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PODSUMOW AN IE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 230116/2011 - CZF;SC I W REJONlE UL. CEGIELNIANEJ 

I UL. WIERZBOWEJ W RZESZOWTE 


sporzqdzone stosownie do art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostwnianiu 
informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.I235, z pain. zm.) 

Informacje ogolne 
(synteza usta{efz p{anu oraz przebiegu trybu jorma{no-prawnego sporzqdzenia p{anu, w tym injormacja 0 udzia{e 
spoleczenstwa w post?powaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/1612011 - cz~sc 1 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie stanowi cz~sc Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, podj~tego 
uchwaht Nr XXII/459/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011 r. 

Projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie obj~to obszar 0 powierzchni 0,71 ha, potozony na 
porudnie od ulicy Wierzbowej. Plan w tym obszarze zostal podj~ty w szczeg61nosci w celu 
przeznaczenia terenu pod fragment drogi publicznej lokalnej, kt6ra zgodnie ze Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa b~dzie przebiegac od ulicy Kopisto 
do ulicy Wierzbowej. Przedstawiooy ciqg drogowy jest cz~sci,!: ukJadu komunikacyjnego Rzeszowa 
o znaczeniu lokalnym. Zapewnia motliwosc przemieszczeii. na kierunku pOlnoc - potudnie. Trasa 
drogi przebiega nad Wislokiem i l,!:czy dwie przeprawy mostowe: Most Zamkowy i Most 
N arutow icza. 

Przedmiotem opracowania tego planu bylo ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
teren6w, wskazanych w Studium Uwarunkowaii. i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa pod zabudowy mieszkaniow~ usrugi ponadlokalne, uklad komunikacyjny miasta 
i zieleii. publiczn'!: urz'!:dzon'!: oraz ustalenie zasad obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

Bior,!:c pod uwag~ uwarunkowania wystypuj,!:ce w obszarze podj~tego planu oraz na terenach 
s,!:siednich, zaproponowano przebieg drogi lokalnej w nawi,!:zaniu do drogi lokalnej ustalonej 
w obowi,!:zuj,!:cym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Nr 98/6/2005 - cz~sc A 
w rejonie Kopisto w Rzeszowie, uchwalonym uchwal,!: Nr XXl349/2007 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 listopada 2007 r. Projekt przebiegu drogi publicznej lokalnej jest zgodny ze Studium. 

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie przeznaczono teren pod odcinek nowej drogi 
publicznej lokalnej oraz tereny pod publiczn,!: zielen UfZ<tdzon,!: wzdlut Wisloka, pUbliczny ciqg pieszy 
na przedluzeniu ul. Warzywnej oraz zabudow~ usrugow'!:. Ola poszczeg61nych teren6w zostaly 
okreslone szczeg6lowe zasady zabudowy i zagospodarowania. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23011612011 
w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, wraz z niezb~dnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym prognoz't oddzialywania na srodowisko oraz prognOnt skutk6w 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. 2012 r., poz. 647 z p6Zn. zm.), oraz 
rozporZ<tdzenia Ministra lnfrastruktury 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 planu miejscowego przeprowadzono strategicznCl ocen~ oddzialywania ustaleii. 
planu na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoteczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 
z 2008 r., poz. 1227). 
Plan zostal sporz'!:dzony z dochowaniem obowi'lZuj'tcych procedur wynikaj'!:cych z ww. ustaw. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 12 stycznia 2012 r., oglosil 0 przyst'l:Pieniu do sporz'tdzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej 
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i ul. Wierzbowej w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - Gazeta Codzienna 
"Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du oraz w spos6b zwyczajowo przyj~ty za 
posrednictwem Rady Osiedla. W obwieszczeniu i ogloszeniu podaoo termin i zasady skladania 
wniosk6w do projektu planu, (term in skladania wniosk6w wyznaczono od dnia 12 stycznia 2012 r. do 
dnia 10 lutego 2012 r.). 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie zostal opracowany przez zespol projektowy Biura 
Rozwoju Miasm Rzeszowa pod kierunkiem czlonka izby urbanist6w. 

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/20 II 
w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie przyj~to ustalenia dotycz&.ce przeznaczenia 
teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
I) KDL.I i KDL.2, 0 l&.cznej powierzchni okolo 0,31 ha, pod drogi publiczne lokalne, 
2) ZP, 0 powierzchni okolo 0,29 ha, pod zieLen ur~dzon~ pubLiczn% 
3) KX, 0 powierzchni okolo 0,01 ha, pod ci~ pieszy publiczny, 
4) U.I i U .2, 0 l&.cznej powierzchni okolo 0,10 ha, pod zabudow~ uslugow&.. 

