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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NR 233/1/2012 W REJONIE ALEI WYZWOLENIA W RZESZOWIE. 


uchwalonego uchwat" Nr XV/297/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 wrzesnia 2015 r. 

sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. a udostf?pnianiu 
informacji a srodowisku i jego ochronie, udzia/e spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz a ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz U. z 2013r. paz. 1235, z p6zn. zm.) 

Informacje og61ne 
(synteza usta/en p/anu oraz przebieg trybu forma/no - prawnego sporzqdzenia p/anu, 
w tym informacja a udzia/e spoleczenstwa wpostf?powaniu) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostal opracowany na podstawie uchwaly 
Nr XXVIII/522/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 233/1/2012 w rejonie 
alei Wyzwolenia w Rzeszowie. 

Plan ustala zasady zabudowy i zagospodarowania terenu , a w szczeg61nosci przeznaczenie 
tego terenu pod zabudow~ uslugowq, z dopuszczeniem lokalizacji obiekt6w handlowych 
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, z dopuszczeniem miejsc postojowych i infrastruktur~ 
technicznq. 
Opracowaniem obj~to obszar 0 powierzchni okolo 6,81 ha polozony przy alei Wyzwolenia 
w Rzeszowie. Teren obj~ty planem miejscowym usytuowany jest w sr6dmiesciu miasta, 
a jego lokalizacja charakteryzuje si~ specyficznymi uwarunkowaniami. Stanowi on obszar 
zabudowy uslugowej, otoczony z jednej strony drogq publicznq al. Wyzwolenia , terenem 
parkingu, oraz zabudowq mieszkaniowq. W projekcie planu, wyznaczono tereny: 
pod zabudow~ uslugowq dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 
2000m2, oznaczony na rysunku planu symbolem UC 0 powierzchni okolo 2,65 ha, w kt6rym to 
dopuszcza si~ zabudow~ do 80% powierzchni terenu, parkingi, infrastruktur~ technicznq oraz 
zwi~kszenie wysokosci zabudowy do 50 m na cz~sci terenu oznaczonym symbolem (UC]. 

Kolejnymi terenami przeznaczonymi pod zabudow~ uslugowq, parkingi 
i infrastruktur~ technicznq, to tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U. Poszczeg61ne 
tereny wchodzqce w sklad teren6w uslugowych charakteryzujq si~ odmiennymi parametrami 
i wskaznikami urbanistycznymi. Na terenie 1 U dopuszcza si~ zabudow~ do 80% terenu 
z mozliwosciq zwi~kszenia wysokosci zabudowy do 50 m na cz~sci terenu oznaczonym 
symbolem [U]. Pozostale tereny 2U i 3U umozliwiajq zabudow~ do 20 m wysokosci, 
z ograniczeniem zabudowy, odpowiednio dla terenu 2U do 80% powierzchni terenu i 50% dla 
terenu 3U . 

Pozostale tereny KOG i KOW Sq przeznaczone pod uklad komunikacyjny sluzqcy obsludze 
poszczeg61nych teren6w. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KOG 0 powierzchni 0,55 
ha, przeznacza si~ pod cz~sc drogi gl6wnej publicznej istniejqcej al. Wyzwolenia , natomiast teren 
oznaczony na rysunku planu symbolem KOW 0 powierzchni okolo 0,24 ha, pod drog~ 

wewn~trznq . 
Ponadto przy gl6wnej drodze projektuje si~ parkingi oznaczone odpowiednio na rysunku planu 
symbolem 1 KS i 2KS. Teren 2KS jest przeznaczony na parking strategiczny, z mozliwosciq 
wybudowania parkingu wielopoziomowego i polqczenia go w granicy z budynkiem na terenie 1 U. 

