
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 25416/2013 


PO POLUDNIOWEJ STRON1E UL. LWOWSKIEJ NA OSIEDLU WILKOWYJA 

WRZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostymianiu 
informacji 0 Srodowisku i jego ochronie, udziaJe spoieczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na Srodowisko ( Dz .U. z 2013 r. poZ. 1235 z pOtn. zm) 

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

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zosW opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LXIII I 19/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 paidziernika 2013 r. w sprawie 
przysf4pienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 

po poludniowej stronie ul. Lwowskiej. 
Plan obejmuje trzy obszary 0 l¥znej powierzchni okolo 8,32 ha polozone przy wschodniej 

granicy miasta, po poludniowej stronie ul. Lwowskiej. 

Na przedmiotowym terenie obowi¥YW<ll Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 19/1/2000 "Wilko-wyja - Kamionka" przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie w cz~ci opisanej konturem 
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,L,M,N,O,P,R,S,T,U, uchwalony uchwal4: Nr XLW215/2005 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2005 r., opublikowany w Dzienniku Urz~dowym WojewOdztwa 
Podkarpackiego NT 139, poz. 2125 z dnia 10 listopada 2005 r. Plan ten ustalaJ przeznaczenie terenow 
pod uslugi, w formie zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej , nieuci'!i:liwe uslugi komercyjne, 
uslugi komercyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi gminne 
dojazdowe i drog~ wewn~r~. 

Zmiana ustalen miejscowego planu Nr 19/1/2000 wynikla z koniecznosci dostosowania jego 
ustalen do nowych uwarunkowaD i potrzeb inwestycyjnych, w tym uwzgl~dnienia aktualnej struktury 
wlasnosciowej gruntow. 

W planie Nr 254/6/2013 przeznaczenie terenow nie uleglo zasadniczym zmianom. Zmienione 
zostaly zasady ich zabudowy i zagospodarowania, w tym w zakresie wysokosci budynk.ow. Tereny 
przeznaczone zostaly pod: zabudow~ uslugow"b zabudow~ uslugoW<l. z dopuszczeniem obiektow 
handlowych 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000m2

, zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq 
z dopuszczeniem uslug ornz drogi publiczne dojazdowe i wewn~rzne. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl~eniu wszystkich uwarunkowan wyst~ujqcych na 
teTenie obj~tym jego granicami, a jego ustalenia nie naruszajq ustalen Studium Uwarunkowair 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwalq 
Nr XXXVJIIIl3/2000 z dnia 41ipca 2000 r. , z pOin. zm.. 

Plan wrnz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzialywania na 
srodowisko oraz prognozq skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥ujqcymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z poin. zm.) ornz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. W sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 
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W trakcie spomtdzania projektu planu przeprowadzono strategiczrut ocen~ oddzialywania na 

srodowisko z zapewnieoiem udzialu spoleczeDstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 

3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spoleczeDstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. u. z 2013 r., 

poz. 1235, z pOin. zm.). 

Plan zostal sp0TZ<ldzony z dochowaniern obowi<!ZUj'lcych procedur 'wynikaj(!cych z ww. 

przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 20 listopada 2013 r., w prasie rniejscowej Gazeta Codzienna 

Nowiny, oglosil 0 przyst:<wieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 254/612013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja 

w Rzeszowie, a takie poprzez obwieszczeoie na tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasm Rzeszowa 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du, wyznaczaj'l.C 

jednoczesnie termin skladania wnioskow - od 20 listopada do 12 grudnia 2013 r. 

Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, w wyznaczonyrn terminie wplyn'l.l 

1 wniosek, ktory zostal rozpatrzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 2 kwietnia 2014 r. 

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r . Miejska Kornisja Urbanistyczno - Architektoniczna 

zaopiniowala pozytywnie projekt planu, z uwagarni, ktore zostaly uwzgl~dnione. W dniu 30 czerwca 

2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa, wystqpil 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do 

wlaSciwych instytucji i organow - projekt zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez 

v.rymagane przeplsaml organy. 

