
· ! 

I 
~''''~''J Nr LUU4-czesc 1 

iUAIIAA 

3 nn7ri'7io 

II 

w tym 

Nr 264/1/2015 

I 



, 

'.
wplynylo uzupelnienie uwagi. Uwaga wraz z uzupelnieniem odnosila siy do ustalen dotyczq.cych sposobu 
realizacji zieleni w ramach parking6w. Zarzq.dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia 2016 L 

Nr VIII639/2016 rozpatrzono uwagy wniesionq. do projektu zmiany planu - nie uwzglydniajq.c uwagi w calosci . 

Uchwalq. Nr .XX~ f.5~~~'b. dnia 26 kwietnia 2016 L Rada Miasta Rzeszowa uchwalila zmjany 
Nr 2641112015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83113/2004-czyse 1 "Drabinianka -
Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu W odniesieniu do rozpatrywanych rozwillzan 
alternatywnych. 

W trakcie sporzq.dzania zmiany N r 264/112015 Miej scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 831l3/2004-czyse 1 "Drabinianka - Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie, w rarnach opracowywanych 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, rozpatrywano kilka rozwiq.zan alternatywnych. Dotyczyly one zasad 
zagospodarowania i warun.k6w zabudowy terenu. Wplyw na srodowisko analizowanych rozwiqzan 
alternatywnych nie r6znil siy w spos6b istotny, poniewaZ mozliwose wariantowania ustalen planu, majq.cych 
istotny wplyw na srodowisko, ograniczona byla koniecznosciq. uwzglydnienia: 

ustalen obowiq.zujq.cego dokumentu Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq. Nr XXXVIIII1312000 z dnia 4 Jipca 2000 L , 

z p6in. zm., kt6rego ustalen projekt planu nie moze naruszae, 
istniejq.cego zagospodarowania terenu . 
Wybrany zostal optymalny wariant projektu zmiany planu, uwzglydniajq.cy wszystkie uwarunkowania 

wystypujq.ce w jego granicach oraz uwarunkowania zewnytrzne, co potwierdza sporzq.dzona prognoza 
oddzialywania na srodowisko. 

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

Do projektu zmiany planu zostala sporzq.dzona prognoza oddzialywarna ustalen projektu zmiany planu 
na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywarnu prognozy uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekoftzjograficznym przygotowanym na potrzeby nirnejszego projektu zmiany planu 
oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

W planie uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 
W rozdziale 7 "Prognozy" wskazano ustalenia planu, k16re ograniczajq. wplyw negatywnych oddzialywan 

na srodowisko, mogq.cych bye rezultatem rozwiqzan zawartych w projektowanym dokumencie. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakjm zakresie zostaly uwzgl~dnione opinie 
wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Wruoski jakie powinna zwierac prognoza oddzialywania na srodowisko zawarte zostaly w plsmIe 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie - pismem znak: PSNZA612-1-10/15 
z dnia 19 czerwca 2015 L (wplynylo dnia 24.06.2015 L), 

W procesie uzgadniania projektu zmiany planu, projekt wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko 
przekazano do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem 
znak: PSNZA56.1.16 z dnia 19 stycznia 2016 L (wplynylo dnia 22.01.2016 r.) - zaopiniowano projekt planu 
bez uwag. 

Wnioski jakie powinna zwierae prognoza oddzialywania na srodowisko zawarte zostaly w pismie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismem znak: WOOSA11.1.68.20 15.AP-l 
z drna 16lipca 2015 L (wplynylo dnia 20.07.2015 r) 

Projekt zmiany planu wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. RDOS rue wni6sl uwag do projektu zmiany 
planu - pismem znak: WOOSAI0A.1.2016.AP.5 z dnia 26 stycznia 2016 r. (wplynylo 28.01.2016 r) 
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• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

~ Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione wart. S7 i S8 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organ6w instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany planu, 

wnioski zlozyli : 


Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa - pismo znak BGMJV.471. 1.3.66.201S.BZ z dnia 17 

czerwca 201S r. (wplynylo dnia 18.06.201S r.), 

PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzesz6w - pismo znak RS-8/P-6-1189/PP-16/680/201S z dnia 18 czerwca 

201S L (wplynylo dnia 22.06.20IS r.), 

Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Panstwowej Straiy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: 

WZ.SS62.29.20IS z dnia 16 czerwca 20lS r. (wplynylo dnia 22 .06.20IS r.), 

Okrygowy Ur~d G6miczy w Krosnie - pismo znak KRO.SI2.S4.20IS.KM z dnia 22 czerwca 20lS L 


(wplynylo dnia 2S .06.20IS r.), 

Komenda Miejska Panstwowej Straiy Pozarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.SS62.1S-2.1S 

z dnia 29 .06.20IS L (wplynylo dnia 30.06.20IS r.), 

Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

DEM/ZG/Sanokl633/20lS z dnia 29 czerwca 20lS r. (wplynylo dnia 02.07.20IS L), 

Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego - pismo znak: 

