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PODSUMOW AN IE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 182/9/2009 W REJONIE UL. DWORZYSKO I UL. LANOWEJ NA OSIEDLU 


PRZYBYSZOWKA W RZESZOWIE 

W C~SCI ,,A" 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udos!ftpnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udzia/e 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 - prawn ego sporzqdzenia planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post?powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LIV/899/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyst}pienia do sporzqdzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko 
i ul. Lanowej na osiedlu Przybyszowka w Rzeszowie. Plan obejmuje obszar 0 l~cznej powierzchni 
okolo 88 ha, poloi:onych po p6lnocnej stronie ul. Krakowskiej. 

Plan podjyto w celu zaprojektowania nowej struktury funkcjonalno - przestrzennej tej czysci 
miasta, ktora stanowila do niedawna tereny wiejskie. Wi~i:e siy to m.in. z wyznaczeniem terenow pod 
no we przebiegi drog publicznych, ktore zapewni~ powi~zania istniej~cych i projektowanych terenow 
zabudowy na osiedlu Przybyszowka z innymi osiedlami i centrum miasta. 

Ze wzglydu na postypuj~ce zainwestowanie, teren osiedla wymaga zaprojektowania nowego 
lokalnego ukladu komunikacyjnego, przystosowanego do wspokzesnego natyi:enia ruchu 
i obowi¥uj~cych przepisow, mog~cego obslui:ye nowe atrakcyjne tereny mieszkaniowe. 

Koncepcja ukladu komunikacyjnego zostala opracowana w dostosowaniu do nowych potrzeb 
i przewidywanych kierunkow zagospodarowania osiedla. Projektowane przebiegi drog publicznych 
zostaly uwzglydnione w przedmiotowym projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej na osiedlu Przybyszowka. 
Zostaly przeanalizowane rome warianty przebiegu drog na terenie osiedla, z uwzglydnieniem 
istniej~cego zagospodarowania oraz warunkow fizjograficznych, w tym uksztattowania terenu. 
Okreslone w projekcie planu przebiegi drog pUblicmych uwzglydniaj~ powi~ia komunikacyjne 
terenow osiedla w szerszym zakresie nii: granice projektu planu. 

Zmiana Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyl~czonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. 
czyse A (osiedle Przybyszowka w czysci XVllIA - Dworzysko), uchwalona uchwal~ 

Nr LXII 026/2009 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 29 wrzesma 2009r., w kierunkach 
zagospodarowania w projektowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na obszarze MN_UXV[][ol 
przewiduje zabudowy mieszkaniow~jednorodzinn~ i usrugow'b w ktorej dopuszcza siy lokalizowanie: 

zabudowy usrugowej 0 charakterze podstawowym (usrugi komercyjne i publiczne, nie zaliczone 
do inwestycji celu publicznego), z wykluczeniem obiektow handlowych 0 powierzchni sprzedai:y 
powyi:ej 2000 m2

, inwestycji mog~cych znaczqco oddzialywae na srodowisko, a taki:e 
sprzecznych z charakterem zabudowy mieszkaniowej pod wzglydem funkcji, skali i formy, np. 
stacji paliw; 
drog publicznych klasy dojazdowej i lokalnej powi~ych z istniej~c~ ul. Krakowsk~; 
drog wewnytrznych, parkingow, garai:y, zieleni urzqdzonej, infrastruktury technicznej. 

Z wytycznych do ustalen planow miejscowych dla obszaru MN-UXVUl 
01 wynika, i:e linie 

rozgraniczaj~ce obszary nie maj~ przebiegu scisle okrdlonego. Rozmieszczenie poszczegolnych 
funkcji w ramach jednego zesporu zabudowy ustala siy w mpzp, ktory musi bye zgodny ze studium 
w zakresie projektowanych funkcji terenow oraz przebiegu ukladow komunikacyjnych i klasy 
projektowanych drog. 

1 
/"",---' 



Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie rd zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w szczegolnosci przeznaczenie terenow pod zabudow\1 mieszkaniow~ jednorodzinn~ i ustugow~ 
oraz obstugy komunikacyjn~ obecnej i projektowanej~budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i ustugowej. Takie zagospodarowanie terenu pozwoli na aostosowanie powi~an funkcjonalno
przestrzennych i komunikacyjnych z otoczeniem, dla potrzeb rozwojowych Miasta Rzeszowa. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia uwzglydniaj~ wystypuj~ce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi~nia funkcjonalno - przestrzenne z terenami 
s~siednimi. Wyznaczenie drog publicznychjest konieczne z uwagi na wymog powi~nia istniej~cych 
i nowo wyznaczonych terenow zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-uslugowej i uslugowej z 
ukladem komunikacyjnym miasta. Ponadto projektowane drogi i ci~gi pieszo-jezdne maj~ za zadanie 
zapewnienie dojazdu do wszystkich dzialek budowlanych. Bez zapewnienia tego dojazdu nie moma 
wyznaczyc w planie terenow mieszkaniowych. 

