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PODSUMOWANIE 


DO MIE.isCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA' PRZESTRZENNEGO ' 


NR 1931512010 "NAD PRZYRWt\" NA OSIEDLU PRZYBYSZOWKA W RZESZOWIE 


sporzqdzone sfOsownie do art 55 usr. 3 ustawy z dnia 3 paidzierniko 2008 r. a udostwnianiu informaqi 
o srodowisku. j Jego Dehrome, udzlale spoleczensrwa W ochronie Srodowiska I)rGZ 0 ocenach oddzlal)-wanto no 
srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. }135, zp6in. zm. j 

• 	 loformacje ogo\ne 
«ynreza usra/en planu oraz przebieg Irybu forma/no -- prawnego sporzqdzenia planu, 
W Iym mformacja 0 udziale spoleczenstwa W po"r~powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LXXVIII I 327/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010 L W sprawie 
prZYSl'!Pienia do spof'Z4dzenia l\Iliejocowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 193/5/2010 
"nad PrZYTWll' na osiedlu Przybyszowka w Rzeswwie, Plan obejmuje obszar sk1ada~cy si~ z trzech 
terenow 0 Iqcznej powierzchni okolo 101 ha, polozonych po poludniowej stronie u1. D~ickiej 

i ohejmujc dolin~ potoku Przyrwa wraz z terenami bezPOSrednio ~iadujqcjmi . 

Plan podj~o w celu zabezpieczenia doliny potoku przed dalSZ4 zabudoW'\ a takie w celu 
umozliwienia lokalizacji obiektow, ktore bl;dq stanowily zabezpie,?,enie przed powodzi'l i urnozliwi<t 
odprowadzenie i zagospodarowanie wOO opadowych Z terenow zurtJanizowanyeh i planowanych 
do zurbanizowania w tej c~ci miasta. Z uwagi na post~uj'l.c,\ zabudow,\ osiedra Przybyszowka, 
koniecznym staID si" rozwi¥arUe sposobu odprowackenia wod opadowych i roztopowyeh z obszarow 

polozonych w obr~ie jl0toku Przyrwa. . . ,. . ' .. 
W zwi¢U z powytszym w pJanie, utrzymano IstruCJ'lC'I zabudow~ wzd/uZ ubey D~lekleJ 

i wzd/uZ drog na poludrlle od potoku Przyrwa, Now" zabudow~ dopuszezono jako uzupelnienie 
istniejqeych terenow zabudowy mieszkaniowej jedoorodzinoej, zabudowy us/ugowej, pmdukcyjnej 
i zagrodowej . Bezposredoio przy potoku Przyrwa wyznaczono tereny zieleni i wod powierzChniowyeh 
oraz we wschodniej cz¢ci planu neJeni llfZ4dzonej (park) i woo powierzehniowyeh. Na terenach tych 
dopuszcwoo m.in . lokalizacj~ budowli przeciwpowodziowych, obiektow malej architektury, plae6w 
zabaw dla dzieci OIliZ uf'Z4dzeIi rekreaeyjnych i wypoczynkowyeh. Wi~kszoSc drog istniejqeych, ktOrc 
Die mOgll zostae poszerzone, pozostawiooo jako drogi wewn~e lub ciW pieszo-jezdne, Nowe ci<\gi 
komunikacyjnc zabezpieczaj'l. powi'lZ"Jlia terenow w szerszym zakresie nit obj~ plaoem i 5,\ CZ~Sci'l 

projektowanego ukladu komunikacyjnego osicdJa Przybyszowka. 

Plan opracowany zostal przy uwzgJ~ieniu wszystkich uwarunkowail wystr;pujqeych na tcrenie 
obj,tym jcgo granicami, a jego ustalenia nie naruszaj" ustalCJ\ Studium Uwarunkowail i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwaloncgo uehwal'l Nr XXXVW11312000 
z dnia 4 Iipca 2000 L, z poin. zm. oraz uehwal'l Nr llll29/02 Rady Gmiuy Swilczy z dnia 30 grudnia 
2002 r. 

Plan wraz z nie~dnymi dokumentami planistycznyrrll, w tym prognoZl\ oddzialywania oa 
srodowisko oraz progn024 skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowiqzuj'\C)'IDi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przcstrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, Z pOrn. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sicrpnia 
2003 L W sprawic wymaganego zalaesu projcktu miejsccwego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Oz. U. NT 164, poz, 1587). 

