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PODSUMOWANIE 


Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 168/7/2008-1 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu informacji 0 srodowisku 

ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 


na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 122 7, z p6in. zm. ) 


• Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, w tym informacja 
o udziale spoleczenstwa w Postfpowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie 
zostal opracowywany na podstawie uchwaly Nr XXXVV592/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 
2008 r. w sprawie przyst~pienia do sporZ4dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 168/712008 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. W planie wyznaczono tereny pod zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~ jako funkcjy dominuj~c~. Uzupelniono j~ 0 tereny niezbydne dla realizacji 
infrastruktury technicznej w tym drog publicznych oraz nieuci~zliwe uslugi , a takZe tereny zieleni osiedlowej, 
stanowi~cej rowniez element miejskiego systemu przyrodniczo-klimatycznego. Ola zabudowy ustalono 
parametry i zasady zabudowy i zagospodarowania terenow w dostosowaniu do istniej~cych uwarunkowan 
i charakteru zabudowy. 

W planie ustalono ponadto strefy ochrony konserwatorskiej obszaru prawdopodobnego wystypowania 
stanowisk archeologicznych. 

Ustalenia projektu planu nie naruszaj~ ustaleil. Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal~ Nr XXXVIV I 13 /2000 z dnia 4 lipca 2000 L Z pOin. 
zm. W projektowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Studium, w granicach planu, przewiduje siy 
zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~ oraz zielen urZ4dzon~ (parki). Plan uchwalono w cZysci nie 
obejmuj~cej terenow, dla ktorych przyjyto ustalenia uwzgledniaj~ce istniej~cy stan zagospodarowania tych 
terenow, niezgodny jednakZe z ustaleniami obecnie obowi~j~cego na tych terenach Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal~ Nr XXXVIII I 13/2000 
z dnia 4 lipca 2000 L, Z pozn. zm. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia, uwzglydniaj~ wystypuj~ce uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powi,~zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami s~siednimi. Plan uwzglydnia 
rowniez przepisy odrybne, w tym ustawy z dnia 21 marca 1985 L 0 drogach publicznych (Oz. U. Nr 14, poz. 
60, z pOin. zm.) i rozporZ4dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Oz. U. nr 43, poz. 
430, z p6in . zm.a takZe rozporZ4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002L w sprawie warunkow 
technicznychjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Oz.V. Nr 75 , poz. 690, z pozn. zm.). 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ4 oddzialywania na srodowisko oraz 
prognoz~ skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi~zuj~cymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 L, poz. 647, 
z pom. zm.) oraz rozporZ4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 L W sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. z 2003 L, Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporZ4dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzialywania na srodowisko, 
z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 L 
o udostypnieniu infonnacj i 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z pom. zm.). 

Plan zostal sporZ4dzony z dochowaniem obowi¥uj~cych procedur wynikaj~cych z ww. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 30 wrzesma 2008 r. 0 przys4pieniu do sporz~dzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie, 
poprzez ogloszenie w gazecie codziennej "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy ogloszen w Urzydzie 
Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) - na stronie intemetowej Urzydu. 
W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania wnioskow do projektu planu. Tennin 



skladania wnioskow wyznaczono do dnia 24 paidziernika 2008 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl 
zlozone wnioski rozstrzygni«ciem w dniu 13 listopada 2008 r. 

Na posiedzeniu w dniu 25 lute go 2010 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala 
pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 przy u1icy 
Krakowskiej w Rzeszowie, z uwagami, ktore zostaly uwzgl«dnione w projekcie planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil 12 kwietnia 20 lOr. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu 
do pozostalych wlasciwych instytucji i organow. Po uwzgl«dnieniu sugestii, zawartych w opiniach oraz 
uzgodnieniach oraz zlozonych wnioskach skorygowany projekt planu, pismem z dnia 13 paidziernika 20 lOr. 
przekazano ponownie do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej a nast«pnie 
pismem z dnia 22 paidziernika 2010 r. do wlasciwych instytucji i organow. 

Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wglqdu, 
w dniach od 17 marca do 14 kwietnia 2011 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o terminie wylozenia do publicznego wglqdu projektu planu i "Prognozy" ukazalo si« dnia 9 marca 2011 r. 
w gazecie codziennej "Nowiny", na tablicy ogloszen w Urz«dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urz«du. W dniu 6 kwietnia 2011 r. odbyla si« dyskusja 
publiczna nad rozwiqzaniami przyj«tymi w projekcie planu. Do projektu, w terminie przewidzianym ustawq, 
nie krotszym niz 14 dni od zakonczenia okresu wylozenia planu, tj. do 28 kwietnia 2011 r. wplyn«ly uwagi 
dotyczqce przyj«tych w projekcie planu rozwiqzan. Zarzqdzeniem Nr V1l55/2011 z dnia 19 maja 2011 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu. Informacje 0 podj«tych 
rozstrzygni«ciach w formie zarzqdzenia zostaly zamieszczone w Biuletynie Informacji Pub1icznej na stronie 
internetowej Urz«du Miasta Rzeszowa. 

Uwzgl«dnienie cz«sci uwag wymagalo korekty projektu planu, a tym samym w niezb«dnym zakresie 
ponowienia procedury formalno-prawnej. Na posiedzeniu w dniu 25 paidziernika 2012 r. Miejska Komisja 
Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 168/7/2008 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem 
z dnia 18 grudnia 2012 r., wystqpil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji 
i organow. Po uzyskaniu wszystkich niezb«dnych opinii i uzgodnien projekt planu, wraz z prognozq 
oddzialywania na srodowisko, ponownie zostal wylozony do publicznego wglqdu, w dniach 
od 28 czerwca do 26 lipca 2013 r., w zakresie zmian wprowadzonych po wczesniejszym wylozeniu, 
w ustaleniach dotyczqcych terenow: MN.l-2, MN/U.1-16, U/ZI.1-2, U/ZP, ZP/uSIWS.1-2, KDL.1-2, KDO/I, 
KOO.2, £.2, £.6 oraz w § 31. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia 
do publicznego wglqdu projektu planu i "Prognozy" ukazalo si« dnia 20 czerwca 2013 r. w gazecie codziennej 
"Nowiny", na tablicy ogloszen w Urz«dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Urz«du. W dniu 17 lipa 2013 r. odbyla si« dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami 
przyj«tymi w projekcie planu. Do projektu, w terminie przewidzianym ustawq, nie krotszym niz 14 dni od 
zakonczenia okresu wylozenia planu, tj. do 9 sierpnia 2013 r. wplyn«ly uwagi dotyczqce przyj«tych w projekcie 
planu rozwiqzan. Zarzqdzeniami Nr VIlli 14/2013 oraz Nr VI/I 115/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Prezydent 
Miasta Rzeszowa rozpatrzyl zlozone uwagi. Szczegolowy sposob ich rozpatrzenia zawierajq uzasadnienia 
ww. zarzqdzen. Informacje 0 podj«tych rozstrzygni«ciach w formie zarzqdzenia zostaly zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urz«du Miasta Rzeszowa. 

Uchwalq Nr LXI/I 120/2013 z dnia 22 pazdziernika 2013 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie, podejmujqc 
jednoczesnie rozstrzygni«cie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwil!zao 
alternatywnych. 

W trakcie sporzqdzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 przy u1icy 
Krakowskiej w Rzeszowie, w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, rozpatrywano 
kilka rozwiqzan alternatywnych. Ootyczyly one zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu, 
a przede wszystkim wielkosci i sposobu zagospodarowania terenow zieleni. Ze wzgl«du na istniejqce 
zagospodarowanie ostatecznie wyznaczono tereny zieleni urzqdzonej 0 charakterze ogolnodost«pnym oraz 
towarzyszqcej obiektom budowlanym, tj.ogrodkow przydomowych. Tereny zieleni, ktorych lokalizacja 
w dolinie przecinajqcej obszar planu w kierunku rownolemikowym wynika ze studium, wyznaczono w zasi«gu 
umozliwiajqcym ich prawidlowe funkcjonowanie oraz pelnienie przypisanych im w studium funkcji 
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(klimatycznej, rekreacyjnej i przyrodniczej). Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi'!zan altematywnych 
nie rMnil siy w spos6b istotny, poniewaz mozliwose wariantowania ustalen planu, maj,!cych istotny wplyw na 
srodowisko, ograniczona byla koniecznosci,! uwzglydnienia: 

- ustalen obowi,!zuj,!cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal,! Nr XXXVIV I 13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. , 
z p6Zn. zm., kt6rego ustalen projekt planu nie moze naruszae, 
istniej,!cego s,!siedztwa i powi,!zan z nim zwi,!zanych, 
istniej,!cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglydniaj,!cy wszystkie uwarunkowania wystypuj,!ce 
w jego granicach oraz uwarunkowania zewnytrzne, co potwierdza sporZ4dzona prognoza oddzialywania na 
srodowisko. 