Szerokosci oraz klasa drog projektowanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wynikaj~ z koncepcji ukladu komunikacyjnego Miasta Rzeszowa zawartej w zmianie 
Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa dla terenu przyl~czonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. - czysc A (osiedle 
Przybyszowka w cZysci XVIllA - Dworzysko), uchwalonej przez Rady Miasta Rzeszowa w dniu 29 
wrzesnia 2009r. uchwal~ Nr LXII 026/2009. 

Projektowane drogi, w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w cZysci ,,A", maj~ klasy drog 
wyznaczon~ w Studium aby nie naruszyc ustalen przyjytych w tym Studium. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym progno~ 

oddzialywania na srodowisko oraz progno~ skutkow fmansowych, zostal opracowany zgodnie 
z obowi~j~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 pom. zm.) oraz rozpo~dzenia 
Ministra lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie spo~dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1235, z pom. zm.). 

Procedura trybu formalno-prawnego zostala przeprowadzona zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, 
z pom. zm.). Plan zostal spo~dzony z dochowaniem obowi~uj~cych procedur wynikaj~cych 
z ww. przepisow. 

Po ogloszeniu 0 przys4pieniu do spor~dzenia planu w dniu 20 sierpnia 2009 r., 
w wyznaczonym terminie 21 dni, od daty ogloszenia, zainteresowani mogli wnosic wnioski do 
projektu planu. W wyznaczonym terminie wplynylo 10 wnioskow do miejscowego planu, 0 ktorych 
mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na posiedzeniu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej na osiedlu Przybyszowka w Rzeszowie, uzyskal 
pozytywn~ opiniy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Arch itektonicznej , z uwagami, ktore zostaly 
uwzglydnione w projekcie planu. 

Od 9 sierpnia 2012 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wys4pil do wlasciwych instytucji 
i organow 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. 
Projekt planu zostal pozytywnie zaoplllJOwany i uzgodniony przez wbsciwe organy 
i nastypnie wylozony po raz pierwszy do pUblicznego wgl~du w okresie od dnia 14 listopada do dnia 
7 grudnia 2012 r. 

Do projektu planu, podczas wylozenia oraz w terminie wyznaczonym do skbdania uwag 
do dnia 28 grudnia 2012 r. - wplynyly uwagi, ktore zostaly rozpatrzone ~dzeniem Prezydenta 
Miasta Nr VI/858/20l3 z dnia 18 stycznia 2013 r. 

Szczegolowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera zar~dzenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr VV858/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 stycznia 2013 r. 
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CZySC wniesionych uwag zostala uwzglydniona w calosci lub w czysci. Wprowadzone korekty, po 
I wylozeniu projektu, wymagaly ponowienia procedury. 

Z obszaru planu na etapie powtorzenia procedury planistycznej, nalezalo wyl~czyc z obszaru 
planu teren oznaczony jako cZysc ,,B" - tj. teren przylegly do drogi krajowej ill 4 - istniej~cej 

ul. Krakowskiej, palozony po obu stronach ul. Dworzysko, objyty stref~ ochrony konserwatorskiej, 
wynikaj~q bezposrednio z ustalen Studium Uwarunkowail i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyl~czonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. 
Powodem wyl~czenia w/w terenu z uchwalenia planu byly liczne uwagi mieszkancow dotyc~ce 
glownie ukladu komunikacyjnego, okreslonych w Studium zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu w tym funkcji i gabarytow zabudowy oraz zasad ochrony konserwatorskiej . Ponadto zapisy 
projektu planu byly przedmiotem szczegolowych uzgodnien z Wojewodzkim Urzydem Ochrony 
Zabytkow. W postanowieniu (L.dz. UOZ-Rz-3-5150.96.2012) z dnia 30.08.2012 r. 
i w postanowieniu (L.dz. UOZ-Rz-3-5150.96.2012) z dnia 12.11.1012 projekt planu zostal 
uzgodniony warunkowo z wymogiem uwzglydnienia uwarunkowan konserwatorskich, ktore byly 
glownym powodem wniesienia uwag: 

1) poszerzenia strefy ochrony konserwatorskiej w taki spos6b . aby ochronie podfegaly wszystkie 
wafory zabytkowe pozostalosci d. zespolu dworsko-parkowego przy uf. Dworzysko, w tym 
zachowania jego ekspozycji oraz ciqgu widokowego wzdlut uf. Krakowskiej na zabytkowq 
afej~ i d. oficyn~; 

2) uzupelnienia nowymi nasadzeniami wyci~tego drzewostanu w zabytkowej afei przy 
uf. Dworzysko; 

3) dokonania aktualizacji oznaczen i zapis6w dot. istniejqcych obiekt6w zabytkowych. 
Mieszkailcy wnioskowali rowniez, by z uwagi na intensywne zagospodarowanie terenu nie 

zmieniac parametrow drog dojazdowych i wewnytrznych, co wi~aloby siy z koniecznosci~ ingerencji 
w tereny 0 intensywnej zabudowie i wyksztalconej strukturze przestrzennej, uwarunkowanej 
wymogami dokonywania uzgodnien z WojewOdzkim Konserwatorem Zabytkow w zakresie ochrony 
zabytkowej zabudowy i drzewostanu. 

Z analizy uwag mieszkancow, dotyc~cych terenow objytych wyl~czeniem z projektu planu, 
stwierdza siy, ze przeprojektowanie planu zwi~zane z uwzglydnieniem cZysci uwag, wi~loby siy 
z koniecznosci~ zmiany obowi¥uj~cego Studium. 

