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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN!A PRZESTRZENNEGO 


NR 2491112013 - I W REJONIE STADIONU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE. 


sporzqdzone slosownie do arl. 55 usl. 3 uslawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udos/fpnianiu informacji 
o .~rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa W ochronie srodowiska omz 0 ocenach 
oddzialYr',;ania na srodowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235, z p6in. zm) 

• . 1nformacje ogolne 

(synteza ustalen planu oraz przebie~ trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, 

w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w post~powanill) 


Przystqpienie do sporz<}dzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 2491112013 w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie nas14pi\o W oparciu 0 uchwali( 
Nr LII973/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Uchwal~ 0 przys~pieniu do sporzqrlzenia planu zostal obj((ty obszar 0 powierzchni okolo 0,64 ha, 
polotony przy Stadionie Miejskirn w Rzeszowie. 

Na terenie obowi~je obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 50/1/2002 terenu 
przy ul. Hetrnanskiej w Rzeszowie, uchwalony przez Rad<r Miasta Rzeszowa Uchwal~ 
Nr LXXVIII198/2002 z dnia 8 paidziemika 2002 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 24911/2013 w rejonie StadiODU Miejskiego w Rzeszo'.'rie zostal podjlfty w zwi¥ku z nO\\Tymi 
potrzebami wlaSciciela nieruchomosci objt(tych granicami projektu planu, k"tory wnosil 0 zwit(kszenie 
dopuszczalnej wysokosci budynku z 15 do 25 m oraz dojazd do terenu inwestycji od ul. Hetmaiiskiej na 
zasadzie prawego skrytu. 

Projekt planu nie narusza usta1en studium. Obszar obj~ plan em, w obecnle obow1¥uj'lcym 
Studium Uwarunkowan i Kicrunkow Zagospodarowania Przcstrzcnncgo Miasta Rzcszowa przcznaczony 
jest pod ustugi centrotworcze. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - 1 w rejonic 
Stadionu Miejskiego w Rzeszowie, wraz z niezb«dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq 
oddzialywania na srodowisko omz prognozq skutkow finansowych, zostal opracowany przez zespol 
projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zgodnie z obowi¥Uj~cymi w tyro zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
199) oraz rozporzqrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddziaJywania na srodowisko. Informacje 
dotycz~ce udzialu spoleczeristwa w procedurze sporz~dzania planu. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 20 czerwca 2013 r., oglosit 0 przystqpieniu do sporzqdzenin 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 w rejonie Stadionu Miejskiego 

w Rzcszowic - poprzcz ogloszcnic w prasic micjscowcj - gazccic codzicnncj ,,Nowiny", obwicszczcnic 

na tablicach ogloszen w LJrzf1dzie Miasta Rzeszo~'3., a taki:e w Biuletynie lnformacji Publicznej (BIP) 

na stronie intemetowej Urzydu . W ohwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania 

wnioskow do projektu planu, (termin skladania wnioskow wyznaczono do dnia 12lipca 2013 r.). 

W wyzej wymienionym terminie wplyntt1y wnioski organ6w sarnorzqdowych omz instytucji, 
kt6re zostaly przyjttte do projektu planu oraz jeden wniosek od osoby pI)"Natnej, kt6ry po analizie zostal 
uwzglydniony przez Prezydenta Miasta. 

Z uwagi na obecn~ strukturi( wlasnosci zostala skorygowana granica obszaru projektu plallu 
i dalszq procedury projektu prowadzono d!a cZySci projektu pod nazw<}. MPZP Nr 249/1/2013 - I 
w rejonie stadionu m.iejskiego w Rzeszowie. Plan po korekcie obejmuje obszar 0 powierzchni ok 0,57 ha. 

