
PODSUMOWANTE I UZASADNIENIE 


DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 140/1112006-11 STARONIWA POLNOC W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pia 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostf;pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeilstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z pain. zm.). 

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

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan) zostal opracowany na podstawie 
uchwaly Nr LXVIV250/2006 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 paidziemika 2006 r. w sprawie 
przysuwienia do sporzqdzenia MPZP Nr 140/1112006 "Staroniwa-Polnoc" w Rzeszowie. Uchwala 
dotyczyla trzech obszarow 0 htcmej powierzchni okolo 76,7 ha, po1ozonych na osiedlu Staroniwa 
w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Potokowej. 

Potrzeba opracowania planu na tym terenie wynikla z koniecznosci ustalenia zasad 
zagospodarowania terenow, w tym obslugi komunikacyjnej oraz uzbrojenia w infrastruktur~ 

technicznq, z uwagi na duZe zainteresowanie mieszkancow realizacjet zabudowy w tym rejonie miasta. 

Z uwagi na brak zgodnosci planowanego zagospodarowania terenu ze Studium Uwarunkowan 
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, czasowo wyletczono 
z opracowania tereny polozone w polnocnej c~sci obszaru, w rejonie strzelnicy gamizonowej 
kompleksu wojskowego Nr 3216. Projekt zostal opracowany dla terenow 0 letcznej powierzchni 
ok. 62 ha i w takim zakresie zostal uzgodniony i dwukrotnie wylozony do publicznego wgletdu 
w2010r. i2011 r. 

W trakcie dalszej procedury sporZ<tdzania planu, w wyniku uwag zlozonych na kolejnych jego 
wylozeniach do pUblicznego wgletdu, z opracowania zostaly wyletczone, oprocz terenu setsiadujetcego 
ze strzelnicet gamizonowq, tereny polotone w poludniowo-wschodniej cz~sci obszaru, w tym wzdluz 
potoku Mikoska, poniewaZ realizowana na podstawie decyzji 0 warunkach zabudowy zabudowa nie 
mogla zostac usankcjonowana w planie, z uwagi na brak zgodnosci ze Studium. Ponadto projekt planu 
nie uzyskal uzgodnienia, w pelnym zakresie, z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym. Ze wzgl~du na 
powyzsze, uchwalet Nr XI/234/2011 z dnia 31 maja 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 14011112006-1 Staroniwa Pomoc w Rzeszowie 
(w cz~sci I), dla terenu 0 powierzchni oko1o ok. 33,23 ha. 

Miejscowy plan Nr 14011112006-11 Staroniwa POlnoc w Rzeszowie (c~sc II), obejmuje teren 
o powierzchni okolo 11,91 ha. Obszar obj~ty planem stanowi cz~sc wi~kszego terenu mieszkaniowo
uslugowego. W planie przeznaczono tereny pod: zabudow~ mieszkaniowet jednorocizinnq, zabudow~ 
uslugowq, tereny komunikacji (drogi publiczne i wewn~trzne) i niewielki teren zieleni urZ<tdzonej. 
W pozostalym zakresie obsluga mieszkancow odbywac si~ b~dzie na terenach po1ozonych poza 
planem. Uzbrojenie w infrastruktur~ technicznet przewidywane jest poprzez rozbudow~ istniejetcych 
sieci: wodoci~owej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej. Wyznaczone tereny stanowiet 
bezposredniet kontynuacj~ lub uzupemienie przeznaczenia terenow w uchwalonej cz~sci I planu. 

Ustalenia projektu planu Set zgodne ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwalet Nr XXXVIV113/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., 
z pom. zm. Studium okresla kierunek zagospodarowania przedmiotowego terenu pod zabudow~ 
mieszkaniowet jednorodzinnet. Przyj~te w projekcie planu ustalenia uwzgl~dniajet wyst~pujetce 

1 



uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powiilZania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami s'lsiednimi. 

