
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 250/2/2013 

W REJONIE HOTELU GRAND W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pia 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostepnianiu 
infonnacji 0 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.) 

• 	 Ioformacje ogoloe 
(.<;ynteza ustalen p/anu oraz p rzebieg trybu forma/no - prawnego sporzqdzenia planu. wtym 
informacja 0 udzia/e spoleczenstwa w postE;.powaniu) 

Miejscowy pian zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LVI10 1212013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przystwienia 
do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie 
Hotelu Grand w Rzeszowie. 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okalo 0,20 ha palotony przy ul. Dymnickiego w Rzeszowie, 
w obr~bie zabytkowego zespolu urbanistycznego starego miasta. 

Plan ustala zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, a w szczegolnosci przeznaczenie tego 

terenu pod zabudow\! uslugowct z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, plac ogolnodost@ny 
z zieleniq urzqdzonq oraz parking podziemny i infrastruktur~ technicznq. 

W planie ustalono zabudow\! do 16m wysokosci, pawierzchni\! zabudowy nie wi~kszq nit 30% 

powierzchni terenu. Glowna funkcja budynku to uslugi komercyjne z dopuszczeniem us lug celu 
publicznego, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, plac ogolnodost\!pny z zieleniq u.rzqdzonq, 

ma1ct architekturq, scieZkarni, elementarni doSwiet1aj~ymi cz~sc garaiy podziemnych, a takZe parking 
podziemny wielopoziomowy. 

Pian scisle okresla zasady zachowania ci<tgow pieszych na kierunkach wschod - zachOd 
lqczqcych ul. 3-Maja z ul. Slowackiego oraz polnoc-poludnie lqc~ych ul. Dymnickiego 
i ul. Kosciuszki, obslug\! terenu od u1. Dymnickiego z zachowaniem istniej'tcych sruzebnosci. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl¢nieniu wszystkich uwarunkowaiJ. wystl!Puj~ych na 
terenie obj~tyro jego granicarni, a jego ustalenia nie naruszajq ustalen Studium UwarunkowaD 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa uchwalonego uchwalq 
Nr XXXVWI1312000 z dnia 4lipca 2000 T., Z pOw. zm. 

Plan wraz z niezb\!dnyrni dokumentarni pIanistycznyrni, w tyro prognozq oddzialywania na 
srodowisko oraz prognozq skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥uj~ymi w tyro 
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 rozporzqrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu rniejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, paz. 1587). 

W trakcie sporzqdumia projektu planu przeprowadzono strategicznq ocen\! oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spaleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udost\!pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ocmonie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z poin. zm.). 



Plan zostal: spof2'4d,zony z docbowaniem obowi¥Uj'l.cycb procedur wynikaj'l.cycb z ww. 

przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 4 wrzeSma 2013 r., w prasie miejscowej Gazeta Codzienna 

Nowiny, oglosil 0 przyst<yJieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowarua 

Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeswwie, a tak.Ze poprzez obwieszczenie 

na tablicacb ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Inforrnacji Publiczoej (BIP) 

na strome intemetowej Urz~du, wyzoaczaj'l.C jednoczesnie terrnm skladania wnioskow - od 4 wrzeSnia 

2013 r. do 3 paidziemika 2013 r. 

Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia miejscowego planu nr 250/2/2013, 

w wyznaczonyrn terrninie nie zlozono wnioskow do planu. 

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 r. Miejska Komisja Urbanistyczoo - Arcbitektoniczna, 

zglosila uwagi do projektu planu. W zwi¥ku z tyrn zalecono ponowne przedlozeme projektu planu 
do zaopiniowania, po wniesieniu korekt. W dniu 24 kwietnia 2014 r. Miejska Komisja Urbanistyczno 

- Arcbitektoniczna zaopiniowala pozytywnie skorygowany projekt planu. 

Pismarni z dnia 29 maja 2014 r ., Prezydent Miasta Rzeswwa wys!<tPil 0 zaopiniowanie 

i uzgodnienie projektu planu do wlaSciwycb instytucji i organow - projekt wstal pozytywnie 

zaopiniowany i uzgodniony przez wyrnagane przepisarni organy. 

