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PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 


Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt2 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udos/fwnianiu inJormacji 
o srodowisku ijego ochronie. udzia/e spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania 

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

• Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia planu, w tym informacja 
o udziale spoleczenstwa w postwowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie 
zostaf opracowany na podstawie uchwaty Nr LXVII 191/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 L 

W sprawie przyst~ienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwafa 
o przyst~ieniu obejmowata obszar 0 powierzchni okoto 0,14 ha, pofozony w centrum miasta. 

• 
Przesfanka,. podj~cia uchwaty Nr LXVII 19112013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 L jest 

umozliwienie wykorzystania terenu z uwzgl~dnieniem przesfanek spoteczno-ekonomicznych. Obowia,.zuja,.cy 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzesz6w przy 
al. Cieplinskiego w Rzeszowie przewiduje jedynie mozliwosc przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego 
polegaja,.cego na przebudowie istnieja,.cych budynk6w wraz ze zmiana,. sposobu uZytkowania. 

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, zgodnie ze Studium Uwarunkowal1 
i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Plan okreslif zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu, gf6wnie w zakresie: linii zabudowy, intensywnosci zabudowy, wielkosci 
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki, powierzchni biologicznie czynnej, wysokosci 
budynk6w, zasad obsrugi komunikacyjnej i zasad podziaru terenu na dziafki budowlane. 

Ustalenia projektu planu nie naruszaja,. ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwafa,. Nr XXXVIIII13/2000 z dnia 4 lipca 2000 L z p6Zn. 
zm. 

Przyj~te w projekcie planu ustalenia, uwzgl~dniaja,. wszystkie wyst~puja,.ce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powia,.zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami sa,.siednimi. 

• 
Plan wraz z niezb~dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoza,. oddziatywania na srodowisko 

oraz prognoza,. skutkow finansowych, zostat opracowany zgodnie z obowia,.zuja,.cymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 L, poz. 199, 
z p6Zn. zm.) oraz rozporza,.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 L W sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 L, Nr 164, poz. 1587) . 

W trakcie sporza,.dzania projektu planu przeprowadzono strategiczna,. ocen~ oddziatywania na srodowisko, 
z zapewnieniem udziafu spoleczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 L 

o udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 L, Nr 199, poz. 1227 z poin. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogfosit w dniu 5 sierpnia 2014 r. 0 przyst~ieniu do sporza,.dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie, 
poprzez ogloszenie w gazecie codziennej "Nowiny", przez obwieszczenie na tablicy ogfoszen w Urz~dzie 
Miasta Rzeszowa, a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) - na stronie internetowej Urz~du. 

W obwieszczeniu i ogtoszeniu podano termin i zasady skfadania wnioskow. Tennin skfadania wniosk6w 
wyznaczollo do dnia 5 wrzeSnia 2014 L W ww .. terminie zostaty zfozone dwa wIlioski, 0 ktorych mowa wart. 
17 pkt I ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent Miasta 
Rzeszowa rozpatrzyl ww. wnioski rozstrzygni~ciem w dniu 18 lutego 2015 L 

Projekt planu zostal sporza,.dzony przez pracownik6w Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 
Projekt MPZP Ne 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie, zostaf sporza,.dzony wraz z prognoza,. 

oddziatywania ustalen projektu planu na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowani ekofizjograficznym, 
przygotowanym na potrzeby projektu planu. 
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Pismem znak: PSNZA612-2-1011 5 z dnia 6 maja 2015 r. (wptynylo dnia 8.05 .2015 r.) - projekt planu 
zostal zaopiniowany bez wnoszenia uwag. 
Projekt planu wraz z prognoza.. oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS nie wni6s1 uwag do projektu 
planu ani prognozy oddziatywania na srodowisko - pismem znak: WOOSAIOA.72.2015.AP-7 
z dnia 13 maja 20 IS r. (wptynylo dnia 15.05.2015 r.) - zaopiniowano projekt planu bez uwag. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzifte pod uwagf w jakim zakresie zostaly uwzglfdnione 
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 Iub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym : 

Po 	 zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przyst~ieniu do sporza..dzenia zmiany planu, 
wnioski ztoZyli : 

