
PODSUMOWANIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 83113/2004-c~sc 1 "Drabinianka-Zagrody-Potudnie" w Rzeszowie. 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostlfpnianiu injormacji 0 srodowisku 

ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 


na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z pain. zm. ) 


• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybuformalno - prawnego sporzqdzenia planu, w tym informacja 
o udziale spoleczenstwa w Postfpowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004-czysc I "Orabinianka-Zagrody
Poludnie" w Rzeszowie zostal powolany na podstawie uchwaly Nr XXVIVl72/2004 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przyst'lpienia do sp0fZ'ldzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
przestrzennego. Celem planu jest przeznaczenie terenow pod zabudowy mieszkaniow<j. jednorodzinn<j., 
ze szczegolnym uwzglydnieniem rozwi<j.zan komunikacyjnych . 

Ustalenia projektu planu nie naruszaj'l w zasadniczej cZysci ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal'l Nr XXXVWl13/2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. z pain. zm. Studium okresla kierunek zagospodarowania pod zabudowy mieszkaniow<j. 
jednorodzinn'l. Niezgodnosci wystypuj<j. w terenach dla ktorych wydano decyzje administracyjne pod zabudowy 
mieszkaniow'l wielorodzinn'l. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia, uwzglydniaj<j. wystypuj<j.ce uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powi<j.zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami s<j.siednimi. Plan uwzglydnia 
ponadto przepisy odrybne, w tym ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Oz. U. Nr 14, 
poz. 60, z pain. zm.) i rozporz'ldzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
(Oz. U. Nr. 43, poz. 430, z pain. zm.). 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZ<J oddzialywania na srodowisko 
oraz prognoZ4 skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi<j.ZUj'lcymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r., poz. 647, 
z pain . zm.) oraz rozporZ<Jdzenia 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 sporZ<Jdzania projektu planu przeprowadzono strategiczn'l oceny oddzialywania 
na srodowisko, z zapewnieniem udziahI spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 
z poin . zm.). 

Plan zostal sporz'ldzony z dochowaniem obowi<j.Zuj'lcych procedur wynikaj'lcych z WW. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 26 paidziernika 2005 r. 0 przyst<j.pieniu do sporZ<Jdzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 "Orabinianka-Zagrody-Poludnie" 
w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w gazecie "Super Nowosci", przez obwieszczenie na tablicy ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a tak.Ze w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie intemetowej 
Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow do projektu planu. Termin 
skladania wnioskow wyznaczono do dnia 17 listopada 2005 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl WW. 

wnioski rozstrzygniyciem w dniu 6 grudnia 2005 r. 
Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

zaopiniowala pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 
"Orabinianka-Zagrody-PohIdnie" w Rzeszowie, z uwagami, ktore zostaly uwzglydnione w projekcie planu. 
Po uwzglydnieniu uwag Komisji oraz dostosowaniu projektu planu do zmieniaj'lcego siy stanu prawnego, dnia 
7.02.2011 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala ponownie projekt planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa wyst'lpil 21 marca 2011 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu 
do wlasciwych instytucji i organow. Po uwzglydnieniu sugestii zawartych w opiniach oraz uzgodnieniach 
skorygowany projekt planu, dnia 15 grudnia 2011 r. przekazano ponownie do zaopiniowania Miejskiej Komisji 
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Urbanistyczno-Architektonicznej. Ponownie wystl:}piono dnia 20 lutego 2012 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie 
projektu planu do wlasciwych instytucji i organow. 

Projekt planu wraz z prognoZ::} oddzialywania na srodowisko, zostal wyloiony do publicznego wgll:}du, 
w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2012 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 
o terminie wylozenia do publicznego wgll:}du projektu planu i "Prognozy" ukazalo siy dnia 15 maja 2012 r. 
w gazecie codziennej "Nowiny", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzydu. W dniu 14 czerwca 2012 r. odbyla siy dyskusja 
publiczna nad rozwi::}Zaniami przyjytymi w projekcie planu. Do projektu, w terminie przewidzianym ustawl:}, 
nie krotszym niz 14 dni od zakoI1czenia okresu wylozenia planu, tj. do 28 kwietnia 2011 r. wplynyly uwagi 
dotycZ::}ce przyjytych w projekcie planu rozwi~. Zarzl:}dzeniem Nr VV634/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. 
Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu. 21 maja do 18 czerwca 2014 r. 