Na posiedzeniu w dniu 27 wrzesnia 2012 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
pozytywnie zaopiniowala projekt planu, z uwag&. 0 wyl&.czeniu z planu terenu U.I, poniewaZ jego 
przemaczenie w projekcie planu bylo niezgodne ze StudiuID. R6wnoczeSnie Prezydent Miasta 
Rzeszowa wys~il do wlasciwych instytucji i organ ow 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 

Po wprowadzeniu zmian wynikaj&.cych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien, projekt 
planu wraz z prognont oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl~du 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach 
od 6 listopada do 28 listopada 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o terminie wylozenia do publicznego wgl&.du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji 
publicznej ukazalo si~ dnia 30 paidziernika 2012 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", na tablicach 
ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji PubJicznej (BIP) na stronie 
internetowej Urz~du oraz w spos6b zwyczajowo przyj~ty za posrednictwem Rady Osiedla. Okreslono 
zasady skladania uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 12 grudnia 2012 r. W trakcie 
wylozenia, w dniu 13 listopada 2012 r., odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi<tZaniami przyj~tymi 
w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawlt, nie kr6tszym niz 
14 dni od dnia zakonczenia okresu v.ylozenia projektu planu, ~. od 6 listopada do 12 grudnia 2012 r., 
wptyn~ly 2 uwagi, kt6re, Zarntdzeniem Nr VII840/2013 z dnia 2 stycmia 2013 r., Prezydent Miasta 
Rzeszowa nie uwzgl~dnit. lnformacje 0 podj~tych rozstrzygni~ciach w formie zarntdzenia zostaly 
zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie internetowej Urz~du Miasta Rzeszowa. 

W zwi<tZku z nowymi uwarunkowaniami wprowadzono zmiany do projektu planu polegaj&.ce 
na poprowadzeniu projektowanej drogi publicznej lokalnej KDL.I w spos6b bardziej korzystny, 
poprzez odsuni~cie jej od skarpy Wisloka w kierunku wschodnim. 

W wyniku wprowadzonych zmian, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie zostal 
ponownie przedstawiony do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na 
posiedzeniu w dniu II czerwca 2013 r. zostal pozytywnie zaopiniowany, bez uwag. 

W lipcu 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wys~H do wlasciwych instytucji 
i organ6w 0 ponowne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu wraz z prognont oddzialywania na 
srodowisko. Projekt planu uzyskal pozytywne opinie i uzgodnienia. 

Nast~nie projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, opracowan&. po 
zmianie przebiegu drogi publicznej lokalnej KDL.I, zostal wylozony do pubLicznego wgl~du w dniach 
od 3 paidziernika do 31 paidziernika 2013 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. 
Slowackiego 9 w Rzeszowie. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie 
wylozenia do publicznego wgl&.du projektu planu i Prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej 
ukazalo si~ dnia 23 wrzeSnia 2013 r. w Gazecie Codziennej "Nowiny", na tablicach ogloszen w 
Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie lnformacji Publicznej (BlP) na stronie internetowej 
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Urz~du oraz w sposob zwyczajowo przyj~ty za posrednictwem Rady Osiedla. Okreslono zasady 
skladania uwag. Termin skladania uwag wyznaczono do dnia 14 listopada 2013 r. W trakcie 
wylo:zenia, w dniu 8 paidziernika 2013 r., odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwietzaniami 
przyj~tymi w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawct, nie krotszym niz 
14 dni od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu planu, tj. od 3 paidziemika do 14 listopada 
2013 r., nie wplyn~ly uwagi dotycZ4ce przyj~tych w nim rozwietzan i ustalen planu. 

Po wyznaczonym terminie, w dniu 18 listopada 2013 r., wplyn~la I uwaga do projektu planu. 
Zarzetdzeniem Nr V III 206/20 13 z dnia 28 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa postanowH 
pozostawic bez rozpatrzenia t~ uwag~,jako wniesionetpo ustawowym terminie do skladania uwag. 

Informacje 0 podj~tych rozstrzygnilrciach w formie zarZ4dzenia zostaly zamieszczone 
w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie internetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. 

Z uwagi na niezgodnosc przeznaczenia terenu U.l ze Studium oraz na zbyt malct, na skutek 
przesuni~cia drogi KDL.l , powierzchni~ terenu U.2 stanowietcet fragment wiykszego kompleksu 
zabudowy, tereny U.l i U.2 zostaly wy1etczone z uchwalenia planu. 

