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PODSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 239/7/2012 W REJONIE ULIC SLOWACKIEGO I KROLA KAZIMIERZA ORAZ 

RYNKU W RZESZOWIE. 


sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale 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) 


Przysqpienie do sporZ4dzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Slowackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku 
w Rzeszowie nasqpilo w oparciu 0 uchwaly Nr XXXW622/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
24 kwietnia 2012 r. 

Uchwal,!- 0 przysqpieniu do sporZ4dzenia planu zostal objyty obszar 0 powierzchni okolo 
0,1 ha, palozony w bezposrednim s,!-siedztwie Rynku Starego Miasta w Rzeszowie, w obrybie 
zabytkowego zespolu urbanistycmego stare go miasta wpisanego do Rejestru Zabytk6w Wojew6dztwa 
Podkarpackiego. 

Na terenie objytym opracowaniem nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Slowackiego 
i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie zostal podjyty na wniosek Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej, w zwiqzku z potrzeb'!- ksztaltowania ladu przestrzennego i zapobiegania 
niewlasciwemu zainwestowaniu obszaru tak istotnego dla centrum Rzeszowa oraz w celu ustalenia 
wlasciwych gabaryt6w przyszlej zabudowy i zastanowienia siy czy ewentualna zabudowa na 
przedmiotowym terenie winna bye realizowana. 

Projekt nie narusza ustalen studium. Obszar objyty planem, w obecnie obowiqzuj,!-cym 
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
przemaczony jest pod uslugi centrotw6rcze. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic 
Slowackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie, wraz z niezbydnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym prognoz,!- oddziatywania na srodowisko oraz prognoz,!- skutk6w finansowych, 
zostal opracowany przez zesp61 projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zgodnie 
z obowiqzuj,!-cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz rozporz~dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. (587). 

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

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 24 maja 2012 r., oglosil 0 przysqpieniu do sporZ4dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Slowackiego 
i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie-- poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - gazecie 
codziennej "Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a true 
w Biuletynie Informacji Publicmej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu 
i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (termin skladania 
wniosk6w wyznaczono do dnia 25 czerwca 2012 r.). 

W wyzej wymienionym terminie wplynyly wnioski organ6w samorZ4dowych oraz instytucji, 
kt6re zostaly przyjyte do projektu planu. Osoby prywatne nie zloZyly wniosk6w do planu. 

Obecny stan zagospodarowania terenu objytego granicami przysqpienia do sporZ4dzenia 
projektu planu stanowi parking miejski. 



.. 

W przedmiotowym projekcie planu teren opracowania przemacza siy w calosci pod uslugi 

komercyjne z dopuszczeniem uslug celu publicznego, z parkingiem podziemnym i infrastruktur~ 

techniczn~. 

W projekcie miejscowego planu przyjyto ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenu 
omaczonego na rysunku planu syrnbolem U, 0 powierzchni okolo 0,1 ha, pod uslugi komercyjne 
z dopuszczeniem uslug celu publicmego, z parkingiem podziemnym i infrastruktur~ technicm~; 

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

Zostala rownoczesnie sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu Prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficmym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sformulowano wnioski dotyczqce przyjytych rozwi<jZ<lll w projekcie planu w aspekcie 
ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, kulturowe i czlowieka oraz proponowane rozwi<jZ<lllia 
maj~ce na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddzialywan na srodowisko, mog~cych 
wynikac z realizacji ustalen projektu planu. Nastypnie, 8 paidziemika 2014 r. projekt planu wraz 
z prognozq oddzialywania na srodowisko zostal wyslany do zaoPlntowania 
i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Po wprowadzeniu zmian wynikaj~cych z uzyskanych opinii i uzgodnien, projekt planu wraz 
z prognozq oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgl~du. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do pUblicmego wgl~du projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Slowackiego 
i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie i prognozy oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy 
23 kwietnia 2015 r .. Ww. projekt zostal wylozony do publicmego wgl~du w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 4 maja 20 IS r. - 3 czerwca 
2015 r., w godzinach pracy biura. W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyla siy dyskusja publicma nad 
rozwi~iami przyjytymi w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie 
ulic Slowackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie oraz do prognozy oddzialywania na 
srodowisko, w terminie przewidzianym ustaw~, nie kr6tszym niz 14 dni od dnia zakonczenia okresu 
wylozenia projektu planu wraz z prognozq, tj. do 19 czerwca 2015 r., nie wplynyla zadna uwaga. 

Uchwal~ Nr XIII.i24112015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. 
zostal uchwalony Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 
w rejonie ulic Slowackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie. 