Uwzglydnienie czysci uwag wymagalo zmiany projektu planu a tym samym ponowienia procedury 
w niezbydnym zakresie. Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 83113/2004 "Drabinianka-Zagrody-Poludnie" w Rzeszowie. Prezydent Miasta Rzeszowa wyst::}pil 5 lutego 
2014 r. 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji i organ ow, w niezbydnym 
zakresie. Projekt planu wraz z prognoZ::} oddzialywania na srodowisko, ponownie zostal wylozony 
do publicznego wgll:}du, w dniach od 21 maja do 18 czerwca 2014 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 
Miasta Rzeszowa 0 tenninie wylozenia do publicznego wgll:}du projektu planu i "Prognozy" ukazalo siy dnia 
13 maja 2014 r. w gazecie codziennej '7Nowiny", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzydu. W dniu 11 czerwca 2014 r. 
odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwil:}zaniami przyjytymi w projekcie planu. Do projektu, w terminie 
przewidzianym ustawl:}, nie krotszym niz 14 dni od zakonczenia okresu wylozenia planu, ti. do 2 lipca 2014 r. 
wplynyly uwagi dotyczl:}ce przyjytych w projekcie planu rozwil:}zan. ZarZ::}dzeniem Nr VVI450/2014 
z dnia 18 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu, odrzucajl:}c 
je w calosci lub uznajl:}c za bezprzedmiotowe. 

Uchwall:} Nr LXXXI/1472/14 z dnia 28 paidziemika 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004-czysc I "Drabinianka-Zagrody-Poludnie" 
w Rzeszowie, podejmujl:}c jednoczesnie rozstrzygniycie w sprawie rozpatrzenia uwag. Czysc I nie obejmuje 
terenow, dla ktorych konieczne jest powtorzenie czysci procedury, w zwil:}zku z uwzglydnieniem przez 
Prezydenta Miasta uwag po pierwszym wylozeniu oraz dla ktorych przyjyte ustalenia sl:} niezgodne z wydanymi 
w trakcie prowadzenia procedury opracowania planu prawomocnymi decyzjami administracyjnymi. Czysc 1, 
zajmujl:}ca obszar 0 powierzchni ok. 75,55 ha., nie obejmuje rowniez terenow, dla ktorych nadal trwajl:} prace 
projektowe zwil:}zane ze zmianl:} obecnie obowil:}zujl:}cego na tych terenach Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa., uchwalonym uchwatl:} Nr XXXVIV 113/2000 z dnia 
4 lipca 2000 r., z poin. zm., odzwierciedlajl:}ce istniejl:}cy stan zagospodarowania cZysci tych terenow. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj'rtego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwillzan 
alternatywnych. 

W trakcie sporzl:}dzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83113/2004-czysc I 
"Drabin ianka-Zagrody-Poludn ie" w Rzeszowie w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno
przestrzennych, rozpatrywano kilka rozwil:}zaO altematywnych. Dotyczyly one zasad zagospodarowania 
i warunkow zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi::}Z3n altematywnych nie roznil siy 
w sposob istotny, poniewaZ mozliwosc wariantowania ustalen planu, majl:}cych istotny wplyw na srodowisko, 
ograniczona byla koniecznoscil:} uwzglydnienia: 

ustalen obowi::}ZUjl:}cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa., uchwalonego uchwall:} Nr XXXVIVl13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
z pOin. zm., ktorego ustalen projekt planu nie moze naruszac, 
istniejl:}cego sl:}siedztwa i powil:}zan z nim zwil:}zanych, 
istniejl:}cego zagospodarowania terenu. 
Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglydniajl:}cy wszystkie uwarunkowania 

wystypujl:}ce w jego granicach oraz uwarunkowania zewnytrzne, co potwierdza sporzl:}dzona prognoza 
oddzialywania na srodowisko. 
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• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwagcr i w jakim zakresie zostaly uwzglcrdoiooe 
ustaleoia zawarte w progoozie oddzialywaoia oa srodowisko; 