Projekt planu wraz z PrognoZ4 oddzialywania na srodowisko, wylozono do pUblicznego wgl<tdu, 

w dniach od 13 sierpoia do 15 wrzesnia 2014 r. W dniu 4 wrzesnia 2014 r. odbyla si~ dyskusja 

publiczna nad rozwictz.aniami przyj~tyrni w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 0 terrninie wylozenia do publicznego wglqdu projektu planu i "Prognozy", ukazalo 

si~ w dniu 5 sierpnia 2014 r. w miejscowej prasie Gazeta Codzienna ,,Nowiny", na tablicach ogloszen 

w Urz~ie Miasm Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) oa strooie intemetowej 

Urz~du . Do projektu planu, w terrninie przewidzianyrn usta\V'l., tj . do dnia 8 paidziemika 2014 r. 

wplyn~ly uwagi dotycZ'l.ce przyj~tych w projekcie rozwiqza6. Zarn¢zeniern Nr VII1549/20 14 z dnia 

10 paidziemika 2014 r. Prezydent Miasm Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu . 

Projekt planu przekazano do uchwalenia wraz z liS4. nieuwzgl~ionych uwag. Uchwal'l. 

Nr LXXXIl1471/l4 z dnia 28 paidziemika 2014 r. Rada Miasm Rzeszowa uchwalila MPZP 

Nr 254/612013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, podejrnuj'l.c 

jednoczesoie rozstrzygni~cie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnieoie wyboru przyj~tego dokumeotu W odniesieoiu do rozpatrywaoych rozwh\zan 
aJternatywnych; 

W trakcie sporzqdzania projektu planu rozpatrywano rozwiqzania altematywne, w ramach 

opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one 

rozrnieszczenia funkcji w granicach planu, zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenow. 

Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi¥.aD alternatywnych nie roZniI si~ w sposob istotny 

poniewai: rnozliwosc wariantowania ustaleil planu, maj'lCych istotny wplyw na srodowisko, 

ograniczona byla koniecznoSciq uwzgl~dnienia: 

ustalen obowi'l.ZUj'l.cego dokumentu Studium UwarunkowaiJ. i Kierunkow Zagospodarowaoia 

Przestrzennego Miasm Rzeszowa, uchwalonego uchwal'l Nr XXXVWI1312000 z dnia 4 lipca 
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2000 r., z pain. zm., ktorych stosownie do aktualnie obowi'lZlljqcych przepisow, plan Die moze 

naruszac, 


warunkow terenowych i istniej¥ego zagospodarowania oraz przeznaczenia terenow S¥iednich, 

kontynuacji projektowanych w obowi'lZlljqcych planach miejscowych, przebiegow ciqgow 

komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej, (w tym w uchwalonych: MPZP Nr 19/1/2000 

"Wilkowyja - Kamionka" przy ul. Lwowskiej w cz~ci opisanej konturem A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 

K,L,L,M,N,O,P,R,S,T,U, MPZP Nr 90/20/2004 WilkoW)ja Kamionka II oraz MPZP 

Nr 175/2/2009 "Wilkowyja-Kamionka" przy ul. Lwowskiej wraz ze zmiarut: or 208/20/2010), 

rozwi¥<ill komunikacyjnych przewidzianych w sqsiedniej gminie Krasne w uchwalonym 

Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenow uslug komercyjnych polozonych 

w miejscowosci Krasne Gmina Krasne Wojewooztwo Podkarpackie. 


Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl¢niaj~cy wszystkie uwarunkowaDia 
wyst~uj~ce w jego granicach, co potwierdza spoJ74dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~e pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~nione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania Da srodowisko; 

Do projektu planu zostala spof74dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~ono m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 

uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i PaIistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu. 

W Rozdziale IX "Prognozy" wskazano ustalenia planu, ktore ograniczaj~ wplyw negatywnych 
oddzialywaIi na srodowisko, planowanego zagospodarowania terenu. 

