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PODSUMOW ANIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 190/2/2010 W REJONIE "MILOCIN - PARK" W RZESZOWIE - CZE;SC A. 


Sporzqdzone stosowanie do art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost(pnianiu informacji 

o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 


srodowisko (Dz, U. Nr 199 poz.I227) 


• INFORMACJE OGOLNE 
(synteza ustalen planu omz przebiegu trybuformalno-prawny sporzqdzenia planu, w tym informacja 0 udziale 
spoleczenstwa w postepowaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LXIXll1SS/2010 Rady Miasta Rzeszowa w dniu 26 stycznia 2010 r., w sprawie 
przyst&jJienia do sporz'ldzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 
w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie oraz uchwaly Nr LXXVIl29112010 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LXIXl11SS/2010 (zmiana ta dotyczyta korekty 
granic opracowania). 

W zwi'lZku z kierunkami zagospodarowania ustalonymi w Studium Uwarunkowall 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, z pom. zm., podzielono obszar 
obj~ty planem miejscowym na c~sc "A", w zakres ktorej wchodZ'l tereny zabudowy przemyslowo
uslugowej wraz z podstawowym ukladem komunikacyjnym i czesc "B" dotycZ'lc'l. terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zespolem parkowym na osiedlu Milocin. 

Plan obejmuje obszar 0 powierzchni ok. 31,5 ha polozony w polnocno-zachodniej cz~sci 

miasta na osiedlu Milocin w Rzeszowie. 
W planie przeznaczono tereny pod: przemysl, sklady i magazyny, uslugi komercyjne, 

komunikacj~ oraz obiekty i urZ'ldzenia transportu publicznego, z dopuszczeniem lokalizacji obiektow 
2handlowych 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000 m , parkingi, drog~ publiczn'l. g16wn'l. ruchu 

przyspieszonego, drog~ publiczn'l. zbiorcz~ drog~ publiczn'l. lokaln~ publiczne drogi dojazdowe, 
wewn~trzne drogi dojazdowe, zielen izolacyjn~ komunikacj~ kolejow'l. i drogow~ oraz sieci 
infrastruktury technicznej i budowle im towarzysZ'lce. Okreslono zasady zagospodarowania terenu, 
zasady zabudowy i ksztahowania formy architektonicznej, zasady dost~pnosci i obslugi 
komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~puj'l.cych na 
terenie obj~tym jego granicami, zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal'l. Nr XXXVIIIl13/2000 
z dnia 4 lipca 2000r., z p6Zn. zm. 
Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz'l. oddzialywania na 
srodowisko oraz prognoZ'l skutkow finansowych zostal opracowany zgodnie z obowi'l.zuj'l.cymi w tym 
zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z p. zm.) oraz rozporZ'ldzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr. 164 z 2003 r., poz.lS87). 

Plan zostal sporZ'ldzony z dochowaniem obowi'l.ZUj'l.cych procedur wynikaj'l.cych z ww. 
ustaw. 

Po zwrocie materialow przez Wojewod~ Podkarpackiego badaj'l.cego zgodnosc uchwaly 
z przepisami prawa, Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 2 lipca 2010 r. komunikat 
o przyst&jJieniu do sporz'l.dzenia ww. planu w miejscowej prasie, lntemecie - BIP Urz~du Miasta 
w Rzeszowie i na tablicach ogloszen.. Zawiadomiono rowniez organy i instytucje wlasciwe do 
uzgodnienia i opiniowania planu. W ustawowym terminie tj. 21 dni od ukazania si~ ogloszenia 
o przyst&jJieniu do sporZ'ldzenia planu (termin min'l.l 27 lipca 2010 r.) wplyn~o 17 wnioskow, ktore 
Prezydent Miasta rozpatrzyl w ustawowym terminie z informacj'l. dla zainteresowanych 0 sposobie 
rozpatrzenia wnioskow zamieszczonych w BIP-ie. Przyst&jJiono zatem do projektowania. W dniu 
10.09.2010 r. odbylo si~ posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na ktorym 
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zaprezentowano projekt MPZP Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie- cz~se A, 
ktory uzyskal pozytywn'l opini~ . Projekt planu wyslano do uzgodnienia i zaopiniowania. Wlasciwe 
organy uzgodnily 
i zaopiniowaly projekt pozytywnie. W dniu 16 wrzesnia 2010 r. w gazecie Codziennej "Nowiny" 
ukazalo si~ ogloszenie 0 wylozeniu projektu planu do publicznego wgl'ldu. W dniach od 24 wrzesnia 
2010 r. do 15 paidziernika 2010 r. trwalo wyloZenie publiczne projektu planu. W dniu 12 paidziemika 
2010 r. 0 godzinie 12:00 odbyla si~ dyskusja publiczna w sali konferencyjnej przy ulicy Slowackiego 
9 w Rzeszowie nad rozwi&lllniami przyj~tymi w projekcie planu. 
W wyznaczonym w ogloszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa terminie przewidzianym 
ustaw<l:, nie krotszym niz 14 dni od dnia zakonczenia okresu wyloZenie planu, tj. w czasie do 29 
paidziemika 2010 r. - wplyn~la jedna uwaga zbiorowa dotycZ'lca przyj~tych w projekcie rozwi'lzan. 