Do uchwalenia przekazano cz~sc projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 230116/2011, obejmujetCil tereny: drog publicmych lokalnych KDL.I i KDL.2, 
zieleni urzetdzonej pubJicznej ZP oraz pieszego cictgu publicznego KX, 0 letcznej powierzchni 
ok. 0,61 ha, jako projekt M iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 230/16/2011 - cz~c 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie wraz z listct 
nieuwzgl~dnionych uwag. 

Uchwalet Nr LXV11194/2013 , z dnia 17 grudnia 2013 r., Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Nr 230116/2011 - cz~sc I w rejonie ul. Cegielnianej 
i ul. Wierzbowej w Rzeszowie. 

Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¥an 
alternatywnych 

W trakcie sporZ4dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, w oparciu uchwal~ 

Nr XXlIl459/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia z dnia 14 grudnia 2011 r. obejmujilcego teren 
o powierzchni okolo 0,71 ha, rozpatrywano kilka rozwietzan altematywnych, w ramach 
opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one rozwictZan 
szczegolowych przebiegu drogi, zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu. Wplyw na 
srodowisko analizowanych rozwictZan altematywnych nie rMnil si~ w spos6b istotny, poniewaZ 
mozliwosc wariantowania ustalen planu, majetcych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla 
koniecznosciet uwzgl~dnienia : 
- ustalen obowietzujetcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalet Nr XXXVlVl J3/2000 z dnia 4 lipca 
2000 r., z pOin. zm., ktorych stosownie do obowietzujetcych przepisow, plan nie moze naruszac, 
kontynuacji istniejetcych i projektowanych w planach miejscowych przebiegow cictgow komunikacji 
miejskiej i infrastruktury technicznej, 

- warunk6w terenowych i istniejetcego zagospodarowania terenu. 
Po konsultacjach spolecznych i uzgodnieniach z wlasciwymi organami przeprowadzonymi 

w procedurze MPZP Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie zostal 
okreslony przebieg drogi. 
Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniajilcy wszystkie uwarunkowania 
wyst~pujetce w jego granicach, co potwierdza sporZ4dzona 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 MPZP Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie 
zostala sporzetdzona prognoza oddzialywania na srodowisko oraz jej aktualizacja - po zmianie 
przebiegu drogi publicznej lokalnej KDL.l. 
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Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. inforrnacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Tereny nadbrzezne 
Wisloka wskazano dla lokalizacji zieleni urlildzonej jako ogolnodost~pne tereny publiczne. Do 
projektu planu nie sformulowano uwag i zaleceri. Realizacja planowanej drogi nie spowoduje 
znacz£tcych zmian w morfologii terenu. Zmianie ulegn£t warunki klimatu akustycznego, b~d£tce 

wynikiem pojawienia si~ ruchu samochodowego. Wprowadzenie pol£tczenia ul. Cegielnianej 
z ul. WierzbowCl, jako drogi klasy lokalnej, nie spowoduje znacznego nat~zenia ruchu drogowego, tym 
samym nie prognozuje si~ znaclilcych malo korzystnych zmian srodowiska. Przyj~te w planie 
rozwi'lZania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym minimalizowania 
negatywnych skutkow jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlaSciwycb organ6w, 0 kt6rycb mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt MPZP Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie wraz 
z prognolil oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie wni6s1 uwag do projektu planu ani prognozy 
oddzialywania na srodowisko - pismo RDOS: WOOS.41 0.4.188.20 12.AP-6, z dnia 24 paidziemika 
2012 r. , informuj£tce 0 braku uwag do przedmiotowego projektu planu. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z Prognolil oddzialywania na srodowisko projekt 
zostal przekazany do uzgodnienia do: 
• 	 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ. 4612-2

50/2012, z dnia 30 paidziemika 2012 r. uzgodniono projekt planu bez uwag, 
• 	 Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem 

znak: SNZ.9020.5.188.2012.EP, z dnia 18 pazdziemika 2012 r. PPWIS pozytywnie zaopiniowal 
projekt planu. 