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

Do projektu planu zostala sporZ4dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu 
oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

W planie uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 
W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj,! wplyw negatywnych oddzialywan 

na srodowisko, mog'!cych bye rezultatem rozwi'!zan zawartych w projektowanym dokumencie. 

• 	 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; 

Projekt planu wraz z prognoZ4 oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 

pismem znak: RDOS-18-WOOS.7041-4-60/IO/ap z dnia 30 kwietnia 20lO r. (wplynylo 
dnia 6.0S.20lO r.) - zaopiniowano projekt planu bez uwag, 
ponownie, pismem znak: RDOS-18-WOOS.7041-4-1SS/2110/ad z dnia OS listopada 2010 r. (wplynylo 
dnia 9.11.20 lO r.) - zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

Po wylozeniu planu do publicznego wgl,!du i uwzglydnieniu cZysci uwag skorygowany projekt planu zostal 
ponownie przekazany do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. 

pismem znak: WOOS.410.4.19.2013.AP-14 z dnia 21 stycznia 2013 r. (wplynylo dnia 21.01.2013 r.) 

RDOS zwr6cil siy 0 uzupelnienie prognozy 0: 


- analizy oddzialywan w poszczeg61nych strefach zabudowy i na obszarze wolnym od zabudowan, 

z uwzglydnieniem podziaru mog'!cych wyst,!pie oddzialywaiI, ze zwr6ceniem uwagi na wystypuj,!cy 
poziom w6d gruntowych na obszarze objytym planem, szczeg61nie na terenach wzdlliz rowu, 

- analizy budowy drogi, w terenie KDDII, w w'!skim pasie terenu pomiydzy gyst,! zabudow,! 
mieszkaniow,! pod k,!tem wzrostu oddzialywan akustycznych, emisji ze zr6del komunikacyjnych 
w dolinie cieku w tym ograniczeii mikroprzewietrzania tego terenu oraz wplywu na stabilnose gruntu, 
w spos6b wystarczaj,!cy do stwierdzenia, ze budowa drogi jest mozliwa do real izacj i, a standardy 
jakosciowe srodowiska bydl:') mozliwe do dotrzymania, 

- analizy wplywu zbiornika retencyjnego w6d deszczowych na srodowisko oraz potencjalne jego 
wykorzystania dla real izacj i co zostalo zapisane w planie; 

uzupemion,! prognozy wraz z projektem planu przekazano do RDOS; 
pismem znak: WOOS.410.4.19.2013.AP-20 z dnia 19 marca 2013 r. (wplynylo dnia 22.03.2013 r.) 
uzalemil swoj,! opiniy od wyjasnienia uwag, zapytan i w'!tpliwosci zawartych w pismach skierowanych 
do RDOS i dotycz'!cych opiniowania oraz uzupemienia prognozy 0 charakterystyky warunk6w 
gruntowo-wodnych, 
po wyjasnieniu pismem BRMRI7343124/330/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r., wskazywanych przez 
RDOS zagadnien, pismem znak: WOOS.410.4.19.2013.AP-24 z dnia 13 maja 2013 r. (wplynylo dnia 
IS.OS.2013 r.) - zaopiniowano projekt planu bez uwag, 
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W procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognoZ,(} oddzialywania na srodowisko przekazano do 
uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie : 

pismem znak: PSNZA612-2-10/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wplynylo dnia 4 .05.2010 r.) 
uzgodniono projekt planu bez uwag, 
pismem znak: PSNZA612-2-48/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. (wplynylo dnia 16. 11.2010 L) 
uzgodniono projekt planu bez uwag, 
pismem znak: PSNZA6 I 2-2-3/20 I I z dnia 8 lutego 20 II L (wplynylo dnia 1 1.02.2011 L) - uzgodniono 
projekt planu bez uwag, 
pismem znak: PSNZA612-2-58/2012 z dnia 9 stycznia 2013 L (wplynylo dnia 14.01.2013 L) 

uzgodniono projekt planu bez uwag, 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzierte pod uwager w jakim zakresie zostaly uwzglerdnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

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

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst<}pieniu do sporz<}dzenia zmiany planu, wnioski 
zloZyli : 

- Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: 
WZ.5562/57/08 z dnia 25 wrzesnia 2008 L (wplynylo dnia 29.09.2008 r.), 

- Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/20/2/08 z dnia 
29 .09.2008 r. (wplynylo dnia 30.09.2008 r.), 