• UZASADNIENIE WYBORU PRZY n;.TEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO 
ROZPATRYWANYCH ROZWL\ZAN ALTERNATYWNYCH. 

W trakcie sporZ'ldzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 
190/2/2010 w rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie- cz~se A rozpatrywano kilka wariantow, 
w ramach opracowywanych koncepcji programowych i funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczyly one 
rozmieszczenia funkcji w granicach planu, zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu 
oraz zasad zabudowy. Wplyw na srodowisko rozwaZanych rozwi&llln wariantowych b~dzie r6Znil si~ 
w sposob istotny od istniej'lcego zagospodarowania. 
Ustalenia planu, maj'lce istotny wplyw na srodowisko, ograniczone byly koniecznosci'l 
uwzgl~dnienia: 
- ustalen obowi'lzuj'lcego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal'l Nr XXXVIVl13 /2000 z dnia 4 lipca 2000r., 

z p6in. zm., z ktorym stosownie do obowi'lZUj'lcych przepisow, plan musi bye zgodny, 

- kontynuacji istniej'lcych i projektowanych w obowi'lzuj'lcych planach miejscowych przebiegow 

ci&.gow komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej , 

- warunkow terenowych i istniej'lcego zagospodarowania terenu. 


Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzgl~dniaj'lcy wszystkie uwarunkowania 
wyst~pllj'lce w jego granicach, co potwierdza sporZ'ldzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOSTALY WZIF;TE POD UWAGJ<; I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOST ALY UWZGLJ<;DNIONE UST ALENIA ZA W ARTE W PROGNOZIE 
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO; 

Do projektu planu zostala sporZ'ldzona Prognoza oddzialywania na srodowisko przyrodnicze. 
Przy opracowaniu Prognozy uwzgl~dniono, m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekoftzjograftcznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 

Do projektu planu sformulowano uwagi i zalecenia, ktore zostaly uwzgl~dnione w trakcie prac 
projektowych. Przyj~te w planie rozwi&lllnia, w aspekcie ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, 
w tym minimalizowania negatywnych skutkow jego realizacji, oceniono pozytywnie. 

• INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOST AL Y WZIJ<;TE POD UW AGJ<; I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTALY UWZGLJ<;DNIONE OPINIE WLASCIWYCH ORGANOW, 
OKTORYCHMOWA WART. 57158WW. USTAWY; 

Projekt planu wraz z progn0Z'l 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- pismo znak: RDOS-18-WOOS-7041-4-145/31 1O/ap 
z dnia 29.10.20 I 0 r.- informuj'lc 0 zaopiniowaniu przedmiotowego projektu bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoZ'l oddzialywania na srodowisko, projekt 
zostal przekazany do uzgodnienia do Paflstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
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w Rzeszowie. Pismem znak PSNZ.4612-2-47/2010 z dnia 2S.10.2010 r.- infonnuj~c 0 uzgodnieniu 
przedmiotowego projektu. . 

Powyzsze opinie i uzgodnienia przyj~to do prac nad projektem planu. 

