
PODSUMOWANIE 


do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 219/5/2011 

W REJONIE ULIC PRZEMYSLOWEJ I BOYA-ZELENSKIEGO W RZESZOWIE 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostwnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235, z pain. zm.). 

• 	 Informacje ogolne (synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawnego 
spor~dzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powaniu). 
Plan zostal opracowany na podstawie uchwaly Nr VIIJI167/2011 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 

29 marca 2011 r., w sprawie przystwienia do sporz~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 219/5/20 II w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie. 
Przes!ank~ podjctcia uchwaly Nr VIIII167/2011 Rady Miasta Rzeszowa by! zamiar ustalenia 
przeznaczenia terenow oraz okreslenia ich zagospodarowania i zabudowy. 

Uiytkownik wieczysty terenu - potencjalny inwestor zloZyI wniosek 0 spor~dzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z pr.zemaczeniem terenu pod zabudowct 
usrugow~ z mozliwosci~ lokalizacji obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000 m2

. 

Obszar objctty MPZP Nr 219/5/2011,0 powierzchni okolo 5,31 ha, polozony jest w poludniowo
zachodniej czctsci miasta, na osiedlu Staroniwa, pomictdzy ul. Przemyslow~ i ul. Boya - Zelenskiego. 

W planie wymaczono tereny zabudowy usrugowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiektow 
handlowych 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000 m2

, teren zieleni ur~dzonej, teren drogi 
wewncttrznej i teren drogi publicznej lokalnej. 

Obszar objctty planem jest w macznym stopniu zainwestowany, jednak przewidywane jest 
powictkszenie kompleksu usrugowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Przemyslowej. Plan 
gwarantuje zachowanie ladu przestrzennego poprzez okrdlenie zasad zagospodarowania terenu, zasad 
obsrugi komunikacyjnej oraz zasad ksztahowania dzialek budowlanych. 

Plan opracowany zostal przy uwzglctdnieniu wszystkich uwarunkowan wystctpuj~cych na 
obszarze objcttym planem, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Projekt planu wraz z niezbctdnymi dokumentami planistycmymi, w tym prognoz~ oddzialywania 
na srodowisko zostal opracowany zgodnie z obowi~zuj~cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pozn. 
zm.) oraz rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 
1587). 

W trakcie spor~dzania projektu planu przeprowadzono strategicm~ ocenct oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 3 
paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, 
z pozn. zm.). 

MPZP Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie zostal 

spor~dzony z zachowaniem obowi~zuj~cych procedur wynikaj~cych z ww. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 7 lipca 2011 r., oglosH 0 podjctciu uchwaly 0 przystwieniu 
do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic 



Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie w prasie miejseowej - Gazeeie Codziennej 

"NOWINY" oraz poprzez obwieszezenie na tablieaeh ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a tak.Ze 

w Biuletynie Informaeji Publieznej (BlP) na stronie internetowej Urz~du. W obwieszezeniu 

i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu (termin skladania 

wniosk6w wyznaczono do dnia 29 lipea 2011 r.). 

W ww. terminie nie zostaly zlozone wnioski, 0 kt6ryeh mowa wart. 17 pkt I ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W dniu 1 sierpnia 2011 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa wplyn<tl wniosek, zlozony przez 

uZytkownika wieczystego terenu - potencjalnego inwestora. Wniosek, na etapie przedprojektowym 

zostal uwzgl~dniony. 

Projekt planu zostal opracowany przez zesp61 praeownik6w Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 

pod kierunkiem gl6wnego projektanta planu - czlonka Poludniowej Okr~gowej lzby Urbanist6w 

z siedzib<t w Katowicach. 

Projekt MPZP Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie, 

zostal sp0fZ<tdzony wraz z prognoZ<t oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko. Zakres 

prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym 

Powiatowym lnspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. 

informaeje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r., Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniezna 

pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

W styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wys1<tPil do wlasciwyeh instytueji i organ6w 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl<tdu projektu planu wraz 

z prognoZ<t oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ w dniu 1 kwietnia 2014 r., w Gazeeie 

Codziennej "NOWINY", na tabliey ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 

lnformacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. Okreslono zasady skladania uwag. 

W dniach: od 9 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r., projekt planu, wraz z prognoz<t 

oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publieznego wgl<tdu, w siedzibie Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowaekiego 9. 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi~iami przyj~tymi 

w projekcie planu. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustaw<t, tj. do dnia 27 maja 2014 r., nie wplyn~ly 

zadne uwagi. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~za6 
alternatywnych. 

W trakcie sporz<tdzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 219/5/20 II w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie, nie byly rozpatrywane 

rozwi<tzania alternatywne. 

• 	 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 planu zostala sporZ<tdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym 
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przygotowanym na potrzeby planu oraz uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 

w Rzeszowie i Pailstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, zakres prognozy. 

Na terenach obj~tych planem nie wyst~pujet obszary i formy przyrody podlegajetce ochronie na 

podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". 