Informacja, w jaki sposob zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko 

Do projektu planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficmym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
Teren objyty planem to obszar stanowi~cy centrum miasta, w obrybie kt6rego dominuje funkcja 
uslugowa i administracyjna. Oddzialywanie na srodowisko dotyczyc bydzie przede wszystkim 
zapewnienia odpowiedniego stanu srodowiska, w tym powietrza atmosferycznego i klimatu 
akustycznego. W prognozie stwierdzono, ze zagospodarowanie terenu przedstawione w projekcie 
planu nie bydzie mialo Zadnego wplywu na funkcjonowanie ekosystem6w przyrodniczych teren6w 
tworzqcych gl6wny korytarz ekologiczny miasta. 
Teren objyty planem znajduje siy w terenie zurbanizowanym, utwardzonym, na kt6rym nie wystypuj~ 
tereny biologicznie czynne, dlatego zabudowanie calego terenu objytego planem nie bydzie mialo 
wplywu na r6morodnosc biologicm~ w tyro rejonie miasta. Z uwagi na fakt utwardzenia powierzchni 
w otoczeniu terenu objytego planem wskazuje siy zast~pienie powierzchni biologicznie czynnej 
kompozycjami kwiat6w i zieleni w donicach. 
Planowanezagospodarowanie terenu objytego projektem planu nie wplynie na stan srodowiska 
i przyrody na terenach objytych i wskazanych do ochrony. 
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PrzyjC(te w planie rozwil}Zania, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
szczegotowe wymagania dla zabudowy, wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej , zakaz 
lokalizacji uslug mog~cych zawsze znac~co oddzia1ywac na srodowisko, oceniono pozytywnie. 

Infonnacje, w jaki sposob zostaty wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaty uwzgl-rdnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z progno~ oddzia1ywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS pismem znak: 
WOOSAI0A.138.2014.AP-4 z dnia 22 paidziemika 2014 r. (wplynyto 27 paidziemika 2014 r.), 
zaopiniowal projekt planu bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko projekt 
zostal przekazany do uzgodnienia do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Paiistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitamego. 
Pismami PSNZA612-2-28/2014 z dnia 23 paidziemika 2014 r., (wplynylo 29 paidziemika 2014 r.) , 
oraz znak: SNZ.9020.11.199.2014.EP z dnia 20 paidziemika 2014 r. ( wplynylo 23 paidziernika 
2014 T.) projekt planu zostat pozytywnie zaopiniowany przez te organy. 
Powyzsze opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 

Informacje, w jaki sposob zostaty wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaty uwzgl-rdnione 
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 miej scowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

WNIOSKI zlozone na podst. art. 17 pkt 2 ustawy: 
I. 	 Komenda Wojewodzka Panstwowej StraZy POZamej w Rzeszowie 

WZ.5562A2.20 12 
z dnia 28 .05.2012 r. 

wplynylo 28.05 .2012 r. 


2. 	 Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie 
TTA02.129.20 12.GG.l 
z dnia 30.05.2012 r. 
wplynylo 3 1.05.2012 r. 

3. 	 Wojewodzki Ur~d Ochrony Zabytkow z siedzib~ w przemyslu Delegatura w Rzeszowie 
UOZ-Rz-3 .5150.66.2012 
z dnia 01.06 .2012 r. 
wplynylo 01.06.2012 r. 

4. 	 Komenda Miejska Panstwowej Straty Potamej w Rzeszowie 
MZ.5562.12-2.12 
z dnia 31.05.2012 r. 
wplynC(lo 04.06.2012 r. 

5. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Wydzial Ocen Oddzia1ywania na 
Srodowisko 
WOOSAI0.3.70.2012.AP-2 
z dnia 05 .06 .2012 r. 
wplynyto 08.06.2012 r. 

6. 	 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddzial w Sanoku 
GM.2121.120(2).12 
z dnia 01.06.2012 r. 
wplynyto 11.06.2012 r. 

7. 	 Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddzial w Sanoku 

GM.2121.120(2).12 

z dnia 01.06.2012 r. 

wplynyto 11.06.2012 r. 


http:GM.2121.120(2).12
http:GM.2121.120(2).12
http:MZ.5562.12-2.12
http:TTA02.129.20
http:WZ.5562A2.20
http:SNZ.9020.11.199.2014.EP
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8. 	 UI74d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpaekiego w Rzeszowie, z up. ZarZ4du 
Wojew6dztwa Podkarpaekiego 
PP-III.7634.1.129.20121ADS 
z dnia 06.06.2012 r. 
WplynC(lo 12.06.2012 

9. 	 Wojewoda Podkarpaeki, Kierownik Oddzialu w Wydziale Infrastruktury 
I-IV.743.1.48.2012 
z dnia 12.06.2012 r. 
wplynC(lo 13.06.2012 r. 