• INFORMACJA W JAKI SPOSOB ZOST AL Y WZIF;TE POD UW AGF; I W JAKIM 
ZAKRESIE ZOSTAL Y UWZGLF;DNIONE ZGLOSZONE UWAGI I WNIOSKI; 

>- Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione w art.S7 i S8 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst~ieniu do sporz~dzenia planu, wnioski 
zloZyli (wg daty wplywu wniosk6w)~ 

I. 	 Urz~d Miasta Rzeszowa, Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, pismo znak: 
SR.lV.62IS/3/22/10 z dnia 06.07.2010 r.; 

2. 	 Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie, pismo znak: 
L.dz.UOZ-Rz-I-7041148/2010 zdnia IS.07.2010 r.; 

3. 	 Okr~gowy Urzqd G6miczy w Krosnie, pismo znak: KRO-SI2/S81101MA z dnia 16.07.2010 r.; 
4 . 	 Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej, pismo znak: DRl-07S-S/lO (6) z dnia 16.07.2010 r.; 
S. 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak: RDOS-18-WOOS-7041-3

7112/1 O/ap z dnia 19.07.20 lOr.; 
6. 	 Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie, pismo znak: TT

0300-63/1 0 Jas/GG/O 1 z dnia 20.07.2010 r.; 
7. 	 PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Rzesz6w, pismo znak: SR-4IDP-76SIIPP-1611187/2010/DP

8101 z dnia 23.07.2010 r.; 
8. 	 Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddziat w Sanoku, pismo znak: GM

750119411 0 z dnia 23.07.2010 r.; 
9. Zarzqd Powiatu w Rzeszowie, pismo znak: RI.3050/34IPN-T/20 10 z dnia 26.07.2010 r.; 
10. Karpacka Sp61ka Gazownictwa sp. z 0 .0. w Tamowie, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie, 

pismo znak: KSGIIVOTOIOnO/14/10 z dnia 27.07.2010 r.; 
II. 	Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Podkarpackie Biuro 

Planowania Przestrzennego - pismo znak: RR.VI.KCh .7323/2-S011 0, RR.VI.KCh.732311-13411 0 
z dnia 28.07.2010 r.; 

12. 	Wojewoda Podkarpacki, Oddzial Gospodarki Przestrzennej- pismo znak: I.rY. 7041-1-8711 0 z dnia 
30.07.2010 r.; 

13. 	Komenda Miejska Panstwowej Straly Po:zamej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562113-2/211 0 
z dnia 3.08.2010 r.; 

14. Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urz~dzen Wodnych, pismo znak: IRZS06/44811 0 z dnia 
OS.08.2010 r. 

Opinie i uzgodnienia do proiektu planu: 

1. 	 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna- Uchwata Nr VV16/20 10 z dn. 10 wrzesnia 
2010 r.; 

2. 	 Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: l.IV.7041-2-128/10 z dnia 24 wrzesnia 2010 r.; 
3. 	 Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6miczego w Krosnie, pismo znak: KRO/512/87/101MA 

z dnia 30 wrzesnia 2010 r. ; 
4. 	 Powiat Rzeszowski, pismo znak: RI.30S0/48IPN-T/2010 z dnia 29.09.2010 r.; 
5. 	 Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie, pismo znak: 

L.dz.UOZ-Rz-I-7041148110 z dnia 05.10.2010 r.; 
6. 	 Operator Gazoci~6w Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie, pismo znak: TT

0300-93/10 Jas/GG/Olz dnia OS.10.2010 r.; 
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7. 	 Miejski Zarz~d Drog w Rzeszowie, pismo znak: MZD-lD.MR.5544-103-11l901l0 Ldz. 15111 
z dnia 07.10.2010 r. oraz pismo znak: MZD-lD.MR.5544-103-2/1901l0 Ldz. 15111 z dnia 
03.11.2010 r.; 

8. 	 Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsrugi Klienta, Region Operacyjnego Utrzymania 
Sieci i Usrug w Krakowie, Dzial Zar~dzania Zasobami Sieci, pismo znak: 
TOTTESCU/RlI26711287IDW/I0 z dnia 7.10.2010 r.; 

9. 	 Komenda Miejska Panstwowej StraZy POZarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562/26-21111 0 
zdnia 7.10.2010 r.; 

10. PGE Dystrybucja S.A., Oddzial Rzeszow: pismo znak: SR-8IDP-10579IPP-1611608/2010/DP
12169 z dnia 11.10.2010 r.; 

II . Zarz1td Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pismo znak: RR. VI. KM. 732311-176110 
z dnia 18.10.2010 r.; 

12. 	Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. - Oddzial Regionalny w Krakowie, Pismo 
znak: lZDKII-505-6112010 z dnia 21.10.2010 r.; 

13. Panstwowy Powiatowy Inspektor SanitalllY w Rzeszowie, pismo znak: PSNZ. 4612-2-47/2010 
z dnia 2. 11 .2010 r.; 
14. 	Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, RDOS-18-WOOS-7041-4-45/31l O/ap 

z dnia 2.11.20 lOr. 

