaniami przyjytymi w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 0 terrrunie \vylozenia do publicznego wgl'ldu projcktu planu i "Prognozy", ukazalo 
siy w dniu 26 lipca 2012 r. w miejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicacb ogloszeit 

w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) na stronie intemetowej 
Urzydu Do projektu planu, w terminie prze\Nidzianym ustaw<\:, tj do dnia 28 wrzesnia 2012 r. 
wplynyly uwagi dotycz'lce przyjytych w projekcie rozwiqzan. ZarZ<\:dzeniem Nr VI!760/20 12 z dllia 
19 patdziemika 2012 L Prezydent Miasta rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu p1anu. W wyniku 
uwzglydnienia w cZysci jednej z uwag, wprowadzono odpowiednie korekty do projektu planu 

i w zwi'lzku z tym projekt wymagaJ ponowienia procedury. Skorygowany projekt planu, w dniu 
19 marca 2013 L przedstawiono ponownie do zaopiniowania przez MKU-A Nastypnie Prezydent 
Miasta Rzeszowa pismami z dnia 19 lutego 2013 L, wystqpil 0 uzgodnienia i zaopiniowanie projektu 

planu przez wlaSciwe organy i instytucje. 
Projekt planu wraz z prognoZ<\: oddzialywania na srodowiskowo po raz kolejny zostaJ 

wylozony do publicznego wgl'ldu, w dniach od 27 marca do 25 kwietnia 2013 f. Ogloszenie 
i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do publicznego wgl'ldu projektu 
planu i "Prognozy", ukazalo siy w dniu 19 marca 2013 r. w miejscowej prasie Gazcta Codzienna 
"Nowiny", na tablicach ogloszeit w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie lnformacji 

Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu . W dniu 4 kwietnia 2013 f. odbyla siy dyskusja 
publiczna nad roz\;viqzaniami prz)'j~tymi w projekcie planu . Do projektu planu, w terrninie 
przewidzianym ustaw<\:, tj . do dnia 13 maja 2013 f. , wplynyly uwagi dotycz'lce przyjytych w projekcie 
rozwiqzan. Zarzqdzeniem Nr VI1I012 /2013 z dnia 3 czerwca 2013 f. Prezydent Miasta rozpatrzyl 
uwagi vmiesione do projektu planu . 
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Projekt planu przekazano do uchwalenia WTaz z Jjstq niemvzgl~dnionych uwag. Uchwalq 
NrLVIJI050/2013 r. z dnia 9 lipca 2013 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila MPZP 
Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie podejmujqc jcdnoczesnie rozstrzygnit(cie 

w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj-ttego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwillZan 
alternatywnych; 

Mozliwosc warianto\vania rozwiqzan przyj~tych w planie ograniczona byla ustalenial11i Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, ktorych plan nie 
moze naruszae oraz sposobem zagospodarowania i przeznaczenia lub planowanego przeznaczenia 
terenow sqsiednich. Przebieg drogi publicznej l11usial uwzgl~dniae powiqzanie z kolejnymi odcinkal11i 
tej drogi - od strony polnocnej (przesqdzony w MPZP Nr 1401l1l2006-1 Staroniwa Polnoc) oraz od 

strony poludniowej (planowany ".' projekcie MPZP Nr] 25/33/2005 - Staroniwa Poludnie) oraz 
obowiqzujqce przepisy dotyczqce drog publicznych. W zwiqzku z powyzszym niemoiliwe bylo 

wariantowanie przebiegu tej drogi v>' sposob maj'tcy istotny 'i-vplyw na srodowisko 
Rozwiqzania alternatywne analizowano w odniesieniu do przeznaczenia pozostalych terenow, 

poza drogq lokalnq 
Zakres "variantowania dotyczyl wielkosci terenow zieleni naturalnej i zieleni urzqdzonej 

Ostatecznie, wyznaczono tereny zieleni naturalnej , W zasi~gu , ktory zabezpiecza prawidlowe 

funkcjonowanie potoku Mikoska - chroniqc jego obudow~ biologiczn4 umozliwiajqc jego utrzymanie, 
regulacj~ i ewentualna lokalizacj~ budowli przeciwpowodzionych. Tereny zieleni urzqdzonej , ktorych 
lokalizacja wzdlui potoku \vynika \"prost z ustalen Studium miasta Rzeszowa, "'yznaczono w zasi~gu 
umozliwiajqcym ich prawidlowe zagospodarowauie zgodnie z funkcj'l. oraz ciqglose przebiegu. Teren 
zabudowy mieszkaniowej, ustalony w granicach planu, pokrywa si~ w znacznej cz~sci z terenem 

objt(tym decyzj'l: 0 wanmkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe, '\'Ydanej dla wlasciciela 
dzialki Imla lokalizacja terenow rnieszkaniowych nie byla mozliwa z uwagi na opisane wyzej 
uwarunkowania i spos6b uZytkowania gruntow. 

