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PODSUMOW ANIE I UZASADNIENIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udostfpnianiu 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 przebiegu trybu formalno- prawnego sporzqdzenia planu, 
w tym informacja 0 udziale spoleczenstwa w Postfpowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa 
i ul. 1. Wiktora w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie uchwaly z dnia 27 marc a 
2012 r. Nr XXXl57412012 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyst(j.pienia do sporz(j.dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwala 0 przyst(j.pieniu obejmowala 
obszar 0 powierzchni okolo 0,28 ha. 

Przedmiotem opracowywanego planu jest ustalenie zasad przeznaczenia terenu, zasad 
rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej a takZe wyznaczenie terenow 
pod inwestycje celu publicznego. 

Ustalenia projektu Planu nie naruszaj(j. ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal(j. z dnia 4 lipca 
2000 r. Nr XXXVIUl13/2000 z poi.n. zm. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia uwzglydniaj(j. wystypuj(j.ce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi(j.Zania funkcjonalno-przestrzenne 
z terenami s(j.siednimi. 

Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz(j. oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoz(j. skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie 
z obowi(j.zuj(j.cymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z pozn. zm.) 
oraz rozporz(j.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587). Plan uwzglydnia ponadto przepisy odrybne i zostal 
sporz(j.dzony z dochowaniem obowi(j.ZUj(j.cych procedur wynikaj(j.cych z ww. przepisow. 

W trakcie sporz(j.dzania projektu planu przestrzennego przeprowadzono strategiczn(j. 
oceny oddzialywania na srodowisko, z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa, stosownie 
do wymogow ustawy z dnia 3 pai.dziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku 
( Dz. U. z 2016 r., poz. 353) 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 6 czerwca 2012 r. w prasie lokalnej, 
na stronie internetowej BIP, tablicach informacyjnych Urzydu Miasta Rzeszowa 
oraz w sposob zwyczajowo przyjyty na osiedlu, 0 przyst(j.pieniu do sporz(j.dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Termin skladania wnioskow okreslono do dnia 
6 lipca 2012 r. Wptyn(j.l jeden wniosek w dniu 26 czerwca 2012 r., dotycz(j.cy zmiany 
dotychczasowego przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
na zabudowy usrugow(j.. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygniyciem w sprawie rozpatrzenia 
wnioskow, w dniu 31.03.2014 r. rozpatrzyl wniosek pozytywnie. 

Na posiedzeniu z dniu 6 maja 2014 r. stanowi(j.cego kontynuacjy Komisji z dnia 
24 kwietnia 2014 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowala projekt 
planu pozytywnie. Nastypnie Prezydent Miasta Rzeszowa udostypnil od dnia 20 lipca 2015 r. 
wlasciwym organom i instytucjom celem zaopiniowania i uzgodnienia projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. 1. Wiktora 
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w Rzeszowie. Dnia 4 listopada 2015 r. w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP, 
tablicach informacyjnych Urzt(du Miasta Rzeszowa oraz w sposob zwyczajowo przyjt(ty 
na osiedlu, ukazalo sit( ogloszenie 0 wylozeniu do publicznego wglq.du projektu planu 
wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko w dniach od 12 listopada 
do 11 grudnia 2015 r., oraz wyznaczono termin dyskusji publicznej nad rozwiq.zaniami 
przyjt(tymi w projekcie planu na dzien 26 listopada 2015 r. 

Do projektu planu w terminie przewidzianym ustawq., nie krotszym niz 14 dni 
od zakonczenia okresu wylozenia planu, tj. w czasie do 30 grudnia 2015 r., nie wplynt(ly 
uwagi. Po ww. terminie wplyn~a jedna uwaga zlozona na pismie w dniu 28 stycznia 2016 r. 
dotyczq.ce przyjt(tych w projekcie planu rozwiq.zan. Skladajq.cy uwagt( wnosil 
o umozliwienie realizacji myjni samochodowej wraz ze stacjq. paliw plynnych a takZe 
o dopuszczenie obslugi komunikacyjnej od strony ul. J. Wiktora. Rownolegle Inwestor staral 
sit( 0 uzyskanie decyzji zezwalajq.cej na lokalizacjt( zjazdu z ul. J. Wiktora. W dniu 
14.06.2016 r. Miejski Zarzq.d Drog w Rzeszowie wydal decyzjt( znak ID.413.2.47.2016.MR 
zezwalajq.cq. na lokalizacjt( zjazdu z ul. J. Wiktora. Na ww. podstawie oraz w zwiq.zku 
z art. 17 pkt 13 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 778, z potn. zm.), zwrocono sit( 0 ponowne zajt(cie stanowiska przez Miejski Zarzq.d 
Drog (w formie uzgodnienia), do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 237/512012 przy al. W Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie, 

po wprowadzeniu kOt~~~ dotyczq.cej obslugi komunikacyjnej . 
Uchwalq. Nr ~ 8.J:1)n z dnia . ~ .\;.~U\. 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/512012 przy al. W Witosa 
i ul. J. Wiktora w Rzeszowie. 

• Uzasadnienie wyboru przyj~tego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwi~zaii alternatywnych; 

W trakcie sporzq.dzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 237/512012 przy al. W Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie, w ramach opracowywanych 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennych rozpatrywano kilka rozwiq.zail altematywnych. 
Dotyczyly one zasad zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu . Wplyw na srodowisko 
analizowanych rozwiq.zail alternatywnych nie roznil sit( w sposob istotny, poniewaz 
mozliwosc wariantowania ustalen planu, majq.cych istotny wplyw na srodowisko, ograniczona 
byla koniecznosciq. uwzglt(dnienia: 

ustaleil obowiq.zujq.cego dokumentu Studium Uwarunkowail i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwalq. 
Nr XXXVII/I13/2000 z dnia 4 lipca 2000 r., z poin. zm., ktorego ustaleil projekt 
planu nie moze naruszac, 
istniejq.cego zagospodarowania terenu. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglt(dniajq.cy wszystkie 
uwarunkowania wystt(pujq.ce w jego granicach oraz uwarunkowania zewnt(trzne, 
co potwierdza sporzq.dzona prognoza oddzialywania na srodowisko . 