Powyzsze opinie i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 
Po wprowadzeniu zmiany w projekcie MPZP Nr 230/16/20 II w rejonie ul. Cegielnianej 

i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, polegaj£tcej na zmianie przebiegu drogi publicznej lokalnej KDL.1, 
projekt ten wraz z prognoz£t oddzialywania na srodowisko przekazano ponownie do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie wniosl uwag do 
projektu planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko pismo RDOS: 
WOOS.410.4.141.2013.AP-6, z dnia 31 lipca 2013 r., inforrnuj£tce 0 braku uwag do przedmiotowego 
projektu planu. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoz£t oddzialywania na srodowisko projekt 
planu, po wprowadzeniu zmiany przebiegu drogi publicznej lokalnej KDL.l, zostal ponownie 
przekazany do uzgodnienia do: 
• 	 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ. 4612-2

19/2013, z dnia 5 sierpnia 2013 r. uzgodniono projekt planu bez uwag, 
• 	 Podkarpackiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem 

znak: SNZ.9020.5.128.2013.RD, z dnia 18 lipca 2013 r. PPWIS pozytywnie zaopiniowal projekt 
planu. 

Powyzsze opinie i uzgodnienie przyj~to do dalszych prac nad projektem planu. 

Informacje, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski: 

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 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu wlasciwych organow i instytucji 0 przysl<tPieniu do sporlildzenia MPZP 

Nr 230/16/20 11 w rejonie ul. Cegielnianej ul. W ierzbowej w Rzeszowie, wnioski 

w wyznaczonym terminie zloZyli: 


1. 	 Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - pismo 
znak: WZ.5562.1.l2, z dnia 16 stycznia 2012 r. (wpJyn~lo: 17 stycznia 2012 r.), 

2. 	 Zarlild Zieleni Miejskiej w Rzeszowie - pismo znak: ZZM.ZM.40.5.2012.KK, L.dz.78, z dnia 
19 stycznia 2012 r. (wptyn~lo; 20 stycznia 2012 r.), 
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3. Komenda Miejska Panstwowej Straty POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.1-2.12, 
z dnia 20 stycznia 2012 r. (wpJyn~lo: 20 stycznia 2012 r.), 

4. 	 GAZ system - pismo znak: TTA02.37 .2012.KP, z dnia 23 stycznia 2012 r. (wplyn~lo; 

25 stycznia 2012 r.), 
5. 	 Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, Departament Strategii i Planowania 

Przestrzennego - pismo znak: PP-1II.7634.1.9.2012.ADS, z dnia 23 stycznia 20 12 r. 
(wplyn~lo: 26 stycznia 2012 r.), 

6. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Wydzial Ocen Oddzialywania na 
Srodowisko - pismo znak: WOOS 410.3.14.2012.AP-2, z dnia 31 stycznia 2012 r. (wplyn~o: 
1 lutego2012 r.), 

7. 	 Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo 
znak: GM.2121.23(2).12, z dnia 24 stycznia 2012 r. (wplyn~lo: I lutego 2012 r.), 

8. 	 Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-IV.743.1.5.2012, z dnia 30 stycznia 2012 r. 
(wplyn~lo: 1 lutego 2012 r.), 

9. 	 Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KR0/512/2112/MA, 
z dnia 16 stycznia 2012 r. (wplyn~lo : 2 lutego 2012 r.), 

10. Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie -	 pismo znak: 
L.dz. UOZ-Rz-3.5150.6.2012, z dnia I lutego 2012 r. (wpJyn~lo: 2 lutego 2012 r.), 

11. Karpacka 	 Sp6lka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie- pismo znak: KSG IIVOTO/OnO/3 /2112, z dnia I lutego 2012 r. (wplyn~lo : 

6 lutego 2012 r.), 
12. Urzetd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, Departament Strategii i Planowania 

Przestrzennego - pismo znak: PP-III .7634.1 .124.2012.ADS, z dnia 22 maja 2012 r. (wplyn~lo : 

24 maja 2012 r.). 
Wszystkie wnioski zostaly uwzgl~dnione przy opracowaniu projektu planu. 

Po ogloszeniu 0 przyst'tPieniu do sporzqdzenia planu, w wyznaczonym termmle skladania 
wniosk6w, tj . od 12 stycznia 2012 r. do 10 lutego 2012 r., zlozono 2 wnioski do projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej 
w Rzeszowie, 0 kt6rych mowa wart. 17 pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym . 
Wnioski zloZyli: 
- Sp61dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa "Geodeci" (2 jednakowe wnioski) 

pismem z dnia 7 lutego 2012 r., ktore wplyn~lo w dniu 9 lutego 2012 r., 

Spoldzielnia nie wyraia zgody na poletczenie uL Cegielnianej z ul. Wierzbowet. Proponuje 

poletczenie ul. Kopisto z ul. Wierzbowet poprzez przedluzenie ulicy Podwislocze biegnetcej po 

p61nocnej stronie ul. Kopisto do ul. Wierzbowej. 


