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PODSUMOWANIE 


00 MPZP NR 164/3/2008 "STAROMIESCIE-BRZEZNIK-WSCHOO" W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoieczefJstwa wochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p6in. zm.) 

• 	 Informacje og61ne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w postf1powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostat opracowany na podstawie 
uchwaty Nr XXXl/488/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 164/3/2008 "Staromiescie-Brzeinik-Wschod" w Rzeszowie. 

W planie wyznaczono tereny pod zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq jako funkcj~ 
dominujqcq. Uzupetniono jq 0 tereny niezb~dne dla realizacji infrastruktury technicznej , 
w tym drog publicznych, oraz nieuciqiliwe ustugi , a takie tereny zieleni osiedlowej. Ola 
terenow zabudowy ustalono niezb~dne parametry oraz zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenow, w dostosowaniu do istniejqcych uwarunkowan charakteru 
planowanej zabudowy. 

Ustalenia projektu planu nie naruszajq ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq 
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. z poin . zm. W projektowanej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej Studium, w granicach planu, przewiduje si~ zabudow~ 
mieszkaniowq wielorodzinnq, ustugi komercyjne z dopuszczeniem ustug publicznych oraz 
zielen urzqdzonq. 

Przyj~te w projekcie planu ustalenia uwzgl~dniajq wyst~pujqce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiqzania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami sqsiednimi. Plan uwzgl~dnia rowniez przepisy odr~bne, w tym ustaw~ z dnia 21 
marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U. Nr 14, poz. 60, z poin. zm .) i rozporzqdzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Oz. U. nr 43, 
poz. 430, z poin. zm.) , a takZe rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich 
usytuowanie (Oz. U. Nr 75, poz. 690, z poin. zm.). 

Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozy oddziatywania na 
srodowisko oraz prognozy skutkow finansowych zostat opracowany 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 poin . zm.) oraz 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. z 2003 r., 
Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu planu przeprowadzono strategicznq ocen~ oddziatywania 
na srodowisko, z zapewnieniem udziatu spoteczenstwa, stosownie do wymogow ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko 
(Oz. U. z 2013 r., poz. 1235, z poin. zm.). 

Plan zostat sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych procedur wynikajqcych z ww. 
przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 11 czerwca 2008 r., w gazecie codziennej "Nowiny", 
ogtosH 0 przystqpieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 164/3/2008 "Staromiescie-Brzeinik-Wschod" w Rzeszowie, a takZe 



poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach og~oszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa 
oraz 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 4 lipca 2008 r. 

W wyznaczonym w og~oszeniu terminie do Prezydenta Miasta Rzeszowa z~ozono 2 
wnioski do planu. 

Projekt zosta~ zaopiniowany pozytywnie Uchwa~q nr 1/1V//2013 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej z dnia 27 czerwca 2013 r. Nast~pnie Prezydent Miasta 
Rzeszowa wystqpH 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu do w~asciwych 
organ6w administracji rzqdowej i jednostek organizacyjnych od dnia 22 lipca 2013 r. (na 
okres co najmniej 21 dni). Og~oszenie 0 wy~ozeniu do wglqdu publicznego ukaza~o si~ w dniu 
5 wrzesnia 2013 r. w gazecie codziennej "Nowiny", a takZe poprzez obwieszczenie 
zamieszczone na tablicach og~oszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. Projekt planu wraz z prognozq 
oddzia~wania na srodowisko wy~ozono do publicznego wglqdu w dniach od 13 wrzesnia do 
11 pazdziernika 2013 r. Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie planu 
odby~a si~ w dniu 10 pazdziernika 2013 r. Do projektu planu, w terminie podanym 
w og~oszeniu, tj . do dnia 25 pazdziernika 2013 r., wptyn~~a jedna uwaga dotyczqca 
przyj~tych w projekcie planu rozwiqzar'l. Zarzqdzeniem Nr VI/1188/2013 z dnia 15 listopada 
2013 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnq~ 0 nie uwzgl~dnieniu uwagi wniesionej do 
projektu planu. Informacja 0 podj~tych rozstrzygni~ciach w formie zarzqdzenia zosta~a 
zamieszczoae w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urz~du Miasta 
Rzeszowa. 