- Urz<}d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PBPP-ZK.73231l1l24/08 z dnia 29 
wrzesnia 2008 L (wplynylo dnia 1.102008 L), 

- Okrygowy UrZ,(}d G6rniczy w Krosnie - pismo znak KRO/5I 21107/081MA z dnia 29 wrzesnia 2008 L 

(wplynylo dnia 3.102008 L), 

- Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale lnfrastruktury - pismo znak: LIV.7041-1
139/08 z dnia 09 pazdziernika 2008 r. (wplynylo dnia 13.10.2008 L), 

- PGE Dystrybucja Rzesz6w sp. z 0.0. - pismo znak: SR-7 /D-P-9803IPP-16113 76/2008IDP-l 0442 z dnia 
10 pazdziernika 2008 r. (wplynylo dnia 13.1 0.2008 r.), 

- Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-7501199/08 z dnia 6 paidziernika 2008 r. (wplynylo dnia 14.10.2008 L), 

- Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
pismo znak TR-OnO/60/2008 z dnia 7 paidziernika 2008 L (wplynylo dnia 14.10.2008 L), 

- Operator Gazoci<}g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: TT.0300
103/08 Jas/GG/O I z dnia 10 paidziernika 2008 r. (wplynylo dnia 15 .102008 L), 

- UrZ,(}d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SRJV.6215/3/5/08 
z dnia 13 paZdziernika 2008 L (wplynylo dnia 15.10.2008 r.), 

- Dyrektor Regionalnego ZarZ,(}du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak NU-5060-R-126
35891MS/08 z dnia 20 paidziernika 2008 L (wplynylo dnia 24 .10.2008 L), 

- Podkarpacki UrZ,(}d Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak SR.IV -0718-21134/08 z dnia 15 
paidziernika 2008 L (wplynylo za posrednictwem Departamentu Rolnictwa i Srodowiska Urzydu 
Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego dnia 29.10.2008 r.), 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18-WOO-7048-2
34/08/ap z dnia 2 stycznia 2009 r. (wplynylo dnia 2.01.2009 r.). 

Wszystkie zgloszone wnioski zostaly przeanalizowane i mozliwie szerokim zakresie uwzglydnione przy 
opracowaniu projektu planu. 
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2) Po ogloszeniu 0 przys4pieniu do sporz~dzenia planu, w wyznaczonym terminie skladania wnioskaw ~ . do 
dnia 24 paidziemika 2008 r., zlozono dwa wnioski 0 ktarych mowa w art.17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym po tym tenninie zlozono kolejny wniosek. Obydwa wnioski, Prezydent 
Miasta Rzeszowa rozpatrzyl rozstrzygniyciem z dnia 13 listopada 2008 r .. Zostaly one uwzglydnione. 

3) Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

- Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: 

- uchwala Nr 1/2/2010 z dnia 25 lutego 2010 r., 

- uchwala Nr VIU20/2010 z dnia 13 paidziemika 2010 r., 

- uchwala Nr VU3/20 12 z dnia 25 paidziemika 2012 r., 


- Urz~d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa: pismo znak: SR. IV .6215/3/6/10 
z dnia 19 kwietnia 2010 r. (wplynylo dnia 21.04.2010 r.), 

- Okrygowy U rz~d Gamiczy w Krosnie - pismo znak KRO/512/301l OIMA z dnia 15 kwietnia 2010 r. 
(wplynylo dnia 23.04.2010 r.), 

- Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury: 
- pismo znak: LIV.7041-2-57110 z dnia 21 kwietnia 2010 r. (wplynylo dnia 23.04.2010 r.), 
- pismo znak LIV-7041-2-153/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. (wplynylo dnia 22.12.2010 r.), 
- pismo znak LIV-743.2.2.2013 z dnia llutego 2013 r. (wplynylo dnia 5.02.2013 r.), 

- Zar~d Wojewadztwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 
- pismo znak: RR.VLKM.732311-66110 z dnia 4 maja 2010 r. (wplynylo dnia 10.05.2010 r.), 
- pismo znak PP-III.7634.1.287 .2012.ADS z dnia 9 stycmia 2013 r. (wplynYlo dnia 24.01.2013 r.), 

- Dyrektor Regionalnego Zar~du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak NU-5060-R-41-3589110 
z dnia 4 maja 2010 r. (wplynylo dnia 11.05.2010 r.), 

- Miejski Zar~d Drag i Zieleni - pismo znak: MZDiZ-ID.WK.5544-73-1-168/10 z dnia 19 maja 2010 r. 
(wplynylo dnia 26.05.2010 r.), 