- pani Anna Sebastianska pismem z dnia 10 lutego 2012 r. , kt6re wplyn~lo 10 lutego 2012 r. 
Wnioskodawczyni sprzeciwia si~ budowie drogi przez osiedle Cegielniana do ul. Wierzbowej. 
Uwaz:a, ze centrum miasta powinno bye oddane jego mieszkancom a nie samochodom; budowa 
drogi jest dewastacjet korytarza ekologicznego wzdluz Wisloka. 

Ponadto wplyn~ly wnioski od: 
- Mieszkanc6w Osiedla Cegielniana, pismem z dnia 25 stycznia 2012 r., kt6re wplyn~lo 27 stycznia 

201 2 r.(pismo bez podpis6w mieszkanc6w osiedla). 
- MieszkaiJ.c6w Osiedla Cegielniana, po wyznaczonym terminie, pismem z dnia 24 kwietnia 2012 r., 

kt6re wplyn~lo 9 maja 2012 r., 
Dzialajetc na podstawie art. J7 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 647, z poin. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa 
dnia 26 lipca 2012 r. rozpatrzyl wnioski zlozone do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 230116/20 11 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie. 

Wnioski dotyczqce przebiegu projektowanej drogi lokalnej na calej dlugosci tj. od ul. Kopisto 
do ul. Wierzbowej pozostajet w kolizji z projektem planu, dlatego nie mogly bye uwzgl~dnione. 
Wnioski odnosZ<\,ce si~ do zagospodarowania terenu pomi~dzy ul. Kopisto a Osiedlem Cegielniana 
dotyczet teren6w zlokalizowanych poza obszarem opracowania projektu planu. 
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Szczegolowe zasady zagospodarowania terenu zostaly okreslone w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/20 II w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej 
Rzeszowie, z ktorymi wnioskodawcy mogJi zapoznac si~ na etapie wylozenia projektu planu do 
publicznego wglqdu. 

Opinie i uzgodnienia do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 230116/20 II w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej, zlozone w terminie: 

1 . 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - uchwala nr V /3/2012, z dnia 27 wrzesnia 
2012 r. , 

2. 	 Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - pismo znak: ORZ-WKT-61730-109/12(2), 
z dnia 18 paidziemika 2012 r. (wplyn~lo 19 paidziemika 2012 r.), 

3 . 	 Komenda Wojew6dzka Panstwowej Straty Pozarnej - pismo znak: WZ.SS62.68.2012, 
z dnia 10 paidziemika 2012 r., (wplyn~lo: II paidziemika 2012 r.), 

4. 	 Komenda Miejska Panstwowej Straty Pozamej - pismo znak: MZ.ss62.24-2.12, 
z dnia IS paidziemika 201 2 r., (wplyn~lo: 16 paidziemika 2012 r.) , 

5. 	 Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: l-IV.743.2.1 53.2012, z dnia 22 paidziemika 2012 r. 
(wplyn~lo: 23 paidziemika 2012 r.), 

6. 	 Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-III .7634.1.222.2012.ADS, 
z dnia 23 paidziemika 2012 r. (wplyn~o: 31 paidziemika 2012 r.), 

7 . 	 Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu, Delegatura w Rzeswwie - pismo znak: 
L.dz. UOZ-Rz-3-slsO.114.2012, z dnia 23 paidziemika 2012 r. (wplyn~lo: 13 listopada 
2012 r.), 

8. 	 Miejski Zarzlld Drog - pismo mak: ID.7323.122.2012.WK L.dz. 18 324, z dnia 
22 paidziemika 2012 r. (wplyn~lo: 24 paidziemika 2012 r.), 

9 . 	 Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZU-440-s-7-sI86112, 
z dnia 18 paidziemika 2012 r. (wplyn~lo: 22 paidziemika 2012 r.), 

10. Miejskie Przedsi~biorstwo Wodoci~ow i Kanalizacji pismo znak:TT-4013/28/2012, 
z dnia 15 paidziemika 2012 r. (wplyn~lo: 16 paidziemika 2012 r.), 

Uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

Opinie i uzgodnienia do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 230116/20 II w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej, po zmianie przebiegu drogi pUblicmej 
lokalnej KDL.I, zlozone w terminie: 

1. 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - uchwala OJ 3/llU2013, z dnia llczerwca 
2013 r. , 