Uchwa~q Nr LXVIII/1239/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa 
uchwali~a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 "Staromiescie
Brzeznik-Wsch6d"w Rzeszowie, podejmujqc jednoczesnie rozstrzygni~cie w sprawie 
rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi~zan alternatywnych: 

W trakcie sporzqdzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 164/3/2008 "Staromiescie-Brzeznik-Wsch6d" w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwiqzar'l 
alternatywnych. Dotyczy~y one zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu, 
a przede wszystkim wielkosci i sposobu zagospodarowania teren6w us~ug osiedlowych. 
Przeznaczenie w projekcie planu teren6w, ich wielkosc i ksztatl ograniczona by~a 
koniecznosciq uwzgl~dnienia: 

ustaler'l obowiqzujqcego dokumentu Studium Uwarunkowan Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwajq 
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z p6zn. zm., kt6rego ustalen projekt planu 
nie moze naruszac, 

- istniejqcego sqsiedztwa i powiqzan z nim zwiqzanych , 
- uwarunkowan okreslonych w opracowaniu ekofizjograficznym, sporzqdzonym dla 

terenu obj~tego opracowaniem projektu planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko: 

Do projektu planu zosta~a sporzqdzona prognoza oddzia~ania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym, na potrzeby niniejszego projektu 
planu, oraz zakres prognozy uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie i Par'lstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawiera~a uwag do projektu planu. W planie uwzgl~dniono ustalenia 
zawarte w prognozie oddzia~wania na srodowisko. Ustalenia tego planu nie spowodujq 
znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotyczq. 
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• 	 Informacja w jaki spos6b zostafy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostafy 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 
ustawy: 

Projekt planu wraz z prognozq oddzia~ywania na srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
Pismem znak: WOOSA10A.147.2013.AP-6, z dnia 1 sierpnia 2013 r. - projekt planu 
zosta~ zaopiniowany bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddzia~ywania na srodowisko, 
projekt zosta~ przekazany do uzgodnienia do Par'lstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZA612-2-21/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 
- projekt planu zosta~ uzgodniony bez uwag. 

PowYZSZq opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostafy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgloszone uwagi i wnioski ; 

1) 	 Uwagi i wnioski zg~oszone 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 w~asciwych organ6w instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 

planu, wnioski z~ozyli : 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Par'lstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie 
pismo znak: WZ.5562/35/08 z dnia 11czerwca 2008 r. , 

Komenda Miejska Par'lstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: 

MZ.5562/12/2/08 z dnia 24 czerwca 2008 r., 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/67/08/MA 

z dnia 13 czerwca 2008 r., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzia~ w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/105/08 z dnia 24.06.2008 r. , 

Telekomunikacja Polska Pion Sieci i Platform Grupy TP - pismo znak: 

TSTRDrrSTOPRAfTSTOPI RRU/46/08 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7041-1-86/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. , 

Operator Gazociqg6w Przesy~owych GAl-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzia~ w Tarnowie 
pismo znak: TT-0300-52/08 Jas/GG/01 z dnia 26 czerwca 2008r., 

PGE Dystrybucja - pismo znak: SR-11IDP5662/PP-16/843/2008 z dnia 27 czerwca 

2008 r. 

Urzqd Marsza~kowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PBPP

ZK.7323/1/74/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. , 

Podkarpacki Urzqd Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: SR.IV-0718-2/80108 z dnia 

02 lipca 2008 r., 

Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: 

NU-5060-R-75-3421/AS/08 z dnia 09 lipca 2008 r., 

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Oddzia~ Zak~ad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo znak: TR-0720/47/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18-WOO
7048-2-35/08/ap. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwa~a nr 1/1VI12013 z dnia 

27 czerwca 2013 r. , 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak 

WOOS.410.4.147.2013.AP-6, z dnia 1 sierpnia 2013 r. , 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie pismo znak: 

KRO.512.65.2013.KM I.dz 19354/08/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. , 

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo 

znak: UOZ-Rz-3-5150.83.2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r., 

Wojewoda Podkarpacki , Kierownik Oddzia~u w Wydziale Infrastruktury - pismo 

znak: I.IV.743.2.90.2013 z dnia 261ipca 2013 r., 

Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.5.132.2013. EP z dnia 24 lipca 2013 r., 

Okr~gowy Urzqd G6rniczy w Krosnie - pismo znak: KRO.512.65.2013.KM 

I.dz 19354/08/2013 z dnia 07 sierpnia 2013 r., 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-2
21/2013 z dnia 7 sierpnia.2013 r., 

PGNIG SPV Sp. z 0.0. w Warszawie - Oddzia~ w Tarnowie - pismo znak : 

KSG I/IIOTO/0720/58/2/13 z dnia 9 sierpnia 2013 r. 