Skorygowany projekt planu przedstawiono powtomie wlasciwym organ om do zaopiniowania 
i uzgodnienia, a nastypnie wylozono ponownie w czysci "A", w zakresie wprowadzonych zmian. 

W dniach od 5 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. projekt planu w cZysci ,,A" 0 powierzchni 
okolo 78,20 ha zostal wylozony do publicznego wgl~du w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy u1. Slowackiego 9 w Rzeszowie, a dyskusja publiczna zostala wyznaczona na dzien 18 marca 
2014 r. 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r., kaZdy, kto kwestionowal ustalenia 
przyjyte w projekcie planu mogl wniesc uwagi na pismie do Prezydenta Miasta. 

Do projektu planu w czysci "A" podczas wylozenia oraz w terminie nie krotszym niz 14 dni, 
wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu do publicznego wgl~du, tj. do dnia 18 
kwietnia 2014 r., wplynyly uwagi, ktore zostaly rozpatrzone zarz~dzeniem Prezydenta 
Miasta Nr VIl1375/2014 z dnia 9 maja 2014 r. 

Szczeg610we uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera zar~dzenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr VII1375/2014 z dnia 9 maja 2014 r. 

W wyniku uwzglydnienia czysci wniesionych uwag po IT wylozeniu, dokonano niewielkich korekt 
w projekcie, ktorych zakres nie wymagal ponowienia procedury opracowania planu, w tym 
w szczegolnosci opiniowania i uzgadniania oraz wylozenia do publicznego wgl~du. 

Wszystkie wniesione do projektu planu uwagi zostaly szczeg61owo przeanalizowane 
i uwzglydnione w mozliwie najszerszym zakresie. 

Informacja 0 podjytych ww. zar~dzeniach Prezydenta Miasta zostala zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. 

Ze wzglydu na zakorlczenie procedury spor~dzenia planu Nr 182/9/2009 w rejonie 

ul. Dworzysko i u1. Lanowej na osiedlu Przybyszowka w Rzeszowie w czysci ,,A" przedklada siy 

Radzie Miasta do uchwalenia projekt planu wraz z lis~ nieuwzglydnionych uwag. 
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• 	 Uzasadnienie wyboru przyjt;tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~n 
alternatywnych; ./ 

\ 

Mozliwosc wariantowania rozwi~ przyjytych w planie ograniczona byla ustaleniliIni Studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa, ktorych phm nie 
moze naruszac oraz sposobem zagospodarowania i przeznaczenia lub planowanego przeznaczenia 
terenow s<}Siednich. 

Zakres wariantowania dotyczyl ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, 
w szczegolnosci przeznaczenie teren6w pod zabudowy mieszkaniowl! jednorodzinnl! i uslugow'!, 
oraz obslugy komunikacyjnl! obecnej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i uslugowej. Rozwil!zania altematywne analizowano w odniesieniu do przebiegu drog. 

Wplyw na srodowisko analizowanych rozwil!llln altematywnych nie romi! siy w sposob istotny, 
poniewaZ mozliwosc wariantowania ustalen planu, majl!cych istotny wplyw na srodowisko, 
ograniczona byla koniecznoscil! uwzglydnienia: 

ustalen obowi¥Ujl!cego dokumentu zmianyNr 18/4/2007 Studium UwarunkowaD i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyll!czonego do Rzeszowa z 
dniem 1 stycznia 2007 r. - czysc A (osiedle Przybyszowka w cZysci XVIIlA - Dworzysko), 
uchwalonej przez Rady Miasta Rzeszowa w dniu 29 wrzeSllla 2009r. uchwall! 
Nr LXII 026/2009., ktorych stosownie do aktualnie obowi¥Ujl!cych przepisow, plan nie moze 
naruszac, 

kontynuacji projektowanych, w obowi¥ujl!cych i bydl!cych w opracowaniu planach miejscowych, 
przebiegow cil!gow komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej (Nr 15611112007 w 
rejonie "Rzeszow-Dworzysko uchwalonym uchwalq Nr LXlJ02 712009 Rady Miasta 
Rzeszowa z dnia 29 wrzesnia 2009 r., i projekcie: MPZP Nr 183/10/2009 " Dworskie 
Ogrody", 
warunkow terenowych, uwarunkowan przyrodniczych i istniejl!cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglydniajl!cy wszystkie uwarunkowania 
wystypujl!ce w jego granicach, co potwierdza sporZl!dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 lnformacja w jaki sposob zostaly wzit;te pod uwagt; i w jakim zakresie zostaly uwzglt;dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko; 

Do projektu planu zostala sporzl!dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje 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 vn "Prognozy" wykazano ustalenia planu, ktore ograniczajl! wplyw negatywnych 
oddzialywan na srodowisko, planowanego zagospodarowania terenu. Prognoza wykazala, ze 
w projekcie planu wprowadzono rozwi~ia najbardziej korzystne dla srodowiska przyrodniczego 
i ludzi, rownoczesnie dajl!c mozliwosc realizacji zamierzen inwestycyjnych. 