Ustalenia tego planu nie spowoduj~ znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, 
ktorego dotyc~. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~nione 
opioie wlaSciwych organ6w, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania oa srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS, pismem znak: 
WOOS.41O.4.86.2014.AP-7 z dnia 24 Iipca 2014 r., ktore wplyD~lo w dniu 24 lipca 2014 r., 
zaopiniowal przedmiotowy projekt planu bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z progno~ oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnieniaJ 
zaopiniowania do Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem 
znak: PSNZ.4612-2-18/2014 z dnia 21 lipca 2014 r., ktore wplyn~lo w dniu 23lipca 2014 r., 
PPIS uzgodnit projekt planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszooe uwagi i woioski ; 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niZ wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 

organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu miejscowego planu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przysttwieniu do sporZ4£lzenia planu, 

wnioski zlozy1i : 

Komenda Miejska Palistwowej Straiy Pozamej w Rzeszowie - pismo znale MZ.5562.14-2.13 
z dnia 26listopada 2013 L , wplyn~lo w dniu 261istopada 2013 r. , 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddzial Geologii i Eksploatacji w Warszawie 
pismo znak: DEMJZG/SanoklI172/2013 z dnia 27listopada 2013 L , wplyn~lo w dniu 2 grudnia 

2013 r., 


Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z 0 .0 . Oddzial w Tamowie - pismo znale KSG IIIIOTOI07201 

78/2113 z dnia 28listopada 2013 r., wplyn~lo w dniu 3 grudnia 2013 r., 


Telekomunikacja Polska, Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, 

Dzial Ewidencji i Zar~a Danymi 0 Infrastrukturze 2-Krak6w - pismo znak : 

TODDKKU/27259/986IJKJ2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. , wplyn~lo w dniu 4 grudnia 2013 L, 


W6jt Gminy Krasne - pismo znak: ZiJCX.0670.25.2013 z dnia 2 grudnia 2013 L , wplyn~lo 

w dniu 6 grudnia 2013 r., 


Podkarpacki UrZ<¥i Wojew6dzki w Rzeszowie, Z up. Wojewody Podkarpackiego Kierownik 

Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: I-IY.743 .1.101.2013 z dnia 5 grudnia 2013 L , 


wplyn~lo w dniu 9 grudnia 2013 r. , 


Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w z siedzibct w PrzemysIu, Delegatura w Rzeszowie 
pismo zna.k: UOZ-Rz-3.5150.128.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r., wplyn~lo w dniu 9 grudnia 

2013 r., 


Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju 

Regionalnego - pismo znak: RR-XVIII.7634.24.2013.ADS z dnia 6 grudnia 2013 r., wplyn~lo 


12 grudnia 2013 r., 


Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

TAR-TI.402.201.2013/2 z dnia II grudnia 2013 L, wplynl(lo w dniu 13 grudnia 2013 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr 21II120 14 z dnia 24 kwietnia 

2014 r., 


Podkarpacki Pafistwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: SNZ. 


9020.11.133 .2014.EP z dnia 14lipca 2014 L wplyn~lo w dniu 161ipca 2014 L, 


Podkarpacki Urzqd. Wojew6dzki w Rzeszowie, Z up. Wojewody Podkarpackiego Kierownik 


Oddzialu w Wydziale lnfrastruktury - pismo znak: I-IV.743.2.70.2014 z dnia 23 lipca 2014 r., 


wplyn~lo w dniu 24 lipca 2014 r., 


ZarZ4Ci Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR-XVllI. 7634.121.2014. 