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

~ Wnioski: 

Po ogloszeniu 0 przysUijJieniu do sporz1tdzenia planu, w wyznaczonym termmle od 
2 lipca do 27 lipca 2010 r. zlozono 17 wnioskow do planu. Dnia 16 sierpnia 2010 r. Prezydent Miasta 
Rzeszowa rozpatrzyl nast~puj1tCO wnioski do projektu planu: 
I. 	 Uwzgl~dniono wniosek w c~sci pozytywnie na etapie przedprojektowym zlozony przez panstwo 

Lucyn~ i Olafa Nincevic, zam. w Rzeszowie przy ul. Sadowej 13, dotyc~cy zmiany ustalen 
MPZP Nr 1/02 w Gminie Glogow Malopolski : 
- zmiany przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na "wielo 
mieszkaniowq" z zachowaniem wygl1tdu otaczaj1tcego krajobrazu, 
- zmiany ustalen dotycz1tcej miejsc postojowych na terenie oznaczonym symbolem MN z 2 
stanowisk najedno mieszkanie na 1,2 miejsca postojowego, 
- oraz wniosek dotycz1tcy sprzeciwu w zwiqzku z planowan1t drog1t glown1t ruchu 
przyspieszonego. Planowana inwestycja willie si~ z wyburzeniem hal klubu sportowego (kortow 
tenisowych i boiska do pilki nomej), budynek, w kt6rym znajduj1t si~ recepcja i pomieszczenie 
socjalne. 

2. 	 Uwzgl~dniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez panstwo Teres~ i Wladyslawa 
Krzywonos, zam. ul. Krakowska 122, 35-506 Rzeszow, dotycza,cy zmiany ustalen MPZP Nr 
1/2008- terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Milocinie, dotycza,.ca, przeznaczenia 
dzialki 745/31, oznaczonej w planie symbolem U (teren usrug) na budownictwo jednorodzinne 
z dopuszczeniem uslug. 

3. 	 Uwzgl~dniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez panstwo Alin~ Oz6g-Tyrala 
i Bartosza Tyrala, zam. ul. Wojska Polskiego 34, 36-050 Sokolow Mlp., dotyc~cy przeznaczenia 
dzialki 0 nr ewid. 745/45 pod zabudow~ mieszkaniow1tjednorodzinn1t. 

4. 	 Uwzgl~dniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez pan a Bohdana Malinowski ul. 
Waniliowa oraz pana Jerzego Filipowicz ul. Waniliowa 2a. Wnioskuj1tcy sprzeciwiaj1t si~ 

realizacji zabudowy wielorodzinnej na osiedlu Milocin . Sprzeciwiaj1t si~ realizacji inwestycji 
budynku wielorodzinnego na dziake 0 nr ewid. 357/6. 

5. 	 Uwzgl~dniono wniosek zbiorowy na etapie przedprojektowym zlozony przez: 
panstwo Agnieszk~ i Leszka Kawalec, zam. ul. Zbyszewskiego 10/40, 35-125 Rzeszow 
( nr ewid. 745/38), 
pana Wojciecha Kawa, zam. ul. Lesne Wzgorze 115, Rzeszow (dz. nr. ewid . 745/36), 
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pana Zygmunta Sawula, zam. ul. II listopada 13/21 Kolbuszowa (dz. nr. ewid. 745/37), 
pan a Marka Marszala, zam. ul. Laurowa 50, Rzeszow (dz. nr. ewid. 745/43), 
pana Piotra Guzika, zam. ul. Nowosl:\.decka 12/39 a Rzeszow, (dz. nr. ewid. 745/41), 
pani Katarzyna Malec, zam . ul. Cicha 31120 Rzeszow (dz. nr. ewid. 745/40), 

dotyczqcy zmiany ustalen MPZP Nr 112008- terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Milocinie, uchwalonej uchwall:\. Nr XXXIV/309109 Rady Miejskiej w Gtogowie Malopolskim z dnia 
29 stycznia 2009 r. w zakresie zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy z 10 m na 6 m od drogi 
wewnytrznej oznaczonej w planie symbolem 2KDW. Wniosek swoj uzasadniajl:\. przebiegiem przez 
ich dzialki linii swiatlowodowej, ktora ogranicza mozliwosc zagospodarowania dzialek zgodnie 
z przeznaczeniem w planie. 
6 . 	 Uwzglydniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez K&B Development 

E.Barczak, LKloc Sp61ka Jawna, ul. Piotra Skargi 9 Glogow Malopolski, dotyczqcy utrzymania 
przeznaczenia dzialek 0 nr ewid. 745/26, 745/27, 745/46 i 475/47 pod budownictwo 
jednorodzinne. 