Projekt planu wraz z prognoZ<t oddzialywania na srodowisko, wylozono do publicznego wglqdu, 

w dniacb od 20 sierpnia do 19 wrzesnia 2014 r. W dniu 27 sierpnia 2014 r. odbyla si~ dyskusja 

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

Miasta Rzeszowa 0 terrninie wylotenia do publiczoego wglctdu projektu planu i "Prognozy", ukazalo 

si~ 	 w dniu 12 sierpnia 2014 r. w rniejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicacb 

ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Inforrnacji Publicznej (BIP) na stronie 

intemetowej Urz¢u. Do projektu plano., w terrninie przewidzianyrn ustaw'l., tj. do dtlla 3 paidziernika 

2014 r. , uwagi nie wplyn~ly . 

Projekt planu przekazano do ucbwalenia. Ucbwal'l. Nr LXXXIJl470/14 z dnia 28 paidziemika 

2014 r. Rada Miasta Rzeszowa ucbwalila Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~aD 
alternatywnych; 

W 	 trakcie sporzqdzania projektu planu rozpatrywano rozwi'l.-Z<lllia altematywne, w rarnacb 

opracowywanycb koncepcji prograrnowych i funkcjonalno-przestrzennycb . Dotyczyly one 

rozrnieszczenia funkcji w granicacb planu, zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu . 

Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi~ altematywnycb nie roZniI si~ w sposob istotny 

poniewaz mozliwosc wariantowania ustalen planu, maj'l.cych istotny wplyw na srodowisko, 

·ograniczona byla konieCZIloSci'l. uwzgl¢llienia: 

ustalen obowi¥Uj¥ego dokumentu Studium UwarunkowaD i IGerunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeswwa, uchwalonego uchwal'l. Nr XXXVIIJ113/2000 z dnia 4 lipca 


2000 r. , z pom. zrn., ktOrycb stosownie do aktualnie obowi¥uj<tcycb przepisow, plan nie moze 


naruszae, 


warunkow terenowych i istniej'l.cego zagospodarowania terenow sqsiednicb, 


polozenia terenu w obr«bie zabytkowego zespolu urbanistycznego starego miasta - wpisanego do 


Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Podkarpackiego, decyzj'l. nr A-325 z 30 styCZIlia 1969 r. 
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Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniaj'lcy wszystkie uwarunkowania 

wyst~pujqce w jego granicach, co potwierdza spofZ<l:dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzi~e pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdoiooe 
ustaleoia zawarte w prognozie oddzialywania os srodowisko; 

Do projektu planu zostaJa spofZ<l:dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 

srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. inforrnacje zawarte 

w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 

uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 

i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierala uwag do projektu planu. 

W Rozdziale IX "Prognozy" wskazano ustalenia planu, ktore ograniczaj'l wplyw negatywnych 

oddzialywan na srodowisko, planowanego zagospodarowania terenu. 

Ustalenia tego planu nie spowoduj'l znacznych zrnian w srodowisku przyrodniczyrn obszaru, 

ktorego dotyczq. 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzifte pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdoiooe 
opioie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z progno14 oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzcszowic. RDOS, pismem znak: 

WOOSAI0A.70.2014 .AP-6 z dnia 30 czerwca 2014 r., ktOre wplyn~lo w dniu 2 lipca 2014 r., 

zaopiniowal przedmiotowy projekt planu bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z prognoZ<! oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 

do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612

2-12/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. , ktOre wplyn~lo w dniu 27 czerwca 2014 r., PPIS uzgodnil 

projekt planu. 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwagf i w jakim zakresie zostaly uwzglfdoiooe 
zgloszooe uwagi i wnioski ; 

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

organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu rniejscowego planu na podstawie 

ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaruu przestrzennym: 

Po zawiadornieniu wlaSciwych organow i instytucji 0 przystqpieniu do sporZC¥lzenia planu, 

wnioski zloZyli : 

Ur14d Marszatkowski WojewOdztwa PodkaIpackiego w Rzeszowie, z up. ZaJZ<Idu Wojewodztwa 
Podkarpackiego Departarnent Strategii i Planowania Przestrzennego - pismo znak: PP
ill .7634.152.2013.ADS z dnia 10 wrzeSnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 13 WfZeSnia 2013 r. , 

Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo zoak: 
TAR-TIA02.146.201312 z dnia 11 wrzesnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 13 WfZeSnia 2013 r., 

Komenda Miejska Pafistwowej StTaZy Poi:amej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.12-2.13 
z dnia 13 wrzesnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 16 WTZcinia 2013 r. , 
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Telekomunikacja Polska Dostarczanie i Serwis Uslug Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Dzial 
Ewidencji Zarzqdzania Danymi 0 Infrastrukturze 2-Krakow pismo znak: 
TOTDAKU124071/814/JKJ2013 z dnia 19 wrzeSnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 20 wrzesnia 2013 r., 

Polska Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie, Zaklad w Rzeszowie - pismo znak: 
KSG IWOTOI0720/6511 3 z dnia 17 wrzeSnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 20 wrzeSnia 2013 r., 

Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddzial Geologii i Eksploatacji w Warszawie 
Oddzial w Sanoku - pismo znak: DEMlZG/Sanokl927/2013 z dnia 18 wrzesnia 2013r. wplyn~lo 
w dniu 20 wrzesnia 2013 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Z up. Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
I-IV.743.1.70.2013 z dnia 24 wrzesnia 2013 r. wplyn~lo w dniu 25 wrzeSnia 2013 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr 311U20 14 z dnia 24 kwietnia 
2014 r., 

Komenda Miejska Pailstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.8-2.l4 

z dnia 26 czerwca 2014 r. wplyn~lo w dniu 30 czerwca 2014 r ., 

Podkarpacki Pailstwowy WojewOdzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.117.2014.AL z dnia 23 czerwca 2014r. wplyn~lo w dniu 25 czerwca 2014 r., 

Wojewoda Podkarpacki, Z up. Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: 
I-IV.743.2.55.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. wplyn~lo w dniu 26 czerwca 2014 L, 

Zarzqd WojewOdztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR-XVIII .7634.107. 

2014.ADS z dnia 81ipca 2014 r. wplyn~lo w dniu 17lipca 2014 r., 

Wojew6dzki Urn¢ Ochrooy Zabytk6w z siedzib~ w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie 

- pismo znak: UOZ-Rz-3.5150.55.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. wplyn~lo w dniu 30 czerwca 

2014r., 

Miejski Zarz.ctd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.4I1.7323 .16.2014.MM z dnia 24 czerwca 

2014 r. wplyn~lo w dniu 26 czerwca 2014 r. 

Zgloszooe wnioski, uwagi, uzgodnieoia i opinie przyj~o do prac nad projektem planu. 

~ 	 Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przystwieniu do sporz.ctdzeoia planu, w okresie wyznacwnym na skladanie 

wniosk6w, tj. od 4 wrzeSnia 2013 r. do 3 paidziemika 2013 r. nie wplyn~ly wnioski, na podstawie 

art. 	17 pkt I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

~ Uwagi: 

Do projektu planu wylozonego do publicznego wgl~u, w dniach od 20 sierpnia 2014 r. 

do 19 wrzesrua 2014 r. - nie wplyn~ly uwagi. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz21cego transgranicznego oddzialywania oa srodowisko, jeieli 
zostaJo przeprowadzooe; 

Nie zachodzila potrzeba post@owania dotyC24cegO transgranicznego oddzialywania na 

srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj~ mozliwoSci takiego oddzialywania. 
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L. 

• 

.... 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~totliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w real izaej i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 250/2/2013 w rejonie Hote1u Grand w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647, z pain. zrn.), w ramach oceny zrnian zachO<i.z<l:eyeh w zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oeeny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najroniej raz w ezasie 

kadeneji Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tyeh ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okrcilona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizaeji 

planu rniejseowego. Nie rna wi~e potrzeby okreslania dla planu speejalnego systemu monitoringu 

wplywu na srodowisko. 

blUHO HOZWOJU 
MIJ\STA HZr;:SzowJ\ 
J !)·OGO RzOSL(JW ul SlowackJcqo 9 
lei 01 7 l·W 4<) (II) (11/7-11-\ 4902 

zas.tft.pcaf~tora 
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