Ustalenia tego planu nie spowodujl! znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, 
ktorego dotycZl!. 

• Informacja w jaki sposob zostaly wzit;te pod uwagt; i w jakim zakresie zostaly uwzglt;dnione 
opinie wlaSciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 
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1. UZGODNIENIAlOPINIOWANIE : 

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

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS pismem mak: 

WOOSAIOA.151.2012.AP-6 z dnia 21.09.2012 r. - zaopiniowal przedmiotowy projekt planu bez 

wnoszema uwag. 

Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia/ 

zaopiniowania do Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem 

mak: PSNZA612-2-46/2012 z dnia 28.09.2012 uzgodniono projekt planu. 


II. UZGODNlENIAlOPINIOWANIE: 

W zwi¥ku z dokonaniem korekt wprowadzonych po I wylozeniu, wysU!piono 0 ponowne 
uzgodnienie/zaopiniowanie projektu planu w niezbydnym zakresie, wraz z prognozq oddzialywania 
na srodowisko: 
• 	 Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo mak: ID..7323-85.2014.WK L.dz.1077 z dnia 

14.02..2014 r. uzgodniono pozytywnie projekt p1anu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wziftte pod uwagft i w jakim zakresie zostaly uwzglftdnione 
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 miejscowego p1anu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ ow i instytucji 0 przyst~pieniu do sporzqdzenia planu, 

wnioski zloZyli: 

Wojewoda Podkarpacki - pismo mak: I.N.7041-1-113/09 z dnia 03.09.2009r. wplynylo 

08.09.2009r. 


Urzqd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: ZK. 40130-79/09 z dnia 

01.09.2009r. wplynylo 04.09.2009r. 

Dyrektor Okrygowego Urzydu Gorniczego w Krosnie - pismo mak: KRO/5121l 06/091MA z 

dnia 02.09.2009 r. wplynylo 14.09.2009 r. 

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo, Oddzial w Sanoku - pismo mak: GM
750/200/09 z dnia 16.09.2009 r. wplynylo 21.09.2009 r. 

Regiona1na Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18-WOOS
7048-4-147/09/ap z dnia 21.09.2009 r. wplynylo 23.09.2009 r. 

Podkarpacki Komendant Wojewodzki Panstwowej Straty POZarnej w Rzeszowie - pismo 

znak: WZ.5562/61/09 z dnia 25.08.2009 r. wplynylo 31.08.2009 r. 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie - pismo mak: MZ.5562/24
2/09 z dnia 27.08.2009 r. wplynylo 27.08.2009 r. 

Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 

w Rzeszowie - pismo mak: TR-OnOIl2/2009 z dnia 01.09.2009 r. wplynylo 07.09.2009 r. 

Podkarpacki Zarzqd Me1ioracji i Urzqdzen Wodnych - pismo mak: IRZ-505/653/09 z dnia 

27.08.2009 r. wplynylo 02.09.2009 r. 

Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tarnowie - pismo mak: 

TT-0300-85/09 z dnia 31.08.2009 r. wplynylo 04.09.2009 r. 


I. Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 


Miejska Komisja Urbanistycmo - Architektonicma: Uchwala ill 1114/2012 z dnia 26.04.2012 r., 
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Prezes Urzt(du Komunikacji Elektronicznej UKE Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: ORZ
WKT-61730-90112(2) z dnia 16.08.2012 r. ! 

Wojewoda Podkarpacki: Kierownik Oddziaru w Wydziale Infrastruktury - p{smo znak: 

I.IV.743.2.124.2012zdllla30.08.2012r. " / 


Zarzqd Wojewadztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-III.7634 .1.188.2012.KMz 

dnia 31.08.2012 r., 


Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow z siedzib~ w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 

pismem znak L.dzUOZ- Rz 3-5150.96.2012 z dnia 11.09.2012 r. oraz L.dzUOZ - Rz 3
5150.96.2012 z dnia 22.11.2012 r. uzgodnit projekt planu bez uwag 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie, pismem znak PSNZ.4612-2-46/20 12 z 

dnia 28.09.2012 oraz PSNZ.4612-2-5112012 z dnia 14.11.2012 r. , ktare wptynt(to 22.11.2012 r. 

uzgodnit projekt planu bez uwag 


Miejski Zarzqd Drag w Rzeszowie - pismo znak: ID..7323-85.2012.WKL.dz. : 14 490 z dnia 

31.08.2012 r. 


Komenda Miejska Panstwowej StraZy Potamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/19-2.12 z 

dnia 03.09.2012 r. 


Karpacka Spa&a Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak KSG IIIIOTOI0720/4114/12 z dnia 21.08.2012 r 


Miejskie Przedsit(biorstwo Wodoci~gaw i Kanalizacji w Rzeszowie, Sp61ka z 0.0. - pismo znak: 

TT- 4013/24/2012 z dnia 14.09.2012, 


Telekomunikacja Polska S.A Obszar Telekomunikacji w Rzeszowie 

TOTTESCU/I06117599/JDI12 z dnia 29.08.2012 r., 


Pozostate wtaSciwe organy uzgodnily/zaopiniowaly projekt planu wg art. 25 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - bez pisernnej odpowiedzi tzw. "zgoda milczqca" . 

