
" 

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005 - I 
Staroniwa-Poludnie w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostqmianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2016 r., poz. 353). 

• 	 Informacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebieg trybu formalno - prawn ego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w postwowaniu) 

Projekt planu Nr 125/33/2005-1 Staroniwa Poludnie w Rzeszowie zostal opracowany 
na podstawie uchwaly Nr XLVIlV314/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2005 r. 

Uchwala dotyczyla obszaru 0 powierzchni okolo 105 ha, polozonego na osiedlu Staroniwa 
w Rzeszowie, pomi~dzy ul. Staroniwsk<t od p61nocy, ul. Przemyslow<t od wschodu i osiedlem 
Zwi<tczyca od poludnia. Projekt planu wstal opracowany dla terenu w granicach obj<ttych ww. 
uchwal<t i skierowany do zaopiniowania przez Miejsk<t Komisj<t Urbanistyczno-Architektoniczn<t. 
Komisja wskazala na brak zgodnosci ustalen projektu planu ze Studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, dla cz<tsci terenow obj<ttych projektem. 
W zwiqzku z powyzszym postanowiono 0 etapowaniu projektu planu. 

Nowy projekt, dla terenow 0 powierzchni ok. 75,74 ha, zostal zaopmlOwany, uzgodniony 
i wylozony do publicznego wgl<tdu w 2012 r. Do wylozonego do publicznego wgl<tdu projektu planu 
wp!yn<tly uwagi, ktore zostaly rozpatrzone Zarutdzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Uwagi 
dotycZ£tce projektowanej drogi lokalnej l<tcZ£tcej ul. Staroniwsk<t z ul. Przemyslow<t nie zostaly 
uwzgl<tdnione, co spowodowalo wzmozone protesty mieszkaocow, maj<tce na celu zmian<t trasy 
tej drogi. Prowadzone z mieszkaocami negocjacje, podczas ktorych analizowane byly inne warianty 
przebiegu drogi, trwaly do marca 2015 r. Ostatecznie wariant pierwotny uznano za optymalny. 

Po podj<tciu prac nad plan em stwierdzono, ze zmiana Studium wymagana jest w szerszym 
zakresie niz pierwotnie zalozono, co wynikalo m. in. z post<tpuj<tcego zagospodarowania terenow 
w granicach planu i rozwi£t.zao przyj<ttych w projektach planow sporZ£tdzanych dla terenow s<tsiednich. 

Nowym zakresem projektu planu, 0 powierzchni ok. 34,73 ha, obj<tto tereny pod przebiegi 
waznych drog publicznych i terenow pod zabudow<t przemyslowo-uslugow<t. Dla pozostalej cz<tsci 
obszaru, dotycZ£tcej zabudowy mieszkaniowo-uslugowej, wstrzymano opracowanie planu do czasu 
uchwalenia zmiany Studium. Projekt planu zostal ponownie zaopiniowany, uzgodniony i wylozony 
do publicznego wgl<tdu w 2016 r. Do projektu planu wp!yn<tly uwagi, ktore zostaly rozpatrzone 
ZarZ£tdzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

W trakcie opracowania projektu planu miejscowego, dla drogi lokalnej l<tcZ£tcej ul. Staroniwsk<t 
z ul. Przemyslowa" sporz<tdzony zostal, na zlecenie Miejskiego ZarZ£tdu Drog w Rzeszowie, projekt 
drogi (na potrzeby wydania decyzji 0 zgodzie na realizacj<t inwestycji drogowej). W 2016 r. 

opracowany projekt, na podstawie ktorego przyj<tto w projekcie planu szerokosc drogi w liniach 
rozgraniczaj<tcych, zostal skorygowany, co spowodowalo zmian<t zaj<ttosci pasa drogowego 
projektowanej ulicy i w zwi<t2:ku z tym procedura dotycz<tca tego terenu wymaga powtorzenia. 