W trakcie sporz<tdzania projektu planu przcprowadzono strategieZll'l ocen~ oddzialywania 
na srodowisko z zapewnieniern udzialu spoleczeilstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidzicmika 2008 r. 0 udost~nianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
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spoleczenstwa w acluorue srodowiska oraz 0 acenaeh oddzialywania na sIodowisko (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1235 z pOin.zm.), 
Plan zostal sporZ4'izony z doehowaniem obowiqzuj'lCyeh procedur wynikaj,\eyeh z ww. 

przepls6w, 
Prezydem Miasta Rzeszowa w dniu 4 sierpnia 2010 r. w pmsie miejseowej Gazcta Codzienna 

Nowiny, og\osi! 0 przysUUJieniu do sporzqdzenia Miejseowcgo Pianu Zagospodarmwnia 
Przestrzenllego NT 193/5/2010 "Nad PrZYTWq" na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie, a takte 
popTZez obwieszezenie na tablieach ogloszen w UTZydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informaeji Publieznej (BIP) na stronie intcmetowcj U~, wyznaczajqc jednoczcSnie termin 
skladania wniosk6w od 4 sierpnia do 26 sierpnia 2010 r. Po ogloszeniu 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia planu, w wyznaczonym terminie wplynql I wniosek, kt6ry zostal rozpatrzony przez 
Prezydcnta Miasta Rzeszowa w dniu 15 wrzesnia 2010 L 

Na posiedzeniu w dniu 4 paidziernika 20 II r. Miejska Komisja Urbanistyezno -
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt planu, Nast~nie Prezydent Miasta, wystqpil 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do wlaSciwyeh instytueji i organ6w, 

Projekt zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane pTZepisami organy, 
Projekt planu wraz z prognoz,\ oddzialywania na srodowisko, wylozono do puhJicznego wglqdu, 
w dniaeh od 24 stycznia do 21 lutego 2012 r. W dniu I lutego 2012 L odbyla si~ dyskusja publiczna 
nad rozwi¥3niami przyj~tymi w projekeie planu. Og!oszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa 0 terminie wyloZenia do publicznego wglqdu projektu planu i "Prognozy", ukazalo s i ~ 

w dniu 17 styczrria 2012 L W miejseowej prasie Gazeta Codzienna ,,No' winy", na tablicach ogloszen 
w Urz~ie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej (BIP) na stronie inIemetowej 
U~du 

Do projektu planu, w terminie prze"idzianyrn ustawq, tj, do dnia 8 marca 2012 L wplYIll,ly 
uwagi -dotyczqce przyj~ch w projekcie rozwiqzail. Prezydent Miasta Rzeszowa, ZarZ4'izeniem 
Nr VU500/2012 z dnia 29 marca 2012 L rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu, Czese 

wnicsionych uwag zostala uwzg1~dniona w caloSci lub w eZl'sci, W trakeie prac nad planem, 
po I wylozeniu wpro,wdzono zrniany do projektu, co wymagalo ponowienia procedll1Y Skorygowany 
projekt planu przedstawiono powt6mie wlaSciwym organom do zacpiniowania i uzgodnienia 
a ~e wylozooo ponownie w zaktesie wprowadzonych zmian, 

Projekt planu w zaktesic tereDOW: U,P,2, H2, UA, U,7, MN,13, MN,14, MNIU,7, MNIU,13, 
ZWS,6, KDL,3 i cZ\isci terenow: MN.5, MN,7, MN,24, MN,27, MN,26, MNIU,12, MNIU,14, 
ZWS,2[US], ZWS,7, ZWS,8[MN,6], ZWS, IO[MN.5], ZP,WS, wraz z prognozq oddzialywania na 
srodowisko wylozono do publicznego wglqdu w dniach od 2 paidziernika do 31 paidziernika 2013 I. 
Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do publicmego 
wglqdu projektu planu i "Prognozy", ukazalo sil' w dniu 24 WTZdnia 2013 r. w micjscowcj prasie 
Gazeta Codzicona "Nowinyn, na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Irrformaeji Publicmej (BIP) na stronie inIemetowej Urz¢U, W dniu 9 paidziernika 2013 L odbyla si~ 
dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyjytymi w projekcie planu, Do projektu planu (w ww, 
zakresie), w terminie przewidzianym ustawq, tj, do dnia 191istopada 20\3 r. wptyn,ly uwagi 
dotyczqcc przyj~eh w projekcie rozwiqzail, Zarzqdzeniem Nr VIII 22 1/2013 z dnia 10 grudnia 
2013 r. Prezydent Miasta rozpatrzyl uwagi wniesionc do projcktu planu, 

Projekt planu przekazano do uehwalenia wraz z Iistq nieuwzgl,dnionyeh uwag, Uchwal'l 

Nr LXVllIII 240/20 14 z dnia 28 stycmia 2014 L Rada Miasta Rzeszowa uehwalila MPZP 

Nr 193/5/20 I 0 "Nad Przyrw'l" na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie, podejmuj,\c jednoczesnie 

rozstrzygni«eie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 UZ3Sadoienie wyborn przyj~ego dokomentu W odniesieoiu do rozpatrywaoych mzwi'tZaii 
alternatywuych; 

Mozliwosc wariantowania TozwiqzaiJ przyj,tych w planie ograniczona byla ustaleoiami Studium 
UwarunkOwaD i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, kt6ryeh plan nie 
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mo:te naruszae oraz sposobem zagospodarowania i prze-znaczenia lub planowancgo przcznaczenia 
tereoow S¥iednieh. 