Obecny stan zagospodarowania reTenu objtttego granicami przystcwienia do sporzqrlzenia projektu 
planu stanowi zielen nieurZ<¢zona omz fragment drogi publicznej zbiorczej ul. Hetmanskiej. 
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W przedmiotowym projekcie planiu w znacznej czttsci utrzymuje silt przeznaczenie terenow jak 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzen!lego Nr 50/112002 terenu przy ul. Hetmanskiej 
w Rzeszowie. Dopuszcza sif( natomiast moZliwosc zwif(kszenie wysokosci budynku z 15 m do 25 m 
na terenie zabudowy uslugowej - zgodnie z wnioskiem wlaSciciela terenu, wprowadzajqc jednoczesnie 
nieznaczn~ korel<t~ przebiegu hnii rozgraniczaj~cej drogi publicznej zbiorczej KDZ i terenu zabudmvy 
uslugowej . 

."w projekcie mleJscowego planu przyjltto ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenow 
oznaczonych na rysun..lcu planu symbolami: 
I) U, 0 powierzchni okolo 0,43 ha, pod zabudowct uslugowq nieuciqiliwq; 
2) KDZ, 0 powierzchl1i okolo 0, 14 ha, pod fragment drogi publicznej zbiorczej (istniejqca ulica 
Hetmap.ska). 

Na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r., Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala przedlozony projekt planu. 

Zostala rownoczesnie sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na srodo\\'isko 
przyrodnicze. Przy opracowaniu Prognozy uwzgh;dniono, m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projd-ru planu. W prognozie sformulowano 
wnioski dotycZ4Ce przyjt:f1ych rozwi~ w projekcie planu w asvekcie ich vvply\\'U na srodowisko 
przyrodnicze oraz proponowane rozwi~a odnosnie sposobow zminimalizO\\rania negatywnych 

skutkow realizacji ustalen planu. Nastypnie, 19 wrzdnia 2014 r. projekt planu wraz z prognoz'1 
oddzialywania na srodowisko zostal wyslany do zaopiniowania i uzgodnien przez organy i instytucje 
w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Po w-prowadzeniu zmian wynikajqcych z uzyskanych opinii i uzgodnieil., projekt planu \.vTaz 
z prognOZq oddzialywa.nia na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgl<\du. 

Ogloszcnie i obwieszczenie 0 terminie wylotenia do pUblicznego wglq.du projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie 
i prognozy oddzialywania na Srodowisko, ukazalo siy 19 lutego 2015 r .. Ww. projekt zosta! wylotony do 
publicznego wglqdu w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, 
w dniach od 27 lutego 2015 - 27 marca 2015 r., w godzinach pracy biura. W dniu 3 marca 2015 r. 
odbyla siy dyskusja publiczna nad rozwi~'liami przyj~tymi w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie 
Stadionu Miejskiego w Rzeszowie oraz do prognozy oddzialywania na Srodowisko, w tenninie 
przewidzianym ustaWq, nie krOtszym nii 14 dni od dnia zakoitczenia okres'.l \vylotenia projektu planu 
wraz z prognozq, tj. do IO kwietnia 2015 r., nie wplynyla tadna uwaga. 

Uchwalq Nr ...I. ~ ... ./. .1icS.. ..12015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia -Zl J'!!¢~'4 .. . 
2015 r. zostaJ uchwalony Miejscowego Plann Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I 
w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. 

Informacja, w jaki sposob zostaJy wzi~e pod uwag~ i w jakim zakresie zostaJy uwzgl~nione 
ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko 

Do projektu planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. ulformacje zawarte W opracowaniu ekofizjograficznym, 
przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu . 
W prognozie stwierdzono znikomy wplyw ustalen projektu planu na srodowisko. W terenie objlftym 
projektem planu, oddzialy\..,anie na srodowisko dotyczyc bydzie przede wszystkirn: poziomu halasu, stanu 
powietrza aunosferycznego, powierzchni terenu oraz redukcji powierzchni biologicznie cZ)nnej. 

