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Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 26 kwietnia 2012 r., oglosil 0 przystqpieniu do sporzq,dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232118/20 II Oprawa Placu Instytutu 
Muzyki w Rzeszowie- poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - gazecie codziennej "Nowiny", 
obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe w BiuIetynie Infonnacji 
Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu . W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin 
i zasady skladania wnioskow do projektu planu, (tennin skladania wnioskow wyznaczono do dnia 
30 maja20]2 r.). 

W wyzej wymienionym tenninie wplynyly wnioski organow samorzq.dowych oraz instytucji, 
ktore zostaly przyjyte do projektu planu. Osoby prywatne nie zlozyly wnioskow do planu. 

Projekt planu w dwoch wariantach zostal przedstawiony do zaopiniowania Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej. Na wniosek Komisji zadecydowano 0 powiykszeniu obszaru 
opracowanIa. 

Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 19 grudnia 2013 L, oglosil 0 przystq.pieniu do sporzq,dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232118/20 II Oprawa Placu Instytutu 
Muzyki w Rzeszowie, w zmienionych granicach - poprzez ogloszenie w prasie miejscowej - gazecie 
codziennej "Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takZe 
w Biuletynie Infonnacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu . W obwieszczeniu 
i ogloszeniu podano tcnnin i zasady skladania wnioskow do projektu planu, (tennin skladania 
wnioskow wyznaczono do dnia 30 styeznia 2014 L) . 

W wyzej wymienionym tenninie wplynyly wnioski organow samorzq,dowych oraz instytueji , 
ktore zostaly przyj yte do projektu planu. Osoby prywatne nie zlozyly wnioskow do planu . 

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 L, Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala przedlozony projekt planu . 

Zostala r6wnoczesnie sporzq.dzona prognoza oddzia~vania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnieze. Przy opracowaniu Prognozy uwzglydniono, m.in. infonnaeje zawarte 
w opraeowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sfonnulowano wnioski dotyczq,ce przyjytyeh rozwiq.zan w projekcie planu w aspekeie 
ich wplywu na srodowisko przyrodnicze, kulturowe i czlowieka oraz proponowan.e rozwiq.zania 
majq.ce na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddzialywan na srodowisko, mogq.cyeh 
wynikac z realizacji ustalen projektu planu. Nastypnie, 20 stycznia 2016 r. projekt planu wraz 
z prognoZ<J. oddzialywania na srodowisko zostal wyslany do zaopiniowania i uzgodnien przez organy 
i instytucje w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Po wprowadzeniu zmian wynikajq.cych z uzyskanyeh opinii i uzgodnien, projekt planu wraz 
z prognozq, oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wglq.du. 

Ogloszenie i obwieszezenie 0 terminie wylozenia do publicznego wglq.du pr~jektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232!l8/20110prawa Placu Instytutu 
Muzyki w Rzeszowie i prognozy oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy 25 lutego 2016 r. 
Ww projekt zostal wylozony do publicznego wglq,du w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 4 marca 2016 r. do 8 kwietnia 
2016 r., w godzinaeh praey biura. W dniu 10 marca 2016 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad 
rozwiq.zaniami przyjytymi w projekcie planu . 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232118/20 II Oprawa 
Placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie oraz do prognozy oddzialywania na srodowisko, w terminie 
przewidzianym ustawq" nie kr6tszym niz 14 dni od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu planu 
wraz z prognoz4, tj. do 22 kwietnia 2016 r., nie wplynyla iadna uwaga. 

Uehwalq. Nr XXVIV588/20I6 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czenvca 2016 r. 
zosta! uchwalony Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 232118/2011 
Oprawa Placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie. 

• 	 Informacja, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na sl"odowisko 

Do projektu planu zostala sporZ<J.dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje zawarte w opracowanlU 



ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz uzgodniony zakres 
prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Paitstwowym Powiatowym 
lnspektorem Sanitamym w Rzeszowie. 

Na terenach obj((tych planem nie wyst((puj<\. obszary i formy przyrody podlegaj<\.ce ochronie na 
podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". Dodatkowo obszar obj((ty planem polozony jest poza 
granicami obszar6w chronionego krajobrazu oraz poza ustanowionymi i potencjalnymi obszarami 
NATURA 2000. 