Reasumujqc - wplyv.: na srodO\visko analizowanych roz"viqzaiJ. alternatywnych nie roind sit( 
w sposob istotny, poniewaz mo.zliwose "variantowania ustalen planu, rnaj'l.cych istotny wplyw na 
srodowisko, ograniczona byla konieczl1osciq uwzglt(dnienia: 

ustalen obowiqzuj'tcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta. Rzeszowa, uch,valonego uchwal'l. Nr XXXVIIIl13l2000 z dnia. 4 lipca 
2000 r., z pOin. Z111., z kt6rym stosownie do aktualnie obowiqzuj'l.cycb przepisow, plan 111usi bye 
zgodny, 

kontynuacji istniej'l.cych i projektowanych, w obowiqzujqcycb i bt(d'l.cych w opracowaniu planach 
miejscowych, przebiegow ci'l.8ow komunikacji roiejskiej i infrastruktury technicznej, (w tym 
w proj. MPZP Nr 125/33/2005-I Staroniwa-Poludnie w Rzeszowie i MPZP Nr 140111/2006 - I 
Staroniwa P61noc w Rzeszowie), 

warunk6w terenow),ch, uwarunkowan przyrodniczych i istniej'l.cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optyma]ny wariant projektu planu, uwzgl~dniajqcy wszystkie uwarunkowania 

wyst~pujqce W jego granicach, co potwierdza sporz<tdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 
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• 	 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 planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.ln. infomlacje zawarte 
W opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Pailstwmvym Powiatm"rym Inspektorem Sanitamym w Rzes.zowic. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu 

W Rozdziale IX "Prognozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj'l wplyv,1 negatywnych 
oddzial}lwail na srodowisko, planowancgo zagospodarowania terenu. 

Ustalenia tego planu nie spowoduj 'l znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, 

kt6rego dotycz'l 

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

I. UZGODNIENIAiOPINIOW AN IE : 

Projekt planu wraz z progn0Z'l oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszo\\ie. RDOS pismem znak: 
WOOS.4I0.4.882012.AP-6 z dnia 25 maja 2012 r., kt6re wplyn~lo w dniu 28 maja 2012 L 

wni6s1 0 uzupelnienie projektu planu i prognozy w zakresie dot.: uwzgl~dnienia powi¥ania 
z Planem gospodarowania wodarni na obszarze dorzecza Wisly (PGWD Wisly), zidentyfikowania 
jednolitych cz~sci w6d podziernnych, doprecyzowania w proj. planu zapis6w dotycz'lcych 
odprowadzania w6d opadowo-roztopov.'Ych z powierzchni utwardzonych; 

Prezydent Miasta Rzeszowa pismem znak BRMRJ7323/22/6 I6/20 12 z dnia 18 czerwca 
2012L, wni6s1 0 pOnOVI"l1e zaopinimvanie projektu planu, w zWI¥ku z dokonaniem korekt 

wynikaj'lcych z zastrzezen wniesionych w 'vw. pismie. 

RDOS pismem znak: WOOS.410.4.88.2012.AP-IO z dnia 16 Jipca 2012 L, kt6re wplyn~lo 
w dniu 17 lipca 2012 L zaopiniowal przedmioto\vy projekt planu bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z prognoz'l oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia! 
zaopiniowania do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem 
znak PSNZ.4612-2-24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 L, kt6re wplyn~lo w dniu 13 czenvca 2012 L 
uzgodniono projekt planu. 

II. UZGODNJENIAioPINIOWANIE: 

W zwi¥ku z dokonaniem korekl wYl1ikaj'lcych z rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego 
do publicznego wgl'ldu projektu planu, w dniach od 6 sierpnia do 7 wrzesnia 2012 L, '~'Ys4Piono 
o ponowne uzgodnienie projektu planu wraz z prognoz'l oddzialyv.ania na srodowisko. 

Projekt planu wraz z progn0Z'l oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przcz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS pismem znak: WOOS.410.4. 
62.2013AP-6 z dnia 7 marca 2013 L, kt6re wplyn~lo w dniu II marca 2013 L zaopiniowal 
pozytywnie projekt planu, bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z prognoz'l oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia! 
zaopimowania do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem 
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znak: PSNZ.4612-2-5/2013 z dnia 13 marca 2013 r., ktOre wplyn«lo 14 marca 2013 r. uzgodniono 

projekt planu - bez uwag . 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 

zgloszone uwagi i wnioski ; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione w art. 57 i 58 ww. ustavvy', w tym 

organy uprawnione do Opilliowania lub uzgadniania projektu miejscowego planu na podstawie 

ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przcstrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6\\' ll1stytucj i 0 prz)'stqpieniu do sporzqdzenia planu, 

vvnioski zlozyli: 

