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POOSUMOWANIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 242/10/2012 W REJONIE UL. HERBOWEJ W RZESZOWIE 


Sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeflstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U z 2013 r. , 
poz. 1235, z pain. zm.) 
Informacje ogolne 
(synteza ustalefl planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczeflstwa w post~powaniu) 

przystqpienie do sporzqdzenia projektu planu Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej 
w Rzeszowie nastqpi~o w oparciu 0 uchwa~~ Nr XXXVI/726/2012 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Uchwa~q 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu zosta~ obj~ty obszar 0 powierzchni 
ok~o 0,32 ha, p~ozony przy ul. Herbowej na osiedlu Budziw6j . Na powyzszym terenie 
obowiqzuje obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Budziwoju 
przy ul. Oworskiej , uchwalony przez Rad~ Miejskq w Tyczynie Uchwa~q Nr XXVII/219/2005 
z dnia 31 marca 2005 r., cz~sciowo zrealizowany. 

Plan w tym obszarze zosta~ podj~ty w celu ustalenia przeznaczenia terenu oraz zasad 
zabudowy i zagospodarowania, w zwiqzku z nowymi potrzebami w~asciciela nieruchomosci, 
kt6ry wni6s~ 0 mozliwosc zwi~kszenia ilosci dzia~ek budowlanych oraz nowymi 
uwarunkowaniami wyst~pujqcymi na terenie, kt6rego dotyczy plan. 

Obszar obj~ty planem, w obecnie obowiqzujqcym Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa znajduje si~ w strefie koncentracji 
osadnictwa. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012w rejonie 
ul. Herbowej w Rzeszowie, wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq 
oddziatywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych, zosta~ opracowany przez 
zesp& projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod kierunkiem cz~onka izby urbanist6w, 
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r., poz. 647 , z p6zn. zm .) oraz 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, 
poz. 1587). 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziafywania na srodowisko. 
Informacje dotyczctce udzialu spoteczenstwa w procedurze sporzctdzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 23 pazdziernika 2012 r., og~osit 0 przystqpieniu do 
sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie 
ul. Herbowej w Rzeszowie - poprzez og~oszenie w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 
"Nowiny", obwieszczenie na tablicach og~oszeri w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, 
a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du . 
W obwieszczeniu i og~oszeniu podano termin i zasady sk~adania wniosk6w do projektu planu, 
(termin sk~adania wniosk6w wyznaczono do dnia 23 listopada 2012 r.) . Po og~oszeniu 

o przystqpieniu do sporzqdzenia planu, nikt z zainteresowanych nie z~ozy~ wniosk6w do planu. 
Caty teren obj~ty granicami projektu planu stanowi wrnsnosc FH BOZ, dewelopera 

realizujqcego zabudow~ jednorodzinnq wzd~uz drogi wewn~trznej , w oparciu 
o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Budziwoju przy ul. Oworskiej . 

W zwiqzku z tym, ze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
w Budziwoju przy ul. Oworskiej, zosta~ juz cz~sciowo zrealizowany, dlatego tez w otoczeniu 
terenu obj~tego granicami projektu planu znajdujq si~ dzia~ki zabudowane budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, natomiast sam teren obj~ty granicami planu pozostaje 
niezagospodarowany. Otaczajqca przedmiotowy teren zabudowa i spos6b zagospodarowania 



sqsiednich dziatek zosta~ zrealizowane w oparciu 0 zapisy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Sudziwoju przy ul. Dworskiej. Istniejqca zabudowa 
jest jednolita pod wzgh~dem gabarytow, formy architektonicznej i kolorystyki, stanowi jednolity 
zesp6t funkcjonalno-przestrzenny usytuowany zgodnie z obowiqzujqGq liniq zabudowy wzdtuz 
drogi wewn~trznej wyznaczonej w tym planie, stanowiqcej wn~trze urbanistyczne. 

W projekcie przedmiotowego planu utrzymuje si~ dotychczasowe przeznaczenie terenu, 
tj. zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq. Wprowadza si~ natomiast ciqg pieszo-jezdny 
o szerokosci nie mniejszej niz 6 m, tqCZqcy istniejqcq drog~ wewn~trznq z przedtuzeniem 
ul. Karmelickiej. Wynika to z przeprowadzonych ana liz powiqzan komunikacyjnych, ktore 
wykazaty koniecznosc lokalizacji tego ciqgu. 

W projekcie miejscowego planu przyj~to ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) MN, 0 powierzchni oketo 0,3 ha, pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq; 
2) KX, 0 powierzchni oketo 0,02 ha, pod publiczny ciqg pieszy. 