Do projektu planu zostab sporz~dzona prognoza oddziat)'wania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby nImeJszego projektu planu 
oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

W planie uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddziat)'wania na srodowisko. 
W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia planu, kt6re ograniczaj~ wpt)'w negatywnych oddziat)'wan 

na srodowisko, mog~cych bye rezultatem rozwi~zan zawartych w projektowanym dokumencie. 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostaly wzicrte pod uwagcr i w jakim zakresie zostafy uwzglcrdoiooe opioie 
wlasciwych orgaoow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognoz~ oddziat)'wania na srodowisko przekazano do zaopmlowama 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie: 

- pismem mak: RDOS-18-WOOS.7048-2-35/08/ap z dnia 30 grudnia 2008 r. (wplynylo 

dnia 2.01.2008 r.) , 


pismem znak: RDOS-18-WOOS ,7041-3-142/21l0/ad z dnia 13 grudnia 2010 r. (wplynylo 
dnia 17.12.2008 r.) - zaopiniowano projekt planu bez uwag, 

pismem znak: WOOS.410.4.102.201I.AP-2 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (wplynylo dnia 19.04.2011 r.), 
pismem znak: WOOS.410.4.102 .201I.AP-4 z dnia 12 maja 2011 r. (wplynylo dnia 18.05.2011 r.), 
pismem znak: WOOS.41 0.4.43.20 12.AP-6 z dnia 14 marca 2012 r. (wplynylo dnia 16.03.2012 r.), 
pismem znak: WOOS.410.4 .16.2014.AP-8 z dnia I kwietnia 2014 r. (wplynylo dnia 3.04.2014 L), 
pismem znak RDOS-18-WOO-7048-2-3 5/08/ap z dnia 30 grudnia 2008 r. 

(wplynylo dnia 2.01.2008 r.), 
pismem znak RDOS-18-WOOS-7041-3-142/21l0/ad z dnia 13 grudnia 2010 r. (wplynylo dnia 

17.12.2010 r.), 
pismem znak WOOS.41 0.4 .102.2011.AP-2 z dnia 15 kwietnia 2011 r. (wplynylo dnia 19.04.2011 r.), 
pismem znak WOOS.410.4.102.2011.AP-4 zdnia 12 maja 2011 r. (wplynylo dnia 18.05.2011 r.), 
pismem znak WOOS.41 0.4.43 .2012 .AP-6 z dnia 14 marca 2012 r. (wplynylo dnia 16.03.2012 r.), 
pismem znak WOOS.410.4.16.20 14.AP-8 z dnia 1 kwietnia 2014 r. (wplynylo dnia 3.04.2014 r.), 

W procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognoz~ oddziat)'wania na srodowisko 
przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie: 

pismem mak: PSNZ.4612-52/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. (wplynylo dnia 29.12.2008 r.), 
pismem znak: PSNZ.4612-2-17/2011 z dnia II kwietnia 2011 r. (wplynylo dnia 12.04.2011 r.) 

uzgodniono projekt planu bez uwag, 
pismem znak: PSNZ.46 1 2-2-8/2012 z dnia 6 marca 2012 r. (wplynylo dnia 9.03.2012 r.), 
pismem znak: PSNZ.4612-2-4/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. (wplynylo dnia 25.02.2014 r.), 
pismem znak PSNZ.4612-52/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. (wplynylo dnia 29.12.2008 r.), 
pismem mak PSNZ.4612-2-17/2011 z dnia II kwietnia 2011 r. (wplynyto dnia 12.04.2011 r.), ' 
pismem znak PSNZ.46 1 2-2-8/20 12 z dnia 6 marca 2012 r. (wplynylo dnia 9.03.2012 r.), 
pismem znak PSNZ.4612-2-4/2014 z dnia 261utego 2014 r. (wplynylo dnia 28.02.2014 r.), 

