
C0 

..: 

PODSUMOW ANIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - cz~sc IT 

sporzqdzone sLosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu informacji 0 srodowisku 


i jego ochronie, udziale spoleczensLwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 

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


• 	 Informacje ogolne 
(synleza uSlalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia planu, w tym informacja 
o udziale spoleczenstwa w pOslfipowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu 

gen. W. Andersa w Rzeszowie - czysc 11, zostal opracowany na podstawie Uchwaly LXXVIII 1330/20 1 0 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przystllpienia do sporZ4dzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwala 0 przys4pieniu obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 190 ha, 

jednak z uwagi na zoaczo,! rozpiytosc terenow'!, plan opracowywany jest etapowo. Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - czysc J na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa 

w Rzeszowie, obejmuj,!cy teren na przedruzeniu al. Okulickiego 0 powierzchni ok. 7,2 ha, uchwalony zostal 

przez Rady Miasta Rzeszowa uchwal,! Nr XVIIl356/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r. CZysc II stanowi obszar 

polozony wzdruz ul. W. Broniewskiego 0 powierzchni ok. 7,57 ha, w Rzeszowie. 

Priorytetowym celem opracowywanego planu jest ustalenie zasad rozwoju usrug sieci 

teiekomunikacyjnych oraz ustaienie zasad ksztahowania zabudowy wzdruz ui. Broniewskiego. 

Ustalenia projektu pIanu s,! zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal,! Nr XX XY III 1 13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. 

z pozn. zm. 

PrzyjyLt: w projt:kl:it: pianu ust.aknia, uwzgiydniajet WySLypUjetl:t: uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego terenu oraz powi'!Zania funkcjonalno-przestrLenne z terenami s,!siednimi. 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz,! oddzialywania 

na srodowisko oraz PrognoZ4 skutkow finansowych zostala opracowany zgodnie z obowillzujllcymi 

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 zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., 

Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporZ4dzania projektu planu przeprowadzono strategicznll oceny oddzialywania 

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

z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, 

z poin. zm.). 

Plan zostal sporZ4dzony z dochowaniem obowi,!zuj,!cych procedur wynikaj,!cych z ww. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 5 sierpnia 2010 r. 0 przyst<j.pieniu do sporz<j.dzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu 

gen. W. Andersa w Rzeszowie, poprzez ogloszenie w gazecie codziennej "Nowiny", przez obwieszczenie na 

tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) - na stronie 
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internetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania wnioskow do projektu 

planu. Tennin skladania wnioskow wyznaczono do dnia 31 sierpnia 2010 r. 

Nastypnie prowadzono procedury dla czysci I planu obejmuj~cej przedluzenie ul. Okulickiego. Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 - czysc I na osiedlu Baranowka i osiedlu 

gen. W. Andersa w Rzeszowie, uchwalony zostal przez Rady Miasta Rzeszowa uchwal~ Nr XVIII356/2011 

z dnia 27 WTzesnia 2011 r. 

Po zakOllczeniu prac projektowych nad czysci~ II obejmuj~c~ obszar ok. 7,97 ha, na posiedzeniu w dniu 

20 lutego 2014 r Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaproponowala zmiany planu w zakresie 

realizacji miejsc parkingowych, wielkosci terenow biologicznie czynnych oraz sposobu realizacji wiat 

smietnikowych. W dniu 6 maja 20i4 r Miejska Komisja Urbanislyczno-Archiiektoniczna pozyiywnie 

zaopiniowala projeki planu z propozycjami zmian. Zmiany dotyczyly wydzielenia liniami rozgraniczaj~cymi 

istniej~cych ci~gow pieszych, k~ta nachylenia polaci dachowych, zmiany zapis6w dotycllj.cych teren6w U.l 

oraz KS/U (market Merkury z parkingiem), likwidacji linii zabudowy nie znajduj~cych siy od strony dr6g 

publicznych i wewnytrznych. Wprowadzono zmiany oraz ustalenia, zgodnie z intencj~ Komisji, w tym 

zaprzestano dalszych prac i procedury nad terenami U.l oraz KSIU. Jednoczesnie postanowiono pozostac przy 

dotychczasowej nazwie planu, tereny U.l oraz KSIU procedowane byd~ jako porz~dkowo kolejne czysci 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/20 I 0 na osiedlu Baran6wka i osiedlu 

gen. W. Andersa w Rzeszowie. 

Pismem z dnia 8 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa wyst~pil do wlaSciwych instytucji i organ6w 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 

na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czysc II, obejmuj~cego obszar ok. 7,57 ha. 