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r., Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna zalecHa przeprowadzenie ponownej analizy koniecznosci lokalizacji ciqgu 
pieszego KX. 

Po przeprowadzeniu ponownej analizy oraz na podstawie protoketu spotkania 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkancami osiedla, podczas ktorego zostata zgtoszona 
przez mieszkancow potrzeba petqczenia ulic Herbowej i Karmelickiej, w projekcie planu 
utrzymano ciqg pieszy i w dniu 11 czerwca 2013 r. ponQwnie przedstawiono do zaopiniowania 
MKU-A. Komisja pozytywnie zaopiniowata przedtozony projekt planu, pod warunkiem zmiany 
przeznaczenia projektowanego ciqgu pieszego na ciqg pieszo-jezdny. 

W projekcie planu przyj~to ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 

1) MN pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq; 
2) KD/KX pod ciqg pieszo-jezdny ogolnodost~pny. 

Zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko 
przyrodnicze. przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sformutowano wnioski dotyczqce przyj~tych rozwiqzan w projekcie planu 
w aspekcie ich wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwiqzania odnosnie 
sposobow zminimalizowania negatywnych skutkow realizacji ustalen planu. Nast~pnie projekt 
planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko zostat przekazany do zaopiniowania 
i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami prawa, w lipcu 2013 r. 

Ogtoszenie i obwieszczenie 0 terminie wytozenia do publicznego wglqdu projektu planu 
i prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazato si~ dnia 25 wrzesnia 2013 r. 
w gazecie codziennej nNowiny", na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Siuletynie Informacji Publicznej (SIP) na stronie intemetowej Urz~du. Okreslono rowniez 
zasady sktadania uwag - termin, miejsce i form~. 

Nast~pnie Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie wraz z prognozq oddziatywania na 
srodowisko, zostat wytozony do publicznego wglqdu w siedzibie Siura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Stowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 3 do 31 paidziernika 2013 r. 
W dniu 8 paidziernika 2013 r. odbyta si~ dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi 
w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 
w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawq, nie kr6tszym niz 14 dni 
od dnia zakonczenia okresu wytozenia projektu planu, tj. od 3 paidziernika do 
14 listopada 2013 r., wptyn~ta uwaga dotyczqca przyj~tych w nim rozwiqzan . 
Uwaga wniesiona przez wiceprezesa zarzqdu FH SOZ SA z siedzibq w Rzeszowie, na pismie 
w dniu 12 listopada 2013 r., dotyczyta dziatki nr 1375/22, obr. 225, w zakresie korekty linii 
zabudowy wzdtuz ciqgu pieszo-jezdnego KD/KX oraz mozliwosci pokrycia dachow dachowkq 
cementowq. 
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Zarzqdzeniem Nr V1I118A12013 z dnia 15 listopada 2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa 
postanowH uwag~ uwzgl~dnic. 
W wyniku wprowadzonych zmian projekt planu zostal ponownie uzgodniony z Miejskim 
Zarzqdem Dreg w Rzeszowie i ponownie wytozony do publicznego wglqdu w dniach od 
18 grudnia 2013 r. do 22 stycznia 2014 r.. Dyskusja publiczna nad przyj~tymi w projekcie planu 
rozwiqzaniami odbyta si~ w dniu 8 stycznia 2014 r. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 
w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawq, nie kretszym niz 14 dni 
od dnia zakonczenia okresu wytozenia projektu planu, tj . od 18 grudnia 2013 r. do 
5 lutego 2014 r., nikt z zainteresowanych nie ztozyt uwagi. 

Uchwatq Nr LXIXJ1273/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. zostat 
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 
w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie . 

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

Do projektu planu zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania na srodowisko. 
przy opracowywaniu Prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Zgodnie 
z rozdziatem VII Prognozy "Rozwiqzania majqce na celu zapobiegania ograniczenia lub 
kompensacj~ przyrodniczq negatywnych oddziatywari na srodowisko", mogqcych wynikac 
z realizacji ustaleri projektu planu" - do projektu planu sformutowano nast~pujqce uwagi 
i zalecenia: 

• 	 odprowadzenie sciekew bytowych do istniejqcej kanalizacji sanitarnej poprzez budow~ 
przytqczy, 

• 	 utrzymanie nie mniej niz 50% powierzchni bilogicznie czynnej, 
• 	 zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem tylko ekologicznych nosnikew energii, 
• 	 dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenew zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
• 	 wprowadzenie wymogew dotyczqcych; wysokosci zabudowy, ksztaHu dach6w, 

kolorytsyki elewacji i materiat6w wykoriczeniowych oraz wprowadzenie obowiqzujqcych 
i nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