2. 	 Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-IV.743.2.88.2013, z dnia 29 lipca 2013 r. (wplyn~lo: 
30 lipca 2013 r.), 

3. 	 Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-III.7634.120.2013.ADS, z dnia 
30 lipca 2013 r. (wplyn~o: 8 sierpnia 2013 r.), 

4. 	 Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 
L.dz. UOZ-Rz-3-s1s0.81.20 13, z dnia 7 sierpnia 2013 r. (wplyn~lo: 14 sierpnia 2013 r.), 

5. 	 Miejski Zarzlld Drog - pismo znak: ID.7323.122.2013 .WK L.dz. 13752, z dnia 22 lipca 
2013 r. (wplyn~lo: 24 lipca 2013 r.), 

6. 	 Operator Gazoci~ow Przesylowych GA - System Oddzial w Tamowie - pismo znak: T AR
TTA02.119.20 13/2, z dnia 24 lipca 2013 r. (wplyn~lo: 26 lipca 2013 r.), 

7. 	 Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie -pismo znak:ZU-440-s-86-s186113 , 
z dnia 26 lipca 2013 r. (wplyn~lo:29 lipca 2013 r.). 

Uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 
Projekt planu w zakresie przedlozonym do uchwalenia zostal zaopiniowany 

i uzgodniony bez uwag. 

Uwagi: 
Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230116/2011 w rejonie 

ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawlt, nie krotszym niz 
14 dni od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu planu, tj . od 6 listopada do 
12 grudnia 2012 r. , (1 wylozenie) wplyn~ly 2 uwagi. 
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Uwagi zloZyli: 
panstwo Eltbieta i Leslaw J~dryka, zam. 35-310 Rzesz6w, ul. Cegielniana 18E/26 - wnosz~ 

o likwidacj~ drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem KDL. J, 
Sp6ldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa "GEODEC[", 35-310 Rzesz6w, 

ul. Cegielniana 16A138 - wnosi 0 kompleksowe zaprojektowanie drogi od ulicy Kopisto do ulicy 
Wierzbowej wraz ze skrzytowaniami; proponuje prowadzenie ww. drogi po istniej~cej ulicy 
Podwislocze w zwi~zku z nowymi inwestycjami komercyjnymi nad Wislokiem; zwraca 
uwag~ na to, te wzdlut Wisloka mialy bye tereny rekreacyjne w zieleni a nie zabudowa 
mieszkaniowa; uwata, te wladze miasta powinny oczekiwae od inwestor6w rozbudowy istniej<tcej 
drogi powiatowej Podwislocze; wnosi 0 poszerzenie zakresu mleJscowego planu 
i poprowadzenie drogi l<tcZ<tcej ul. Kopisto z ul. Warzywn~ po istniej<tcej ul. Podwislocze 
i jej przedluteniu. 

ZarZ<tdzeniem Nr VI/840120 13 z dnia 2 stycznia 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa nie uwzgl~dnil 
wniesionych do projektu planu uwag. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/ 161201 J w rejonie 
ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie po zmianie przebiegu drogi publicznej lokalnej 
KDL.l , w terminie przewidzianym ustaw<t, nie kr6tszym nit 14 dni od dnia zakonczenia okresu 
wylotenia projektu planu, tj. od 3 pazdziernika do 14 listopada 2013 r., (II wylotenie) nie wplyn~ly 
:ladne uwagi dotycZ<tce przyj~ch w nim rozwi&:zari-

Po wyznaczonyrn terminie, w dniu 18 listopada 2013 r., wplyn~la uwaga pana Grzegorza 
Gorczakowskiego, zam. Krasne 7, 36-007 Krasne. Zarz<tdzeniem Nr VII1206/20 13 Prezydenta Miasta 
Rzeszowa z dnia 28 listopada 2013 r., ogloszonym na stronie internetowej Urz~du Miasta Rzeszowa 
(BIP) pozostawil bez rozpatrzenia uwag~ pana Grzegorza Gorczakowskiego do projektu planu, jako 
wniesion<t po ustawowym terminie do skladania uwag. 

Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jei:eli zostalo 
przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZ<tcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 
postanowien dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 230116/20 J 1 - cz~se 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647, z pMn. zm.), w ramach oceny zmian zachodZ<tcych w 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci planu. Oceny te winny bye 
dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie kadencji Rady Miasta 
Rzeszowa (nie rzadziej nii: raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie Srodowiskowe skutki realizacji planu 
miejscowego. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu wplywu 
na srodowisko. 
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