Zakres wariantowania dotyczyl ustaIenia wielkooci terenow zabudowy wzdluZ ciqg6w 
komunikacyjnych i wi elkosci terenow zieleni naluralnej i w6d powierzchniowych po p6lnocDej 
i potudniowej stronie patoku Przyrwa. Ostatecznie, wyznaczono zasi, gi tyeh terenow, kt6re 
zabczpieczaj'lc prawidlowe funkcjoDowanie potoku, umozliwiaj'lc lokaiizacj, m.lD . budowli 
przcci wpowodziowych. Rozwi'lc2a"ia altcrnatywne analizowano w odniesieniu do przebiegu drog 

Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi¥ai! a1te-rnatywnych nie r6Zni.1 si~ w sposob istorny, 
poniewaZ motliwosc wariantowania ustalen planu, maj<\Cych istotny ",ply'" o.a Srodowisko, 
ograniczona byta komecznosci,\ uwzgl~ienia: 

ustalen obowi¥uj<\Cego dokumenru Srudiwn Uwarunkowail i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Ilchwaloocgo uchwa!'\ Nr XXXVlI/113/2000 z dllia 4 lipca 
2000 r. , z po:in. zm., oraz uchwa1'lc Nr IIIJ29/02 Rady Gminy SwiIczy z dnia 30 grudnia 
2002 r, kt6rych stosownie do aktualnie obowi'\ZU j<\Cych przepis6w, plan nie moze n.aru.szaC, 

kontynuacji projektcrwanych, IV obowi'\ZUj,\cych i b,<~ch w opracowaniu planach micjscowych. 

przebiegow ci'lc!low komunikacj i miejskiej i infrastruktury technicznej (MPZP Nr 73/3/2004 

"Przybyszowka-Kantorowka -1", i projektach: MPZP Nr 243/11/2012 , )II{J>ZP Nr 204/1612010, 

MPZP Nr 2441121201 2 i l\I{J>ZP Nr 185/1 212005) 

warunkow terenowych, uwarunkowan przyrodniczydt i istniej¥ego zagospodarcrwania t.erenu . 


Wybrarry zostal optymalny wariant projektIJ planu. uwzgl~jl\cCY wszystkie uwarunkowania 
"'Ysl'rPuj'ICC w jego granicach, co potwierdza sporZ'\d.zona prognoza oddzialywania na Srodowisko. 
Plan ogranicza rozwoj terenow zabudowy w dolinie potoku Przyrwa, zachowuj'lcc je jako tereny 
otwarte stanowi'lce korytarz ekologiczny i b~ce odbiomikiem woo opadowych. 

• 	 Informacja w jaki spos&b zostaIy wzj~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaIy uwzgl¢nioDe 

usWenis zswarte w prognozie oddzialywania os srodowisko; 

Do projektIJ planu zostala sporz:jdzona prognoza oddziaIywania ustale:n projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy oprncowywaniu prognozy uwzgJ~dniODO m.iD . informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektIJ planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regiona1nym Dyrektorem Ochrony Srodowiska \Y Rzeszowie 
i Pailstwov;ym Powiatowym Inspcktorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu. 

W Rozdziale Vll "Prognozy" wykazano usta1enia planu, kt6re ograniczaj'lc wplyw negatywnych 
oddzialywari. na srodowisko, planowanego zagospodarowania terenll . Prognoza wykazala, :te 
w projekcie planu wprowadzoDo f(}zwi¥ania najbardziej korzystne dla srodowiska prZYTodniczego 
i ludzi, rownoczeSnie daj'lC moiliwosc realizacji zamierzen inwestycyjnych. 

Ustalenia tcgo planu nie spowoduj'l. znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszam, 
ktorego dotycZ'\. 

• 	 Informacj. w jaki sposiib zostaIy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaIy uwzgl¢nione 
opinie wlaSciwyclJ orgsn6w, 0 ktiirych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

1. UZGDDNlliNlAI0PIN10 WANlE : 

Projekt planu wraz z prognoZ'\ oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przcz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS plsmem znak: 
WOOS4104.266201 LAP-6, z dnia 23 grudnia 2011 r., kt6re wplyn,io w dniu 27 grudnia 
20 11 r. zaopiniowal przedmicrtowy projekt planu bez wnoszenia uwag. 
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Projekt planu wraz z PrognoUl oddziatywania na srodowisko przekazano do uzgodnienial 
zaopiniowania do Pafistwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarllego w Rzeszowie. Pismem 
mak: PSNZA612-2-50/20 II z dnia 15 grudnia 20 II r. , ktore wplyn~lo w dniu 21 grudnia 20 II r. 
uzgodniono projd.'! planu. 