Plan wraz z niezbl\!dnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZll oddziaJ:ywania 
na srodowisko oraz prognoz'l skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie z obowiilZUj'lcymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z poin. zm.) w zwiilZku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Pailstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 20 lOr. Nr 130, poz. 871) oraz rozporz'ldzenia Ministra 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 sporZlldzania projektu planu przeprowadzono strategiczn'l ocenl\! oddziaJ:ywania na 
srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa., stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostl\!pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziaJ:ywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235, z p6Zn. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 1 lutego 2007 r., w prasie miejscowej Dziennik "Super 
Nowosci" oglosit 0 przys1'lPieniu do sporz<tdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 140/11/2006 "Staroniwa-Pomoc" w Rzeszowie a takZe poprzez obwieszczenie 
na tablicach ogloszen w Urzl\!dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie intemetowej Urzl\!du, wyznaczaj'lc jednoczesnie termin skladania wnioskow od I lutego 
do 23 lutego 2007 r. Po ogloszeniu 0 prZYS1'lPieniu do sp0fZ'ldzenia planu, w wyznaczonym terminie 
wplyn'll jeden wniosek, ktory zostal rozpatrzony przez Prezydenta Miasta Rzeszowa., w dniu 12 marca 
2007 r. Wszystkie wnioski od instytucji i organow, a takZe wnioski osob zainteresowanych, zlozone 
po terminie zostaty przeanalizowane i wzjl\!te pod uwagl\! w trakcie sporZlldzania projektu. W trakcie 
trwania procedury zainteresowane osoby informowane byty na bieZ<lco 0 postl\!pach w opracowaniu 
projektu. Ponadto udzielane byty informacje (przez Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ktore 
opracowywal0 projekt) dotycZllce zgodnosci przewidywanych rozwi'lZ<ln, ze skladanymi 
do Prezydenta Miasta Rzeszowa wnioskami 0 wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Na posiedzeniu w dniu 17 marca 20 lOr. Miejska Komisja Urbanistyczno -
Architektoniczna zaopiniowala pozytywnie projekt planu. W maju 2010 r. wyst'lPiono 
o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji i organow. Projekt ten wraz 
z PrognoZll oddziatywania na srodowisko zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez 
wymagane przepisami organy, za wyj'ltkiem Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. 
Projekt planu wraz z prognoZll oddziaJ:ywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgl'ldu 
w dniach od 22 czerwca do 23 lipca 2010 r. (bez uwzgll\!dnienia stanowiska WSW, na ktore zlozono 
zaZalenie). Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 terminie wylozenia do 
publicznego wgl'ldu projektu planu i "Prognozy" ukazalo sil\! w dniu 15 czerwca 2010 r. w miejscowej 
prasie Gazeta Codzienna "Nowjny", na tablicach ogloszen w Urzl\!dzie Miasta Rzeszowa oraz 
w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie jntemetowej Urzl\!du. Okreslono zasady skladania uwag. 
W dniu 5 lipca 2010 r. odbyla sil\! dyskusja publiczna nad rozwiilZaniami przyjl\!tymi w projekcie 
planu. Do projektu planu w terminie przewidzianym ustaw£l, tj. do dnia 13 sierpnia 2010 r. wptynl\!ty 
uwagi, ktore zostaty rozpatrzone ZarZlldzeniem Prezydenta Miasta Nr 1329/2010 z dnia 3 wrzesnia 
20 lOr. W wyniku uwzgll\!dnienia cZl\!sci wniesionych uwag wprowadzono stosowne korekty 
do projektu, w zwiilZku z czym wymagane byl0 ponowienie procedury. Skorygowany projekt planu, 
w dniu 20 grudnia 2010 r., przedstawiono ponownie do zaopiniowania przez MKU-A. W styczniu 
2011r. projekt planu uzgodniono w niezbl\!dnym zakresie. Nastl\!pnie projekt wraz z prognoZll 
oddziaJ:ywania na srodowiskowo po raz kolejny zostal wylozony do publicznego wgl'ldu, w dniach od 
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)0- Po ogloszeniu 0 przyshlPieniu do sporz<tdzenia planu, w okresie wyznaczonym na skladanie 
wnioskow, tj. od 1 lutego do 23 lutego 2007 r., wniosek zloZyla: 

Sp61dzielnia Mieszkaniowa "Budowlanych" w Rzeszowie. SM wniosla 0 przeznaczenie dzialek 
pod zabudowy mieszkaniow<t wielorodzinn<t 0 wysokosci do 7 kondygnacji oraz zlikwidowanie 
strefY ochronnej od strzelnicy. Wniosek zostal pozytywnie rozpatrzony w odniesieniu do terenu 
polozonego po polnocnej stronie drogi lokalnej w MPZP Nr 76/6/2004, w zakresie dopuszczenia 
zabudowy wielorodzinnej. W odniesieniu do terenu polo zone go po poludniowej stronie drogi 
lokalnej, wniosek rozpatrzono negatywnie. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organow, a takze wnioski osob zainteresowanych, zlozone po 
terminie zostaly przeanalizowane i wziyte pod uwag~ w trakcie sporz<tdzania projektu. 