7. 	 Uwzglydniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez panil:\. Urszuly Malinowsk<t, 
zam. w Rzeszowie przy ul. Waniliowej 2 w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczl:\.cy przeznaczenia 
wszystkich dzialek na osiedlu Milocin pod zabudowy mieszkalnl:\. parterowl:\. oraz 0 oddzielenie 
zabudowy istniejl:\.cej od planowanej pasem zieleni. 

8. 	 Uwzglydniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez pailstwa Anety i Wojciecha 
Kruk zam. w Rzeszowie przy ul. Waniliowej 4 w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczqcy przeznaczenia 
wszystkich dzialek na osiedlu Milocin pod zabudowy mieszkalnl:\.jednorodzinnl:\. bez mozliwosci 
kontynuacj i rozbudowy budynkow wielorodzinnych. 

9. 	 Uwzglydniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez pailstwa Anny i Mariusza 
Gamrackich, zam. w Rzeszowie przy ul. Waniliowej 3 w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczqcy 
przeznaczenia wszystkich dzialek pod: wyll:\.cznie zabudowy jednorodzinn<t, zwiykszenia liczby 
terenow zielonych, zaprojektowania obszaru do rekreacyjno-sportowego, lokalizacjy chodnikow 
i sciezek rowerowych przy ulicach, ogrodzona placow zabaw dla dzieci , przy ulicach 
zarezerwowanie terenu pod pasy zieleni odgradzajl:\.ce od zabudowy jednorodzinnej. 

10. Uwzglydniono wniosek w czysci pozytywnie na etapie przedprojektowym zlozony przez pana 
Marka Marszala zam. w Rzeszowie przy ul. Laurowej 50 w dniu 27 lipca 20 lOr., dotyczqcy 
przeznaczenia dzialki 0 nr ewid. 360/2 pod zabudowy mieszkaniowl:\. szeregowl:\. lub blizniaczl:\. 
(pow. zabudowy 180 m2

, 2 kondygnacje). 
11. Uwzglydniono wniosek 	na etapie przedprojektowym zlozony przez pana Marka Marszala zam. 

w Rzeszowie przy ul. Laurowej 50 w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczqcy przeznaczenia dzialek 0 nr 
ewid. 731, 732, 724112 pod zabudowy biurowo -usrugowo-mieszkaln<t, powierzchnia zabudowy 
dzialki 45 %, trzy kondygnacje nadziemne. Ww. dzialki objyte prawomocnl:\. decyzjl:\. 0 warunkach 
zabudowy. 

12. Uwzglydniono wniosek 	na etapie przedprojektowym zlozony przez panstwa Heleny i Jerzego 
Koziarz zam. w Rzeszowie przy ul. Waniliowej 23 w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczl:\.cy 
przeznaczenia dzialki 0 nr ewid. 357/11 pod zabudowy mieszkalnl:\. jednorodzinn<t, 
I-kondygnacyjrut z uZytkowym poddaszem. Postulujl:\. 0 zachowanie na sl:\.siednich dzialkach 
dotychczasowego charakteru zabudowy mieszkaniowej -bez zabudowy usrugowo-handlowej, 
wskazanej w obecnie obwil:\.zujl:\.cym Studium. 

13. Uwzglydniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez 	panil:\. Marty Filipowicz zam. 
w Rzeszowie przy ul. Waniliowej 2a w dniu 27 lipca 2010 r., dotyczqcy przeznaczenia wszystkich 
dzialek pod zabudowy mieszkalnl:\. parterowl:\. oraz 0 oddzielenie zabudowy istniejl:\.cej od 
planowanej pasem zieleni. 

