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PODSUMOWANIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 247/15/2012 W REJONIE UL. DUKIELSKIEJ W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 

ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013 r. poz. 1235, z p6in. zm.) 

• Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powaniu) 

przystqpienie do sporzqdzenia projektu planu Nr 247/15/2012 w rejonie ul. Oukielskiej 
w Rzeszowie nastqpito w oparciu 0 uchwatEil Nr XliV/853/2012 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 18 grudnia 2012 r. 

Uchwatq 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu zostat objEilty obszar 0 powierzchni 
okoto 0,11 ha, potozony przy ul. Oukielskiej w Rzeszowie. 

Na terenie obowiqzuje obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 14/1/98 w rejonie ulic: ul. Strzyzowskiej, Ustrzyckiej, Oukielskiej i Krosnienskiej w Rzeszowie, 
uchwalony przez RadEil Miasta Rzeszowa Uchwatq Nr LV1/134/2001 z dnia 25 wrzesnia 2001 r. 
W zwiqzku z nowymi potrzebami wtasciciela nieruchomosci objEiltych granicami projektu planu, 
kt6ry wnosit 0 zmianEil zwiEilkszenia dopuszczalnej ilosci kondygnacji uzytkowych budynku 
z jednej do dw6ch, uchwatq Nr XliV/853/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 
2012 r. przystqpiono do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
na tym terenie. 

Obszar objEilty planem, w obecnie obowiqzujqcym Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa przeznaczony jest w szczeg61nosci pod 
parkingi, uzupetniajqco ustugi komercyjne. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 
w rejonie ul. Oukielskiej w Rzeszowie, wraz z niezbEildnymi dokumentami planistycznymi, w tym 
prognozq oddziatywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych, zostat 
opracowany przez zespOt projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod kierunkiem cztonka 
izby urbanist6w, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 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 dotycz~ce udziafu spofeczenstwa w procedurze sporz~dzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 18 grudnia 2012 r., ogtosit 0 przystqpieniu do 
sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy 
ul. Oukielskiej w Rzeszowie - poprzez ogtoszenie w prasie miejscowej - gazecie codziennej 
"Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogtoszen w UrzEildzie Miasta Rzeszowa, a takze 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej UrzEildu. W obwieszczeniu 
i ogtoszeniu podano termin i zasady sktadania wniosk6w do projektu planu, (termin sktadania 
wniosk6w wyznaczono do dnia 30 stycznia 2013 r.). 

Po ogtoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, nikt z zainteresowanych nie ztozyt 
wniosk6w do planu. 

Obszar objEilty granicami planu oraz tereny sqsiednie Sq w catosci zainwestowane 
i zagospodarowane w oparciu 0 zapisy obowiqzujqcego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: ul. Strzyzowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej 
i Krosnienskiej w Rzeszowie. 

Zainwestowanie terenu objEiltego opracowaniem obejmuje fragment drogi publicznej 
dojazdowej, teren parkingu oraz teren zabudowy ustugowej. 
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W przedmiotowym planie utrzymuje si~ dotychczasowe przeznaczenie teren6w. Dopuszcza si~ 
natomiast mozliwosc zwi~kszenie ilosci kondygnacji uzytkowych budynku z jednej do dw6ch na 
terenie zabudowy us~ugowej - zgodnie z wnioskiem ~asciciela terenu, wprowadzaj~c 
jednoczesnie nieznaczn~ korekt~ przebiegu linii rozgraniczaj~cej drogi publicznej dojazdowej 
i terenu zabudowy us~ugowej , dostosowuj~c j~ w ten spos6b do istniej~cego sposobu 
zagospodarowania terenu. 

W projekcie miejscowego planu przyj~to ustalenia dotycz~ce przeznaczenia teren6w 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) 1U, 0 powierzchni ok~o 0,05 ha, pod us~ugi nieuci~zliwe, w szczeg61nosci us~ugi 
oswiaty; 

2) 1KS, 0 ~~cznej powierzchni oko~o 0,05 ha, pod parking dla samochod6w osobowych; 
3) 1 KDD, 0 powierzchni oko~o 0,01 ha, pod fragment drogi publicznej dojazdowej. 

Na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2013 r., Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna pozytywnie zaopiniowa~a przed~ozony projekt planu. 

Zosta~a sporz~dzona 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 sformu~owano wnioski dotycz~ce przyj~tych rozwi~zan w projekcie planu 
w aspekcie ich w~u na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwi~zania odnosnie 
sposob6w zminimalizowania negatywnych skutk6w realizacji ustalen planu. Nast~pnie projekt 
planu wraz z prognoz~ oddziatywania na srodowisko zostat przekazany do zaopiniowania 
i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami prawa, we wrzesniu 
2013 r. Projekt uzyska~ pozytywne opinie i uzgodnienia. 