• 	 Ioformacja w jaki sposob zostafy wzicrte pod uwagcr w jakim zakresie zostafy uwzglcrdoiooe 
zgloszooe uwagi i woioski ; 

~ Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nii: wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przyst,!pieniu do sporZ4dzenia zmiany planu, 

wnioski zloZyli : 


Podkarpacki UrZ4d Wojew6dzki w Rzeszowie - pisma znak: 

SR.IV-0718-10/ 101l05 z dnia 2 listopada 2005 L (wplynylo za posrednictwem Departamentu Rolnictwa i 

Srodowiska Urzydu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Podkarpackiego dnia 7.11.2005 L), 

SR.IV-07 I 8-3/28/07 z dnia 08.03 .2007 L (wplynylo dnia 13.03.2007 L) 


Operator Gazoci,!g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: TT.0300
100/05 Jas/WB/Ol z dnia 2 listopada 2005 L (wplynylo dnia 8.11.2005 L), 


UrZ4d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PBPP-ZK.7323/l/96/05 z dnia 4 

listopada 2005 L (wplynylo dnia 9.11.2005 L), 


Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury pisma znak: 

R.YU.A.7041111116/05 z dnia 91istopada 2005 L (wplynylo dnia 9.11.2005 L), 

LIV.704111131 /07 z dnia 19.02 .2007 r. (wplynylo dnia 22.02.2007 r.) 


Okrygowy Urz'!d G6miczy w Krosnie - pismo znak 5111123/051MA z dnia 31 paidziemika 2005 r. 
(wplynylo dnia 10.11.2005 r.), 


Rzeszowski Zaklad Energetyczny S.A. Rejon Miasto Rzesz6w - pismo znak TO-9/2230IPP
16116038/2005/48410 z dnia 14 listopada 2005 r. (wplynylo dnia 15 .11.2005 r.), 


Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo 
znak HM-0720/54/05 z dnia 8 listopada 2005 r. (wplynylo dnia ]7.11.2005 r.), 


Urz'!d Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR.IL071 /65/05 

z dnia 161istopada 2005 r. (wplynylo dnia 21.11.2005 r.), 


Dyrektor Regionalnego Zarz'!du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak ZP-5060-84-21 051MS/05 
z dnia 161istopada 2005 r. (wplynylo dnia 2 1.11.2005 r.), 


Miejskie Przedsiybiorstwo Wodoci ,!g6w i Kanalizacji Sp z 0 .0 . w Rzeszowie - pismo znak TT
413/24/2005 z dnia 291istopada 2005 r. (wplynylo dnia 5.12.2005 r.), 


Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/29 1109 z dnia 29 grudnia 2009 L (wplynylo dnia 12.01.2010 r.), 


Wszystkie wnioski zostaly uwzglydnione przy opracowaniu projektu planu. 

~ Po ogloszeniu 0 przyst,!pieniu do sporZ4dzenia planu, w wyznaczonym terminie 
skladania wniosk6w tj. do dnia 17 listopada 2005 L, zlotono cztery wnioski 0 kt6rych mowa 
w art.17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po tym terminie zlozono kolejny 
wniosek. Wnioski rozstrzygniyto 6 grudnia 2005 L 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: 

- uchwala Nr IVIlI /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 L, 


- uchwala Nr I13/2011 z dnia 7 lutego 2011 r., 

- uchwala Nr VIII/3/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., 

- uchwala Nr 112/2013 z dnia 19 marca 2013 r., 

Prezes Urzydu Komunikacji Elektronicznej, Urz'!d Komunikacj i Elektronicznej - Delegatura 

w Rzeszowie: 