Okrygowy Urza..d G6miczy w Krosnie - pismo znak: KRO.512 .70.2014.KMI KRO.512.70.2014.KMe 	 z dnia 6 sierpnia 2014 r. (wptynylo dnia 19.08.2014 r.), 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: J-JV.743.1.72.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (wptynyto dnia 
27.08 .2014 r.), 

Urza..d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-XVIII .7634.157.2014.ADS 

z dnia 22 sierpnia 2014 r. (wptynylo dnia 26.08 .2014 r.), 


Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Stra:zy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.5562.39.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. (WptyllytO dnia 8.08.2014 r.), 


Operator Gazoci~6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: OT

DL.402.324 .20 14/2 z dnia 22 sierpnia 2014 r. (wptynylo dnia 25.08.2014 r.), 


Wojew6dzki 	Urza..d Ocbrony Zabytk6w w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: UOZ-Rz
3.5150.80.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. (wptynyto dnia 26.08.2014 r.), 


Komenda Miejska Pallstwowej Stra:zy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.13-2.14 z dnia 19 

sierpnia 2014 r. (wptynylo dnia 20.08.2014 r.), 


Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 
DEM/ZG /SanokJ796/2014 z dnia II sierpnia 2014 r. (wptynylo dnia 13.08.2014 r.), 

e Podkarpacki Zarza..d Melioracji i Urza..dzeI1 Wodnych - pismo znak: IRZ506A .606 .2014 z dnia 13 sierpnia 
2014 r. (wptynyto dnia 19.08 .2014 r.). 

Wszystkie wnioski zostaly uwzglydnione przy opracowaniu projektu planu . 

~ Po ogtoszeniu 0 przyst~ieniu do sporza..dzenia planu, w wyznaczonym terminie skladania wniosk6w tj. do 
dnia 5 wrzesnia 2014 r., zlozono dwa wnioski os6b prywatnych, 0 kt6rych mowa w art.17 pkt I ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Protok61 III/20 15 z dnia 19 lutego 2015 r., 

Wojew6dzki Urza..d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3.5150.54.2015 z dnia 30 
kwietnia 2015 r. (wptynylo dnia 4.05.2015 r.). 

Miejski Zarza..d Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323 .153 .2015.WK z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
(wplynylo dnia 5.05.2015 r.), 

Polska Sp6lka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie - pismo znak KSGIIIIZDK/OnOl9611 5 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. (wplynylo dnia 4.05.2015 r.), 
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Zarz<td Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak RR-XVIII.7634.80.20 15.ADS 
z dnia 12 maja 2015 r. (wpryn~lo dnia 20.05.2015 r.), 


Operator Gazoci<tg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A . Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

OT-DL.402.324.20 14/4 z dnia 12 maja 2015 r. (wpryn~lo dnia 20.05.2015 r.), 


Podkarpacki Pat'1stwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie pIsmo znak 

SNZ.9020.11.79.20 15.EP z dnia 6 maja 2015 r. (wpryn~lo dnia 13.05 .2015 r.). 


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


» Uwagi : 

Do wylozonego do publicznego wgl<tdu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie, w terminie skladania uwag, tj . do dnia 6 sierpnia 20]5 r., 
nie zostary zlozone zadne uwagi , 0 kt6rych mowa wart. 17 pkt II ustawy z dnia 27 marca 2015 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

» Uchwalenie: 

e Zgodnie z art. 20 ust. I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta Rzeszowa 
uchwalila plan uchwal<t Nr XIV/257/2015 dnia 25 lipca 2015 r. 

• 	 Wyniki Postfpowania dotycz:tcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jei:eli zostalo 
przeprowadzone; 

N ie zachodzila potrzeba post~powania dotycz<tcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj<t mozliwosci takiego oddziarywania. 

• 	 Propozycje dotycz:tce metod cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowieii dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy 
ul. Kasprowicza w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu, w ramach oceny zmian zachodz<tcych 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 rna wi~c potrzeby okrdlania dla zmiany planu spccjalnego systemu monitoringu wplywu 
na srodowisko. 

~trftUHO ROZWOJU 
MIASrA n r 'r.:S70WA 
35 060 IVu-,i\)w, ul. Siowacklugo 9 
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