
PODSUMOWANIE 


do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 245/13/2012 
PRZY UL. KOPISTO 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 pOin. zm.). 

• 	 Informacje ogolne (synteza ustalen planu oraz przebieg trybu fonnalno - prawnego 
sporz~dzenia planu, w tym informacja 0 udziale spoieczenstwa w post~powaniu). 

Plan zostal opracowany na podstawie uchwary Nr XLIII/828/2012 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 
4 grudnia 2012 r., w sprawie przysuwienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie. 
Przeslankq podj~cia uchwary Nr XLIIV828/2012 Rady Miasta Rzeszowa byl zamiar ustalenia 

przeznaczenia teren6w oraz okreslenia ich zagospodarowania i zabudowy. 

Na przedmiotowym obszarze, stanowiqcym przestrzennq calosc, obowiqzywary wczesniej dwa 

odr~bne plany. Cz~sc p6mocna, 0 powierzchni oko1o 1,08 ha, obj~ta byla Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 86116/2004 w rejonie ul. Karowej i Kopisto w Rzeszowie, 
w cz~sci oznaczonej konturem ABCDEFGHIJKLMNO. Cz~sc porudniowa, 0 powierzchni okol0 

0,33 ha, obj~ta byla Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 15116-B/2007 
w rejonie ul. Karowej i Kopisto w Rzeszowie. 

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 245113/2012 przy 
ul. Kopisto w Rzeszowie, 0 powierzchni okol0 1,41 ha, pozwolil0 na zasuwienie dw6ch r6znych 
akt6w prawa miejscowego - jednym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Z wnioskiem 0 sporzqdzenie zrniany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 86116/2004 w rejonie ul. Karowej i Kopisto w Rzeszowie, w cz~sci oznaczonej konturem 

ABCDEFGHIJKLMNO, wysUWi1 wbsciciel cz~sci dzialek obj~tych tym planem, kt6ry nosi si~ 

z zamiarem rozbudowy istniejqcego zesporu usrugowego. 

W planie wyznaczono tereny zabudowy usrugowej oraz teren og6lnodost~pnego ciqgu pieszego. 

Obszar obj~ty planem jest w znacznym stopniu zainwestowany, jednak przewidywane jest 
powi~kszenie kompleksu usrugowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Kopisto oraz zabudowa 

dzialek w poludniowo-zachodniej cz~sci terenu. Plan gwarantuje zachowanie ladu przestrzennego 

poprzez okreslenie zasad: zabudowy i zagospodarowania terenu, obsrugi komunikacyjnej oraz 
ksztahowania dzialek budowlanych. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~pujqcych na 

obszarze obj~tym planem, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowail i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Projekt planu wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzia1ywania 
na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi 

w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. 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 (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 



W trakcie sporZlldzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ ocen~ oddzialywania na 

srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w 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 (Oz. U. z 2013 r., 

poz. 1235, z p6in. zm.). 

MPZP Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie zostal sporZlldzony z zachowaniem 

obowi¥uj~cych procedur wynikaj~cych z ww. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 27 grudnia 2012 r., oglosil 0 podj~ciu uchwaly 

o przystqpieniu do sporZlldzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 245/13/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 

"NOWlNY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, a takZe 

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du. W obwieszczeniu 

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

wniosk6w wyznaczono do dnia 30 stycznia 2013 r.). 

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

27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

pod kierunkiem glownego projektanta planu - czlonka Poludniowej Okr~gowej Izby Urbanist6w 

z siedzib~ w Katowicach. 

Projekt MPZP Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie, zostal sporz~dzony wraz 

z prognoZll oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono 

z Regionalnym Oyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje 

zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r., Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektonjczna 

pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

W 	 marcu 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil do wlasciwych instytucji i organow 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl~du projektu planu wraz 

z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, ukazalo si~ w dniu 2 lipca 2014 r., w Gazecie Codziennej 

"NOWINY", na tablicy ogloszen w Ur~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji 

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

W dniach: od 10 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r., projekt planu, wraz z prognoZll 

oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl~du, w siedzibie Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowackiego 9. 

W dniu 23 lipca 2014 r. odbyla si~ dyskusja publiczna nad rozwi'lZaniami przyj~tymi w projekcie 

planu. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawq, tj. do dnia 22 sierpnia 2014 r., DIe 

wplyn~ly Zadne uwagi. 

• 	 Uzasadoieoie wyboru przyj~tego dokumeotu W odoiesieoiu do rozpatrywaoycb rozwi~zan 
alteroatywoych. 

W trakcie sporZlldzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie, nie byly rozpatrywane rozwi'lZania alternatywne. 
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• 	 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 spor~dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym 
przygotowanym na potrzeby planu oraz uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 

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

Na terenach objytych planem nie wystypuj~ obszary i fonny przyrody podlegaj~ce ochronie na 

podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". 
Tereny objyte planem polozone s~ w bardzo duzej odleglosci od obszar6w chronionych, 

znajduj~cych siy na terenie miasta (Rezerwat "Lisia G6ra" oraz Specjalny Obszar Ochrony 

Siedliskowej pn. "Wislok Srodkowy z Doplywami" planowany do wl~czenia do sieci NATURA 
2000). Wyklucza to mozliwos6 jakiegokolwiek oddzialywania na te obszary. 

W projekcie planu uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale VIII ,,Prognozy" wskazane zostaly zasady: ochrony srodowiska wodnego, ochrony 

przyrody, ochrony powietrza, zabezpieczenia przed halasem, zapewnienia ladu przestrzennego 
i ochrony krajobrazu. Maj~ one na celu zapobiezenie potencjalnym, negatywnym skutkom realizacji 

ustalen planu, na poszczeg61ne elementy srodowiska. 