Ponadto weszla w Zycie nowelizacja przepisow ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dotycZ£tca w szczegolnosci zasad przeznaczania nowych terenow pod zabudow<t, 
wymagaj<tca wykonania okreslonych analiz w granicach administracyjnych miasta. 
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• 	 RDOS pismem znak: WOOS.410.4.133.2012. AP-14 z dnia 24 pazdziernika 20]2 r. ktore 

wp1ynylo w dniu 26 pazdziernika 2012 r. zaopiniowal projekt planu bez wnoszenia uwag. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005-1 Staroniwa
Poludnie w Rzeszowie wraz z prognozll. oddzia1ywania na srodowisko zostal przekazany do 
uzgodnienialzaopiniowania do PaJlstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Rzeszowie 
(pismo znak: BRMR17323/22/668/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.) 
• 	 Pismem mak: PSNZ.4612-2-36/20]2 z dnia 7 sierpnia 2012 r. ktore wp1ynylo w dniu 

10 sierpnia 2012 r. uzgodniono projekt planu. 

Il. Uzgodnienialopinie : 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005-I Staroniwa
Porudnie w Rzeszowie wraz z prognozll. oddzia1ywania na srodowisko, przekazano do 
zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ocmony Srodowiska w Rzeszowie (pismo znak: 
BRMRl7323/22/938/2015 z dnia 23 paidziernika 2015 
• 	 Pismem znak: WOOS.410.4.162.20]5.BK.5 z dnia 16 listopada 2015 r., ktore wp1ynylo 

w dniu 17 Iistopada 2015 r., zaopiniowano negatywnie projekt planu. 
• 	 Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem znak: BRMRl7323/22/1 072120 15 z dnia 3 grudnia 

2015 r. wyst1l.Pit 0 ponowne zaopiniowanie projektu planu w zwill.zku z dokonaniem zmian 

w projekcie. 
• 	 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOS.410.4.162. 

2015.BK.8 z dnia 24 grudnia 2015 r., wp1ynylo w dniu 28 grudnia 2015 r. , zaopiniowal 
pozytywnie projekt planu wraz z prognoZ<t oddzia1ywania na srodowisko, bez wnoszenia 

uwag. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005-1 Staroniwa
Poludnie w Rzeszowie, wraz z prognozll. oddzia1ywania na srodowisko przekazano do uzgodnienia 
do Pall.stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo znak: 
BRMR17323/22/939/20 15 z dnia 23 paidziernika 2015 r.) 

• 	 Pall.stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem mak: PSNZ.4612-2-49115 

z dnia 16 Iistopada 2015 r., ktore wp1ynylo w dniu 18 listopada 2015 r. uzgodnil projekt 

planu. 
• 	 Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem znak: BRMRl7323/2211073/2015 z dnia 3 grudnia 

2015 r. wyst1l.Pil 0 ponowne uzgodnienie projektu planu, w zwi'l:Zku z dokonaniem zmian 
w projekcie. 

• 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, nie wniosl uwag do projektu planu 

ani prognozy oddzialywania na srodowisko - pismem znak: PSNZ.4612-2-56115 z dnia 
9 grudnia 2015 r. wp1ynylo w dniu 11 grudnia 2015 r. uzgodniono projekt planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzifte pod uwagf i 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 lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organow i instytucji 0 przyst1l.Pieniu do sporzll.dzenia planu, 

wnioski zloZyli: 
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Karpacka Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial - Zaktad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo znak: HM/On0l16/06 z dnia 14 kwietnia 2006 r., wplyn~lo w dniu 
21 kwietnia 2006 r. 

W ojewoda Podkarpacki w Rzeszowie Oddzial Gospodarki Przestrzennej - pismo znak: 
R.VII.A.704111139106 z dnia 12 kwietnia 2006 r. wplyn~lo w dniu 18 kwietnia 2006 r. 


