
PODSUMOWANIE 


do UJU.""""",,--, 

<nf,Y?',m''''fl'''P slosownie do art. 55 usl. 3 usia1+)' z dnia 3 2008 r. 0 UW:)Mi~VlltamU 

o srodowisku i udziale sf)oleczefistwa w ochronie ,~rodowiska oraz 0 ocenach n&17inJ"wnn;n 

srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 

II Informacje ogolne 
sporn}dzenia w 

ustalen planu 
0 udzi

oraz 
ale 

trybu 
w post~powaniu). 

formalno - prawnego 

Plan zostal opracowany 

7 lITudnia 2013 

na 

r., w 

Miasta Rzeszowa, 

Miejscowego 

tprpni'l\Jl/ 
sposobu ich 

13 
Rzeszowa 

Na przedmiotowym 

Przestrzennego Nr 

uchwal,! Nr 

obowi,!zywat dotychczas Plan 

w rejonie ul. Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie, 

Rzeszowa z dnia 23 2002 r, ogloszon,! w Dzienniku 

Nr 37, poz. z 8 2002 r . 
przeznaczone 

Nr 24/7/2001 

w Rzeszowie. 
Micjscowy Przestrzennego Nr 0/2013 w rejonie Placlt 

Allerhanda w tereny pod lub komercyjn~ 

podstawow'! uzupelniaj~ce 

wraz z niezbydnymi dokumentami 

na oraz skutk6w 

w ustawy z 27 marca r. 0 planowaniu i 



przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z poin. zm.) oraz rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejseowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakeie sporz~dzania projektu planu przeprowadzono strategiezn~ oeeny oddzialywania na 
srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleezenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 

3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale 

spoleezenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeenaeh oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235, z p6Zn. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 5 sierpnia 2014 r., oglosil 0 podjyeiu uehwaly 

o przyst~pieniu do sporzqdzenia Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 258/10/2013 w rejonie Plaeu Mauryeego Allerhanda w Rzeszowie, w prasie miejseowej - Gazeeie 

Codziennej "NOWlNY" oraz poprzez obwieszezenie na tablieaeh ogloszen w Urzydzie Miasta 

Rzeszowa, a takze w Biuletynie Informaeji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. 

W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin i zasady skladania wnioskow do projektu planu (termin 

skladania wnioskow: do dnia 5 wrzesnia 2014 r.). 

12 sierpnia 2014 r. zostal zlozony przez wlaseieiela terenow objytych planem wniosek, 0 kt6rym 

mowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Projekt planu zostal opracowany przez zespol praeownikow Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Projekt Miejseowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 25811 0/20 13 w rejonie Plaeu 
Mauryeego Allerhanda w Rzeszowie, zostal spor~dzony wraz z progno~ oddzialywania ustalen 

projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Oehrony 

Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy 

opraeowaniu prognozy uwzglydniono m.in. informaeje zawarte w opraeowaniu ekofizjograficznym, 

przygotowanym na potrzeby projektu planu. 

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 L, Miejska Komisja Urbanistyezno-Arehitektoniczna 

pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

7 kwietnia 2015 r., Prezydent Miasta Rzeszowa wystqpil do wlaseiwyeh instytueji i organ6w 

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu. Projekt Miejseowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 258110/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie zostal 

pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony, zgodnie z obowi~zuj~eymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ogloszenie i obwieszezenie 0 terminie wylozenia do publieznego wgl~du projekm planu wraz 

z prognozlf oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy w dniu 21 maja 20 IS r., w Gazeeie Codziennej 

"NOWlNY", na tabliey ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informaeji 

Publieznej (ElP) na stronie internetowej Urzydu. Okrdlono zasady skladania uwag. 

W dniaeh: od 29 maja 2015 r. do 30 ezerwea 2015 r., projekt planu, wraz zprogno~ 

oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publieznego wgllfdu, w siedzibie Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa, przy ul. Slowaekiego 9. 

W dniu 9 ezerwea 2015 r. odbyla siy dyskusja publiezna nad rozwi¥aniami przyjytymi 

w projekcie planu. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawl1 tj. do dnia 14 Iipea 2015 r., nie wplynyly 

zadne uwagi. 

2 



II 

• dokumentu W odniesieniu rozwillzan 

na srodowisko. 