- Miejski Zar~d Drag w Rzeszowie: 
- pismo znak MZD-ID.MM.5548-38110 z dnia 17 wrzesnia 2010 r. (wplynylo dnia 22.09.2010 r.), 
- pismo znak MZD-ID.MR.5544-73-21l 6811 0 z dnia 161istopada 2010 r. (wplynylo dnia 18.10.2010 r.), 
- pismo znak MZD-ID.MR.7323-73-11168111 z dnia 26 stycznia 2011 r. (wplynylo dnia 28.01.2011 r.), 
- pismo znak ID.7323.73.2012.WK z dnia 23 stycznia 2013 r. (wplynylo dnia 25.01.2013 r,), 
- pismo znak ID.7323.73.2012 .WK z dnia 27 lutego 2013 r. (wplynylo dnia 6.03.2013 r,), 

- Podkarpacki Komendant Wojewadzki Panstwowej Straty Pozamej w Rzeszowie: 
- pismo znak: WZ.5562/15/1O z dnia 14 kwietnia 2010 r. (wplynylo dnia 15.04.2010 r.), 
- pismo znak: WZ .5562/94/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r. (wplynylo dnia 28.12.2012 r.), 

- PGE Dystrybucja Rzeszaw sp. z 0.0.: 

- pismo znak: SR-8/D-P-4166/PP-16/616/2010/DP-5187 z dnia 4 maja 2010 r. (wplynylo dnia 
6.05.2010 r.), 

- pismo znak: RS-8IDP-22683/PP-16/2261/2012/2013IDT-321/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. (wplynylo 
dnia 9.01.2013 r.), 

- Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej, Urz~d Komunikacji Elektronicznej - Delegatura 
w Rzeszowie - pismo znak: ORZ-WKT-61730-141112(2) z dnia 2 stycznia 2013 r. (wplynylo dnia 
7.01.2013 r.), 

- Wojewadzki Ur~d Ochrony Zabytkaw w Przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3-5150.142.2012 
z dnia 23.01.2013 r. (wplynylo dnia 28.01.2013 r.). 

- Operator Gazoci~gaw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie: 
- pismo znak: TT.0300-36/ 10 Jas/GG/Ol z dnia 28 kwietnia 2010 r. (wplynylo dnia 30.04.2010 r.), 
- pismo znak: TT.402.210.2012.GG.I z dnia 7 stycznia 2013 r. (wplynylo dnia 9.01.2013 r.), 

- Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie: 
- pismo znak KSG II1/0TOI0720/4/10 z dnia 4 maja 2010 r. (wplynylo dnia 13.05.2010 r.), 
- pismo znak KSG IIl/OTOI0720/3/2113 z dnia 14 stycznia 2013 r. (wplynylo dnia 18.01.2013 r.), 

- Komenda Miejska Panstwowej Straty POZamej w Rzeszowie - pismo mak: MZ.5562/28-2.12 z dnia 
28 grudnia 2012 r. (wplynylo dnia 3.01.2013 r.), 

- Miejskie Przedsiybiorstwo Wodoci~gaw i Kanalizacji Sp. z 0.0. - pismo znak: TT-40131112013 
z dnia 11.01.2013 r. (wplynylo dnia 15.01.2013 r .). 
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Powyzsze uzgodnienia i opinie przyj((to do prac nad projektem planu. Projekt planu uzyskal wszystkie 
niezb((dne uzgodnienia i opinie. 

4) Uwagi: 
00 wylozonego do pub I icznego wgl~du w dniach od 17 marca do 14 kwietnia 20 II r projektu M iej scowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008 przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie, w terminie 
skladania uwag do pierwszego wylozenia odbywaj,!cego si((., tj. do dnia 28 kwietnia 20 II r., wplyn((lo 
36 uwag. Gl6wne zagadnienia, kt6rych dotyczyly to: zasadnosc lokalizacji drogi publicznej lokalnej 
zlokalizowanej w terenie oznaczonym na rysunku projektu planu symbolem KDL.211, kanalizacji deszczowej, 
a takZe zasadnosci wyznaczenia teren6w pod zabudow(( mieszkaniow,! wielorodzinn,!,. Zarz,!dzeniem 
Nr VIl55/20 II Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 maja 20 II r., uwagi zostaly rozpatrzone. CZ((SC z nich, 
nie kwestionuj,!ca podstawowych zaloZen kompozycyjnych projektu zostala uwzgl((dniona. Pozostale uwagi 
nie zostaly uwzgl((dnione. Szczeg610wy spos6b rozpatrzenia uwag zawiera zal'!cznik do zarZ'!dzenia, 
tj. uzasadnienie. Podczas wylozenia oraz w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakOllczenia wylozenia do 
wgl,!du pUblicznego projektu planu wraz z progn0Z'! oddzialywania na srodowisko, wplyn((ly dwie uwagi, 
kwestionuj,!ce zakres i stopien szczeg610wosci prognozy, w szczeg6Jnosci wplywie zabudowy wielorodzinnej 
na zak16cenia przeplywu powietrza w tak zwanej strefie wietrzenia miasta oraz wplywu inwestycji na poziom 
w6d gruntowych. Uwagi szczeg61owo przeanalizowano, a poruszane w nich problemy zostaly wyjasniane 
w uzasadnieniu zarZ'!dzenia prezydenta w sprawie rozpatrzenia uwag skladanych do projektu planu. 