IT. Opinie i uzgodnienia do projektu planu, w zwi¥ku z dokonaniem korekt po I wytoteniu 

projektu do publicznego wgl~du: 

Miejski Zarzqd Drag w Rzeszowie - pismo znak: ID ..7323-85.2014.WK L.dz.l077 z 

dnia 14.02 ..2014 r. uzgodniono pozytywnie projekt planu 

Zgtoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjt(to do prac nad projektem planu. 

)0> Wnioski: 

Po ogtoszeniu 0 przys~pieniu do sporzqdzenia planu w dniu 20 sierpnia 2009 r., 
w wyznaczonym tenninie 21 dni, od daty ogtoszenia, zainteresowani mogli wnosic wnioski do 
projektu planu. W wyznaczonym terminie wplynt(to 10 wnioskaw do miejscowego planu, 0 ktorych 
mowa w art. 17 pkt. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

)0> Uwagi: 

Do projektu planu, w termlnIe przewidzianym ustaw~, nie krotszym nit 14 dni od dnia 
zakoilczenia okresu wytotenia planu, tj. w czasie do 28 grudnia 2012 r. (I wylotenie), wptynt(ly 
uwagi, ktare zostaly rozpatrzone Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Nr VI/858/2013 z dnia 18 stycznia 
2013 r. w nastt(puj~cy sposob: 

uwzglt(dniono uwagt( pani Marii Luksik-Brotbar i pana Mariusza Brotbara, dotyczqc~ ustalen 
dla terenu ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KXIKD, na 
terenie ww. dziatki, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglt(dniono uwagt(: pani Beaty Kuziemki, pani Renaty Jamiatkowskiej, pani Anny Ziemby, 

pana Tadeusza Bednarza, pana Ryszarda B~ka, pana Szymona Bednarza, pana Adama 
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Mlodzainkowskiego, pani Agnieszki Mlodziankowskiej, pana Mariusza Brozbara" Pani Marii 
Lukasik Brozbar, pani Sylwii Bednarz, pani Teresy Jakubowskiej, dotycz'!CI! ustalen dla 
terenu ogolnodostypnej drogi wewnytrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem I.KDW, 
na terenie dzialek nr ew. 12112, 12111 i 124, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

- uwzglydniono uwagy pani Justyny Nawrockiej, pani Teresy Krygowskiej- Kuli i pana 
Henryka Kuly, dotycZ'!c,! ustalen dla terenu ogolnodostypnej drogi wewnytrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem l.KDW, na terenie dzialek nr ew. 12112, 12111 i 124, poprzez 
dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono uwagy pani Barbary Lysiak, dotycz,!c,! ustalen dla terenu publicznej drogi 
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem I.KDD, na tererue dzialli nr ew. 286, 
poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Krystyny Trzeciak i pana Krzysztofa Trzeciaka, 
dotycZ'!CI! ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.KDL, 3.KDD 
i 3.KDL, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu w zakresie terenu 3.KDD i cZysci 
terenu 5.KDL; nie uwzglydniono w zakresie dotycZ'!cym przebiegu drog lokalnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3.KDL przez teren dzialki nr ew. 144 
i 5.KDL na odcinku przebiegaj,!cym przez dzialky nr ew. 131; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pan a Bartlomieja Szulara, dotycz'!c'! ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.KDD i 3.KXIKD, na terenie ww. dzialek, 
poprzez dokonanie korekt w projekcie planu w zakresie terenu 3.KXJKD; nie uwzglydniono 
w zakresie dotycZ'!cym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KDD; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pana Miroslawa Mazurka, pana Krzysztofa Prucnala, pani 
Renaty Jamiolkowskiej, pana Edwarda Jakubowskiego, pana Rolada Jakubowskiego, pani 
Malgorzaty Mical, pana Leonarda Rzeinika, pana Marka Ziemby, pana Wladyslawa 
Przywary, pana Mariusza Kowala, pani Agnieszki Kowal, pana Romualda Paraniaka, pana 
Leszka Styki, pani Beaty Lesniak-Styk, pani Oliwii Styk, pani Marii Luksik-Brozbar, pana 
Mariusza Brozbara, pani Justyny Nawrockiej, pani T. Krygowskiej-Kuli, pana Henryka Kuli, 
pana Wojciecha Przywary, pana Pawla Przywary, pani Patrycji Przywary, pani Joanny Hanus, 
pani Boguslawy Koryl, pana Pawla Jakubowskiego, pana Wojciecha Lisa, pani Wladyslawy 
Lis, pani Elzbiety Nawloki, pani Natalii Filak, pana Karola Nawloki, pani Agaty Woronicz, 
pana Tomasza Woronicza, pani Teresy Jakubowskiej, pana Marka Micala, pani Malgorzaty 
Rzeinik, pana Tomasza Kuziemki, pani Beaty Kuziemki, pani Krystyny Kuli, pana Jaroslawa 
Rzeszulko, pani Anny Florianczyk, pana Romana Krupy, pani Lucyny Krupy, pana Antoniego 
Czuchry, pani Ewy Kidackiej, pani Barbary Selwy, pani Krystyny Selwy, pani Moniki Koryl, 
pana Sebastiana Koryla, pani Sabiny Koryl, pani Danuty Milek, pani Agaty Milek, pana 
Kazimierza Milka, pana Andrzeja Krzywkowskiego, pana Wladyslawa Krupy, pani 
Boguslawy Krupy, pana Tadeusza Bednarza, pan a Szymona Bednarza, pani Sylwii Bednarz, 
pani Lidii Bednarz, pani Bronislawy Laski, pana Eugeniusza Laski, pana Roberta Kuli, pani 
Magdaleny Grygiel, pana Jozefa Kota, pani Anny Kot, pani Jadwigi Ziemby, pani Anny 
Ziemby, pani Justyny Ziemby, pana Mateusza Ziemby, pana Witolda Bubka, pani Eweliny 
Bubek, pani Anny Paj,!k, pani Krystyny Fury, pana Franciszka Fury, pani Marty Niewczas, 
pan a Wojciecha Czarnego, pani Marty Litwy, pana Lukasza Litwy, pani Joanny Mazurek, 
pan a Pawla Porady, pani Anny Porady, pani Marty Kidackiej, pana Michala Wylazia, 
dotycZ'!c'! ustalen w zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
3.KDL pod publiczn,! drogy lokaln'!, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; nie 
uwzglydniono w zakresie sprzecznym z ustaleniami Studium; 
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uwzglydniono uwagy Stowarzyszenia Mieszkancow Osiedla Rzeszow-Przybyszowka
Oworzysko w Rzeszowie dotycZl!c~ ustalen dla terenu omaczonego na rysunku planu 
symbolem I.KX/ZP, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