- pismo znak: ORZ-WKT-61730-371l1(2) z dnia 6 kwietnia 2011 r. (wplynylo dnia 7.04.2011 L), 

- pismo znak: ORZ-WKT-61730-211l2(2) z dnia 28 lutego 20]2 r. (wplynylo dnia 2.03.2012 L), 

Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury: 

- pismo znak: LIV.7041-2-57/ 10 z dnia 21 kwietnia 2010 L (wplynylo dnia 23 .04.2010 L), 

- pismo znak LIV-743 .2.39.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 L (wplynylo dnia 15.04.2011 L), 

- pismo znak I.IV-743.2.40.2011 z dnia 23 maja 2011 L (wplynylo dnia 25.05 .2011 L), 

- pismo znak LIV -743.2.35.2012 z marca 20] 2 L (wplynylo dnia 15.03.2012 r.), 

- pismo znak I.IV -743.2.36 .2012 z dnia 30 marca 2012 r. (wplynylo dnia 2.04.2012 r.), 

Zarz¥i Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 


4 



- pismo znak: RR.VJ.7634.1.83.201I.KM z dnia 6 kwietnia 2011 r. (wplyn~lo dnia 13.04.2011 r.), 
- pismo znak PP-UI.7634.1.29.2012.ADS z dnia 13 marca 2012 r. (wplyn~lo dnia 22.03.2012 r.), 
Wojewodzki Sztab Wojskowy - pismo Nr 918 z dnia 4 kwietnia 2011 r. (wp1yn~lo 6.04.2011 r.) 
Miejski ZarZ<!d Drog w Rzeszowie: 
- pismo znak MZD-ID.MR.7323-25-1I83/l1 z dnia 22 kwietnia 20 II r. (wplyn~lo dnia 26.04.2011 r.), 
- pismo znak ID.7323.25.2014.WK z dnia 5 marca 2014 r. (wplyn~lo dnia 7.03.2014 r.), 
Okr~gowy UrZ<!d Gomiczy w Krosnie: 
- pismo znak KRO/512/421l1IMA z dnia 6 kwietnia 2011 r. (wplyn~lo dnia 11.04.2011 r.), 
- pismo znak KR0/512/l6/121MA z dnia 9 marca 2012 r. (wplyn~lo dnia 13.03.2012 r.), 
- pismo znak KRO/512114.2014.KM z dnia 24 lutego 2014 r. (wplyn~lo dnia 25.02.2014 r.), 
Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie: 
- pismo znak: WZ.5562/33/11 z dnia 30 marca 2011 r. (wplyn~lo dnia 1.04.2011 r.), 
- pismo znak: WZ.5562.8.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (wplyn~lo dnia 1.03.2012 r.), 
Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie: 
- pismo znak KSG III/OTOIOnO/28/2/11 z dnia 30 marc a 2011 r. (wplyn~lo dnia 4.04.2011 r.), 
- pismo znak KSG IIVOTOIOn0/7/2/12 z dnia 15 marca 2012 r. (nadano dnia 16.03.2012 r.), 
Operator Gazocil!gow przesy10wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tal110wie - pismo znak: 
TT.402.151.1.201I.GG zdnia 8 kwietnia 2011 r. (wplyn~lo dnia 12.04.2011 r.), 
Podkarpacki ZarZ<!d Melioracji i UrZ<!dzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak IRZ 5061228111 z dnia 
11 kwietni 2011 r. (wplyn~lo dnia 19.04.2011 r.), 
Wojewodzki UrZ<!d Ochrony Zabytkow w przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3-5150.26.2012 
z dnia 14 marca 2012 r. (wplyn~o dnia 5.04.2012 r.). 
Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.3-2.12 z dnia 5 
marca 2012 r. (wplyn~lo dnia 6.03.2013 r.), 

Projekt planu w zakresie przed1ozonym do uchwalenia zosta1 zaopiniowany i uzgodniony. 

