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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt2 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostf/pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska omz 0 ocenach 

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z p6in. zm. ) 

• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawnego sporzqdzenia planu, w tym informacja 
o udziale spoleczenstwa w postf/powaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie zosta1 
opracowany na podstawie uchwaly Nr LVIVl082/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 sierpnia 2013 r. 
w sprawie przysUj.pienia do sporzC}dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwala 
o przysUj.pieniu obejmowala obszar 0 powierzchni okolo 8,3 ha, polozonC} na zach6d 
od at. W. Witosa. UchwalC} Nr LXIX/127212014 z dnia 25 lutego 2014 r. Rada Miasta Rzeszowa dokonala 
zmlany w uchwale z dnia 27 slerpnia 2013 r., zwiykszajC}c obszar objyty przysUj.pieniem 
do sporZ'}dzenia planu do 12,7 ha. 

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, zgodnie ze Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Plan okreSli1 zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu, g16wnie w zakresie: linii zabudowy, intensywnosci zabudowy, wielkosci 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki, powierzchni biologicznie czynnej, wysokosci 
budynk6w, zasad obslugi komunikacyjnej i zasad podzialu terenu na dzia1ki budowlane. 

Ustalenia projektu planu nie naruszajC} ustalen Studium Uwarunkowall i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przcstrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwa1C} Nr XXXVIVI1312000 z dnia 4 Jipca 2000 r. 
z pain. zm. 

Przyjyte w projekcie planu lIstalcnia, uwzglydniajC} wystypujC}ce uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powi¥ania funkcJonalno-przestrzenne z terenami sC}siednimi. 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi , w tym prognoZ'} oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoZ'} skutk6w finansowych, zosta1 opracowany zgodnie z obowiC}zujC}cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Oz. U. z 2015 r., poz. 199, z poi. zm) oraz rozporzC}dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz . 1587) . 

W trakcie sporZ'}dzania projektu planu przeprowadzono strategicznC} oceny oddzialywania na srodowisko, 
z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostypnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z p6in. zm. ). 

Plan uwzglydnia ponadto przepisy odrybne i zosta1 sporz'}dzony z dochowaniem obowi¥UjC}cych procedur 
wynikajC}cych z WW. przepisow. 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 8 kwietnia 2014 r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej 
BIP, tablicach informacyjnych Urzydu Miasta Rzeszowa oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty na osiedlu, 
o przysUj.pieniu do sporzC}dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin skladania 
wniosk6w okreslono do dnia 9 maja 2014 r. W tym terminie do Prezydenta Miasta Rzeszowa wplynylo 14 
wniosk6w. Po ww. terminie vvplynyly kolejne wnioski. Rozpatrzenie wniosk6w nasUj.pilo w dniu 10 lutego 
2015 r. 

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala 
projekt planu z uwagarni, kt6re wymagaly zmiany parametr6w, a tym samym skorygowania ustalen projektu 
planu. 18 czerwca 2015 r. ponownie Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala projekt 
planu pozytywnie. Projekt planu przekazano nastypnie od dnia 20 lipca 2015 r. do zaopiniowania i uzgodnienia 
pozostalym, wymaganym ustawC}, instytucjom organom, zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dnia I wrzesnia 2015 r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP, tablicach informacyjnych Urzydu 
Miasta Rzeszowa oraz w spos6b zwyczajowo przyjyty na osiedlu, ukazalo siy ogloszenie 0 wylozeniu 
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Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - pismo znak BGM.IV.471.1.3.34.2014 z dnia 29 kwietnia 

2014 L (wplyn((lo dnia 30.04.2014 L), 

Orange PolskaS.A - pismo znak TODDKKU118228/234/JKJ2014 z dnia 6 maja 2014 L (wplyn((lo dnia 

9.0S .2014 L), 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pIsmo znak: 

WOOS.410.3.6.201S.AP-2 z dnia 191utego 201S r. (wplynylo dnia 23.02.201S L), 


Wszystkie wnioski zostaly uwzgl((dnione przy opracowaniu projektu planu. 