- uwzglydniono uwagy pana Andrzeja Krzywkowskiego dotycZl!c~ ustalen dla terenu 
omaczonego na rysunku planu symbolem I.KXlZP, poprzez dokonanie korekt w projekcie 
planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy panstwa Anny i Juliana Swierk, pana Jacka Swierka, pani 
Agnieszki Swierk, pani Joanny Swierk, pani Alicji Swierk, dotycZl!c~ ustalen dla terenow 
omaczonych na rysunku planu symbolami: 3.KDL i S.KDL, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu w zakresie czysci terenu S.KDL na dzialkach 0 nr ew. 140,141,142/3; nie 
uwzglydniono w zakresie dotycz~cym przebiegu drog lokalnych omaczonych na rysunku 
planu symbolami: 3.KOL przez teren dzialek nr ew. 140 i 141 i S.KDL na odcinku 
przebiegaj~cym przez dzialky nr ewid. 131; 

- uwzglydniono uwagy pana Michala Wylazia, dotycZl!c~ ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 6.KX/KD poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono uwagy pani Elzbiety Nawloki, dotycz~c~ ustalen dla terenu omaczonego na 
rysunku planu symbolem 6.KXIKD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy panstwa Anety i Jana Semerko, dotycz~c~ ustalen dla 
terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.KDG, [OW] i I.KDO, poprzez 
dokonanie korekt w projekcie planu w zakresie terenu I.KDO; rue uwzglydniono w zakresie 
kierunkow zagospodarowania dla terenow: I.KDG i [OW], sprzecznych z ustaleniami 
Studium; 

nie uwzglydniono uwagi pani Ireny Pasierb dotycZl!cej ustalen dla terenu omaczonego na 
rysunku planu symbolem I.KDL; 

uwzglydniono uwagy pani Anny Florianczyk dotycz~c~ ustalen dLa terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6.KXIKD i 4.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie pLanu; 

uwzglydniono uwagy pana Emila Gutkowskiego dotycZl!c~ ustaLen dla terenu omaczonego na 
rysunku planu symbolem I.KXlZP, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Barbary Selwy dotycZl!c~ ustalen dla terenow 
omaczonych na rysunku planu symbolem S.KDL, poprzez dokonanie korekt w projekcie 
planu w zakresie czysci terenu S.KDL na dzialkach 0 nr ew. 136/4 i 135/4; nie uwzglydniono 
w zakresie dotycZl!cym przebiegu drogi lokaLnej omaczonej na rysunku planu symbolem 
S.KDL na odcinku przebiegaj~cym przez dzialky nr ew. 131; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Barbary Selwy, pani Sabiny Poczachowskiej, pana 
Bartlomieja RogoZa, pani Joanny Hanus, pana Miroslawa Hanusa, pana Juliana Swierka, pani 
Oarii Janczewskiej, panstwa Pawla i Edyty Trzeciak dotycZl!c~ ustalen dla terenu 
omaczonego na rysunku planu symbolem S.KDL, poprzez dokonanie korekt w projekcie 
planu w zakresie czysci terenu S.KDL; nie uwzglydniono w zakresie dotycZl!cym przebiegu 
drogi lokalnej omaczonej na rysunku planu symbolem S.KDL na odcinku przebiegaj~cym 
przez dzialky nr ew. 131; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Oarii Janczewskiej, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu w zakresie czysci terenu S.KDL; nie uwzglydniono w zakresie dotycZl!cym 
przebiegu drogi lokalnej omaczonej na rysunku planu symbolem S.KOL na odcinku 
przebiegaj~cym przez dzialky nr ew. 131; 
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uwzgl~dniono CZ€(SCIOWO uwag~ pana Miroslawa Dyni dotycU!c'! ustalen dla teren6w 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.KDW, I.KDD i 9.MN/U, poprzez dokonanie 
korekt w projekcie planu; nie uwzgl~dniono w zakresie kierunkow zagospodarowania dla 
terenu 9.MN/U, sprzecznych z ustaleniami Studium; 