Og~oszenie i obwieszczenie 0 terminie wytozenia do publicznego wgl~du projektu planu 
i prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej ukazato si~ dnia 10 grudnia 2013 r. w gazecie 
codziennej "Nowiny", na tablicy og~oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. Okreslono r6wniez zasady sk~adania 
uwag - termin, miejsce i form~. 

Nast~pnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 247/15/2012 w rejonie ul. Dukielskiej w Rzeszowie wraz z prognoz~ oddzia~ywania na 
srodowisko, zosta~ wytozony do publicznego wgl~du w siedzibie Biura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. stowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 18 grudnia 2013 do 22 stycznia 
2014 r. W dniu 8 stycznia 2014 r. odbyta si~ dyskusja publiczna nad rozwi~zaniami przyj~tymi 
w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 
w rejonie ul. Dukielskiej w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustaw~ , nie kr6tszym niz 
14 dni od dnia zakonczenia okresu wytozenia projektu planu, tj. od 18 grudnia 2013 r. do 
51utego 2014 r., nie w~n~a zadna uwaga dotycz~ca przyj~tych w nim rozwi~zan . 

Uchwa~~ Nr LXIXl1274/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. zosta~ 
uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 
w rejonie ul. Dukielskiej w Rzeszowie. 

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

Do projektu planu zosta~a sporz~dzona prognoza oddzia~ywania na srodowisko. 
przy opracowywaniu Prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie stwierdza si~ znikomy wptyw ustalen planu na srodowisko. W terenie obj~tym 
projektem planu, oddzia~anie na srodowisko dotyczyc b~dzie przede wszystkim: poziomu 
ha~asu, stanu powietrza atmosferycznego, powierzchni terenu oraz redukcji powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Realizacja ustalen planu spowoduje uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej. 
Zmniejszy si~ nieznacznie infiltracja w6d opadowych do podtoza. Zakaz przedsi~wzi~c zawsze 
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znacz~co lub potencjalnie znacz~co oddzia~ywuj~cych na srodowisko oraz wprowadzenie 
nieprzekraczalnej linii zabudowy zapewni~ brak negatywnego oddzia~ywania na srodowisko 
i tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w s~siedztwie. Utwardzenie powierzchni dla 
parkingu dla samochod6w osobowych spowoduje redukcj~ powierzchni biologicznie czynnej 
i zmniejszy mozliwosc infiltracyjnych terenu, natomiast nie pogorszy si~ w znacznym stopniu 
klimat akustyczny w jego otoczeniu. Droga publiczna dojazdowa zapewniaj~ca obs~ug~ 
komunikacyjn~ omawianego obszaru, nie spowoduje pogorszenia warunk6w klimatu 
akustycznego i przyczyni si~ do usprawnienia ruchu w tym terenie. 

Wed~ug prognozy warunki wodne oraz klimatyczne terenu nie ulegn~ zmianie. Zmiany 
wprowadzone przez realizacj~ planu, b~d~ mia~ oddzia~anie lokalne. 
Przyj~te w planie rozwi~zania, w aspekcie ich w~ywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wtasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko 
Projekt planu wraz z prognoz~ oddzia~ania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS pismem 
znak: WOOSA10A.182.2013.AP-6 z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (w~yn~o 16 pazdziernika 
2013 r.), zaopiniowa~ bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoz~ oddzia~ania na srodowisko 
projekt zosta~ przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Pismami znak: SNZ.9020.5.172.2013. EP z dnia 3 pazdziernika 2013 r. 
(w~yn~o 7 pazdziernika 2013 r.) oraz PSNZ.4612-2-29/2013 z dnia 18 pazdziernika 2013 r., 
(w~n~o 23 pazdziernika 2013 r.). projekt planu zosta~ pozytywnie zaopiniowany przez te 
organy. 

Powyzsze opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

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

Uwagi i wnioski zg~oszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 wvv. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : 

Po zawiadomieniu w~asciwych organ6w instytucji 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia 
planu, w wyznaczonym terminie wnioski z+ozyli: 

1. 	 Komenda Wojew6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - WZ.5562.96.2012 
z dnia 02 .01 .2013 r. (w~n~o 04.01 .2013 r.) 

2. 	 Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - MZ.5562.1-2.13 z dnia 
08.01 .2013 r. (w~yn~o 09.01.2013 r.) 