)0- I. Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr IH/6/2010 z dnia 17 marca 
2010 r. oraz Uchwala Nr VIW23/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. (po wprowadzeniu korekt 
wyniklych z uwzgl~dnienia uwag po I wylozeniu projektu do publicznego wgl<tdu), 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: UV-7041-2-681l0 z dnia 12 maja 2010 r., wplyn~lo 
w dniu 13 maja 2010 r., 


Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gomiczego w Krosnie - pismo znak: KRO/512/381l0IMA 

z dnia 26 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 31 maja 2010 r., 


Miejski ZarZ<td Drog i Zieleni w Rzeszowie - pismo znak: MZDiZ-ID.WK.5544-51-1-140110 
z dnia 19 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 26 maja 2010 r., 


ZarZ<td Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR.VLKM.7323/1-84110 

z dnia 25 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 2 czerwca 2010 r., 


Dyrektor Regionalnego ZarZ<tdu Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-51
2671110 z dnia 24 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 31 maja 2010 r., 

Wojewodzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, pismem Nr 1158 z dnia 2 czerwca 2010 r. 
zaopiniowal negatywnie projekt planu z uwagi na zasi~g cz~sci strefY ochronnej kompleksu 
wojskowego nr 3216. Pismem znak BRMRJ7323/9/S44/201O z dnia 23 sierpnia 2010 r. 
przekazano skorygowany projekt z prosb<t 0 powtome uzgodnienie. WSW w Rzeszowie pismem 
Nr 2107 z dnia 21 wrzesnia 2010 r. zaopiniowal negatywnie przedlozony projekt. Pismem znak: 
BRMRl7323/22/806/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. ponownie wyshlPiono z prosb<t 
o uzgodnienie projektu planu - WSW w Rzeszowie pismem: Nr 2972 z dnia 28 grudnia 2010 r. 
po raz kolejny zaopiniowal negatywnie projekt. W wyniku uwzgl~dnienia zasi~gow stref 
od strzelnicy gamizonowej, pommeJszono teren objylY plan em i pismem znak: 
BRMRJ7323/9/383/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. WYshlPiono 0 uzgodnienie projektu planu. 
Pismem znak: Nr 1186 z dnia 11 maja 2011 r., ktore wplyn~lo w dniu 13 maja 2011 r. 
WSW w Rzeszowie uzgodnil projekt planu bez uwag, wnioskow i zastrzezen, 

Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak: KSG Ill/OTO/0720/SI10 z dnia 4 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 13 maja 2010 r., 

Komenda Miejska Panstwowej StraZy Potamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.S562/9-2/10 
z dnia 17 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 20 maja 2010 r., 

Operator Gazoci<tgow Przesylowych GAZ SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 
TI-0300-441l0 Jas/GG/Ol z dnia 19 maja 2010 r., wplyn~lo w dniu 24 maja 2010 r., 


Komisariat Policji IV w Rzeszowie - pismo znak: CR-1721110 z dnia 19 maja 2010 r., wplyn~lo 


w dniu 25 maja 20 lOr., 


Wojewodzki UrZ<td Ochrony Zabytkow w Przemyslu - pismo znak: L.dz.UOZ-Rz-3-4164/2/2011 
z dnia 10 stycznia 2011 r. ,wplyn~lo w dniu 13 stycznia 2011 r. (uzgodnienie w zwi<tZku 
z dokonaniem korekt wynikaj<tcych z uwzgl~dnienia wniesionych uwag, po I wylozeniu projektu 
do publicznego wgi<ldu), 
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• 	 Propozycje dotyczllce metod i cZfstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow 
realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutkow realizacji MPZP Nr 1401l1/2006-II Staroniwa P61noc w Rzeszowie 
winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199, z poin. zrn.), w ramach oceny zmian 
zachodz~.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. 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 okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu 
wplywu na srodowisko. 

Zup. PREZYDENTA ~lIASTA RZE SZO WA 

· ~St I. (/.I .') u: rtrW Ii;~
r 

~<n i<t)ZWOJU 	 ZAST&PCA m , fA hi/ ASIARZESZOWA 
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