IT. UZGODNIENIAlOPINlOWANTE : 

W zwi¥ku z dokonaniem korekt wprowadzonych po I wylozeniu, wystlyliono 0 ponowne 
uzgodnienie/zaopiniowanie projektu planu w niezb¢nym zakrcsie, wraz z prognoUl oddzialywania 
na srodowisko: 
• 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pIsmem znak: 

WOOSAIO.4.90.2012.AP-6 z dnia 25 czerwca 2012 L , wplyn~lo w dn. 27 czerwca 2012 r. willosl 
o uzupelnienie przedmio[owego projektu planu oraz progoozy w zakrcsie powiqzania z Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (PGWD); naleZalo uzupetnic zapisy 
przedmiotowego projektu planu, dotycUlCe sposobu uj~cia, oczyszczania i odprowadzania 
sciek6w przemyslowych w zwi¥ku z mozliwoSci'l ich powstania na !erenach omaczonych jako 
tcreny zabudowy uslugowej omz uslugowej i produkcyjncj . 

Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem mak: BRMRJ7323/221686/20 12 z dnia 13 lipca 
2012 f. wystlylil 0 ponowne zaopiniowanie projektu planu i prognozy w zwi¥lru z dokonaniem 
korekt wynilcaj'ICych z zastrzezeri willes ionych w ww. pismie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, pismem ;mak: WOOSAIOA.90.2012.AP-10 
z dnia 20 sierpnia 2012 f., kt6re wplyn~lo 22 sierpnia 2012 f. , oraz ponownie pismem 
WOOS.41O.4.154.2013 .AP-6 z dnia 29 sierpnia 2013 r., kt6re wplyn~o w dnin30 sicrpnia 201 3 L 

zaopiniowal pozytywnie projekt plaou bez wnoszenia uwag. 

• 	 Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitaruy w RzcszO\vie, pismem znak: PSNZA612-2-26/20 12 
z dnia 19 czerwca 2012 f. , ktOre wplyn~lo 22 czcrwca 2012 r. oraz pismem znak : PSNZA612-2
23/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r., wplYlll,lo w dniu 28 sierpnia 2013 r. uzgodnil projckt planu bez 
uwag. 

• 	 Informacja w jaki spost'Jb zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zskresie zoslaly uwzgl¢llione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

» 	 Uwagi i willoski zgloszone przez inne organy ruz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu miejscowego plaou na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagaspodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieruu wlaSciwych organ ow I instytucji 0 przystlylieniu do sporUlrlzenia planu, 
wnioski zlotyli : 

Komenda Miejska Paristwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562118-2/ 1/1O 
z dnia 20 sierprua 20) 0 T, wplyn,lo 24 sierprua 20 lOr., 

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obslugi Klieota Region Operac}jnego 
Vtrzymania Sieci i Uslug w Krakowie, Dzial Zarz'lPvmia Zasobami Sieci TOK.RERzeszow, 
pismem znak: TOTrESCUIRJ1088IDW/10 z dnia II sierpnia 20/0 L, wplyn~lo 12 sierpnia 
2010r., 

Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo male 
GM-750/243/1 0 z dnia 23 sierpnia 2010 r. wplyn~lo 25 sierpnia 20/0 r., 

UfU\d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, Dcpartament Rozwoju Regionalnego 
z up. ZarUldu Wojewodztwa Podkazpaclciego, pismo znak: RR-VI.KM.7323/ 1-148/1O z dnia 
23 sierpnia 2010 r., wplyn,lo 24 sierpnia 20 lOr., 



• 


Operator Gazoci'lgow Przesylowych GAZ SYSTEM SA Oddzial w Tarnowie - pismo male 
TT-0300-76/l0 Jas/GG/OI z dnia 24 sierpnia 2010 L, wp/yn~!o 27 sicrpn:ia20iOr.,· 

Wojewoda Podkarpacki w R=swwie, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo 
znalc UY.7041-1-10 1 / 10 z dnia 16 sierpllia 20 10 c , wptyn~to I ~ sierpnia 20 10 L , 

Generalna Dyrckcja Dreg Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie - pismo znak: GDDKiA 
OIRZ.P-I-073-59/ I 0 z dnia 20 sierpnia 20 lO L , wptyn~lo 31 sierpnia 2010 L , 

Podkarpack:i Z~ Melioracji i Ur:z:tdzen Wodnycb w R=szowie - z dnia I Wfzcinia 20 I 0 c, 

PGE Dystrybucja Rzesz6w sp. Z 0.0. z siedzib'l w Rzeszowie - pismo male SR-8/DP-8934IPP
161138 112010 /DP-lO079 z dnia 27 sierpnia 20 lOr. , wplyn<;lo 3 1 sierpnia 20 10 L, 