RR-XVIII.7634120.201S.ADS z dnia 30 czerwca 20 IS L (wplynylo dnia 03.07 .201S L), 


Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: OT

DL402.104.20IS/2 z dnia 26 czerwca 20lS L (wplynylo dnia 03.07.20IS r.), 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pIsmo znak: 

WOOS.410J.63.201S.AP-2 z dnia 6 Jipca 201S r. (wplyn((lo dnia 0707201S L), 


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

~ Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany planu, w wyznaczonym termmle 
skladania wniosk6w tj . do dnia 10 Iipca 201S r. , zlozono jeden wniosek 0 kt6rym mowa 
w art.17 pkt 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek zlozony w terrninie 
rozstrzygniyto 7 wrzesnia 20 IS L 

Opinie i uzgodnienia do projektu zmiany planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: 

- Uchwala VII21201S z dnia 16 wrzesnia 201S L , 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitamy w Rzeszowie pismo znak 

SNZ.9020.11.2.2016.BW z dnia IS stycznia 2016 r. (wplynylo dnia 21.01.2016 L), 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo znak WOOS.410.4. 1.2016.AP.S z dnia 

26 stycznia 2016 L (wplynylo 28.01.2016 L), 

Okrygowy Urzqd G6rniczy w Krosnie - pismo znak KRO.Sl11.1.2016 .KM z dnia 12 stycznia 2016 L 


(wplynylo dnia 13 .01.2016 L), 

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - pismo znak UOZ-Rz-3-S1S0.1.2016 

z dnia 14 stycznia 2016 L (wplynylo dnia IS.01.2016 r} 

Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismem znak PSNZ.4S6. L 16 z dnia 19 

stycznia 2016 t. (wplynylo dnia 22 .01.2016 L), 

Zar~d Wojew6dztWa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak RR-XVIII .7634.4.2016AM 

z dnia 19 stycznia 2016 L (wplynylo dnia 2S.01.2016 L), 


Miejski Zarzqd Dr6g- w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.1S9.2016.WK z dnia 29 stycznia 2016 L 


(wplynylo dnia 01.02.201'6 L), 

Polska Sp61ka Gazownictwa Sp. z 0 .0 . w Tarnowie - pismo znak PSGIII6 IZDK/OnOI 80 12116 

z dnia IS stycznia 2016 r. (wplynylo dnia 21 .01.2016 L), 
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Operator Gazociqg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie - pismo znak: OT • 
DL.402.7.2016/2 z dnia 21 stycznia 2016 r. (wplynylo dnia 26.01.2016 r.), 

Podkarpacki Zarzq.d Melioracji i Urzq.dzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak IRz.506.4.18.2016 z dni 

12 stycznia 2016 r. (wplynylo dnia 02.02.2016 r.) , 


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

~ 

Do wylozonego do publicznego wglqdu projektu zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004-czyse I "Drabinianka - Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie, 
w terminie skladania uwag, tj . do dnia 8 kwietnia 2016 r., wplynyla 1 uwaga w dniu 2 marc a 2016 r, 
wraz z uzupelnieniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. dotyczq.cq. realizacji zieleni w ramach parking6w. 
Po przeanalizowaniu tresci tej uwagi , Prezydent Miasta Rzeszowa wydal Zarzq.dzenie Nr VIV639/2016 
Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. nie uwzglydniajq.c uwagi w calosci. W zwiq.zku 
z powyzszym, skierowano projekt uchwaly do uchwalenia. 

~ Uchwalenie: 

Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 83/13/2004-czyse 1 "Drabinianka - Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie, przedstawiono 
Radzie Miasta do uchwalenia wraz z zalq.cmikami. 

Zgodnie z art. 20 ust. I ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn Rada Miasta Rzeszowa 
po stwierdzeniu, ze zrniana Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 83/13/2004-czyse 1 "Drabinianka - Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie nie narusza ustalen Studium, 
uchwalila plan uchwalq. Nr .X.X~ . J 5.~ ~..I.JP~~ .. ..dnia 26 kwietnia 2016 r, rozstrzygajq.c 0 sposobie rozpatrzenia 

.. .
wOleslOneJ uwagl. 

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

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotyczq.cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
gdyz ustalenia projektu zrniany planu nie spowodujq. mozliwosci takiego oddzialywania. 

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

Monitoring skutk6w realizacji zmiany Nr 264/1 /2015 Miejscowego Planu ZagosPodarowania 
Przestrzennego Nr 83/13/2004-czyse I "Drabinianka - Zagrody - Poludnie" w Rzeszowie, winien bye 
dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu, w ramach oceny zrnian zachodzq.cych 
w zagosPodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej 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 wiyc potrzeby okrdlania dla zmiany planu specjalnego systemu monitoringu wplywu 
na srodowisko. 
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