Realizacja ustalen planu spowoduje uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej. Zmniejszy 
si~ nieznacznie infiltracja wOO opadowych do podlota. Zakaz sytuowania w obszarze objytym planem 
przedsilfwziyc zawsze znac:zqco lub potencjalnie znaczqco oddzialywujq.cych na srodowisko omz 
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wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy oddalonej od jezdni uL Hetmanskiej zapewni'l brak 
negatywnego oddzialy\vania na srodowisko, w tyro na tereny zabudowy I!'jeszkaniowej z!okalizowanej 
w s¥iedztwie. Utwardzenie powierzc1mi parkingu dla samochod6w osobowych spowoduje redukcj'f 
powierzchni biologicznie czynnej i zmniejszy moZliwosc infiltracyjnych terenu, natomiast nie pogorszy 
si(( w znacmym stopniu klimat akustyczny w jego otoczeniu. Droga publiczna zbiorcza KDZ (istniej'lca 
ul. HetmaiJ.ska) zapewniaj¥a obslug<;: komunikac:yj~ ornawianego obszaru, nie spowoduje pogorszenia 
warunk6w klimatu akustycznego. 

Wedlug prognozy warunki wodue oraz klimatyczne terenu nie ulegn'l zmianie. Zmiany 
'wprowadzone przez realizaej<;: plallu, b<rc4 mialy oddzialywallie lokalne. 
Przyjyte w planie rozw~a, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione opinie 
wlaSciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projckt planu wraz z progno;q oddzialywania na srodowisko przckazano do zaopiniowania przcz 
Regionalnego Dyrektora Oehrony Srodowiska w Rzeszowie. ROOS pisrnem znak: 
WOOSAlO.3.63.2013.AP-2 z dnia 17lipca 2013 r. (wplyn'Yto 18lipca 2013 r.), zaopiniowaIprojckt planu 
bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu 'wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko prqjekt 
zostal przekazany do uzgodnienia do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Rzeszowie 
oraz do Podkarpackiego PaDstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego. Pismami znak: 
PSNZA612-2-26/2014 z dnia 07 paidziernika 2014 r., (wplymflo 15 paidziernika 2014 r.) omz znak: 
SNZ.9020.11.182.2014.AL z dnia 29 WTzeSnia 2014 r. (wptyn~to 01 paidziernika 2014 r.) projekt planu 
zostal pozytywnie zaopiniowany przez te organy. 

Powyisze opinie przyjctto do prac nad projektem planu. 

Informacje, w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgJ¢,nione 
zgloszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nu wymienione w art. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania tub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

WNlOSKl zlozone na podst. art. 17 pkt 2 ustawy: 

1. 	 Dyrektor Okr<;:gowego Urz<;:du G6miczego w Krosnie 
KRO.512.51.2013.KM 
z dPia 24.06.2013 r. 
wplyn'flo 01.07.2013 r. 

2. 	 Operator Gazociq.g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w Tamowie 
TAR-TI.402.93.20 13/2 
z dnia 01. 07 .2013 r. 
wplynt(lo 04.07.2013 r. 

3. 	 Wojewoda Podkarpacki 
I.IV. 743. 1.50.2013 

z dnia 04.07.2013 r. 

wplynf(lo 05 .07.2013 r. 


3. 	 Urzqd MarszaIkowski WojewOdztwa Podkarpackiego 
PPIII.7634.100.20 13.ADS 
z dnia 03.07.2013 r. 
wpl}TI((lo 08.07.2013 r. 

5. 	 Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie OddziaI w Sanoku 
DEMlZG/Sanok/699/20 13 
z dnia 04.07.2013 r. 
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wplynylo 10.07.2013 r. 
6. 	 Polskie G6rnietwo Naftowe i Gazo\'.'nict\vo Spy 4 sp . z 0 .0 . Oddzial w Tammvie 

KSG IWOT%nO/50/2/ 13 
zdnia 11.07.2013 r. 
wplynftlo 16.07.2 0 13 r. 

7. 	 Telekomunikacja PoIska Techniezna Obsluga KIienta 
TOTDAKU/21500/634/JKl20 13 
z cL'lia 11.07.2013 r . 

. 'wpIynl(to 16.07.2013 r. 
8. 	 Regionalna Dyrekcja Oehrony Srodowiska w Rzeszowie 

WOOSA 10.3 .63 .20 13.AP-2 
z dnia 17.07.2013 r. 
wplynl(lo 18.07.2013 r. 

9. 	 Komenda Miejska PanstwO\vej Straty Potamej '..., Rzeszowie 
MZ.5562.7-2.13 
z dnia 23 .07.2013 r. 
wplYDftlo 26.07.2013 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu zlozone w terrninie: 
Opinie do projektu planu: 

1. 	 Miejska Komisja Urbanistyezno-Arehitektoniezna 

Uchwala nr VlI4/2013 MKU-A 

z dnia 28.1l.2013 r. 