Operator Gazociqg6w Przesytov.ych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie - pismo 

znak: TT-300-47/06 Jas IWB/ 01 z dnia 19 kwietnia 2006 r. wplyn~o w dniu 24 kwietnia 2006 r. 


Urzqd Miasta Rzeszowa Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR.II
071/25/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. wplyn~lo w dniu 20 kwietnia 2006 r. 


Podkarpacki Zarz<ld Melioracji i Urz<ldzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak: IRz-5051142/06 

z dnia 18 kwietnia 2006 r. wplyn~lo w dniu 20 kwietnia 2006 r. 


Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie Wydzial Srodowiska i Rolnictwa - pismo znak: SR. IV
0718-10/34/06 z dnia 19 kwietnia 2006 f., wplyn~lo w dniu 24 kwietnia 2006 r. 

Urz<ld Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Z up. Podkarpackie Biuro 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - pismo znak: PBPP-ZK.7323/1/36/06 z dnia 
19 kwietnia 2006 r. wplyn~to w dniu 25 kwietnia 2006 r. 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du Gomiczego w Krosnie - pismo znak: KRO-512/27/06/MA z dnia 
11 kwietnia 2006 r. wplyn~to w dniu 4 maja 2006 r. (przekazanie kompetencji do PGNiG S.A. 
Oddzial w Sanoku) 

Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddziat w Sanoku - pismo znak: GM
750/117/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. wplyn~lo w dniu 2 maja 2006 r. 


Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZP-5060-41-2284/AB/06 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. wplyn~to w dniu 4 maja 2006 r. 


Rzeszowski Zaktad Energetyczny Sp61ka Akcyjna pismo znak: TO-9/889/PP
16/582312006/23389 z dnia 18 maja 2006 r. wplyn~lo w dniu 19 maja 2006 r. 


Miejskie Przedsi~biorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp6lka z ograniczon<l odpowiedzialnosci<l 
Rzeszow- pismo znak: TT-40 13/5/2006 z dnia 24 maja 2006 r. wplyn~lo w dniu 26 maja 2006 r. 


? 	 Po ogloszeniu 0 przys1<tPieniu do sporz<ldzenia planu, w okresie v.yznaczonym na skladanie 

wniosk6w, tj. od 6 do 28 kwietnia 2006 f., wplyn<lf jeden wniosek, kt6ry zloZyla pani Barbara 

Data. Wniosek dotyczyl przeznaczenia dzialek nr 1119, 1623, 1625 pod zabudow~ mieszkaniow<l 

jednorodzinn<l wolnostoj<lC<l z dopuszczeniem us lug oraz zabezpieczenie doprowadzenia mediow 
oraz drogi dojazdowej i zostal rozpatrzony pozytywnie na etapie przedprojektov.ym. 

Wszystkie wnioski od instytucji i organ ow, a takZe wnioski osob zainteresowanych zlozone 

po terminie, zostaly przeanalizowane i wzi~te pod uwag~ w trakcie sporzqdzania projektu. 

);> 1. Opinie i uzgodnienia do projektu Dlanu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr VII/2/2011 z dnia 
18 paidziernika 2011 r. 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna: Uchwala nr Hl5/2012 z dnia 26 kwietnia 
2012 r. 

Prezes Urz~du Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: ORZ
WKT-61730-81112(2) z dnia 12 Upca 2012 r. wplyn~lo w dniu 16lipca 2012 r. 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie Oddzial w Wydziale lnfrastruktury - pismo znak: 
I-IV. 743.2.114.2012 z dnia 26 lipca 2012 r. wplyn~lo w dniu 27 lipca 2012 r. 

Zarz<ld Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: PP-TIL7634.1.166.2012.ADS 
z dnia 24 Iipca 2012 r., wplyn~lo w dniu 271ipca 2012 r. 

Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo znak: ID.7323.42.2012.WK z dnia 30 lipca 2012 r., 
wplyn~lo w dniu 1 sierpnia 2012 r. 
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Okrygowego 12/68112/MA 
2012 r. 

z dma 14 

w - pismo 
3 sierpnia 2012 r. 

uwzglydnienia nr 84 i nr 85. 