Do projektu sporn}dzona prognoza 
opracowywaniu prognozy m.in. informacje zawarte w"'......."'£''"'ul<>n 

planu oraz uzgodniony z Regionalnym 

w Inspektorem Sanitarnym w prognozy. 

nie wystttpujll obszary i ochronie na 

chronionych, 

Ochrony 

NATURA 

sformulowano wniosk6w, 

prawidlowosci ustalen w 

• zostaiy wzi~te pod uwag~ i w Jakim zakresie uwzglttdnione 
o ktorych mowa wart. 57 i ww. 

"""r.a.<..<""'y do zaopiniowania 
W odpowiedzi Regionalny 

.20]5.AP-5 z dnia 1 I 

do UL14VUIl 

23 kwietnia 2015 r. 

do prac 

" Informacja w jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w 
i wnioski. 

zakresie zostatv uwzf.!iednione 

);> 

o 

wart. 57 i 58 ww. 
projektu planu na podstawie 

o nr7V<:Tl'l do spor24dzenia 
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Zarz~d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo mak: RR-XVIII.7634.158.20 14.ADS, z dnia 22 

sierpnia 2014 r., 


Wojewoda Podkarpacki - pismo mak: LIV.743.1.72.2014, z dnia 25 sierpnia 2014 r., 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo mak: 

WOOS.41 0.3.1 04.20 14.AP-2, z dnia 12 sierpnia 2014 r., 


Okrygowy Ur~d Gorniczy w Krosnie - pismo mak: KRO.512.70-71.2014.KM, z dnia 6 sierpnia 
2014 r. do PGNiG S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku, 


Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

DEMlZG/Sanokl796/2014, z dnia 11 sierpnia 2014 r., 


Operator Gazoci~gow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 
znak: OT-DL.402.324.2014/2 z dnia 22 sierpnia 2014 r., 


Komenda Miejska Panstwowej StraZy Pozamej w Rzeszowie - pismo mak: MZ.5562.13-2.14, 

z dnia 19 sierpnia 2014 r., 


Podkarpacki Zar~d Melioracji i Ur~dzen Wodnych - pismo mak: IRZ.506.4.606.2014, z dnia 

13 sierpnia 2014 r., 


Wojewodzki Ur~d Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo mak: 

UOZ-Rz-3.5150.80.20 14, z dnia 19 sierpnia 2014 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala nr lUI/2015, z dnia 26 marca 

2015 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.68.20 15.JM, z dnia 15 kwietnia 2015 r., 


Zar~d Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo mak: RR-XVlll.7634.67.2015.ADS, z dnia 28 

kwietnia 2015 r., 


Wojewodzki Urz~d Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 
UOZ-Rz-3.5150.43.2015, zdnia21 kwietnia2015 r., 


Miejski Zarz~d Drog w Rzeszowie - pismo mak: ID.7323.151.2015.WK, zdnia 22 kwietnia 

2015 r., 


Operator Gazoci~gow Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: OT
DL.402.67 .2015/2, z dnia 20 kwietnia 20 IS r., 


Podkarpacki Zar~d Melioracji i Ur~dzen Wodnych - pismo mak: IRZ.506.4.231.2015, z dnia 

23 kwietnia 2015 r. 


Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 


~ 	 Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przys~pieniu do spor~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 258110/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie, 
w wymaczonym terminie tj. do 5 wrzesnia 2014 r., zostal zloZony przez wlasciciela terenow 
objytych planem wniosek, 0 ktorym mowa wart. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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~ 	 Uwagi: 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 25811 0/2013 w reJome 

Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie, w wyznaczonyrn terminie tj. od 29 maja 2015 r. do 

14 Jipca 2015 r., nie zostaly zlozone uwagi, 0 kt6rych mowa w art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 

rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

• 	 Wyniki post«(powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodzib potrzeba przeprowadzenia postypowania dotyc~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko, poniewaz nie stwierdzono mozliwosci znacz~cego transgranicznego 

oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cZ«(stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutk6w realizacji ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 25811 0/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie, powinien bye dokonywany, 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z p6in. zm.), w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, w celu oceny aktualnosci Studium i plan6w miejscowych. 

Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 

Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

ustalen planu, nie rna wiyc potrzeby okreslania specjalnego systemu monitoringu wplywu na 

srodowisko. 
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