Plan opracowany zostal przy uwzgl~dnieniu wszystkich uwarunkowan wyst~pujqcych na 
terenie obj~tym jego granicami, a jego ustalenia nie naruszajq ustalen Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uChwalq 
Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000r. z pozn. zm. 
Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozq oddzialywania na 
srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych zostal opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2015 r. poz. 199, z p6Zn. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587). 
W trakcie sporzqdzania projektu planu przeprowadzono strategicznq ocen~ oddziatywania na 
srodowisko z zapewnieniem udziatu spoteczer'lstwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczer'lstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235, z p6zn. zm.). Plan zostat sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych 
procedur wynikajqcych z ww. przepis6w. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 24 maja 2012 r. w gazecie "Nowiny" ogtosit 
o przystqpieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 
233/1/2012 a takze poprzez obwieszczenie na tablicach ogtoszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du , wyznaczajqc 
jednoczesnie termin sktadania wniosk6w do 25 czerwca 2012 r. 
Po ogtoszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu, ztozono jeden wniosek w wyznaczonym 
terminie do ich sktadania, kt6ry zostat rozpatrzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna 
zaopiniowata pozytywnie projekt planu. Pismami z dnia 24 lipca 2015 r. Prezydent Miasta 
Rzeszowa wystqpit 0 zaopiniowaniei uzgodnienie projektu planu do wtasciwych instytucji 
i organ6w - projekt zostat pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisami 
organy. 
Projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko, zostat wytozony do publicznego 
wglqdu, w dniach od 12 sierpnia 2015 r. do 01 wrzesnia 2015 r. W dniu 21 wrzesnia 2015 r. 
odbyta si~ dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie planu. Ogtoszenie 
i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wytozenia do publicznego wglqdu 
projektu planu i "Prognozy", ukazato si~ w dniu 04 sierpnia 2015 r. w gazecie "Nowiny", na 
tablicach ogtoszer'l w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Urz~du. Do projektu planu wraz z prognozq, w terminie przewidzianym 
ustawq, tj . do dnia 15 wrzesnia 2015 r. nie wptyn~ty uwagi dotyczqce przyj~tych w projekcie 
rozwiqzar'l. 

Z uwagi na wyczerpanie procedury toku formalno - prawnego projekt planu przekazano do 
uchwalenia. Rada Miasta Rzeszowa uchwatq Nr XV/297/2015 z dnia 29 wrzesnia 2015r. 
uchwalita MPZP Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi~zan 
alternatywnych; 

W trakcie sporzqdzania projektu MPZP Nr 233/1/2012 w rejonie alei Wyzwolenia w 
Rzeszowie, rozpatrywano kilka rozwiqzar'l alternatywnych , w ramach opracowywanych koncepcji 
programowych i funkcjonalno-przestrzennych . Dotyczyty one rozmieszczenia funkcji w granicach 
planu, zasad zagospodarowania i warunk6w zabudowy terenu . Wptyw na srodowisko 
analizowanych rozwiqzar'l alternatywnych nie r6znit si~ w spos6b istotny, poniewaz mozliwosc 
wariantowania ustaler'l planu, majqcych istotny wptyw na srodowisko, ograniczona byta 
koniecznosciq uwzgl~dnienia : 

ustaler'l obowiqzujqcego dokumentu Studium Uwarunkowar'l i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwatq Nr XXXVII/113/2000 z dnia 4 lipca 2000 
r., z p6zn. zm ., z kt6rym stosownie do aktualnie obowiqzujqcych przepis6w, plan nie moze 
naruszac; 
warunk6w terenowych i istniejqcego zagospodarowania terenu , 
uwarunkowar'l komunikacyjnych. 
Wybrany zostat optymalny wariant projektu planu , uwzgl~dniajqcy wszystkie uwarunkowania 
wyst~pujqce w jego granicach , co potwierdza sporzqdzona prognoza oddziatywania na 
Srodowisko. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko; 

Do projektu planu zostata sporzqdzona prognoza oddziatywania ustaler'l projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. przy opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in . informacje zawarte 
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w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. W prognozie wskazano 
ustalenia planu, kt6re ograniczaj~ wptyw negatywnych oddziatywan na srodowisko planowanego 
zagospodarowania terenu. Ustalenia tego planu nie spowoduj~ znacznych zmian w srodowisku 
przyrodniczym obszaru, kt6rego dotycz~. 

Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione opinie wfasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS wni6s1 uwag~ do projektu 
planu - pismem znak: WOOS.410.4.116.2015.AP.4 z dnia 08 sierpien 2015r. , skorygowano 
uwag~, nast~pnie pismem znak WOOS.41 0.4.116.2015.AP.1 0 z dnia 09 wrzesien 2015r. 
zaopiniowano projekt planu bez uwag. 
Projekt planu wraz z prognoz~ oddziatywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. PPIS w Rzeszowie 
nie wni6s1 uwag do projektu planu ani "Prognozy". Pismem znak: PSNZ.4612-2-28/15 z dnia 
05 sierpnia 2015r. uzgodniono projekt planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaty wzi~te pod uwag~ w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione zgfoszone 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 miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w i instytucji 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, 

wnioski zlozyli: 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej pismo znak: 
WZ.5562.42.2012 z dnia 28 maja 2012 r., wplyn~lo 28 maja 2012 r., 


Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej Pozarnej - pismo znak: WZ.5562.12-2.12 z dnia 

31 maja 2012 r., wpjyn~lo 04 czerwca 2012 r., 


Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A - Oddzial w Tarnowie - pismo znak: 
TT.402.129.2012.GG.1 z dnia 30 maja 2012 r., wpjyn~lo 31 maja 2012 r., 


Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3.5150.66.2012 z dnia 01 czerwca 2012 r., wplyn~to 01 czerwca 2012 r., 


Miejski Zarz~d Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.413.4.20.2012.WK z dnia 01 czerwca 
2012 r., wplyn~lo 05 czerwca 2012 r., 


Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOS.410.3.70.2012 

z dnia 05 czerwca 2012 r., wplyn~lo 08 czerwca 2012 r., 


PGNiG SA w Warszawie - oddzial w Sanoku - pismo znak: GM.2121.120(2).12 z dnia 
01 czerwca 2012 r., wplyn~lo 11 czerwca 2012 r., 


Urz~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-111.7634.1.127.2012.ADS 

z dnia 06 czerwca 2012 r., wplyn~lo 12 czerwca 2012 r., 


Podkarpacki Urz~d Wojew6dzki w Rzeszowie - pismo znak: 1-IV.743.1.48.2012 z dnia 
06 czerwca 2012 r., wplyn~lo 13 czerwca 2012 r., 


Telekomunikacja Polska Dzial Zarz~dzania Zasobami Sieci pismo znak 

TOTTESCU/R/695/4461/JD/12 z dnia 13 czerwca 2012 r., wplyn~lo 15 czerwca 2012 r., 


Wszystkie wnioski zostaly uwzgl~dnione przy opracowaniu projektu planu. 

~ 	 Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, w okresie wyznaczonym na skladanie do 
25 czerwca 2012 r., zlozono jeden wniosek, 0 kt6rych mowa wart. 17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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~ Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwala nr 1111112015 z dnia 23 kwietnia 

2015r., 


Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak: WOOS.410.4.116.2015 

z dnia 10 wrzesnia 2015 r., wplyn~lo 14 wrzesnia 2015 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.11.131.2015.EP z dnia 30 lipca 2015 r., wplyn~lo 31 lipca 2015 r., 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismo znak: 

SNZ.9020.11.131.2015. EP z dnia 05 sierpnia 2015 r., wplyn~lo 07 sierpnia 2015 r., 


Zgtoszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i oplnle przyj~to do prac nad projektem planu. 

Projekt planu przedlozony do uchwalenia zostat zaopiniowany i uzgodniony bez uwag . 

Do projektu planu wylozonego do publicznego wglqdu, w dniach od 12 sierpnia 2015 r. do 

15 wrzesnia 2015 r. w terminie do skladania uwag - nie wplyn~ly uwagi. 


• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostato przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 233/1/2015 w rejonie alei Wyzwolenia w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr 80 
poz. 717 z p6zn. zm.) , w ramach oceny zmian zachodzqcych 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 miejscowego. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
wplywu na srodowisko. 
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