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PODSUMOWANIE 

do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 255/7/2013 

NA OSIEDLU POBITNO W RZESZOWIE. 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z pain. zm.). 

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

Plan zostat opracowany na podstawie uchwaty Nr LXIWI146/2013 Rady Miasta Rzeszowa, 

z dnia 14 listopada 2013 r., w sprawie przys~pienia do sporZ4dzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. 

Przeslank~ podjycia uchwaty Nr LXIIV1146/2013 Rady Miasta Rzeszowa byt zamiar ustalenia 

przeznaczenia terenow oraz okreslenia sposobu ich zagospodarowania. 
Tereny objyte opracowaniem byty rezerwowane w Miejscowym Planie Szczegolowym 

Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Pobitno-Polnoc" w Rzeszowie, zatwierdzonym uchwal~ 

Nr VI/48/94 Rady Miasta Rzeszowa z dnia II paidziemika 1994 r., pod drogy glown~ ruchu 

przyspieszonego. Obecnie, zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Rzeszowa, droga ta zmienila klasy na drogy glown~. Stanowi ona bardzo waZny 

element ukladu komunikacyjnego miasta i docelowo pol~czy dwie drogi publiczne glowne 

AI. Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego i ul. Lubelsk~. 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno 

w Rzeszowie objyty zostat pierwszy etap inwestycji: od AI. Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego do 

ul. Sp61dzielczej. 
W projekcie planu miejscowego zostaty uwzglydnione skrzyzowania projektowanej drogi z drog~ 

publiczn~ lokaln~ - ul. Zalysk~ z drog~ publiczn~ glown~ - AI. Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego 

oraz z drog~ wewnytrzn~ - ul. Sp61dzielcZ4. 

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu 

Pobitno w Rzeszowie, zablokuje lokalizacjy na przedmiotowym obszarze inwestycji w oparciu 

o decyzje 0 warunkach zabudowy i pozwoli w przyszlosci zrealizowac waZn~ arteriy komunikacyjn~. 

Wymaga tego interes publiczny. 

Plan opracowany zostal przy uwzglydnieniu wszystkich uwarunkowan wystypuj~cych na 

obszarze objytym planem i zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa 

uchwal~ Nr XXXVWI13/2000 w dniu 4 lipca 2000 r., z p6Zn. zm. W Studium, w projektowanej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na obszarze objytym planem, przewiduje siy lokalizacjy drogi 

publicznej glownej. 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz~ oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoZ4 skutkow fillansowych zostal opracowany zgodnie z obowi¥uj~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 poin. zm.) oraz rozporZ4dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

Użytkownik
Prostokąt



W trakcie sporz~dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn~ oceny oddzialywania na 

srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 

3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu 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 p6Zn. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 17 grudnia 2013 r., oglosil 0 podjyciu uchwa1y 

o przyst~pieniu do sporZ<ldzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 

"NOWfNY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a taki:e 

w Siuletynie lnfonnacji Publicznej (SIP) na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu 

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

wnioskow wyznaczono do dnia 10 stycznia 2014 r.). 
W ww. terminie nie zosta1y zlozone wnioski, 0 ktorych mowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt planu zostal opracowany przez zespol pracownikow Siura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Projekt MPZP Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, zostal sporz~dzony wraz 

z prognoz~ oddzialywania ustale6 projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym 

lnspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy opracowaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje 

zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2014 r., Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

Pod koniec lipca 2014 r., Prezydent Miasta Rzeszowa wyst~pil do wlasciwych instytucji 

i organow 0 zaopIn IOwan ie i uzgodnienie projektu planu. Projekt Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie zostal pozytywnie 

zaopiniowany i uzgodniony, zgodnie z obowi¥uj~cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

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

z prognoZ<l oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy w dniu 18 wrzesnia 2014 r., w Gazecie 

Codziennej "NOWINY", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Siuletynie 

Infonnacji Publicznej (SIP) na stronie internetowej Urzydu. Okreslono zasady skladania uwag. 

W dniach: od 29 wrzesnia 2014 r. do 27 paZdziernika 2014 r., projekt planu, wraz z prognoz~ 

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

Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowackiego 9. 

W dniu 15 paZdziernika 2014 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi~iami przyjytymi 

w projekcie planu. 

Do projektu planu, w tenninie przewidzianym ustaw~, ~. do dnia 12 listopada 2014 r., me 

wp1yny1y Zadne uwagi. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwillzan 
alteroatywnych. 

W trakcie sporz~dzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, nie by1y rozpatrywane rozwi¥ania alternatywne. 
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• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi«(te pod uwag«( i w jakim zakresie zostaly uwzgl«(dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Do projektu planu zostala sporll!dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 

opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym 
przygotowanym na potrzeby planu oraz uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 

w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie - zakres prognozy. 

Na terenach obj~tych planem nie wyst~puj<! obszary i formy przyrody podlegaj<!ce ochronie na 

podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". 

Tereny obj~te planem polozone s<! w bardzo duzej odleglosci od obszarow chronionych, 

znajduj<!cych si~ na terenie miasta (Rezerwat "Lisia G6ra" oraz SpecjaLny Obszar Ochrony 

Siedliskowej pn. "Wislok Srodkowy z Doplywami", planowany do wl<!czenia do sieci NATURA 

2000). Wyklucza to mozliwosc jakiegokolwiek oddzialywania na te obszary. 