14. Uwzglydniono wniosek w cZysci pozytywnie 	na etapie przedprojektowym zlozony przez pana 
Jana Marszala zam. w Rzeszowie przy ul. Laurowej 50 w dniu 27 Jipca 2010 r., dotyczl:\.cy 
przeznaczenia dzialek 0 nr ewid 36111, 72611, 725 pod zabudowy mieszkaniowl:\. (szeregowl:\.lub 
bliiniacZ<t, pow. zabudowy 180 m2

, 2 kondygnacje naziemne). Dzialka 0 nr ewid. 361/1 objyta 
jest prawomocnl:\. decyzjl:\. 0 warunkach zabudowy. 
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15. Uwzgl~dniono wniosek zbiorowy w cz~sci pozytywnie na etapie przedprojektowym zlozony 
przez: 

pana Leszka Kawalca zam. w Rzeszowie przy ul. Zbyszewskiego 10/40 w dniu 27 lipca 2010 r. , 
paiLstwa Malgorzat« i Sebastiana Czarnik zam. w Rzeszowie przy ul. MHociilskiej 66 w dniu 27 lipca 
20) 0 r. dzialajqcych z up. Panstwa Urszuli i Artura Bednarskich zam. w Rzeszowie przy 

ul. MBocinskiej 68, 

panstwa Joanny i Jerzy Lach zam. w Rzeszowie przy ul. Milociilskiej 64 w dniu 27 lipca 2010 r., 

pana Miroslawa Chmiela zam. w Sokolowie Mlp. przy u1. Rynek 1 w dniu 27 lipca 2010 r., 

pana Andrzeja Ruraka zam. w Rzeszowie przy ul. Cichej 3/14 w dniu 27 lipca 2010 r., 

pana Tadeusza Ruraka zam. w Kamieniu nr 630 w dniu 27 lipca 2010 r., 

panstwa Alin« Oz6g- Tyrah~ i Bartosza Tyrat« zam. w Sokolowie Mlp. przy ul. Wojska Polskiego 54 

w dniu 27lipca 2010 r., 

pana Piotra Guzika zam. w Rzeszowie przy ul. Koscielnej w dniu 27 Iipca 2010 r. 


dotyczllcy przeznaczenia cz~sci dzialki 0 nr ewid. 356/20 na pas zieleni ok. 100 m oddzielajllcej 
zabudow~ mieszkaniow<tjednorodzinn<t od projektowanych terenow usrugowo -przemyslowo 
edukacyjnych. 

16. Uwzgl~dniono wniosek na etapie przedprojektowym zlozony przez pan a Miroslawa Chmiela 
zam. w Trzebuska K<tty nr 335 w dniu 27 lipca 2010 r dzialaj<tcego z up. panow Andrzeja 
Ruraka zam. w Rzeszowie przy ul. Cichej 3114 oraz Tadeusza Ruraka zam. w Kamieniu nr 630, 
dotycZllcy przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniowej (z dopuszczeniem blizniaczej lub 
szeregowej) i usrugowej (zlokalizowan<t w budynku mieszkalnym lub oddzielnym budynku) na 
dzialkach 0 nr ewid. 356/9, 356110, 356111, 356/13, 356114, 356115, 356116,356117,356/18, 
356119. 

17. Uwzgl~dniono wniosek zbiorowy na etapie przedprojektowym zlozony przez: 
- panstwa Jadwig« i Zygmunta Dytko zam. w Rzeszowie przy ul. Imbirowej 2 w dniu 27 lipca 2010 r., 
- panstwa Mari« i Mariana Kapica zam. w Rzeszowie przy ul. Tmbirowej 4 w dniu 27 lipca 2010 r., 
- panstwa Ew« i Boguslawa Lamers zam. w Rzeszowie przy ul. Imbirowej 6 w dniu 27 lipca 2010 r., 
dotycz<tcy przeznaczenia dzialek 0 nr ewid . 69711, 697/2 pod parking i plac manewrowo
nawrotowy zgodnie z planem zabudowy przestrzennej osiedla. Prosb~ sw<t motywuj't, tym ze 
plac zostal wybudowany w czynie spolecznym mieszkm1cow ul. Imbirowej. Obecnie jest 
uZytkowany przez osoby fizyczne. 