Tereny obj~te planem polozone Set w bardzo duzej odleglosci od obszarow chronionych, 

znajdujetcych si~ na terenie miasta (Rezerwat "Lisia Gora" oraz Specjalny Obszar Ochrony 

Siedliskowej pn. "Wislok Srodkowy z Doplywami" planowany do w1etczenia do sieci NATURA 

2000). Wyklucza to mozliwosc jakiegokolwiek oddziaJywania na te obszary. 

W projekcie planu uwzgl~dniono ustalenia zawarte w prognozie oddziaJywania na srodowisko. 

W rozdziale IX "Prognozy" wskazano, ze srodowisko przyrodnicze w obr~bie obszaru obj~tego 

projektem planu zostalo w przeszlosci znacznie przeksztakone w procesie urbanizacji. Polozenie 

w dzielnicy 0 charakterze przemyslowo-usrugowo-handlowym spowodowalo znaczne zabudowanie 

obiektami kubaturowymi i powierzchniami utwardzonymi. Ustalenia projektu planu nie b~det 

powodowac kolejnych, znacZ<tcych przeksztakeiI w srodowisku i nie wplynet na jego funkcjonowanie, 

a zatem nie wymagajet dzialail naprawczych. 

W prognozie nie sformulowano wnioskow, ktore wymagalyby zmiany przyj~tych rozwi<tzail. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyj~tych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
opinie wlaSciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt planu wraz z prognoZ<t oddziaJywania na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 

Przedmiotowy projekt zaopllllOwany zostal, bez wnoszenia uwag, pismem znak: 

WOOS.410.4.12.2014.AP-6 z dnia 20 lutego 2014 r. 

Projekt planu wraz z prognoZ<t oddzialywania na srodowisko, zostal przekazany do uzgodnienia 

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 

Przedmiotowy projekt zmiany zostal uzgodniony pismem znak: PSNZ.4612-2-2120 14, z dnia 19 

lutego 2014 r. 

PowyzsZ<t opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 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 projektu planu na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po 	zawiadomieniu wlaSciwych organow i instytucji 0 przyst'tPieniu do spofZ<tdzenia planu, 

wnioski zloZyli: 

ZafZ<td Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-III. 7634.1.61.20 II.ADS, z dnia 18 lipca 

2011 r., 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.743.1.80.2011, z dnia 25 lipca 2011 r., 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOS.410.3.126.2011.AP-2, z dnia 8 lipca 2011 r., 

Okr~gowy Urzetd Gorniczy w Krosnie - pismo znak: KR0/5121731l11MA, Z dnia 8 lipca 2011 r., 
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Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
GM-750/224/II,zdnia 151ipca2011 r., 


Operator Gazoci~ow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie - pismo 

znak: TIA02.359.2011.KP z dnia 20 lipca 2011 r., 


Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562114-2/l1 , 
z dnia 28 lipca 2011 r., 


Karpacka Spolka Gazownictwa sp. z o. o. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 

- pismo znak: KSG llI/OTO/OnO/49/2/11, z dnia 25 lipca 2011 r., 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala nr VIlII2013, z dnia 28 listopada 

2013 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.18.20 14.EP, z dnia 10 lutego 2014 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-IV.743 .2.14.2014, z dnia 13 lutego 2013 r., 


Zarz~d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-XVIII.7634.17.2014.ADS, z dnia 25 

lutego 2014 r., 


Wojewodzki UrZ£ld Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3.5150.8.2014, z dnia 10 lutego 2014 r., 


Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gorniczego w Krosnie - pismo znak: KRO.512.12.20 14.KM, 

z dnia 20 lutego 2014 r., 


Miejski Zarzetd Drog w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.138.2014.WK, z dnia 12 lutego 

2014 r., 


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

~ 	 Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przystctPieniu do sporZ£ldzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 219/5/20 II w rejonie ulic Przemys!owej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie, 
w wyznaczonym terrninie ti. do 29 lipca 2011 r., nie zostaly zlozone wnioski, 0 ktorych mowa 
wart. 17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W dniu 1 sierpnia 2011 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa wplynet! wniosek, zlozony przez 
uZytkownika wieczystego terenu potencjalnego inwestora. Wniosek, na etapie 
przedprojektowym zostal uwzgl~dniony. 

~ 	 Uwagi: 
Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/20 II w rejonie ulic 
Przemys!owej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie, w wyznaczonym terrninie tj. od 9 kwietnia 
2014 r. do 27 maja 2014 r., nie zostaly z!ozone uwagi, 0 ktorych mowa w art. 17 pkt II ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia post~powania dotycZ£lcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono mozliwosci znacZ£lcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 
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• 	 Propozycje dotyc~ce metod i cZfstotIiwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 

realizacji postanowieo dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie, powinien bye 
dokonywany, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6m. zm.), w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, w celu oceny aktualnosci Studiwn i plan6w miejscowych. 

Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 
Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
ustalen plan.u, nie rna wi~c potrzeby okreslania specjaloego systemu monitoringu wplywu na 
srodowisko. 
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