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PODSUMOWANIE 
DO MPZP NR 106/14120051 "ORABINIANKA-KACZENICE" W RZESZOWlE 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. 0 udostfipnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa wochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235, z p6tn. zm.) 

• Infonnacje og61ne 
(synteza usta/eil p/anu oraz przebieg trybu forma/no - prawnego sporzfldzenia planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczeilstwa wpost~powaniu) 

PodstawC\ opracowania MPZP Nr 106/14/2005 - I "Drabinianka-Kaczenice" 
w Rzeszowie jest uchwala Nr XLl/194/2005 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie PrzystClpienia 
do opracowania, kt6ra zostala podj~ta w dniu 12 lipca 2005 r. 

W planie wyznaczono tereny pod zabudow~ mieszkaniowC\ jednorodzinnq, ustugi 
komercyjne, uslugi ponadlokalne, zieleri oraz uk~d komunikacyjny (w tym drogi publiczne, . 
wewn~trzne , ciC\gi pieszo-rowerowe, parkingi oraz w szczeg61nosci poczC\tek ktadki nad 
Zalewem). 

Ustalenia projektu planu nie naruszajC\ ustaleri Studium Uwarunkowari i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalCl 
Nr XXXVII1113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. z p6in. zm . W projektowanej strUkturze 
funkcjonalno-przestrzennej Studium, w granicach planu, przewiduje si~ zabudow~ 
mieszkaniowC\ jednorodzinnC\, ustugi ponadlokalne oraz zieleri urzCldzonC\. 

Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozy oddzialywania na 
srodowisko oraz prognozy skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie 
z obowiClzujC\cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz rozporzqdzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporzqdzania projektu planu przeprowadzono strategicznCl ocen~ oddziafywania 
na srodowisko, z zapewnieniem udziatu spoteczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na srodowisko 
(Oz. U. z 2013 r., poz. 1235, z p6in. zm.). 

Plan zostat sporzC\dzony z dochowaniem obowiC\zujClcych procedur wynikajClcych z ww. 
przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 29 wrzesnia 2005 r" w gazeeie codziennej Super 
Nowosci, ogtosi. 0 przystqpieniu do sporzCldzenia Miejseowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 106/14/2005 - "Drabinianka-Kaczenice" w Rzeszowie, a taki.e poprzez 
obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Biuletynie Infonnacji Publieznej (SIP) na stronie internetowej Urz~du. W obwieszczeniu 
i ogtoszeniu podano termin i zasady sktadania wniosk6w do projektu planu. Termin skfadania 
wniosk6w wyznaczono do dnia 20 paidziemika 2005 r. 

W wyznaczonym w ogtoszeniu terminie do Prezydenta Miasta Rzeszowa zostat ztozony 
jeden wniosek do projektu planu. 

Projekt zosta. zaopiniowany pozytywnie UchwalCl nr IV/4112011 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno - Arehitektonicznej z dnia 22 lipea 2011 r. 

W zwi(lZku z procedur~ sporzC\dzenia zmiany Nr 21/212008 Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Drabinianka 
w Rzeszowie, projekt MPZP Nr 106/14/2005 - "Orabinianka-Kaczeniee" w Rzeszowie 
przedtozono w catosci Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w dniu 
22 lipca 2011 r. Jednaki:e po wyfozeniu projektu zmiany Studium w dniaeh od 25 stycznia do 
8 marea 2013 r. oraz wptyni~ciu uwag do tego projektu zdeeydowano 0 podzieleniu obszaru 
obj~tego opraeowaniem planu na dwie cz~sci pod kqtem zgodnosci kierunk6w 
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zagospodarowania z obowi¥ujClcym Studium. 00 dalszej procedury poddano pierwszCl 
cz~sc projektu planu zgodnCl z kierunkami obowiClzujClcego Studium. 

Nast~pnie Prezydent Miasta Rzeszowa wystClpiJ 0 zaopiniowanie i uzgodnienie projektu 
zmiany planu do wtasciwych organ6w administracji rzCldowej i jednostek organizacyjnych od 
dnia 11 sierpnia 2014 r. (na okres co najmniej 21 dni). Ogtoszenie 0 wyrozeniu do wglCldu 
publicznego ukazato si~ w dniu 13 listopada 2014 r. w gazecie codziennej "Nowiny", a taki:e 
poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urz~du. Projekt planu 
wraz z prognoZC} oddziatywania na srodowisko wytozono do publicznego wglCldu w dniach od 
21 listopada do 22 grudnia 2014 r. Dyskusja publiczna nad rozwiClzaniami przyj~tymi w 
projekcie planu odbyta si~ w dniu 11 grudnia 2014 r. Do projektu planu, w terminie podanym 
w ogtoszeniu, tj. do dnia 16 stycznia 201 5 r., wplyn~ dwie uwagi dotyCZClce przyj~tych 
w projekcie planu rozwiClZan. Zarzctdzeniem Nr VI1I86/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Prezydent 
Miasta Rzeszowa rozstrzygnClt 0 nie uwzgl~dnieniu jednej uwagi wniesionej do projektu 
planu. Informacja 0 podj~tych rozstrzygni~ciach w formie zarzC}dzenia zostata zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej Urz~du Miasta Rzeszowa. 
W przypadku uwagi uwzgl~dnionej , dokonana korekta projektu planu nie wymagata 
ponownego wytotenia, a Prezydent Miasta Rzeszowa wystClPii jedynie 0 uzgodnienie 
projektu planu do Miejskiego ZarzCldu Or6g w Rzeszowie. 