Karpacka Sp6Ika Gazowni ctwa Sp. Z 0 .0 . W Tamowic Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, 
pismem znak: KSG lliIOTO/onO/22110 Z dnia 25 sierpDia 20 10 L , wpIyn-'o 2 wrzesnia 2010 c 

I, Doini" i uzgodnierua do prQjektu planu : 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architcktorucma: Uchwala nr VV [!20 11 Z dnia 4 paidziernika 
2011 c, 

Prezes Urz~u Komunikacji Elelctronicznej UKE Delegarura w Rzeszowie - pismo mak: ORZ
WKT-{51730-157/1I(2) zdnia 15 grudnia 20ll L , wptyn~lo 19 grudnia 2011 r., 

Wojewoda Podkarpacki, KierowDik Oddzialu w Wydziale Jnfrastruktury - pismo znak 
UV.743.2.177.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. , wp/yn",lo IS gJ]ldnia 2011 L , 

Zarz:\d Wojew6dztwa Podkarpack:iego w Rzeszowie - pismo znak PP-ill.7634 . l.IS9.20 Il.ADS 
z dnia 14 grudnia 20ll T., wpiyn<;lo 21 grudnia 2011 c, 

Dyrektor Okr~owego Urz<;du G6rniczego w KroSnie, pismo make KRO/5121126/1 11MA z dnia 
15 grudnia 2011 c , ~Io 19 grudnia 2011 c , 

Miejski Zam¢ Dr6g w Rzeszowie - pismo make ID7323.114.2011.MR z dnia 4 stycmia 
2012 L, wp/yn",lo w dniu lO stycznia 2012 r., 

Generalna Dyrckcja Drog Krajowych i ALItostrad Oddzial w Rzeszowie - pismem male 
GDDKiA OIRZ.P-I-073-98/11 z dnia 3 stycznia 2012 L, letare wptyn..,lo 9 stycznia 2012 c , 
wniosla 0 wprowadzenie do projektu planu linii rozgraniczai<\cych drogi ekspresowej S 19 na 
odcinku w.Swilcza - w. Kielanowka , wynikajl\CYch z wniosku 0 decyzj", ZRID. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem, zn.: BRMR/7323/22175/20 12 z dnia 20 stycznia 
2012r., wystqpil 0 ponowne uzgodnienie do GDDKiA w zwUtzlru z dokonaniem korelcty 
proj . plann, wynikajqcej z ww. pisma - me uzyskano pisemnej odpowiedzi (uzgodnienie 
wg. art. 25 ust.2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZU-5060-R-17S-440S/l1 
Z dnia 14 grudnia 20 II r, wplyn~lo 19 grudnia 20 II r., 

Komenda Miejska Paristwowej Straiy Poiamej w Rzeszowie - pismo make MZ.5562130-2121l 1 
z dnia 8 grudnia 20 II r., wplyD<;lo 13 grudrua 201 I L, 

Karpacka SpOlka Gazownictwa sp. z 0 .0 . w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo mak: KSGIIIJOTO/On0176121l1 z dnia 25 listopada 2011 c, wp!Yll~lo 2 grudnia 2011 r., 

Miejskic Przedsi~biorstwo Wodoci'll>oW i KanaJj 7acji w Rzcszowie, SpoJka Z 0 .0 . - pismo make 
TT-40 I 3/391201 1 Z dnia 8 grudnia 2011 L , wplyn~lo 12 grudnia 201 I L, 

Operator Gazoci<tgaw Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TTA02.535 .1.201I.KP z dnia 9 grudnia 2011 r wpIyn~lo 12 grudnia 2011 L , 

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial RzeszOw - pismo make SR-SIPP-16!2019!2011 z dnia 15 grudnia 
20ll r wplyn~lo 15 grudnia 2011 r., oraz pismo znak: RS-8/DP-1947/PP-16/227/2012 Z dnia 20 
lutego, wplyn~lo w dn.iu 21 Iutego 201 2 c, 

Pozostale wlaSciwe organy uzgodnily/zaopiniowaly projelct planu wg art. 25 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeD.nym - bez pisemncj odpowiedzi "tzw. ,,zgoda milc~ca". 
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ll. 	 Opinic i uzgodnienia do projektiJ planu, w zwiilZku zdokonanienl korekt po [ Wy/otcniu 
projektu do publicznego wglqdu: 

Wojcw6dz.ki Urz:td Ochrony Zabytk6w w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 
L.dz.UOZ-Rz-3-51S0.88.2013 z dnia 2 WIZeSnia 2013 r., wpl}n~lo 10 WIZcSnia 2013 C, oraz 
pismo Ldz.UOZ-Rz-3-5IS0.88.2013 z dnia 25 paZdziernika 2013 c, wpIyn"lo 30 paidziemika 
2013 c, 

Miejski Zarzqd Drug w Rzeszowie - pismo znale lD.7323.114.2013 .WK z dnia 23 wrze5rua 
2013 c, wplyn~lo 25 wrzeSnia 2013 c , 

Zgloszone wnioski, uwagi , uzgodnienia i opinie przyj«lo do prac nad projektem planu. 