10. 	 Telekomunikaeja Polska Teehniezna Obsluga Klienta 
Operaeyjne Utrzymanie Sieei i Uslug w Krakowie Dzial ZarZ4dzania Zasobami Sieei 
TOTTESCU/R/695/4461/JDIl2 
z dnia 13.06.2012 r. 
wplynC(lo 15.06.2012 r. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu zlozone yv terminie: 
Opinie do projektu planu: 
1. 	 Miejska Komisja Urbanistyezno-Arehitektoniezna 

Uehwala or VI/2/2013 MKU-A 
z dnia 28.11.2013 r. 

2. 	 Regionalny Dyrektor Oehrony Srodowiska w Rzeszowie 
Pismo znak: WOOS.410.4.138.2014.AP-4 
z dnia 22 pazdziemika 2014 r. 
wplynC(lo 27 pazdziemika 2014 r. 

3. 	 Podkarpae~i.Paitstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie 
Pismo znak: SNZ.9020.11.199.2014.EP, 
z dnia 20.1 0.2014 r. 

WplynC(lo 23.10.2014 r. 


4. 	 Komenda Wojew6dzka Panstwowej StraZy Poz.amej w Rzeszowie 
Pismo znak: WZ.5562.45.2014 
zdnia 13.10.2014 
wplynC(lo 15.10.2014 r. 

5. 	 Komendant Miejski Panstwowej StraZy Poz.amej w Rzeszowie 
Pismo znak MZ.5562.19-2.14 
z dnia 20.10.2014 r. 
WplynC(lo 21.10.2014 r. 

Wykaz uzgodnien do MPZP Nr 239/7/2012 
Uzgodnienia do projektu planu: 

1. 	 Wojewoda Podkarpaeki, Kjerownik Oddzialu w Wydziale lnfrastruktury 

Pismo znak: l-IV.743.2.106.2014 

zdnia 21 paidziemika 2014 r. 

wplynC(lo 24 paidziemika 2014 r. 


2. 	 ZarZ4d Wojew6dztwa Podkarpaekiego w Rzeszowie 

Pismo znak: RR-XVIII.7634.197.2014.ADS 

z dnia 29 pawziemika 2014 r. 

wplynC(lo w dniu 06listopada 2014 r. 


3. 	 Wojew6dzki UrZ4d Oehrony Zabytk6w z siedzib1! w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie 
3.1. Pismo znak: UOZ-Rz-3.5150.102.2014 


z dnia 20 paZclziemika 2014 r. 

wplynC(lo 24 paidziemika 2014 r. 


3.2. Pismo do Wojew6dzkiego UrzC(du Oehrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura 
w Rzeszowie 
Pismo znak: BRMRI7323/47/120/20 15 
z 19 lutego 2015 r. 

http:MZ.5562.19-2.14
http:SNZ.9020.11.199.2014.EP
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(wplynylo 23 lutego 2015 r.) 
3.3 . Pismo znakLUOZ-Rz-3.5150.22.2015 


z dnia 5 marca 2015 r. 

wplynylo 9 marca 2014 r. 


4. 	 Miejski Zarzqd drog w Rzeszowie 

Pismo znak: ID.7323.150.2014.MB 1.dz.19694 

z dnia 13 paidziemika 2014 r., 

wplynylo 14 paidziemika 2014 r. 


5. 	 Dyrektor Okrygowego Urzydu Gomiczego w Krosnie 

Pismo znak: KRO.512.102.2014.KM 

z dn. 20 paidziemika 2014 r., 

wplynylo 22 paidziemika 2014 r. 

oraz pismo znak KRO.512.102.2014.KM 

z dnia 05 listopada 2014 r., 

wplynylo 07 listopada 2014 r 


Wykaz dodatkowych opinii do MPZP Nr 239/7/2012 

Dodatkowe opinie do projektu planu: 


1. 	 Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych 

Pismo znak: IRZ 506.4.801.2014 

z dnia 21.10.2014 r. 


wplynylo 23.10.2014 r. 

2. 	 Operator Gazoci<}gow Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Tamowie 


Pismo znak: OT-0L.402.372.2014/2 

z dn. 23.10.2014 r. 

wplynylo 28.10.2014 r. 


Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przyst<}pieniu do sporzqdzenia planu nie wplyn<}l :laden wniosek od osoby prywatnej. 


Uzyskane uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 


Uwagi: 

Do wylozonego do publicznego wgl<}du projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko 

!lie zlozono uwag. 


Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, jezeli zostalo 
przeprowadzooe 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowoduj<} mozliwosci takiego oddzialywania, byd<} mialy 
jedynie oddzialywanie lokalne. 

Propozycje dotycUfce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowieo dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 239/7/2012 w rejonie ulic Slowackiego i Krola Kazimierza oraz Rynku 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 zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci 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 
DJfrlJilfb~scowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
MI~Sdn1\oH;r~s:-~.& srodowisko. 
a5 Dllo' ~osz6w. uT. ~;IOWilr.;kltJH () 9 
leI. O r.~4~11748.J~ 02 
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