~ Uwagi: 

Do wylozonego do publicznego wgll!du projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 83/13/2004 "Drabinianka-Zagrody-Poludnie" w Rzeszowie, w tenninie skladania uwag do pierwszego 
wy10zenia odbywajl!cego si~ od 23 maja 2012 r. do 21 czerwca 2012 r., tj. do dnia 51ipca 2012 r., wplynyly 
uwagi. Uwagi, zlozone zgodnie z przepisami ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pismami 
dotyczyly glownie zaniechania wyznaczania terenow pod zabudow~ mieszkaniowl! wielorodzinnl! 
oraz pod komunikacj~. Zarzl!dzeniem Prezydenta Miasta Nr VII634/2012 z dnia 26 lipca 2012 r., zostaly 
rozpatrzone. Zmiany wprowadzono do projektu planu, ktorego powtome wy10zenie odbylo si~ od 
21 maja 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. Do dnia 2 lipca 2014 r. zlozono uwagi do przyj~tych w projekcie planu 
rozwil!zan. Prezydenta Miasta ZarZl!dzeniem Nr: VII1450/2014 z dnia 18 lipca 2014 r., nie uwzgl~dni1 uwag. 
Nie zlozono uwag do wylozonej do publicznego wgll!du prognozy oddzialywania na srodowisko. 

Nieuwzgl~dnione uwagi przedstawia si~ Radzie Miasta Rzeszowa. 

~ Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004-cz~sc I "Drabinianka
Zagrody-Poludnie" w Rzeszowie, przedstawia si~ go Radzie Miasta do uchwalenia w cz~sci I, nieobejmujl!cej 
terenow, dla ktorych konieczne jest powtorzenie cz~sci tej procedury, w zwil!zku z uwzglydnieniem 
przez Prezydenta Miasta uwag oraz dla ktorych przyj~te ustalenia Sl! niezgodne z wydanymi w trakcie 
prowadzenia procedury opracowania planu prawomocnyrni decyzjami administracyjnymi. Cz~sc I, zajmujl!ca 
obszar 0 powierzchni ok. 75,55 ha, nie obejmuje rowniez terenow, dla ktorych nadal trwajl! prace projektowe 
zwi¥ane ze zmianl! obecnie obowi¥ujl!cego na tych terenach Studium Uwarunkowail i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwa1l! Nr XXXVIV 113/2000 z dnia 
4 lipca 2000 r., z p6in. zm., odzwierciedlajl!ce istniejl!cy stan zagospodarowania czysci tych terenow. 

Za1l!cznik nr 3 do uchwaly stanowi rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do projektu 
planu. Nieuwzgl~dnione w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004
cz~sc 1 "Drabinianka-Zagrody-Poludnie" w Rzeszowie uwagi, przedstawia si~ do rozpatrzenia Radzie Miasta 
Rzeszowa. 
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Zgodnie z art. 20 ust. ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn 
(Oz. U. z 2012 L, poz. 647 z pain. zm.) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, ze nie narusza 
on ustalen studiurn, rozstrzygajl!c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz sposobi realizacji, zapisanych w plan ie, inwestycji. Rada Miasta Rzeszowa po stwierdzeniu, 
ze nie narusza on ustalen Studiurn, rozstrzygajl!c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzglydnionych 
uwag, przyjyla plan uchwall! LXXXIlI4721l4 dnia 28 paidziemika 2014 r. 

• 	 Wyniki postcrpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli zostalo 
przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczl!cego transgranicznego oddzialywania 
na srodowisko, gdyz ustalenia projektu zmiany planu nie spowodujl! rnozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod czcrstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83113/2004
czyse 1 "Orabinianka-Zagrody-P0tudnie" w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 L, poz. 647), w rarnach oceny zrnian 
zachodZl!cych w zagospodarowaniu przestrzennyrn 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 
rniejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla zrniany planu specjalnego systernu rnonitoringu wptywu 
na srodowisko . 
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