Przyj~te 	 w planie rozwiqzania, w aspekcie ich wptywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na 
srodowisko 
Projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
RDOS pismem znak: WOOS.41 0.4.142.20 13.AP-6 z dnia 31 lipca 2013 r., zaopiniowat bez 
wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko 
projekt zostat przekazany do uzgodnienia do Paristwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Paristwowego Wojewedzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Pismami znak: PSNZ.4612-2-18/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. oraz 
SNZ.9020.5.131.2013.JW z dnia 23 lipca 2013 r. projekt planu zostat pozytywnie zaopiniowany 
przez te organy. 
Powyzsze opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 
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Infonnacje, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgtoszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgtoszone 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 wtasciwych organ6w i instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
planu, w wyznaczonym terminie wnioski ztozyli: 

1. 	 Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - MZ.5562.25-2.12 z dnia 
30.10.2012 r. (wptyn~o : 31 .10.2012 r.) 

2. 	 Komenda Wojew6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - WZ.5562.71 .2012 
z dnia 24.1 0.2012 (wptyn~to: 25.10.2012) 

3. 	 Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie - KRO/512/97/12/MA z dnia 
24.10.2012 r. (wptyn~o : 25.10.2012 r.) 

4. 	 Telekomunikacja Polska Techniczna Obstuga Klienta Operactyjne Utrzymanie Sieci 
i Ustug w Krakowie - TOTTESCU/R.2111-1357/JD/12 z dnia 29.10.2012 r. (wptyn~to : 

31 .10.2012 r.) 
5. 	 PGNiG SA w Warszawie - Oddziat w Sanoku - DEM/ZG/Sanokl180/2012 z dnia 

29.10.2012 r. (wptyn~to : 02.11.2012 r.) 
6. 	 RDOS w Rzeszowie - WOOS.410.3.129.2012.AP-2 z dnia 31 .10.2012 r. (wptyn~o: 

05.11.2012 r.) 
7. 	 Wojewoda Podkarpacki 1-IV.743.1.86.2012 z dnia 09 .11 .2012 r. 

(wptyn~o: 13.11 .2012 r.) 
8. 	 Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytk6w w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie 

08.11.2012 r. 9wptyn~o: 16.11.2012 r.) 
9. 	 Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych - IRz.506.4.815.2012 z dnia 

22.11.2012 r. (wptyn~to : 26.11.2012 r.) 
10. 	Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - PP-lii. 7634.1 .228.2012.ADS 

z dnia 29.10.2012 (wptyn~o : 31 .10.2012) 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu ztozone w terminie: 
1. 	 Wojewoda Podkarpacki -1-IV.743.2.86.2013 z dnia 26.07.2013 r. (wptyn~o: 29.07.2013 r.) 
2. 	 Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - PP-lii. 7634.119.20 13.ADS z dnia 

30.07.2013 r. (wptyn~to: 08.08.2013 r.) 
3. 	 Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - ID.7323.144.2013.WK L.dz. 13751 z dnia 

22.07.2013 r. (wptyn~o: 24.07.2013 r.) 
4. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOS.410.4.142.2013.AP-6 

z dnia 31.07.2013 r (wptyn~o : 01 .08.2013 r.) 
5. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - PSNZ.4612-2-18/2013 z dnia 

05.08.2013 r. (wptyn~o: 08.08.2013 r.) 
6. 	 Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny - SNZ.9020.5.131 .2013.JW 

z dnia 23.07.2013 r. (wptyn~o : 25.07.2013 r.) 
7. 	 Gaz-System - TAR-TT.402.120.2013/2 z dnia 24.07.2013 r. (wptyn~o: 26.07.2013 r.) 

Wnioski : 

Po ogtoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu nie zgtoszono wniosk6w. 

Uwagi: 

Uwag~ ztozyt wiceprezes zarzqdu FH BOZ SA, z siedzibq w Rzeszowie, na pismie w dniu 
12 listopada 2013 r., dotyczqCq dziatki nr 1375/22, obr. 225, w zakresie korekty linii zabudowy 
wzdtuz ciqgu pieszo-jezdnego KD/KX oraz mozliwosci pokrycia dach6w dach6wkq cementowq. 
Zarzqdzeniem Nr V1I118A12013 z dnia 15 listopada 2013 r., uwaga zostata uwzgl~dniona. 

Zgtoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 
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Wyniki post~powania dotyczC}cego transgranicznego oddziafywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzi~a potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzialywania. 

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

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6in. zm.), w ramach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci planu. 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niz 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 wpJywu na srodowisko . 
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