12 z 13 

I"o",n, ..", W Rzeszowie 

wnrunplf'l W dniu 

23 

Komenda Panstwowej POZarnej w - pismo 15-2.12 
z dnia 13 12 r., wp1ynylo w dniu 16 Jipca 20 J2 r. 

PGE 
z 

12 z 14 

Oddzial - pismem RS-8/DP-1637I 642/2012 
z dnia 4 2012 r. wplyn~fo w dniu 4 jJ<lLULlvl 

planu pod 

TT-

w KZljSZIDWle 

12 r. wplynyto w dniu 17 

5.WK z dnia 2 

z dma 3 15 r. 


projektu planu w z dokonaniem 


Pismo 10.7323.42.201 z 16 w 

21 

z dnia 21 

pozytywne. 

- pismo RR-XVIIL7634.216. 
17 Iistopada 2015 r. 
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!II 7112016 z 17 lutego 2016 r. Miasta Rzeszowa 

projektu w zwi<tZku z rlnhw, 

ze 

''''''LA.<!,;u w pismem znak: 
z dma lIS IIstopada LU I) r. Ktore wp.Jyn~lo w 20 IS r. uzgodnienia 
w terenu gomiczego 1. 

znak: BRMRI7323/2211 070/20 15 z 3 grudnia 2015 r. Prezydent 

o ponowne uzgodmen w zWlazKU z UV''''JHU.'Hv,U 

15 r. UJn.rHnpJ'n 

Miasta Rzeszowa 

o projektu planu w w projekcie 

- doprecyzowano ustalenia dla terenu infrastruktury 

OUG w KRO.5111. 
17 marca 20 16 L nr.'n.rhlUtnP 

MZ.5562.29-2.15 
zdnia 15 r. 

. IO-2086IPP-1611 15 z dnia 
15 r. wplyn~lo w dniu 13 listopada 2015 r. pozytywnie pod warunkiem 

uwag zawartych w pismie. 

znak: 

, w uwag 
przez wlasciwe organy i 

);> Uwagi: 


Podczas do publicznego projektu 

w dniach 10 do 10 


wraz z prognoz'l OU,QZlanlw:m 

na srodowisko, w dniach od 22 2016 r. oraz 
nie krotszym nii: 14 dni, wyznaczonym od dnia 

7 marca 16 r. wnlvnf'h 

Orl~eaf02~onel do 
w dniu 22 n<>'7Ilo"P''T1 

i KDL.l svmbol terenu 

w 

r., dotycz'lce terenu 
obr 212; 
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• 
Przedsi~biorstwa "UNIMEX" Sp. z 0.0., zlozone na plsrnle w dniu 30 paidziemika 2012 r., " 
dotycZ&.ce terenu oznaczonego na I)'sunku planu syrnbolem KDZ, w granicach dzialki nr ewid. 
1259, obr. 212. 

- pana Jerzego Mac, zlozone na pisrnie w dniu 10 lutego 2016 r., dotycz<l.ce terenu oznaczonego 
na I)'sunku planu symbolern KDD, w granicach dzialki nr ewid. 1262, obr.212. 

Uwagi nie zostaly uwzgl~dnione. Szczeg610we uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag zawlera 
zall\ccznik nr 3 do uchwaly Nr XXVIIl589/20 16 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 czerwca 2016 r. 

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

Nie zachodzila potrzeba post~powania dotycZ&.cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu z planu nie spowodujl\c rnozliwosci takiego oddzialywania. 

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

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 125/33/2005 - I Staroniwa-Poludnie w Rzeszowie, winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 
ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 20 16r., 
poz.778), w rarnach oceny zrnian zachodzl\ccych 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 rniejscowego 

Nie rna wi~c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu rnonitoringu wplywu 
na srodowisko. 

MA~~!'III~ 
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