Komenda Miejska Pailsnvowej StraZy POZamej w Rzeszo'Wie - pismo znak: MZ.SS62/l-2/l1 

z dnia 21 lutego 20 liT. , wpJyn«lo w dniu 24 lutego 201 1 L, 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazov,nictwo SA Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM-750/58/l1 


z dnia 7 lutego 2011 T. , w-plyn«lo w dniu II lutego 2011 T. , 


Karpacka Spolka Gazownichva Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo 

znak: KSG IlllOTO/07201l6/2/11 z dnia 8 lutego 2011 T., wplyn~lo w dniu 8 lutego 20 II T. , 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, Departament Roz,voju Regionalnego 

pismo znak: RR-VI.7634 .1.3920 11.ADS z dn ia 8 lutego 2011 T. 'W-plyn«Io w dniu II Iutego 

2011T., 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Kierownik Oddzialu Gospodarki Przestrzennej - pismo 

znak: I.lV. 743.1.20.2011 z dnia 9 lutego 2011 I., 'wplyn~lo w dniu 14 lutego 2011 r., 

Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ SYSTEM S.A OddziaI w Tammvie - pismo znak: 

IT-402.45 .120 II. GG z dnia 21 lutego 2011 L , wpfyn«lo w dniu 24 Iutego 2011 I. 

I. Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr 1V3/20 12 z dnia 26 bvietnia 

2012r., 

Prezes Urz«du Komunikacji Elektronicznej UKE Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: ORZ

WKT-61730-56/ 12(2) zdnia 28 maja 2012 T. wplyn~lo 30 maja 2012 T. , 

Podkarpacki Pa11stwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak SNZ . 

9020.5.92.2012.EP z dnia 23 maja 2012 T. wplyn~lo 25 maja 2012 T., 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Kierownik Oddzialu w WydziaIe Infrastruktury - pismo 

znak: l.IV .743 .2.81.2012 z dnia 30 maja 2012 T., vvplyn«lo 31 maja 2012 T., 

ZarZ4d Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III.7634.1.117.2012.ADS 

z dnia 29 maja 2012 r. , wplyn~lo 8 czerwca 2012 T. , 

WOJewodzki UrzC\:d Ochrony Zabytkow w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

L.dz.UOZ-Rz-3-5IS0.61.2012 z dnia 4 czerwca 2012 T., wplyn~lo 12 czerwca 2012 T. , 

Miejski ZarZ4,d Drog w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.117.2012MR L.dz.8468 z dnia 

15 czern--ca 2012 T. , wplyn~lo 19 czerwca 2012 r. , 

Panstwo\vy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-2-24/2012 

z dnia 12 czerwca 2012 r., wplyn~lo 13 czerwca 2012 T. , 
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Komenda Miejska Panstwowej Straiy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak : MZ.5562 11 -2 .12 

z dnia 31 maja 2012 r., wplynyJo 4 czen:vca 2012 L, 

Miejskie Przedsiybiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0 . w Rzeszowie - pismo znak: TT

4013115/2012 z dnia 28 maja 2012 r., wplynyio 29 maja 2012 r., 


Telekomunikacja Polska, Techniczna Obstuga Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug 


\\' Krakowie - pismo znak: TOITESCUIRI65 114035/JDIl2 z dnia 12 czerwca 2012 r. \.vplYl1ylo 


15 czcrwca 2012 r. 


Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna Ucbwala Dr V3/20 13 z dnia 19 marca 


2013L , 


WOJew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przcmyslu, Delegatura \V Rzeszowie - pismo znak 

Ldz.UOZ-Rz-3-51S0.24.20 13 z dnia 21 lutego 201 3 r., wplynylo 22 lutego 2013 r. , 


Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie, Kierov.:nik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury - pismo 


znak I-IV.743.2 .22 .20 13 z dnia 28 lutego 2013 r. , wprynylo 5 marc a 2013 r, 


Podkarpacki Panstwov,,ry Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: SNZ. 


9020.5.25 .2013.EP z dnia 22 lutcgo 2013 T. \VplyJ] ~10 261utego 2013 T., 


DyTektor Okrygowego Urzydu G6miczego w Krosnie - pismo znak: KRO.512 .14.2013 .KM Ldz. 