W prognozie nie sfonnulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyjytych rozwi~zan. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych 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 progno~ oddzialywania na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOSAI OAAO.20 14.AP-6 z dnia 24 
kwietnia 2014 L, wni6sl 0 uzupelnienie dokumentacji i nakazal: 

1) 	 wymieni6 cele srodowiskowe okreslone dla jednolitych czysci w6d powierzchniowych 

i podziemnych narazonych na oddzialywanie skutk6w realizacji przedmiotowego 

projektu planu; 
2) 	 wyjasni6 czy zapisy projektu dokumentu wzmacniaj~ realizacjy cel6w srodowiskowych, 

wyznaczonych dla jednolitych czysci w6d powierzchniowych i podziemnych, 

ewentualnie czy lagod~ te cele, czy maj~ jakiekolwiek znaczenie dla danego celu 

srodowiskowego lub uniemozliwiaj~ ich osi~iycie (tj. koliduj~ z tymi celami); 

3) 	 uzupelni6 zapisy ww. projektu planu, dotyc~ce sposobu ujycia, oczyszczania 
i odprowadzenia sciek6w przemyslowych, w zwi~zku z mozliwosci~ ich powstania na 
terenach zabudowy usrugowej (U.1 i U.2). 

Po uzupelnieniu tekstu planu i prognozy oddzialywania na srodowisko zgodnie ze stanowiskiem 

RDOS, projekt wraz z progno~ zostal przekazany do ponownego zaopiniowania. Pismem znak: 

WOOSA10AAO.2014.AP-10 z dnia 21 maja 2014 r., projekt MPZP Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto 
w Rzeszowie, zaopiniowany zostal, bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko, zosta! przekazany do uzgodnienia 

przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. 

Przedmiotowy projekt zostal uzgodniony pismem znak: PSNZA612-2-9/2014, z dnia 29 kwietnia 
2014 r. 

Powyzs~ opiniy i uzgodnienie przyjyto do prac nad projektem planu. 
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• 	 Infonnacja w jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit 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 organ6w i instytucji 0 przyst<ij)ieniu do sporzqdzenia planu, 

wnioski zloZyli: 


Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-III.7634.1.289.2012.ADS, z dnia 10 


stycznia 2013 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.N.743.1.1.20l3, z dnia 9 stycznia 2013 r., 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 


WOOSAI0.3.168.2012.AP-2, z dnia 14 stycznia 2013 r., 


Okr~gowy Urzqd G6miczy w Krosnie - pismo znak: KR0/512II27II21MA, z dnia 31 grudnia 

2012 r., 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo znak: 


DEMJZG/SanoklI6/20l3 , z dnia 10 stycznia 2013 r., 


Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 


znak: TT.402.214.2012.GG.l z dnia 7 stycznia 20 l3 r., 


Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.l-2.l3, 


z dnia 8 stycznia 2013 r., 


Telekomunikacja Polska - pismo znak: TOTTESCUIRl4/13740/JDIl3, z dnia 18 stycznia 2013 r., 


PGE Dystrybucja S.A. - pismo znak: RS-8/DP-23099IPP-16/18/2012/2013, z dnia 17 stycznia 


2013 r., 


Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z o. o. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 


- pismo znak: KSG llVOTOIOnO/6/21l3, z dnia 17 stycznia 2013 r., 


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


UOZ-Rz-3.5150.1.20l3, z dnia 23 stycznia 2013 r., 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 


Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala or I1V2014, z dnia 20 lutego 


2014 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 


SNZ.9020.11.79.2014.EP, z dnia 22 kwietnia 2014 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-N.743.2.35.2014, z dnia 18 kwietnia 2014 r., 


Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-XVill.7634.68.2014.ADS, z dnia 29 


kwietnia 2014 r., 


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


UOZ-Rz-3.5150.38.2014, z dnia 24 kwietnia 2014 r., 


Polska Sp6lka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie - pismo znak: KSG IIVOTOIOnO/25/21l4, 

z dnia 16 kwietnia 2014 r., 


Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie - pismo 


znak: OT-DL.402.231.20 14/2 z dnia 18 kwietnia 2014 r., 
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Orange Polska S.A.- pismo znak: TOODKKU118242/239/JK/2014 , z dnia 6 maja 2014 r. , 

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

~ 	 Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przystijJieniu do sporli\cdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 245/ 13/2012 przy u1. Kopisto w Rzeszowie, w wymaczonym terminie tj. do 
30 stycznia 2013 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 24 maja 2013 T. do Prezydenta Miasta Rzeszowa wplynaJ wniosek, zlozony przez 
wlascicieli cz~sci obszaru obj~tego planem, 0 przemaczenie dzialek pod "zabudow~ ushIgowClc 
w zakresie ochrony zdrowia wraz z ushIgarni pomocniczymi". Wniosek, na etapie 

przedprojektowym zostal uwzgl~dniony. 

~ 	 Uwagi: 
Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 245/13/2012 przy 
ul. Kopisto w Rzeszowie, w wymaczonym terminie tj . od 10 lipca 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r., 
nie zostaly zlozone uwagi, 0 ktorych mowa wart.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia post~powania dotycli\ccego transgranicmego 
oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono mozliwosci macli\ccego transgranicmego 
oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 

• 	 Propozycje dotyc~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutkow realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 245113/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie, powinien 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 pom. zm.), w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w celu oceny 
aktualnosci Studium i planow miejscowych. 

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

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