3. 	 Operator Gazoci~g6w Przesyrowych GAl-SYSTEM w Tarnowie - TT.402.214.2012.GG.1 
z dnia 07.01.2013 r. (w~n~~o 09.01.2013 r.) 

4. 	 Okr~gowy Urz~d G6rniczy w Krosnie - KRO/512/127/12/MA z dnia 31.12.2012 r. (w~yn~~o 
10.01 .2013 r.) 

5. 	 Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddzia~ w Sanoku 
DEM/ZG/Sanokl16/2013 z dnia 10.01.2013 r. (w~n~~o 16.01.2013 r.) 

6. 	 Wojewoda Podkarpacki - 1-IV.743.1.1.2013 z dnia 03.01.2013 r. (w~n~~o 11 .01.2013 r.) 
7. 	 Urz~d Marsza~kowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - PP-1I1.7634.1.291.2012.ADS z dnia 

10.01.2013 r. (w~n~o 14.01 .2013 r.) 
8. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOS.410.3.168.2012.AP-2 

z dnia 14.01 .2013 r. (w~n~+o 16.01.2013 r.) 
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9. PGE Dystrybucja S.A. Oddzia~ Rzesz6w - RS-8/DP-23099-PP-16/18/2012/2013 z dnia 

17.01 .2013 r. (wptyn~o 18.01 .2013 r.) 
10. Telekomunikacja 	 Polska Dzi~ Zarzqdzania Zasobami Sieci 

TOTTESCU/R/4/13740/JD/13z dnia 18.01 .2013 r. (wptynE;l~o 21 .01.2013 r.) 
1. Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w przemyslu Delegatura w Rzeszowie 

UOZ-Rz-3.5150.1.2013 z dnia 23.01.2013 r. (w~yn~o 25.01 .2013 r.) 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu z~ozone w terminie: 
1. 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwa~a nr V/1/2013 z dnia 

13 sierpnia 2013 r. 
2. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOS.410.4.182.2013.AP-6 

z dnia 15.10.2013 r. (wptyn~o 16.10.2013 r.) 
3. 	 Par'lstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - SNZ.9020.5.172.2013.EP 

z dnia 03.10.2013 r. (wptyn~o 07.10.2013 r.) 
4. 	 Par'lstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - PSNZ.4612-2-29/2013 z dnia 

18.10.2013 r., (wptyn~o 23.10.2013 r.) 
5. 	 Wojewoda Podkarpacki 1-IV.743.2.117.2013 z dnia 08.10.2013 r. 

(w~yn~o 10.10.2013 r.) 
6. 	 Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 

L.dz.UOZ-Rz-3.5150.11 0.2013 z dnia 03.10.2013 r. (w~ynE;l~o 11 .10.2013 r.) 
7. 	 Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - ID.7323.145.2013.WKL.dz. 19336 z dnia 

14.10.2013 r. (wptyn~o 15.10.2013 r.) 
8. 	 Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - RR-XV.7634.19.2013.ADS z dnia 

15.10.2013 r. (wptynE;l~o 22.10.2013 r.) 
9. 	 Operator Gazociqg6w Przesy~owych Gaz-System S.A. Oddzia~ w Tarnowie 

TAR-TT.402.17 4.2013/2 z dnia 11.10.2013 r. (w~ynE;l~o 15.10.2013 r.) 
10. Telekomunikacja 	 Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Ewidencja i Standardy 

Infrastruktury Dzia~ Ewidencji i Zarzqdzania Danymi 0 Infrastrukturze 2-Krak6w 
TODDKKU/25165/859/JKl2013 z dnia 15.10.2013 r. (w~yn~o 17.10.2013 r.) 

Wnioski: 

Po og~oszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu nie zg~oszono wniosk6w. 

Uwagi: 

Do wytozonego do publicznego wglqdu projektu planu nie z~ozono uwag. 

Zgtoszone uzgodnienia i opinie przyjE;lto do prac nad projektem planu. 

Wyniki postQPowania dotyczitcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeli 
zostafo przeprowadzone 

Nie zachodzi~a potrzeba postE;lpowania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzialywania. 
Propozycje dotyczitce metod i czQstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowieri dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 247/15/2012 w rejonie ul. Dukielskiej 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 

. przedst~wi.a;f\~~~Wie Miasta. 
j\ l .bkresloD~ .usta~o¥¥Aprocedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
,". planu miejs~ow~gOj 'j Nie ma wiE;lc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
,, ·monitoringu wrXywu~(]a srodowisko. 

"'!"'" ~- 'I~t 
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