Zg~oszone wnioski, uwagi , uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

2) Wnioski: 
Po og~oszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w dniu 11 czerwca 2008 r. , 

w gazecie codziennej "Nowiny", a tak.Ze poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach 
og~oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Urz~du, w wyznaczonym terminie do dnia 4 lipca 2008 r., do 
Prezydenta Miasta Rzeszowa zhzono 2 wnioski do planu. 

Pierwszy wniosek dotyczy~ przeznaczenia dzia~ek nr 525/1 , 525/2 i 525/3, obr. 216 pod 
zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq oraz pod us~ugi komercyjne . W odniesieniu do 
dzia~ki nr 525/3, obr. 216, wniosek ten zosta~ rozpatrzony pozytywnie. W odniesieniu do 
dzia~ek nr 525/1 i 525/, obr. 216, wniosek pozosta~ bez rozpatrzenia . 

Drugi wniosek dotyczy~ przeznaczenia dzia~ek nr 552/1 , 552/2, 552/3, 552/4 i 553 obr. 
216, pod budownictwo mieszkaniowe wysokie oraz pod us~ugi komercyjne . W odniesieniu do 
dzia~ki nr 553, obr. 216, wniosek ten zosta~ rozpatrzony pozytywnie . W odniesieniu do dzia~ki 
nr 552/1 , obr. 216, oraz do cz~sci dzia~ki nr 553, obr. 216, wniosek zosta~ rozpatrzony 
negatywnie. W odniesieniu do dzia~ek nr 552/2, 552/3 i 552/4, obr. 216, do cz~sci dzia~ki 
nr 553, obr. 216, wniosek pozosta~ bez rozpatrzenia. 

3) 	 Uwagi: 
Do wyhzonego do publicznego wglqdu w dniach od 13 wrzesnia do 11 pazdziernika 
2013 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 
"Staromiescie-Brzeznik-Wsch6d" w Rzeszowie, w terminie sk~adania uwag do dnia 
25 pazdziernika 2011 r. , w~yn~~a jedna uwaga. Dotyczy~a ona ustalen projektu planu 
dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq, us~ugi, zielen 
urzqdzonq, publiczne ulice lokalne i dojazdowe, oraz obiekty i urzqdzenia infrastruktury 
technicznej . Zarzqdzeniem Nr V1/1188/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 
15 listopada 2013 r., uwaga nie zosta~a uwzgl~dniona . Szczeg&owy spos6b 
rozpatrzenia uwagi zawiera za~qcznik do tego zarzqdzenia. 

Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 
"Staromiescie-Brzeznik-Wsch6d" w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia 
wraz z za~qcznikami. Za~qcznik nr 3 do uchwaty stanowi rozstrzygni~cie 0 sposobie 
rozpatrzenia uwag z~ozonych do ustalen przyj~tych w projekcie planu, a nieuwzgl~dnionych 
przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rada Miasta r6wniez nie uwzgl~dni~a tych uwag. 
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2012 r., poz. 647 z p6zn. zm.) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu , ze nie 
narusza on ustalen studium, rozstrzygajqc jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposob6w realizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. 
Rada Miasta Rzeszowa po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium, rozstrzygajqc 
jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzgh;~dnionych uwag, przyj~a plan uchwatq 
Nr LXV1I1/1239/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczC\cego transgranicznego oddziafywania na 
srodowisko, jezeli zostaJo przeprowadzone; 

Nie zachodzita potrzeba postt?Powania dotyczqcego transgranicznego oddziatywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddziatywania. 

• 	 Propozycje dotyczC\ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu 
skutk6w realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 164/3/2008 "Staromiescie-Brzeznik-Wsch6d" w Rzeszowie winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.), w ramach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej 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. Nie ma wit?c potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systemu 
monitoringu wptywu na srodowisko. 
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