'" Wn; oski: 
Po ogloszcniu 0 przysl<ij:Jicniu do sporz¥zeoia planu, w onesie wyznaczonym na skladanie 

wnioskow, tj . od 4 sicrpnia do 26 sierpnia 2010 c, wplJ'ru\! I wniosck, na podstawie art. 17 pkt I 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnoszono 0 wytyczenie drogi I¥zqcej 
uL Swidr6wka z ul. Zloci5t4, wzdlui. potoku Przyrwa, Iak aby moZliwe bylo zagospodarowanie 
dzialck w drugim rz~dzie zabudowy od uL D~bickiej. Wniosek ten rue zostal uwzgI,dniony przez 
Prezydenta Mia.'lta R=zowa - rozpatrzenie wniosku z dnia 15 wrzeSnia 2010 r. 

:;. Uwagi: 

Do projektu planu wylozonego do publicznego wg4du, w dniacn od 24 stycznia do 21 [utego 
2012 c (I wyloZenie) wplyn~1y uwagi, kt6re zostaly rozpatrzone ~eoiem Prezydenta Miasta 
Nr VV500/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w nasl@ujqcy spos6b: 

- uwzgl~ono uwag, pani , dotyczqcq terenow: MN.26 i Z.WSA, 0 ~ linii 
rozgraniczajqccj tcrenu zabudowy micszkaniowej jednorodzinnej w zakresie jej dzialki, 

rue uwzgi..,miono uwagi pana reprezentowanego prza pelnomocnika 
parra , dotycZl\Cej tereou z:abudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopu5Zczeniem ustug MNIU.14 oraz ustalen ogolnych uchwaly, 

oie uwzgl..,miono uwag pana , dotyczqcych terenn pod drog~ publiczoEl lokalnq 
KDL.l, teren6w zieleni oaturalnej i woo powierzchniowych: Z.WS.2, Z.WS.3 omz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN.I, 

nie uwzgll'rlniono uwagi pani dotycZ¥Cj lerenu zabudowy rnieszkaniowej 
jednorodzinnej MN .2! i lerenu pod zielen naturalnq' wody powierzchniowe ZWS.8 , 

nie uwzgll'rlniono uwagi parra , dotyczqcej terenu pod drog~ publicznq lokalnq 
KDL.3 - w wyniku korekty rozwiqzail projektowych planu, po I wyloZeniu, uwaga ta zostala 
uwzgl,dniona, 

nie uwzgl¢niono w pelnym zakresie uwagi pana 0 przesuni~cie !inii zabudowy 
nieprzekraezaloej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.26; uwzgl,dniono 
przesuni"cie ww. linii w mniejszym zakresie nii wnioskowany, 

uwzgl"dniono cZ~Sciowo uwag" pana . dotyc~ teren6w przeznaczonych pod 
zieleti naturalnq i wody powierzchniowe Z.WS.! i terenu pod drog" wewn~ KDW.2, 
w zakresie przeznaczenia cz"",i jego dzialki pod wnioskowane funkcje, 

uwag" pana wniesionq przez pelnomocnika pana , dotyc~ 
terenu zieleni naturaln~ i w6d powierzchniowych Z .WS.5 i tcrcnu zabudowy mieszkaniowcj 
jednorodzinnej MN.24 uwzgl\'dniono w zakresie poszerzenia terenu MN.24, w obr\'hie jego 
dzialek, w kierunku p61nocnym oraz zmiany ustaIen w spos6b umoi:liwiaj¥y lokalizacj, 
budynkow w zabudowie bliiniaczej ; nie uwzgl"dniono uwagi w zakresie poszerzenia terenu 
MN.24 w zasi,gu wnioskowanym omz moiliwosci lokalizowania zabudowy szeregowej na tyrn 
terenic, 
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uwzgJ~dniono uwag, panstwa I dotyc~ terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug MN .U/13, 


rue uwzgl,dniono uwagi pailstwa dotyCZ<\(:ej terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej MN.IS I terenu zieleni naturalnej j woo powierzchniowych 

ZWS.ll. 