~ Po ogloszeniu 0 przys4pieniu do sporZ<!-dzenia planu, w wyznaczonym terminie 
skladania wnioskow tj. do dnia 9 maja 2014 L, zlozono 14 wnioskow 0 ktorych mowa 
w art.17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po tym terminie zlozono trzy 
kolejny wniosek. Wnioski zlozone w terminie rozstrzygni((to 10 lutego 20 IS L 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: 
- Protokol II/20 IS z dnia 26 marca 20 IS r., 
- Uchwala IV/2/201S z dnia 18 czerwca 201S r., 
Podkarpacki Panstwowy W ojewodzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismo znak 
SNZ.9020.11.120.201S .EP z dnia 17lipca 201S r. (wplynylo dnia 20.07 .201S r.), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
- pismo znak WOOS.410.4.110.201S .AP.4 z dnia 22 Iipca 201S r. (wplynylo 24 .07.201S r.), 
- pismo znak WOOS.410.4.110.201S .AP.8 z dnia 20 sierpnia 201S r. (wplyn((lo 2S08.201S r.), 
Wojewodzki UrZ<!-d Ochrony Zabytkow w Przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3-S1S0.93.201S 
z dnia 27lipca 201S r. (vJplyn((lo dnia 27.07.201S r.) . 
Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.1SS.201S.WK z dnia 27 lipca 201S r. (wplyn((lo 
dnia 30.07.201S r.), 
Zar~ Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak RR-XVIII.7634.134.201S.ADS 
z dnia 28lipca 201S r. (wplyn((lo dnia 3.08.201S r.), 
Okr((gowy Ur~ Gorniczy w Krosnie - pismo znak KRO.SI2.64.201S.KM z dnia 31 lipca 201S r. 
(wplynylo dnia 3.08.201S r.), 
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismem znak PSNZ.4612-2-26/lS z dnia 22 
lipca 201S r. (wplyn((lo dnia 24.07.201S r.), 
Polska Sp61ka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - pismo znak KSG III/ZDKJOnOll061121lS 
z dnia 21lipca 201S r. (wplynylo dnia 27.07.201S r.), 
PGE Dystrybucja S.A. oddzial Rzeszow - pismo znak: RS-8/P-7-1097/PP-16/82S/201S z dnia 29 lipca 
201S r. (wplyn((lo dnia 31.07.201S r.) , 
Operator Gazoci<j.gow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: OT
DL.402.144.201S/2 z dnia 3 sierpnia 201S r. (wplyn((lo dnia 11.08.2014 r.), 

Projekt planu w zakresie przedlozonym do uchwalenia zostal zaopiniowany i uzgodniony . 

~ Uwagi: 

Do wylozonego do publicznego wgl<j.du projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 2S2/4/2013 przy al. W. Witosa w Rzeszowie, w terminie skladania uwag, tj. do dnia 21 paidziemika 
201S r., wplyn((la 1 uwaga w dniu 19 paidziemika 201S r, dotycz<j.c<j. terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: U/UC.2. Skladaj<j.cy uwag(( stwierdzaj<j. brak mozliwosci korzystania w dotychczasowy sposob 
z nieruchomosci (w szczegolnosci w zakresie funkcji mieszkaniowej) z uwagi na zaproponowanie 
w projekcie planu miejscowego drogi wewn((trznej do obslugi przyszlej zabudowy, w ramach terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem U/UC.2 oraz parkingu z ni<j. zwi<j.Zanego, wzdluz polnocnej granicy 
dzialek or ew. 32811 i 328/2 obr. 214. Brak rozwi<j.Zall niweluj<j.cych lub eliminuj<j.cych ewentualne uci<j.Zliwosci 
od ww. obiektu i parkingu. Z uwagi na powyzsze skladaj<j.cy uwag(( zgodnie z art . 36 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzaj<j., ze zaistnialy przeslanki do ubiegania si(( 
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od Gminy Miasta Rzesz6w 0 odszkodowanie za pomeslOn~ szkod(( lub wykupienie nieruchomosci 
lub jej cz((sci. 

Po przeanalizowaniu tresci tej uwagi, Prezydent Miasta Rzeszowa wydal ZarZ¥izenie Nr VlIl40lJ2015 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 paidziemika 2015 r. nie uwzgl((dniaj~c uwagi w calosci. W zwi¢u 
z powyzszym, skierowano projekt uchwaly do uchwalenia. 

~ Uchwalenie: 

Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 252/412013 przy al. W Witosa w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia 
wraz z zal~cznikanli. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Rzeszowa 
po stwierdzeniu, ze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/412013 przy al. W. Witosa 
w Rzeszowie nie narusza ustalen Studium, uchwalila plan uchwal~ Nr XVIIU374/2015 dnia 17 listopada 
2015 r, rozstrzygaj~c 0 sposobie rozpatrzenia wniesionej uwagi. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli zostalo 
przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post((powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotyczllce metod cz~stotIiwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w realizacji 
postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 
przy al. W. Witosa w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu, w ramach oceny zmian zachod~cych w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz dokonywania occny 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 przcanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji planu 
miejscowego. Nie rna wittc potrzeby okrcSlania dla zmiany planu specjalnego systemu monitoringu wplywu 
na srodowisko. 
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