W prognozie nie sformulowano wniosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyj((tych rozwi<\.zan. 
Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyj((tych w projekcie planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w Jakim zakresie zostaiy uwzgl~dnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognoz<\. oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowiepismem znak: WOOS.41 0.4.9.2016. 
BK.5 z dnia 9 lute go 2016 r. (wplyn((lo II lutego 2016 r.), zaopiniowal projekt planu bez wnoszenia 
uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognoz<\. oddziaiywania na srodowisko projekt 
zostal przekazany do zaopiniowania do Paitstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Paitstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego. 
Pismami: znak:RR-PSNZ.456.2 .2016 z dnia 04.02.2016 r., (wplyn((lo 10.02 .2016 r.), oraz pismem 
znak: SNZ9020.11.l4.2016.EPz dnia 28stycznia 2016 r. (wplyn((lo 2 lutego 2016 r.).Projekt planu 
zostal pozytywnie zaopiniowany przez te organy. 
Powyzsze opinie przyj((to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w Jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
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 lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

WNIOSKl zlozone na podst. art. 17 pkt 2 ustawy: 
I . 	Dyrektor Okr((gowego Urz((du G6rniczego w Krosnie 


Pismo znak: KRO.512 .115 .2013.KM 

z dnia 23 grudnia 2013 r. , v.'Plyn((lo 27 grudnia 2013 r. 


2. 	 Wojew6dzki Urz<\.d Ochrony Zabytk6w z siedzib<\. w Przemyslu Delegatura w Rzeszowie 
Pismo znak: . UOZ-Rz-3.5150.140.2013 
z dnia 30 grudnia 2013 r. , "''Plyn<;:lo 30 grudnia 2013 r. 

3. 	 Komenda Wojew6dzka Paitstwowej Strazy Potamej w Rzeszowie 
Pismo znak: WZ.5562.68.2013 
z dnia 20.12.2013 r. , wplyn((lo 30.12.2013 r. 

4. 	 Podkarpacki UrZ<\.d Wojew6dzki w Rzeszowie 
Pismo znak: I-IV743.1. 112.2013 
z dnia 27 grudnia 2013 r., wplyn((lo 30 grudnia 2013 r. 

5. 	 Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddzial Geologii 
i Eksploatacji w Warszawie 
Pismo znak: DEM/ZG/Sanokll246/20 13 
z dnia 30 grudnia 2013 r. , wplyn((lo 2 stycznia 2014 r. 

6. 	 Operator Gazoci<\.86w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie 
Pismo znak: TAR-TT.402.217 .2013/2. 
z dnia 30 grudnia 2013 r. ,wplyn((lo 2 stycznia 2014 r. 

7. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Wydzial Ocen Oddzialywania na 

Srodowisko 

Pismo znak: WOOS.41 0.3.146.2013.AP-2 


http:KRO.512.115.2013.KM
http:podlegaj<\.ce
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1. 	 Podkarpacki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen Wodnych 

Pismo znak: IRZ 506.4.50.2016 

z dnia 01.02 . 2016 r. , wplyn((lo 02.02.2016 r. 


2. 	 Operator Gazociqgow Przesylowych Gaz-System S.A.Oddzial w Tamowie 

Pismo znak: OT-0L.402 .143 .2014/4 

z dnia02 .02.2016 r., ",rplynylo 08.02.2016 r. 


3. 	 Zarzqd Zieleni Miejskiej 

Pismo znak: ZM.031.1.2016.AKR 

Z dnia 15 .02 .2016 r. , wplyn((lo 16.02 .2016 r. 


Wnioski : 

Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu nie wplynql zaden wniosek od osoby prywatnej . 


Uwagi : 

Do wylozonego do publicznego wglqdu projektu planu wraz z prognOZq oddzialywania na srodowisko 

nie zlozono uwag. 


• 	 Wyniki postftpowania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba post((powania dotyczqcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddzialywania, b((dq mialy 
jedynie oddzialywanie 10kalne. 

• 	 Propozycje dotyczllce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 232118/2011 Oprawa Placu Instytutu Muzyki w Rzeszowie winien bye dokonywany zgodnie z art. 
32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., 
poz. 778), w ramach oceny zmian zachodzqcych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
dokonywania oceny aktuainosci 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 wi((c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 
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