Uchwa.C} Nr XI1I206/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalita 
Miejseowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106114/2005 - I "Drabinianka
Kaczenice" w Rzeszowie, podejmujClc jednoczesnie rozstrzygni~cie w sprawie rozpatrzenia 
uwag. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj,tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwictZan alternatywnych: 

W trakcie sporzCldzania projektu Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 106/14/2005 - I "Orabinianka-Kaczenice~ w Rzeszowie rozpatrywano kilka rozwiClzari 
altematywnych. Przeznaczenie w projekcie planu teren6w, ich wielkosc i ksztatt ograniczona 
byta koniecznoseiC} uwzgl~dnienia: 

ustalen obowiC}zujC}cego dokumentu Studium Uwarunkowari i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwatCl 
Nr XXXVI1I113/2000 z dnia 4 Iipea 2000 r., z p6zn. zm., kt6rego ustalen projekt planu 
nie moze naruszac, 

- istniejC}cego sC}siedztwa i powiC}zari z nim zwiClzanych, 
- uwarunkowan okreslonych w opracowaniu ekofizjograficznym, sporzCldzonym dla 

terenu obj~tego opraeowaniem projektu planu. 

• 	 Infonnacja w jakl spos6b zostafy wzi,te pod uwag, i w Jakim zakresie zostafy 
uwzgl,dnione ustalenia zawarte w prognozie oddziatywanla na srodowisko: 

Do projektu planu zostafa sPorzCldzona prognoza oddziaJywania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl~niono , m.in. informacje 
zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym, na potrzeby niniejszego projektu 
planu, oraz zakres prognozy uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Prognoza nie zawierata uwag do projektu planu. W planie uwzgl~dniono ustalenia 
zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko. Ustalenia tego planu nie spowodujCl 
znacznych zmian w srodowisku przyrodniczym obszaru, kt6rego dotycZCl. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostafy wziqte pod uwagq i w jakim zakresie zostafy 
uwzgl,dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 
ustawy: 
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Projekt planu wraz z prognozC} oddziatywania na srodowisko przekazano do 
zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
Pismem znak: WOOS.41 0.4. 104.2014.AP-6, z dnia 26 sierpnia 2014 r., - projekt planu 
zostat zaopiniowany bez uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozC} oddziatywania na srodowisko, 
projekt zostat przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitamego w Rzeszowie. Pismem znak: : PSNZ.4612-2-22/2014 z dnia 27 sierpnia 
2014 r. - projekt planu zostat uzgodniony bez uwag. 

PowyzszC} opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Infonnacja w jaki spos6b zostafy wziflte pod uwagfl i w jakim zakresie zostafy 
uwzglfldnione zg.oszone uwagi i wnioski ; 

1) 	 Uwagi i wnioski zgtoszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na 
podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przystC}pieniu do sporzC}dzenia 

planu, wnioski ztozyli: 


Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie - pismo znak: L.dz. 511/13/05/MA 

z dnia 4 pazdziernika 2005 r., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddziat w Sanoku - pismo znak: 

GM-750/127/05 z dnia 11 pa.zdziernika 2005 r., 

Telekomunikacja Polska - pismo znak: SERlP.211-838/mw/05 z dnia 12 pazdziernika 

2005 r. , 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: R.VII,A.7041/1/105/05 z dnia 18 paidziernika 

2005 r., 

Operator GazociC}g6w przesytowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0 .0 . Oddziat w Tarnowie 
pismo znak: TT -0300-92/05 JasIWB/01 z dnia 12 pazdziernika 2005r. , 

Podkarpacki UrzC}d Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: SR. IV-0718-10/95/05 z dnia 

13 patdziernika 2005 r. , 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego - pismo znak: PBPP-ZK.7323/1/87/05 

z dnia 04 paidziemika 2005 r., 

UMR WOS - pismo znak: SR. II-071/61/05 z dnia 20 paidziernika 2005 r., 

Rzeszowski Zaktad Energetyczny - pismo znak: TO-9/2021/PP-16/14690/2005/44905 

z dnia 21 patdziernika 2005 r., 

Regionalnego ZarzC}du Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo znak: 

ZP-5060-72-2076/RKl05 z dnia 24 pazdziernika 2005 r., 

Karpacka Sp6tka Gazownicza Sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie 
pismo znak: HMl0720/44/05 z dnia 17 paidziemika 2005 r., 