uwzgl"dniono llWagl' pani , doty~c~ tereIlU zabudowy uslugowej U.2 i terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.5 , 


uwag, pam uwzgl\'dniono, w :mkresie przesum<;Cla linii zabudowy 

nieprzekraczalnej w rnniejszym zakresie nii wnioskowany omz w zakresie zmiany przebiegu linii 

rozgraniczaj~cej !eren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.13 od !erenu zieleni 

naturalnej i woo powierzchniowych Z.WS. I L; rue uwzgJ,dniOnD w pelnym zakresie uwagi, 

dotyc~cej przesuni,cia linii zabudowy nieprzekraczalnej, 


uwzgl\'dniono uwag~ paitstwa i . dotyc~Cl\. przesurn<;cia tinii zabudowy 

nieprzekraczalnej na terenie zabudowy mieszkaniowcj jednorodzionej MN.27 w mniejszym 

zalcresie niL wnioskowallY; nie uwzgl<;dniono uwagi dotyc~j z.miany linii rozgraniczaj'I,Cej 

terenu MN.27 od terenu zieleni naturalneJ i wod powierzchniowych Z.WS.3 i przesuni<;cia linii 

zabudowy nicprzckraczalnej w zakrcsie wnioskowanym, 


uwzgl\'dniono uwag<; paiIstwa I , dotyc~ przesuni«cia linii zabudowy 

nieprzekraczalnej na !erenie zabudowy mi~'Szkaniowej jednorodzinnej MN.27 w mniejszym 

zakresie nii wnioskowany; nie uwzgl,dniono w pelnyrn zakresie uwagi dotyczqcej przcsuni«cia 

\VW. linii zabudowy nieprzekraczalnej, 

nie uwzgl,dniono uwagi pana dotyc~j tcreou zieleni naturalnej i wod 
powierzchniowych Z.WS.6 omz terenu zabudowy rnieszkaniowej jcdnorodzinnej 
z dopuszczeniem uslug MNfU.7, 

uwzgl,dniono uwagi pana w zakresie moiliwoki budo,,",), budynku garaiowego na 
terenie ZP.WS [MNJ na ktoryrn w rarnach terenu zieleni urzqdzonej i woo powicrzchniowych 
dopuszcza si<;: przebudow, istniejqcych budynkow; nie uwzgl,dniono w zakresie mozliwosci 
budowy ogrodzenia, 

nie uwzgl<;:dniono uwagi pan; , dotyCZ'l,Cej tereou pod drog<; publicznq lokalnq KDL.2 
oraz tererru zieten; naturalnej i woo powierzchniowych Z .WS.4, 

uwzgl<;dniono uwag~ paristwa 1 , w zakresie zwi~kszenia intensywnosci 
zabudo",y na ich dzialce na terenic zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
uslug MN/U . 12; nie uwzgl¢niono nwagi w :mkresie zmiany przeznaczenia caloSci dzialki pod 
zabudow~ rnieszkaniowq (cz..sc dzialki w tcreme Z.WS.9), 

nie uwzgl<;:dniono uwagi pani . dotycZ'I,Cej terenu zabudowy micszkaniowej 
jednorodzionej MN.21 i terenu zieleni naturalnej i woo powierzchniowych ZWS .K, 

nie uwzglQdniono u wagi pana , dotyc~j terenu pod drog" publicznq dojazdoWll 
KDD. I i terenu pod drog~ publicznq lokalrut KDL. I, 

nie uwzgl,dniono u wagi pani dotyc~ccj tercau zieleni naturalnej i wod 
powierzchniowych Z.WS.3, 


nie uwzgl,dniono uwagi pana . dotyc~cej terenu pod drogr; publicZIl<l lokalnq 

KDL2, 


uwzgl~dniono uwag<; pai1stwa doty~ terenn zieleni naturalnej 
i woo powierzchniowych ZWS.IO, 


nie uwzgl,dniono uwagi pana , dotyczqcej terenu pod zabudow" micszkaniow~ 


jednorodzinnq MN .8 i terenu zieleni naturalnej i w6d powierzcbniowych Z.WS.7, 


nie uwzglc;rllliono uwagi paIistwa 
dotyc~j tcreon pod zabudow, micszkanioWll 

jednorodzionl! MN .8, tcrenu zieleni naturalnej i woo powierzebniowych Z.WS.7 i terenu 
zabudowy micszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniern UShlg MNfU. 8, 
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uwag~ pam dotycz'tC4 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem uslug MNIV.14 i torcnu zicleni naturalncj i wod powic.:zchniowych Z.WS , II , 
uwzgl~dniono w zakresie moiliwosci rozbudowy 1 nadbudowy budynku warsztalu 
samochodowego na tcrenie MNIV.14; uwzgl~dniono cz\,.sciowo w zak=ie mniejsZ)m niz 
wnioskowany - w zakresic przesunil'cia Jinii rozgraniczaj'tcej i linii zabudo",y nieprzekraczalnej 
w kic:runku poludnio'l'}'ll1 oraz zwi~kszenia wysokoSci zabudowy, 

nie uwzglydniOllO uwagi pana dotycZ'tcej terenu zabudowy mieszkaniowej 
jecinorodzinnej MN .11 i terenu zieleru naturalnej i woo powierzchniowych Z/WS.8, 