Wprowadzenie do projektu planu stosownych korekt, wynikaj,!cych z uwzgl((dnienia uwag wymagalo 
powt6rzenia cz((sci procedury formalno-prawnej. Uzgodniony i zaopiniowany ponownie projekt planu, wraz 
z prognoz,!, powt6rne wylozono do wgl,!du publicmego w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2013 r., 
w zakresie zmian wprowadzonych po wczesniejszym wytozeniu, w ustaleniach dotycz,!cych teren6w: MN.I-2, 
MNIU.I-16, U/ZI.l-2, U/ZP, ZPIUS/WS.I-2, KDL.I-2, KDO/l, KDO.2, E.2, E.6 oraz w § 31. 00 dnia 
9 sierpnia 2013 r. ztozono uwagi do przyj((tych w projekcie planu rozwi¥an. Zostaly one rozpatrzone 
zarz,!dzeniem Nr VV1114/2013 oraz Nr VV1115/2013 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2013 r. 
Niekt6re ze zlozonych uwag nie dotyczyly zakresu wykladanego projektu planu, dlatego zostaly umane za 
bezprzedmiotowe. Pozostale dotyczyly przede wszystkim tych samych zagadnien, kt6re nie uwzgl((dniono po 
poprzednim wylozeniu lub zagadnien wtedy nie kwestionowanych, i od tego czasu nie zmienionych. Uwagi nie 
zostaly uwzgl((dnione. Szczeg610wy spos6b rozpatrzenia uwag zawiera uzasadnienie zarZ'!dzenia. 

Podczas wylozenia oraz w wyznaczonym terminie 14 dni od dnia zakonczenia wylozenia do wgl,!du 
publicznego projektu planu wraz z prognoZ<! oddzialywania na srodowisko, wplyn((la uwaga, kwestionuj~ca 
zakres i stopien szczeg61owosci prognozy. Uwaga dotyczyla wplywu inwestycji na wyst((puj~C'! faun(( oraz 
braku ekspertyz technicmych jako podstawy do oceny zagrozen jakie niesie ze sob,! realizacja projektowanych 
inwestycji, w szczeg61nosci drogi dojazdowej i kolektoralrowu odwadniaj,!cego w terenie KDOII. Uwagi 
szczeg610wo przeanalizowano, a kwestionowane zagadnienia wyjasniane zostaly w zarZ'!dzeniu prezydenta 
w sprawie rozpatrzenia uwag skladanych do projektu planu. 

Nieuwzgl((dnione uwagi przedstawiono Radzie Miasta Rzeszowa. 

Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ulicy Krakowskiej 
w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz z zal,!cmikami. Zal'!cznik ill 3 do uchwaly 
stanowi rozstrzygni((cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do ustalen przyj((tych w projekcie planu, 
a nieuwzgl((dnionych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag r6wniez nie uwzgl((dnila. 

Zgodnie z art. 20 ust. I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r., 
poz. 647) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen studium, 
rozstrzygaj'!c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobi realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji. Rada Miasta Rzeszowa po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium, rozstrzygaj~c 
jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgl((dnionych uwag, przyj((la plan uchwal,! Nr LXVI 120/20 13 
z dnia 22 pazdziernika 2013 r. 

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

Nie zachodzila potrzeba post((powania dotycZ'!cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowoduj,! mozliwosci takiego oddzialywania. 
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• 	 Propozycje dotycz~ce metod CZt;stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 
postanowieii dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 
przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), w ramach oceny zmian zachodZ<j-cych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie kadencji 
Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta . 

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