4991/03/2013 z dnia 7 marca 2013 r. , wptynl(lo 8 marca 2013 r., 


Miejski ZarZ<l:.d Dr6g i Zieleni \V Rzeszowie - pismo znak: ID7323.117 .2013.WK Ldz.3262 


z dnia 18 marca 2013 r., wplynl(lo 20 marca 2013 r., 


Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III .7634.20 .2013.ADS 


z dnia 5 marca 2013 r. , wplynylo l3 marca 2013 r., 


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

>- Wnioski : 

Po ogioszeniu 0 przystwieniu do sporZ<l:.dzenia planu, w okresie wyznaczonym na skladanie 

wniosk6w, tj. od I lutego do 25 lutego 2011 r., wplynylo 4 wnioski, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnoszono 0 nieplanowanie drogi 1 qCz'lcej 

u1. Staroniwsk<\: z ul. Potokow<\: oraz przeznaczenie dzialek pod zabudowy mieszkaniow<\: 

jednorodzinn'l. Wnioski te nie zostaly uwzglydnione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa -

Rozpatrzenie wniosk6w z dnia II kwietnia 2011 L 

~ Uwagi: 

Do projektu planu vvylozonego do publicznego wgl'ldu, w dniach od 6 sierpnia 2012 r. do 

7 wTzesnia 2012 r. (I wylozenie) wplynyly uwagi, kt6re zostaly rozpatrzone ZarZ<t:dzeniem Prezydenta 

Miasta Nr VIJ760/20 12 z dnia 19 paidziemika 2012 r. w nastypuj<\:cy spos6b: 

nie uwzglydniono uwag dotycZ<t:cych drogi publicznej KDL, kt6re wmesli pailstwo Sylwia 

i Arkadiusz Dukacz oraz pan Andrzej Smierzyr1.ski; 

nie uwzglydniono uwagi dotycz<\:cej terenu zieleni urzqdzonej ZP.2, kt6r<\: wni6s1 pan Stanislaw 

Skala; 
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Uwzglt;dniono w CZ~SCI uwagt; dotyczqCq terenaw zieleni urzqclzonej ZP.2 i terenow wod 
powierzchniowych srodlqdo\vych i zieleni naturaInej WS .Z.2, ktorq \\'lliosla pani Bozena Granat 
dzialajqca przez pelnomocnika Paniq lozeft; Granat. 

Szczegolowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera Zarzqdzerue Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr VV760/2012 z dnia 19 paidziernika 2012 r. 

Do projektu planu, \vylotonego do publicznego wglqdu w dniach od 27 marca 2013 r. do 
25 kwietnia 2013 r. (II wyloienie) wplyn~ly U\vagi, ktore zostaly rozpatrzone Zarzqdzeniem 
Prezydenta Miasta Nr VIII 0 12/2013 z dnia 3 czcrwca 20 13 r. w nast~pujqcy sposob: 

nie uwzgl~dniono uwag, dotyczqcych ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku projektu planu 
symbolarni : MN, ZP.1, ZP.2, WS.l.l , WSZ2, ktore "'Iliosla pani Botena Granat dzialajqca 
przez pelnol11ocnika Paniq 16zcft; Granat: 

nie uwzgl~dniono uwagi dotyczqcej tereou zieleni urzqdzonej ZP.2, ktorq wniasl pan Stanislavv 
Skala; 

nie uwzgl~dniono uwag, dotyczqcych ustaleil dla ealego obszaru obj~tego projektel11 planu, ktare 
wniesh pani Botena Granat, dzialajqca przez pelnomoenika paniq Jozef~ Granat, pani 16zefa 
Granat, pan Ryszard Kurpyta, pan lozef Sochacki, pani Renata Sarna, pan TOl11asz Fidler, pan 
lozef Fidler, pani Janina Fidler, pani Marcelina Sochacka, pani Helena MicaI, pani Krystyna 
Wilk, pani Marta Jadam, pan Zdzislaw Kurpyta, pan Stanislaw Skala, pan Sebastian Swider, pani 
Krystyna Swider, pan Mieczyslaw Swider, pan Bogdan Kordas, pan Boleslaw Slqczka, pan Jan 
Koza, pani Irena Materna, pani Zofia Wnuk, pani Anna Preneta, pani Wanda Pitera, pan Pawel 
Lizut, pani Maria Trzyna, pan Lukasz Lizut, pani Mariola Drozd, pan Andrzej Kopacz. 

Szczeg6lowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera Zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr VIl1012/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta U\'vag me 
U\'vzgl~dnila - uzasadnienie zawiera zalqcznik nr 3 do uchwaly Nr LVVI05012013 z dnia 9 Jipca 
2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213125/20 10 

na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie. 

• 	 Wyniki Postfpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
2Ostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyi ustalenia projektu planu nie spowodujq moiliwosci takiego oddzialywauia. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji MPZP Nr 21312512010 na osiedlu Staroniwa \" Rzeszowie, winien 
bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennYl11 (Dz U. z 2012 r. poz. 647, z pOin. zm.), w ramach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oeeny aktualnosci tego planu . 
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Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta l\1iasta RzeszO\va, co najrnniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen "vinny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i occnie srodowiskowc skutki realizacji 
planu rniejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu 
wplyv,'U na srodO\visko. 
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Lidiu Szczepanek 
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