nie uwzgll'riniono uwagi pana dotycZ'tccj tcrcnu zicleni urzqrlzonej i wad 
powicrzchniowych ZP.WS, 

me uwzgl~dniono uwagi Samorzqdu MieszkaDc6w Miasla Rzeszowa Rady Osiedla 
Przybysz6wka., dotyczi\.cej lokalizacji placu zabaw w pobliiu granicy z soJectwem Bzianka przl' 
ul. ~bickie.i , 

uwag\, parra , dotyCZ'tC4 terenu zieleni naturalnej i wad powierzcbniowyeh ZlWS .IO 
oraz terenu zabudowy uslugowej V5, uwzgl,.,ctniono w zakresie moiliwosci lokalizowania 
wnioskowaoych funkcji , nie uwzgl~dniono w zakresie wnioskowanego zagospodarowania dziafri 
przy korycie patokn. 

Szczeg6/owe Ilz-sadnienic sposobu rozpatJ:zcnia uwag za'l'i era Zarzqdzenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa NrVll500/2012 zdnia29 marca2012 r. 

Do projektu planu, wytozonego do publiczncgo wg4du w zakrcsie terenow: V .P.2, V .2, V .4, V .7, 
MN.13, MN.14, MN/U.7, MN/U. 13, ZWS.6, KDL.3 oraz cz~Sci terenow: MN.5, MN.7, MN.24, 
MN.27, MN.26, MN/U.12, MNIVI4, ZWS.2{VSl, ZWS.7, ZWS.8[MN.6J, ZWSIO[MN5! 
i ZPWS, wraz z prognoZ't oddzialywauia na srodowisko w dniach od 2 paidziem.ika do 
31 pairlziernika 2013 r. (II wytoienie) wplyDyly uwagi, Ietore zostaIy rozpatJ:zone Zarzqdzeniem 
Prezydenta Miasla Nr VlIl221120 13 z dnia 10 grudnia 2013 r. w ~uj<\Cy sp0s6b: 

rue uwzglydnioDO uwag, kt6re wnleSli do projeletu planu panowie: 
1 dolyCZl\,cycb ustaIen dla terenu drogi 

publicznej zbiorczej KDZ.2 i terenu zieleni urZ'tdzonej i woo powierzchoio",),cb ZP.WS., 
w zakresie ich dzialki, 

uwzglydmono w cz..sci uwagi panow i dotycZ<\CC terenu zieleni 
urUjdzoncj i w6d powicrzchniowycb ZP. WS, w zakresie icb dziaJ:ek, 

uwzgll'riniono wez..sci uwagi pana dotycZ<\Ce terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug MN/U.7, w zakresie jego dzialki, 

me uwzgll'riniono uwag pailstwa dotycZl\,cych terenu MN/U.14 
w zakiesie ich dz:ialki. 

Szczeg6!owe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera Zarz.qdzenie Prezydenra Miasla 
Rzeszowa NT VUI221/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. 

Nieuwzgl~dnione uwag! przekazano R.'\dzie Miasta Rzeswwa. Rada Miasta uwag 
nie uwzglydnila - nzas-dnicuie zawicra zal'lcznik or 3 do uchwaly Nr LXVllVI240/2014 z dnia 
28 styczoia 2014 r. w sprawic uchwalcnia Micjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzcnnego 
Nr 193/512010 ,,Nad Przyrw<\" na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie. 

• Wyniki post\,powania dotyczltcego transgranicznego oddzia1ywaoia oa Srodowisko, jeuli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzcba post,<powania dotyczqcego transgranic=cgo oddz:ialywania na 
srodowisko, gdyi ustaleoia projektu planu nie spowoduj" mozliwoSci takiego oddzialywania. 

8 


http:ZWS.8[MN.6J


., 


• 	 Propozycje -dotyczlIce metod i cz~stotliwosci prteprowadzani'CYnonitoringn skutk6w 
reaJizacji postanowien dokumentn; 

! 
Monitoring skutkow reaJizacj i MPZP Nr 193/5/2010 "Nad Przyrwa," na osiedlu Przybyszowka 

w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z doia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2012 r . poz. 647, z pow. zrn.), w ramach oceny zrruan 

zachodz:jcych wzagospodarowaniu przestfzennym oraz dokonywania oceny aktualnoSci tego pJanu . 

Oeeny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co oajmniej raz w ezasie 

kadcncji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych oceo willny bye przedsta"iane Radzie Miasta 
Okrdlona ustawowo procedura pozwoJi przeanaJi zowae i oconie srodowiskowe skutki real izacj i 

planu miejseowego Nie rna wi~ potrzeby okreslania d1a plaou specjaloego systemu monitoriogu 

wpJywu na srodowisko, 

/ 
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