Nastypnie projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego 

wgl~du, w dniach od 5 wrzeSnia 2014 r. do 3 paidziernika 2014 r. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Rzeszowa 0 tenninie wylozenia do publicznego wgl~du projektu planu i "Prognozy" ukazalo siy dnia 28 

sierpnia 2014 r. w gazecie codziennej "Nowiny", na tablicy ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa 

oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urzydu. W dniu 25 wrzesnia 2014 r. 

odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi~niami przyjytymi w projekcie planu. Do projektu, w tenninie 

przewidzianym ustaw~, nie kr6tszym nii: 14 dni od zakOl1czenia okresu wylozenia planu, tj. w czasie 

do J7 paidziernika 2014 r. wplyn~ly dwie uwagi dotycz~ce przyi~tych w proiekcie planu rozwi~an. 

Zarz~dzeniem Nr VIJ1577/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi 

wniesione do projektu planu. Przyjyte uwagi dotyczyly doprecyzowania ustalen dotycz~cych swiadczenia uslug 

z zakresu l~cznosci publicznej. 

Projekt planu przekazano do uchwalenia, WTaz z lis~ nieuwzglydnionych uwag. 

Uchwal~ Nr 1J!g,.3/?.~1:t . z dnia 18. y~t;:h\I,Q,..-.... 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa 

w Rzeszowie - CZySC II, podejmuj~c jednoczesnie rozstrzygniycie w sprawie rozpatrzenia uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanycb rozwil)Zan 

alteroatywnych. 

W trakcie sporllj.dzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - cZysc 11, rozpatrywano kllka 

rozwi~zari alternatywnych, w ramach opracowywanych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych . Dotyczyly one 

zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwi~zan 

alternatywnych nie r6i:nil siy w spos6b istotny, poniewaZ mozliwosc wariantowania ustalen planu, maj~cych 

istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznosci~ uwzglydnienia: 
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ustalen obowiqzujqcego dokumentu Studium Uwarunkowan Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq Nr XXXVIII 1 13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 

z poin. zm., z ktorym stosownie do obowiqzujqcych przepisow, plan musi bye zgodny, 

kontynuacji idei obowi~jqcego planu miejscowego, 

istniejqcego zagospodarowania terenu. 


Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglydniajqcy wszystkie uwarunkowania 


wystypujqce w jego granicach oraz uwarunkowania zewnytrzne, co potwierdza sporzqdzona prognoza 

oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Infonnacja w jaki sposob zostaly wzi.;te pod uwag.; i w jakim zakresie zostaly uwzgl.;dnione 
listalciiia Z3nT ai1c n' prognorie "ddziatjn'"ania. na. si"Gdon~isko; 

Do projektu planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 

na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 

w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu 

oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 

i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

'vV planie liwzgli(dniono listalenia zawaite w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia planu, ktore ograniczajq wplyw negatywnych oddzialywan 

na srodowisko, mogqcych bye rezultatem rozwi,!zan zawartych w projektowanym dokumencie. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi.;te pod uwag.; i w jakim zakresie zostaly uwzgl.;dnione opinie 
l\?laScivrych GiganD••, G kt6r:;rch mGWA n r art. 57 i 58 ""_ usta••]; 

Projekt planu w CZySCI II wraz z prognOZq oddzialywania na srodowisko przekazano 

do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS 

nie wniosl uwag do projektu planu ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: 

WOOS.410.4.8S.2014 .AP-7 z dnia 28 lipca 2014 r. (wptynyto dnia 30.07.2014 r.) - Regionalny Uyrektor 

Ochrony Srodowiska wystqpil 0 uzupelnienie przedlozonej dokumentacji 0 informacje dotyczqce 

dopuszczalnych poziomow halasu. Uzupelniony projekt planu - pismem znak: WOOS.41 0.4.85.2014.AP

10 z dnia 26 sierpnia 2014 r. (wplynylo dnia 26.08 .2014 r.) zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognoZ4 oddzialywania na srodowisko 

przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-16/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. (wplynylo dnia 

23.07.2014 r.) - uzgodniono projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi.;te pod uwag.; 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 miejscowego planu na podstawie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po 	zawiadomieniu wlasciwych organow instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, wnioski 

ztoZyli: 

Telekomunikacja Polska S.A. pismo znak TOOTIESCUIRlII OOIDWIl 0 z dnia 11.08.2010 r. 
(wplynylo dnia 12.08.2010 r.), 
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Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pai!stwowej Straiy Poza!:!ej w RzeszO'.vie - pismo znak 
WZ .5562/44110 z dnia 10.08 .2010 r. (wptynylo dnia 12.08 .2010 r.), 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak RDOS-18-WOOS-7041-3-8711 O/ap 

z dnia 11 .08.2010 r. (wplynylo dnia 13 .08.2010 r.), 


Okr~gowy UrZ¥i Gomiczy - pismo znak KR0/512173/ 101MA z dnia 10.08 .2010 r. (wp.fyn~lo dnia 
16.08.2010 r.), 


Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.7041-l-104/ 10 z dnia 19.08.2010 r. (wplynylo dnia 

23 .08.2010 r.), 


Ur~d Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego - pismo znak: 
RR.VI.KM.732311-145110 z dnia 23.08.2010 r. (wplynylo dnia 24 .08.2010 r.), 


Komenda Miejska Paitstwowej StraZy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak MZ.5562/20-2/10 z dnia 

20.08.2010 r. (wplynylo dnia 24.08.2010 r.), 


Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: GM
750/24611 0 z dnia 24.08.2010 r. (wplynylo dnia 26.08.2010 r.), 


Operator Gazoci~gow Przesylowych GAl-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: TT-0300
7811 0 Jas/GG/Ol z dnia 23 .08.20 \0 r. (wplynylo dnia 27.08.201 0 r.), 


PGNiG Dystrybucja S.A. oddzial Rzeszow Rejon Dystrybucji Energii Rzeszow Teren - pismo znak: SR
8/DP-8932/PP-16Jl382/201 O/DP-l 0075 z dnia 27 .08.20 i 0 r. (wpiynyfo dnia 31.08.20i 0 r.), 


Karpacka Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0 . w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie - pismo 

znak: KSG III /OTOIOn0123110 z dnia 26.08.2010 r. (wplynylo dnia 02.09 .2010 r.), 


Wszystkie wnioski zostaly uwzglydnione przy opracowaniu projektu planu. 

~ 	 Po ogloszeniu 0 przys4pieniu do spor~dzenia zmiany planu, w wyznaczonym termmle 

skladania wnioskow tj. do dnia 31 sierpnia 2010 r., zlozono siedem wnioskow 0 ktorych mowa w art.17 

pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl 

wnioski rozstrzygniyciem w sprawie rozpatrzenil;l wniosk6w z dnia 20.09.2010 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna Protokol Nr 1/2014 z dnia 
20 lutego 2014 r., 


Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna Uchwala Nr IIal1I2014 z dnia 

6 maja 2014 r., 


Okrygowy Urz~d Gomiczy - pismo znak KRO.512.60.2014.KM z dnia 16.07.2014 r. (wplynylo dnia 
17.07.2014 r.), 


Miejski Zar~d Drog w Rzeszowie pIsmo znak: ID.411. 7323.146.20 14..MM z dnia 

22 .07.2014 r. (wplynylo dnia 25 .07 .2014 r.), 


Wojewoda Podkarpacki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury - pismo znak: I.IV.743 .2 .62 .2014 

z dnia 23.07.2014 r. (wplynylo dnia 25.07.2014 r.), 


Wojewodzki Ur~d Ochrony Zabytkow z siedzib~ w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

L.dz.UOZ-Rz-3 .5150.64 .20 14 z dnia 24 .07 .2014 r. (wplynylo dnia 25.07 .2014 r.), 


Zarz<!d Wojew6dztwa Pod!<.arpad:iego w Rzeszowie - pismo m ale RR-XV!!!.7634.120.2014.ADS 

z dnia 29.07.2014 r. (nadano dnia 01.08.2014 r. , wplynylo dnia 04.08.2014 r.), 


Operator Gazoci1!gow przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

OT-DC.402.80.2014/2 z dnia 17.07.2014 r. (nadano dnia 18.07.2014 r, wplynylo dnia 21.07 .2014 r.), 


Projekt planu w zakresie przedlozonym do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony. 
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• 
~ Uwagt 

Do wylozonego do publicznego wgl(!du projektu Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego 

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse II, w tenninie skladania 

uwag tj. do dnia 17 paidziemika 2014 r., wplynyly dwie uwagi. Uwagi zostaly rozpatrzone Zar:zqdzeniern 

Prezydenta Miasta Nr VV1577/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 

Przyjyte uwagi dotyczyly doprecyzowania ustalen dotycz(!cych swiadczenia ushIg z zakresu l(!cznosci 

publicznej, skorygowany projekt Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego Nr 196/8/2010 

na osiedlu Baranowka osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse II, przekazano 

do uchwalenia. 

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

Nie zachodzita potrzeba postypowania dotyc:zqcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 

gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj(! rnozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyc~ce metod c~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowieo dokumentu; 

Monitoring skutkow real izacj i Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego 

Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse II, Wll11en bye 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przesrrzennyrn (Dz. U. z LUUJ r., Nr 80, poz. Ii 7' ze zm.), w ramach oceny zmian zachod:zqcych 

w zagospodarowaniu przestrzennyrn 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 przeanalizowac i ocenic srodowiskowe skutki realizacji planu 

miejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu wplywu 

na srodowisko. 
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