uwzgl~dniono cz€(sciowo uwag€( pana Pawta Dyni dotycU!c'! ustalen dla terenow oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 2.KDW, 1.KDD i 9.MN/U, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu, nie uwzgl~dniono w zakresie kierunkow zagospodarowania dla terenu 
9.MN/U, sprzecznych z ustaleniami Studium; 

uwzgl€(dniono cz~sciowo uwag~ pani Urszuli Slusarz dotycU!c,! ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4. KDL i 2.ZP, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu w zakresie cz~sci dziatki nr ew. 313/15 polozonej w terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 2.ZP i 8.MN/U; nie uwzgl€(dniono w zakresie dotycU!cym terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KDL; 

uwzgl€(dniono uwag~ pani Katarzyny R,!czy dotycz'!c'! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2.ZP, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl€(dniono uwag~ pana Arkadiusza Koconia dotycU!C<! ustalen dla terenow oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 9.MN/U i [DW], poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl~dniono cz€(sciowo uwag~ pani Marii Kocon dotycU!c,! ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: I.KDG, [DW] i 1.KDD, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu w zakresie terenu I .KDD; nie uwzgl~dniono w zakresie kierunkow 
zagospodarowania dla terenow: I.KDG i [DW], sprzecznych z ustaleniami Studium; 

uwzgl~dniono uwag~ pani Matgorzaty Prusak dotycU!c'! ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6. KXlKD i I.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl~dniono uwag~ pani Ewy Prusak dotycU!c'! ustalen dla teren6w oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6. KXIKD i I.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl€(dniono uwag~ pani Danuty Prusak dotycU!c'! ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6. KXIKD i I.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl~dniono uwag€( pana Pawla Prusaka dotycU!c,! ustalen dla teren6w oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6. KXIKD i I .KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzgl~dniono uwag~ pana Piotra Prusaka dotycU!c'! ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 6. KXIKD, [DW] i I .KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie 
planu; 

uwzgl~dniono CZ€(SC10WO uwag€( pani Beaty Szczupaj - Prusak i pana Wojciecha Prusaka 
dotycU!c,! ustalen dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDD , I.KDG 
i [DW], poprzez dokonanie korekt w projekcie planu w zakresie terenu 1.KDD; nie 
uwzgl€(dniono w zakresie kierunkow zagospodarowania dla terenow: 1.KDG i [DW], 
sprzecznych z ustaleniami Studium; 

uwzgl~dniono uwag€( pani Barbary Prusak dotycU!c'! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 2.ZP, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

nie uwzgl€(dniono uwagi pana Stanislawa Trzeciaka dotycU!cej ustalen dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.KDL, w zakresie dziatki nr 14612, obr. 222; 

nie uwzgl€(dniono uwagi pani Marty Kidackiej, pana Franciszka Lisa, pana Wojciecha Lisa, 
pani Agnieszki Urlych, pani Joanny Fularz, pana J6zefa Kola, pana Piotra Fularza, pani Anny 
Kot, dotycU!cej ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KDL; 
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- uwzglydniono uwagy pani Malgorzaty Pohl dotycz'!C<! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbol em I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

- uwzglydniono uwagy pana Krzysztofa Milka dotycz'!c'! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

- uwzglydniono uwagy pans twa Barbary i Janusza Lysiak6w dotyc~c,! ustalen dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie 
planu; 

uwzglydniono uwagy pana Romana Wosia dotyc~C<! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono uwagy pani Lucyny Krz'!stek dotyc~c,! ustalen dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Joanny Hanus dotyc~C<! ustalen dla terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 5.KDL, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu w zakresie 
czysci terenu 5.KDL na dzialkach 0 or ew. 136/5 i 135/5; nie uwzglydniono w zakresie 
dotyc~cym przebiegu drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5.KDL na 
odcinku przebiegaj,!cym przez dzialky or ew. 131; 

uwzglydniono uwagy pani Agaty Wiater dotycz'!C<! ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem I.KDO, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 

uwzglydniono czysciowo uwagy pani Wieslawy Haligowskiej dotyc~c,! ustalen dla teren6w 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.U, l.ZN, l.KDG i [OW], poprzez dokonanie 
korekt w projekcie planu; nie uwzglydniono w zakresie kierunk6w zagospodarowania dla 
teren6w: 2.U, l.ZN, l.KDG i [OW], sprzecznych z ustaleniami Studium. 

Szczeg610we uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera Zar~dzenie Prezydenta Miasta 

Rzeszowa VII85 8/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. 

CZysc wniesionych uwag zostala uwzglydniona w calosci lub w czysci. W trakcie prac nad 

planem, po I wylozeniu wprowadzono zmiany do projektu, co wymagalo ponowienia procedury. 