W projekcie planu uwzgl~dniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale vn "Prognozy" wskazane zostaly rozwi¥ania maj<!ce na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensacj~ przyrodnicll! negatywnych oddzialywan na srodowisko, w zakresie ochrony 

srodowiska wodnego i ochrony przed halasem. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyj~tych rozwi<!zan. 

Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyj~tych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi«(te pod uwag«( i w jakim zakresie zostaly uwzgl«(dnione 
opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt planu wraz z prognoll! oddzialywania na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOSAI OA.l 03.20 14.AP-7 z dnia 14 

sierpnia 2014 r., wni6s1 0 uzupelnienie dokumentacji 0 szersz<! analiz~ wplywu drogi na tereny 

chronione pod wzgl~dem akustycznym (w szczeg61nosci istniej<!ce osiedle "Na wzg6rzu") oraz 

propozycj~ rozwi~n, kt6re pozwol<! na dotrzymanie norm akustycznych, obowi<!ZUj<!cych dla tych 
teren6w. 

Po uzupelnieniu prognozy oddzialywania na srodowisko zgodnie ze stanowiskiem RDOS, projekt 

wraz z prognoll! zostal przekazany do ponownego zaopiniowania. Pismem znak: 

WOOSAlOA.103.2014.AP-l0 z dnia 2 wrzesnia 2014 r. , projekt Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, zaopiniowany 
zostal bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z prognoz<! oddzialywania na srodowisko, zostal przekazany do uzgodnienia 
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie. 

Przedmiotowy projekt zostal uzgodniony pismem znak: PSNZA612-2-19/2014, z dnia 18 sierpnia 
2014 r. 

POWYZSll! opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi«(te pod uwag«( i w jakim zakresie zostaly uwzgl«(dnione 
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 planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
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Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przyst(!pieniu do sp0fZ'!dzenia planu, 


wnioski zloZyli: 


ZarZ'!d Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-XVIII.7634.36.2013.ADS, z dnia 2 


stycznia 2014 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.lV.743.1.109.2013, z dnia 27 grudnia 2013 r., 


pismo znak:Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 


WOOSAI0.3.144.2013.AP-2, z dnia 7 stycznia 2014 r., 


Okr~gowy UrZ'!d G6miczy w Krosnie - pismo znak: KRO.512.114.20 13.KM, z dnia 23 grudnia 


2013 r. do PGNiG S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku, 


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


DEMlZG/SanokJ1248/2013, z dnia 30 grudnia 2013 r., 


Operator Gazoci(!g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 


znak: T AR-TTA02.216.20 13/2 z dnia 30 grudnia 2013 r. , 


Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pot.arnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.1-2.13, 


z dnia 8 stycznia 2013 r., 


Orange Polska - pismo znak: TODDKKU/28354/1 o70lJKJ20 1 3, z dnia 7 stycznia 2014 r., 


Podkarpacki Zarz(!d Melioracji i UrZ'!dzen Wodnych - pismo znak: IRZ.506A.808.2013, z dnia 7 


stycznia 2014 r., 


Polska Sp61ka Gazownictwa S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: KSG III/OTO/on0/7/2114, 


z dnia 20 stycznia 2014 r. , 


WojewOdzki UrZ'!d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 


UOZ-Rz-3.5150.142.2013, z dnia 31 grudnia 2013 r., 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala nr 2IIIV20 14, z dnia 24 lipca 


2014 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 


SNZ.9020.11.153.2014.BW, z dnia 12 sierpnia 2014 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-IV.743.2.75.2014, z dnia 6 sierpnia 2014 r., 


ZarZ'!d Wojewadztwa Podkarpackiego - pismo znale RR-XVTII.7634.141.2014.AM, z dnia 19 


sierpnia 2014 r., 


Wojewadzki UrZ'!d Ochrony Zabytkaw w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3.5150.78.2014, z dnia 12 sierpnia 2014 r., 


Miejski Zarz(!d Drag w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.148.2014.MR, z dnia 15 wrzesnia 


2014 r., 


Miejskie Przedsi~biorstwo Wodoci(!g6w i Kanalizacji sp. z o. o. - pismo znak: TT-401311112014, 
z dnia 4 sierpnia 2014 r., 


Podkarpacki ZarZ'!d Melioracji i UrZ'!dzen Wodnych - pismo znak: IRZ.506A.585.2014, z dnia 

18 sierpnia 2014 r., 


Operator Gazoci(!g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

OT-DLA02.321.20 14/2 z dnia 13 sierpnia 2014 r., 
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Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 

~ Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, w wyznaczonyrn terrninie tj . do 

10 stycznia 2014 r., nie zostaly zlozone wnioski, 0 ktorych rnowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 

rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn. 

~ Uwagi: 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu 

Pobitno w Rzeszowie, w wyznaczonyrn terminie tj. od 29 wrzesnia 2014 r. do 12 listopada 

2014 r., nie zostaly zlozone uwagi, 0 ktorych rnowa w art. I 7 pkt II ustawy z dnia 27 rnarca 2003 

r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia postypowania dotyczqcego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono rnozliwosci znaczqcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 

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

Monitoring skutkow realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie, powinien bye dokonywany, zgodnie z art. 32 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 

z pom. zm.), w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym grniny, w celu oceny 
aktualnosci Studiurn i planow miejscowych. 

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

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

ustalen planu, nie rna wiyc potrzeby okreslania specjalnego systemu rnonitoringu wplywu na 
srodowisko. 

Z1lp. PREZYDENTA MIAST! RZESZOWA 
CG-~ , A',JJ 

Stani/la'iljSienko 
.zASTl;PCA PREZYDENTA MIA8TA 
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