ADS z dnia 29lipca 2014 r., wplyn~lo w dniu I sierpnia 2014 r., 


Wojew6dzki UrZ<¥i Ochrony Zabytk6w z siedzibct w Przemyslu, Delegatura w Rzeswwie 

pismo zna.k: UOZ-Rz-3.5150.65 .2014 zdnia 241ipca 2014 r., wplyn~lo w dniu 251ipca 2014 r. , 


ZarZ4Ci Powiatu w Rzeszowie - pismo zna.k: BR.0722.15.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. wplyn~lo 

w dniu 22lipca 2014 r., 

Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323 .147.2014.WK I.dz.13243 z dnia 

23lipca 2014 r. , wplyn~lo w dniu 25 lipca 2014 r. wraz z pismem zna.k: ID.7323 .147.2014.MR 

L.dz.14949 z dnia 6 sierpnia 2014 r., ktOre wplyn~lo w dniu 8 sierpnia 2014 r. (ponowne 

uzgodnienie ), 
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Podkarpacki ZarZ4d Melioracji i Urz~dzen Wodnych w Rzeszowie - pismem znale IRZ 
506.4.545. 2014 z dnia 221ipca 2014 r , ktOre wplyn~lo w dniu 24lipca 2014 r., wni6s1 uwagi do 
projektu p1anu. Po przeanalizowaniu uwag stwierdzono, Ze nie wymagaj<t zmiany ustalen projektu 
planu. OdpowiedZ z wyjasnieniami przeslano do PZMiUW w Rzeszowie pismem, znak: 
BRMRJ7323/39/65 1120 14, z dnia 6 sierpnia 2014 r. , 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy Potarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.12-2.14 
z dnia 17lipca 2014 r., wpIyn~lo w dniu 18lipca 2014 r., 


Operator Gazoci'l,g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 

OT-DL.402.127.2014/4 z dnia 241ipca 2014 r., wplyn~lo w dniu 25lipca 2014 r. 


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

~ 	 Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przyst<tPieniu do sporzqdzenia planu, w okresie wyznaczonym na skladanie 

wniosk6w, tj. ad 20 listopada do 12 grudnia 2013 r., wp~l 1 wniosek na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W nioskowano 0 przeznaczenie dzialek 
o nr 141114 i 1414/4 w obr 219 pod budownictwo mieszkaniowe z funkcj<t uslugowq, oraz mozliwose 
podzialu tego terenu na trzy <><intbne dzialki. Wniosek ten zostal uwzgl¢niony przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa (Rozpatrzenie wniosk6w z dnia 2 kwietnia 2014 r.) . 

~ 	 Uwagi: 
Do projektu planu wylozonego do publicznego wg~du, w dniach ad 13 sierpnia do 15 wrzesnia 

2014 r. wplynC'(ly uwagi, kt6re zostaly rozpatrzone Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Nr VU1549/2014 

z dnia 10 paidziernika 2014 r. w nas~uj<tcy spos6b: 
- nie uwzgl((dniono uwag, wniesionych przez panie: Antoniny Pado, Alicj~ Pado, Czeslaw~ Pado 
i Sylwi~ Zelazko, dotyczqcych drogi publicznej dojazdowej KDD.l w granicach ich dzialki. 
Szczeg6lowe IlUlsadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera ww. Za.rz<tdzenie. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa Rada Miasta uwag 
nie uwzgl~dnila - uzasadnienie zawiera zalqcznik nr 3 do uchwaly Nr LXXXIl14711l4 z dnia 
28 paidziemika 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego 
254/612013 po poludniowej stronie u1. Lwowskiej na osiedlu WilkowY.ia w Rzeszowie. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~owania dotycZ<tcego transgranicznego oddzialywania na 
sradowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj<t mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyczllce metod i cz¢otliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji MPZP Nr 254/6/2013 po poludniowej stronie ul. Lwowskiej na 
osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z pOZn.. zro.), 
w rarnach oceny zmian zachodz<tcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny 
aktualnosci !ego planu. 
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. ' 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie 

kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasm. 
OkreSlona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowaC i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu miejscowego. Nie rna wi~c potrzeby okrdlania dla planu specjaInego systemu monitoringu 

wplywu na srodowisko . 

ROZWO~JU 
MT . l~ZI-:SZOWA 

3!" . ~~\J\. Slowal;~lcq() g
•
tel (J17 7411 ,,~ ~) . 017 7413 48 U2 

zast~ta Dyrektora 


Lidif~allek 
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