2. 	 Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska w Rzeszowie 

Pismo znak: WOOSAI0.4.128 .2014.AP-6 

z dnia 08.10.2014 r. 

(wplyn<;:lo 10.10.2014 r.) 


3. 	 Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzcszowie 

Pismo znak: SNZ.9020.11. T82 .2014.AL 

z dnia 29 .09.2014 r. 

(wplyn((lo 01.10.2014 T.) 


4. 	 Pafu;twowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Rzeszowie 

Pismo znak: PSNZ.46 1 2-2-26/201 4 

z dnia 07.10.2014 r., 

(wplynl(lo 15.10.2014 r.) 


Wvkaz uzgodnien do MPZP Nr 249/1/2013-1 
Uzgodnienia do projektu planu: 

1. 	 Wojewoda Podkarpacki 

Pismo znak: I-IV743.2.l01.2014 

z dnia 06 .10.2014 r. 

(wpIyn((to 08.10.2014 r.) 


2. 	 ZarZ4d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

Pismo znak: RR-XYIII.7634.188 .2014.ADS 

z dnia 07 .10.2014 r. 

(wplyn((lo 17.10.2014 r.) 


3.1 . 	 WojewOdz..lci UfZC!d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 
Pismo znak: L.dz. UOZ-Rz-3 .5150.96.2014 
z dnia 07.10.2014 r. 
(wptyn«lo 08.10.2014 r.) 

3.2. 	 Pismo do Wojew6dzkiego Urz¢u Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura 
w Rzeszowie 
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BRMRJ7323/6/906/2014 

z 20.10.2014 r. 

(wplynv}o 22.10.2014 T.) 


3 .3. 	 Wojew6dzki UrZ¥i Oemony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 
Pismo ZJl.ak: L.dz. UOZ-Rz-3.SIS0.96.2014 
z dnia 03.11.2014 r. 
(wplynl(lo OS.I1.2014 r.) 

3.4. 	 Pismo do Wojew6dzkiego Urzvdu Oemony Zabytk6w w PTzemyslu - Delegatl.lra 
w Rzeszowie 
BR.MRI7323/6! 1008/20! 4 
z 26.11.2014 r. 
(\.vplynl(lo 26.11.2014 r.) 

3.S . Wojew6dzki Urzq.d Oehrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie 
Pismo znak: L.dz. UOZ-Rz-3.S1S0.96.2014 
zdnia 22.12.2014 r. 
(wplyn~o 23.12.2014 r.) 

3.6. Pismo do Wojewodzk.iego Ur2l(du Oemony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura 
w Rzeszowie 
BRMRI7323/6/64/20 IS 
z 30.01.2015 r. 

(wp!ynttlo 30.01.2015 r.) 


3.7. 	 Wojew6dzki UrZ¥i Ochrony Zabytkow w Przemys1u - Delegatura w Rzeszowie 
Pismo zna.k: 
L.dz. UOZ-Rz-3 .S1S0.12.2015 
z dnia 12.02.201S r. 
(wplynttlo 16.02.2015 r.) 

4. 	 Miejski ZarZ¥i Drog IN Rzeszowie 

Pismo ZJI..ak: ID.7323.149.2014.MB 

L.dz. 18373 

z dnia 06.10.2014 r. 

(wp!yn«lo 08 .10.2014 r.) 


Wvkaz dodatkowych opinii do MPZP Nr 249/1/2013 - I 
Dodatkowe opinie do projektu planu : . 

1. 	 Operator Gazoci~ow Przesylowyeh Gaz-System S.A. Oddzial '\\0 Tamowie 
Pismo znak: 2014-1393S3 OT-DL.402 .369.2014/2 
z dnia 07.10.2013 r. 
(wplyn«lo 13.10.2014 r.) 

Opinie do projektu planu: 
1. 	 Miejska KOlT'isja Urbamstyczno-AJchitektoniczna 


Uehwala fiT VII 120 13 

z dnia 13 sierpnia 2013 r. 