~ Uwagi: 

Do projektu planu zlozono jedn<t uwag~ zbiorow<t w trakcie wylozenia, a takZe w terminie 14 dni 
ustawowo wyznaczonym, od dnia zakOI1czenia okresu wylozenia projektu do publicznego wgl<tdu, ~. 
do 29 paidziemika 2010 r., ktore zostary rozpatrzone Zarz:tdzeniem Prezydenta Miasta V/1385/2010 r. 
z dnia 19 listopada 2010 r., w nast~puj<tcy sposob: 

- Nie uwzgl~dniono uwagi mieszkm1cow lub wlascicieli nieruchomosci na terenie osiedla MHocin 
w Rzeszowie, m.in.: 

p. Katarzyn~ i Boguslawa Malec, zam. Rzeszow, ul. Cicha 31120, 
p. Agnieszk~ i Leszka Kawalec, zam . Rzeszow, ul. Zbyszewskiego 10/40, 
p. Janin~ i Zygmunta Sawula, zam . Kolbuszowa, ul. II-go Listopada 13/21, 
p. Ew~ Swider, zam. Rzeszow, ul. Krosnienska 17/10a, 
p. Sylwi~ Zukowsk't, zam. Rzeszow, ul. Strzyzowska 6112, 
p. Agnieszk~ Nowak- Hnatyk i p. Roberta Hnatyk, zam. Rzeszow, ul. Puszkina 38, 
uJ. Iranka-Osmeckiego 27/3, 
p. Marcina Dziugiel, zam. Rzeszow, ul. Migdalowa 13, 
p. Malgorzat~ Mnich, zam. Rzeszow, ul. Solm'za 3/27 
p. Alfreda Rodzon, zam. Rzeszow, ul. Tamowska 1/42, 
p. Malgorzat~ Rodzon, zam. Rzeszow, ul. Widokowa 1134, 
p. Barbar~ i Andrzeja Klimowicz, zam. Rzeszow ul. Cegielniana 16d/28, 
p. Iren~ i Tadeusza Jasmskich, zam. Rzeszow, ul. Nii:anska 14A, 
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p. Wojciecha Uchman, zam. Rzesz6w, ul. Pola 15110, 
p. Grzegorza Czachor, zam. Rzesz6w, ul. Strzyzowska lOa, 
p. Agnieszky i Jaroslawa Szymanskich, zam. Rzesz6w, ul. Lubelska 28/4, 
p. Aliny Oz6g-Tyrala, zam. Sokol6w Mlp., ul. Wojska Polskiego 34, 
p. Iwony i Wojciecha J6zwik, zam. Rzesz6w, ul. Rodzinna 27, 
p. Aliny i Artura Pisarczyk, zam. Lipnica 78, 
p. Anny i Dariusza Franczuk, zam. Rzesz6w, ul. Rubinowa 14, 
p. Lidiy i Adama W6jcik, zam. Rzesz6w, ul. Cytrynowa 9, 
p. Piotra Guzika, zam. Rzesz6w ,ul. Nowositdecka 12139a, 

i innych, 
dotyczitcit przeznaczenia teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

U, pod uslugi komercyjne, komunikacj~ oraz obiekty i urzitdzenia transportu publicznego, sieci 
i ur~dzenia infrastruktury technicznej oraz budowle im towarzyszitce, 

oraz 
1ZI, pod zielen izolacyjn4, sieci i urzitdzenia infrastruktury technicznej oraz budowle im 
towarzys~ce. 

Ww. wnos~ 0 uwzgl~dnienie w planie propozycji widocznego oddzielenia czysci zabudowy 
mieszkalnej od projektowanego terenu uslugowo- przemyslowego poprzez zaplanowanie pasa zieleni 
o szerokosci ok. 100 m (min 60 m). 

• WYNIKI POSTF;POW ANIA DOTYCZl\CEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, JEZELI ZOSTALO PRZEPROWADZONE; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczitcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujit mozliwosci takiego oddzialywania. 

• PROPOZYCJE DOTYCZl\CE METOD I CZF;STOTLIWOSCI 
PRZEPROWADZANIA MONITORINGU SKUTKOW REALIZACJI POSTANOWIEN 
DOKUMENTU; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
190/2/20 lOw rejonie "Milocin - Park" w Rzeszowie- cz~sc A winien bye dokonany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 poz. 
717 z pazn. zm.), w ramach oceny zmian zachod~cych 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 (nie rzadziej niz raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta, po zaopiniowaniu przez MKUA. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki 
realizacji planu miejscowego. Nie rna potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
wp-tywu na srodowisko. 
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