Skorygowany projekt planu przedstawiono powt6mie wlasciwym organom do zaopiniowania 

i uzgodnienia a nastypnie wylozono ponownie w cZysci ,,A", w zakresie wprowadzonych zmian. 

W dniach od 5 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. projekt planu w czysci "A" 0 powierzchni okolo 

78,20 ha zostal wylozony po raz drugi do publicznego wgl,!du w siedzibie Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, a dyskusja publiczna zostala wyznaczona na dzien 18 

marca 2014 r. 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r., kazdy, kto kwestionowal ustalenia 

przyjyte w projekcie planu m6g1 wniesc uwagi na pismie do Prezydenta Miasta. 

00 projektu planu w cZysci "A" podczas wyloZenia oraz w terminie nie kr6tszym niz 14 dni, 

wyznaczonym od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu do publicznego wgl,!du, tj. do dnia 18 

kwietnia 2014 r., wplynyly uwagi, kt6re zostaly rozpatrzone zar~dzeniem Prezydenta 

Miasta Nr VII1375/2014 z dnia 9 maja 2014 r. 

uwzglydniono uwagy pani Marii Luksik Brozbar i pana Mariusza Brozbara dotyc~C<! ustalen dla 
teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.KXIKD i 5.MNIU, poprzez dokonanie 
korekt w projekcie planu; 
nie uwzglydniono uwagi pani Joanny Wolanskiej dotyc~cej ustalen dla teren6w oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2.KDW i 5.MNIU; 
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nie uwzglydniono uwagi pani Ireny Pasierb dotycZ(!cej ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.KDL i 7.MN; 
nie uwzglydniono uwagi pani Adeli Maslowskiej dotycZ(!cej ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu syrnbolami: I.MN, I.E i 1.KDL; 
nie uwzglydniono uwagi pani Krystyny Trzeciak i pan a Krzysztofa Trzeciaka dotycZ(!cej ustalen 
dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.KDD, 1.KDL, I.MNIU i 2.MNIU; 
uwzglydniono uwagy pani Agnieszki Fryc dotycZ(!q ustalen dla terenow omaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6.MN i 8.KX/KD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pan a Roberta Kula dotycZ(!q ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pani Malgorzaty Sowy dotycz~q ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pana Romana Krupy dotycz~q ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pani Lucyny Waszczuk dotycZ(!q ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pani Boguslawy Krupy dotycZ(!q ustaleil dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pana Sebastiana Koryla, pani Boguslawy Koryl oraz pani Moniki Koryl 
dotycz~q ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, 
poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pana Grzegorza Milka i pani Anety Milek, dotycZ(!q ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pana Kazimierza Milka i pani Danuty Milek, dotycZ(!q ustalen dla terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pani Magdaleny Grygiel, dotycZ(!q ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu; 
uwzglydniono uwagy pani Barbary Grygiel-Rzeszutko i pana laroslawa Rzeszutko, dotycZ(!q 
ustalen dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.MN, ZP i 4.KDD, poprzez 
dokonanie korekt w projekcie planu; 
nie uwzglydniono uwagi pani lreny Sypko, dotycz~cej ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN i I.KDL; 
nie uwzglydniono uwagi pani Krystyny Hodyr, dotycZ(!cej ustalen dla terenow oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.MN i l.KDL; 
uwzglydniono czysciowo uwagy pani Darii lanczewskiej dotycZ(!q ustalen dla terenow 
omaczonych na rysunku planu symbolami: l.MNIU i 3.KDL, poprzez dokonanie korekt 
w projekcie planu w zakresie terenu 3.KDL; nie uwzglydniono w zakresie klasy projektowanej 
drogi 3.KDL; 
uwzglydniono uwagy pana Miroslawa Dyni, dotycZ(!c~ ustalen dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8.KXIKD, poprzez dokonanie korekt w projekcie planu. 

Szczegolowe uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawiera zarz~dzenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa Nr VI/1375/2014 z dnia 9 maja 2014 r. 

W wyniku uwzglydnienia czysci wniesionych uwag po II wylozeniu, dokonano niewielkich 
korekt w projekcie, ktorych zakres nie wymagal ponowienia procedury opracowania planu, w tym 

w szczegolnosci opiniowania i uzgadniania oraz wylozenia do publicznego wgl~du. 
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Nieuwzglydnione uwagi przekazano Radzie Miasta Rzeszowa. Rada Miasta uwag 
nie uwzglydnila - uzasadnienie zawiera za!l!cznik nr 3 do uchwaly Nr LXXXl1446/2014 z dnia 30 
wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 182/9/2009 w rejonie ut. Oworzysko i ut. Lanowej na osiedlu Przybyszowka w Rzeszowie 
w czysci "A". 

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

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycZl:j.cego transgranicznego oddzialywania na 

srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujl! mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyc~ce metod i cZf[stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji MPZP Nr 182/9/2009 w rejonie ut. Oworzysko i ut. Lanowej na 

osiedlu Przybyszowka w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 
rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Oz. U. z 2012 r. poz. 647, z poin. 

zm.), w ramach oceny zmian zachodZl:j.cych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania 
oceny aktualnosci tego planu. 

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 Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

planu rniejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu 

wplywu na srodowisko. 

/rIll c.. .~,;l~qCA. 
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