2 . 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 

Pismo znak: WOOS.410.4.182.2013.AP-6 

z dnia IS.10.2013 r. 

(wplynylo 16.10.2013 r.) 
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3. 	 Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie 


Pismo znak: SNZ.9020.5 .172.20 13.EP 

z dnia 03.10.2013 r. 

(wplynt(lo 07 .10.2013 r.) 


4. 	 Pansnvo\\ry Powiatowy Inspektor Sanit.arny w Rzeszowie 

Pismo znak: PSNZ.4612-2-29/2013 

zdnia 18.10.2013 r., 

(wp!Y!1ylo 23.10.2013 r.) 


Uzgodnienia do projektu planu: 
I . 	 Wojewoda Podkarpacki Pismo 


znak: I-IY.743.2.117.2013 

z dnia 08.10.2013 r. 

(wpfY!1ylo 10.10.2013 r.) 


2. 	 Wojew6dzki Urz<td Ochrony Zabytk6w w Przemys1u - Delegatura w Rzeszowie 
Pismo mak: L.dz. UOZ-Rz-3.5150.110.2013 
z dpja 03.10.2013 r. 
(wplynl!lo 11.10.2013 r.) 

3. 	 Miejski Zarz<td Dr6g w Rzeszowie 

Pismo znak: ID.7323.14S.2013.WKL.dz. 19336 

z dnia 14.10.2013 r. 

(wplynl!lo 15.10.2013 r.) 


4. 	 ZarZ¥! Wojew6dztwa Podkarpaclciego w Rzeszowie 

Pismo znak: RR-XV.7634.19.2013.ADS 

z dnia 15.10.2013 r. 

(wp!yny{o 22.1 0 .2 0 13 r.) 


Dodatkowe opinie do projektu planu: 
1. Operator GazociC}.g6w Przesylo\,,rych Gaz-System S.A. Oddzial w Tamowie Pismo znak: 

TAR-TI.402.174.2013/2 
z dnia 11.10.2013 r. 


(wplynf(!o 15 .10.2013 r.) 


2 . Telekomunikacja Po1ska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Ewidencja i Standardy 
Infrastruktury Dnal E\\;'dencji i Za~a Danymi 0 Infrastrukturze 2-Krak6w 
Pismo znak: TODDKKU/25165/859IJKJ2013 
z dnia 15.10.2013 r. 
(wplynf(!o 17.10.2013 r.) 

Wnioski: 

Po og!oszeniu 0 przystC}.pieniu do sporZC}.dzenia planu wplynC}.! jeden wniosek od osoby prywatnej . 

Uzyskane uzgodnienia i opinie przyjl(to do prac nad projcktem planu. 

Uwagi: 

Do \vyloi;onego do publicznego wglqrlu projektu planu wraz z prognoZ<}. oddzialywania na srodowisko 
nie zloi;ono uwag. 
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Wyniki posttrpowania dotycz~cego transgraniczoego oddzialywaoia oa srodowisko, jeieli zostalo 
przep rowadzone 

Nie zachodzila potrzeba po~powania dotycZ4Cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyi ustalenia planu nie spowodujCj. moiliwosci takiego oddzialywania, btfC4 mialy jedynie 
oddzialywanie loka!ne. 

Propozycje dotycz~ce metod i cztrstotliwoSci przeprowadzania monitoriogu skutkow realizacji 
postanowien dokumentu 

. Monitoring skutk6w real izacj i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 249/1/20l3 - I w rejonie stadionu miejskiego w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 pla'1owaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz . 
199), w ramach aceny zmian zacho~ych w zagospodarowaniu przestrzeIll1ym oraz dokonywania 
acen)' aktualnoSci planu. 

Oceny te wi....my bye dokonywane przez Prezydenta Miast.a Rzeszowa, co najrn.!uej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej nii raz na 4 lata). Wyniki tycb ocen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta. 

OkresJona ustawowo procedura pozwoli przeanaJizowaC i oceni6 srodo,viskowe skutki reaJizacji 
planu rniejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreSlania dla planu specjalnego systemu rnonitoringu wplywu 
na srodowisko. 
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