Miejskie Przedsi~biorstwo WodociC}g6w i Kanalizacji - pismo znak: TT-413/19/2005 

z dnia 31 paidziemika 2005 r., 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612
52/08 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: RDOS-18-WOO
7048-2-35/08/ap. . 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwata nr IV/4/2011 z dnia 

22 lipca 201 1 r., 

ZarzC}d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak RR-XVII1.153.2014, 

z dnia 26 sierpnia 2014 r., 
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Regionalny Zarzctd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak ZU-440-5-106
2076/14, z dnia 28 sierpnia 2014 r., 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak 
WOOS.41 0.4.1 04.2014.AP-6, z dnia 26 sierpnia 2014 r., 
Oyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie pismo znak: 
KRO.512.73.2014.KM I.dz. 25729/08/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., 
Wojew6dzki Urzctd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Oelegatura w Rzeszowie - pismo 

znak: UOZ-Rz-3-5150.81.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r., 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I.IV.743.2.79.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., 

Miejski ZarzEld Dr6g w Rzeszowie - pismo znak 10.7323.32.2014.MB L.dz. 15 193, 

z dnia 12 sierpnia 2014 r. , 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-2
22/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r., 

Okr~gowy Urzqd G6rniczy w Krosnie - pismo znak: KRO.S12.73.2014.KM 

I.dz. 25729/08/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., 

Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.159.2014.BW z dnia 19 sierpnia 2014 r., 


Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

2) Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przystctpieniu do sporzctdzenia planu, w dniu 29 wrzesnia 2005 r., 

w gazecie codziennej "Super Nowosci", a takZe poprzez obwieszczenie zamieszczone na 
tablicach ogloszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(SIP) na stronie internetowej Urz~du, w wyznaczonym terminie do dnia 20 paidziernika 
2005 r., do Prezydenta Miasta Rzeszowa zlozono 1 wniosek do planu. 

Wniosek dotyczyl przeznaczenia dzialek nr 486, 485, 484, 483. 482, 481 obr. 211 pod 
zabudow~ mieszkaniowct jednorodzinnct. Wniosek ten zostal rozpatrzony pozytywnie. 

3) 	 Uwagi: 
Do wyloi:onego do publicznego wglqdu w dniach 21 listopada do 22 grudnia 2014 r. 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 - I 
"Orabinianka-Kaczenice" w Rzeszowie, w terminie skladania uwag do dnia 
16 stycznia 2015 r., wptyn~ dwie uwagi dotyczqce przyj~tych w projekcie planu 
rozwiqzan . Zarzqdzeniem Nr VI 1I86/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Prezydent Miasta 
Rzeszowa rozstrzygnqi 0 nie uwzgl~dnieniu jednej uwagi wniesionej do projektu planu. 
Informacja 0 podj~tych rozstrzygni~ciach w formie zarzctdzenia zostala zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urz~du Miasta Rzeszowa. 
W przypadku uwagi uwzgl~dnionej , dokonana korekta projektu planu nie wymagata 
ponownego wylozenia, a Prezydent Miasta Rzeszowa wystctPi. jedynie 0 uzgodnienie 
projektu planu do Miejskiego ZarzEldu Or6g w Rzeszowie 

Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 - I 
"Orabinianka-Kaczenice- w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz 
z zalqcznikami. Zalctcznik nr 3 do uchwaty stanowi rozstrzygni~cie 0 sposobie rozpatrzenia 
uwag zlozonych do ustalel'l przyj~tych w projekcie planu, a nieuwzgl~dnionych przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa. Rada Miasta r6wniez nie uwzgl~dnila tych uwag. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2015 r., poz. 199) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, .i:e nie narusza on 
ustalel'l studium, rozstrzygajctc jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz sposob6w realizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta 
Rzeszowa po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium, rozstrzygajctc jednoczesnie 0 
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, 

, 
sposobie rozpatrzenia nieuwzgl~dnionych uwag, przyj~a plan uchwat'l Nr XI1I206/2015 
z dnia 23 czerwca 2015 r. 

• 	 Wyniki post,powania dotycz"cego transgranicznego oddziatywania na 
srodowlsko, jezeli zostato przeprowadzone; 

Nie zachodzita potrzeba post~powania dotycz'lcego transgranicznego oddziatywania na 
srodowisko, gdyi: ustalenia projektu planu nie spowoduj'l mozliwosci takiego oddziatywania. 

• 	 Propozycje dotyczctce metod i cz,stotliwosci przeprowadzania monitoringu 
skutk6w realizacji postanowieii dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 106/14/2005 - I "Orabinianka-Kaczenice" w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. z 2015 r. , poz. 199), w ramach oceny zmian zachodz'lcych w zagospodarowaniu 
przestrzennym 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. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systemu 
monitoringu wptywu na srodowisko. 
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