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

Do projektu planu zostala sporzq.dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu 
na srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglt(dniono, m.in. informacje 
zawarte w opracowywaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego 
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projektu planu oraz uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Srodowiska w Rzeszowie i Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

W planie uwzglydniono ustalenia zawarte w prognozie oddzia!ywania na srodowisko. 
W rozdziale 13 "Prognozy" wskazano ustalenia planu, ktore ograniczaj,! wp!yw 

negatywnych oddzia!ywan na srodowisko, mog'!cych bye rezultatem rozwi,!zan zawartych 
w projektowanym dokumencie . 

• Informacja w jaki sposob zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy; 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo znak PSNZA612-1-19120 12 

z dnia 13 .07.2012 r. (wplyn«!o 18.07.2012 r.), 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak: 

WOOSAll.1.91.2012.AP-4 z dnia 24.07.2012 r. (wplynylo dnia 26.07.2012 r.), 


- projekt planu wraz z prognoz,! oddzia!ywania na srodowisko przekazano 
do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
RDOS zaopiniowa! negatywnie, ze wzgl«du na brak informacji dotycz,!cych po!ozenia 
obszaru wzgl«dem g!ownych zbiornikow wod podziernnych, 0 zagrozeniu 
powodziowym, zasad odprowadzania sciekow przemys!owych - pismem z dnia 
22.07.2015 r. (wplyn«!o 24.07.2015 r.) znak: WOOSAI0A.ll1.2015 .APA, 

- uwzgl«dniaj,!c powyzsze, po dokonaniu korekt projekt Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 237/512012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora 
w Rzeszowie wraz z Prognoz'! oddzia!ywania na srodowisko, zosta!a zaopiniowana 
pozytywnie, bez wnoszenia uwag - pismo z dnia 20.10.2015 r. (wplyn«!o 
22.10.2015 r.) znak: WOOSAI0A.ll1.2015.AP.8, 

- w procesie uzgadniania projektu planu, projekt wraz z prognoz(!. oddzia!ywania 
na srodowisko przekazano do opiniowania do Panstwowego Wojewodzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem z dnia 17.07.2015 r. (wplynylo 
20.07.2015 r.) znak: SNZ.9020.11.119.2015.EP . 

• Informacja w jaki sposob zostaty wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgl~dnione zgloszone uwagi i wnioski; 

Uwagi i wnioski zg!oszone przez inne organy niz wymienione wart. 57 i 58 
ww. ustawy, w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu 
na podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadomieniu w!asciwych organow i instytucji 0 przyst,!pieniu do sporz,!dzenia planu, 
wnioski z!ozyli : 

Okr«gowy Urz'!d Gorniczy w Krosnie - pismo znak: KRO/512/59112IMA z dnia 
14.06.2012 r. (wplynylo dnia 15.06.2012 r.), 
Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pailstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo 
znak: WZ .5562A4.2012 z dnia 12.06.2012 r. (wplynylo dnia 15.06.2012 r.), 
Urz'!d Marsza!kowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departament Strategii i Planowania 
Przestrzennego - pismo znak: PP-III.7634. 1. 145.2012.ADS z dnia 15.06.2012 r. (wplynylo 
dnia 19.06.2012 r.), 
Operator Gazoci,!g6w Przesy!owych GAZ-SYSTEM S.A. Odzia! w Tarnowie - pismo 
znak: TTA02.135.2012.GG.l z dnia 14.06.2012 r. (wplynylo dnia 19.06.2012 r.), 
PGNiG Dystrybucja S.A. - pismo znak: GM.2121.127(2).12 z dnia 18.06.2012 r. 
(wplynylo dnia 20.06.2012 r.), 
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s. 2 z dnia 
dnia 12 f.), 

Wojewoda Podkarpacki - pismo I-IV.743.1.51 z dnia 26.06.20 f. (wp:lyn~o 
dnia 12 r.), 

f. 

w pIsmo 
02.07.2012 

14 z 

- Panstwowy Wojew6dzki 
11. 11 15.EP z dnia 1 w 15 r.), 

Regionalny 
15 r. 

15 
11 8 z 15 f. 

15 
Ochrony z siedzib<t w Pfzemyslu -

w Rzeszowie - pismo znak: .5150.94.2015 z 27.07.2015 f. 
27.07.2015 

w 
.1 z 
.1 

Inspektof - pismo 12-2-27115 z dnia 
'fn.f'"np-"'24.07.2015 

sp 
21 

Do do Miejscowego 

o UIHVLll 

o dopuszczenie od 
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• 

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

Nie prognozuje sicr transgranicznego oddzialywania realizacji ustalen projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewaZ projekt 
Planu nie wprowadza funkcji, ktorych oddzialywanie rnogloby rniee zasicrg ponadlokalny, 
transgraniczny . 

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

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 237/5/2012 przy al. W. Witosa i ul. J. Wiktora w Rzeszowie, winien bye dokonywany 
zgodnie z art . 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i 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 przedstawione Radzie 
Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki 
realizacji planu rniejscowego. Nie rna wicrc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu 
rnonitoringu wplywu na srodowisko. 
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