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Podsumowanie i uzasadnienie 


Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 11312112005 w rejonie ul. Marusarzowny i ul. Solskiego w Rzeszowie 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust.3 uslawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udost?pnieniu injormacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na .~rodowisko (Dz. U z 2016 r., poz.353) 

Informacje ogolne 
synteza ustalen miejscowego planu oraz przebiegu trybu jormalno - prawnego sporzqdzania planu, 
w tym injormacja 0 udziale spoleczenstwa w postf.(powal1iu 

Plan zosta4 opracowany na podstawie uchwa+y Nr XLII/214/2005 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
30 sierpnia 2005 L, W sprawie przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 113121 /2005 w rejonie ul. Marusarz6wny i ul. Solskiego w Rzeszowie. Przestankq 
podjycia uchwa+y Nr XLIII214/2005 Rady Miasta Rzeszowa byt zamiar ustalenia w planie 
przeznaczenia teren6w oraz okreslenia szczeg6lowych zasad zagospodarowania terenu w celu 
ksztaltowania tadu przestrzennego . Planem objyto obszar 0 powierzchni okoto 0,45 ha, kt6ry potozony 
jest w p6tnocno - wschodniej cZysci miasta Rzeszowa, pomiydzy ulicami Marusarz6wny i ul. Solskiego 
na osiedlu Mieszka I. 

Na terenie proponowanym do sporzqdzenia planu nie obowiqzuje zaden miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w stanie istniejqcym to teren nieurzqdzony, zakrzaczony, 
niezagospodarowany. 

Potrzeba opracowania miejscowego planu wynikata w zwiqzku z utratq waznosci Miejscowego 
Planu Szczeg6towego Zagospodarowania Przestrzennego Ozielnicy "Nowe Miasto", kt6ry 
obowiq,zywal do 31 grudnia 2003 r., w kt6rym teren ten byt przeznaczony pod cel publiczny, tj . ustugi 
oswiaty, w szczeg61nosci przedszkole, a do czasu realizacji ustugi oswiaty dopuszczona byta realizacja 
teren6w zielonych w szczeg61nosci z placami zabaw. 

W Studium Uwarunkowall i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa w dniu 41ipca 2000 r. , na terenie objytym planem wskazano 
kierunek lokalizacj i uslug publicznych lokalnych, w zgodnosci z obowiqzujqcym w tym czasie 
miejscowym planem szczeg6towym zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto". 

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie 
ul. Marusarz6wny i ul. Solskiego w Rzeszowie wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, 
w tym z prognozq oddzia+ywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w finansowych zostat 
opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., poz.778) w zwiqzku z artA ust.2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy 0 Pal,stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami 
(Oz. U. z 2010 r. nr 130, poz.87 I ) oraz przepisami Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Oz. U . Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporzq,dzania projektu miejscowego planu przeprowadzono strategicznq oceny 
oddzia+ywania na srodowisko z zapewnieniem udziatu spoteczenstwa, stosownie do wymog6w ustawy 
z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnieniu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoteczenstwa w ochron ie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywan ia na srodowisko (Oz. U. z 2016 r., 
poz.353). 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie 
ul. Marusarz6wny i ul. Solskiego na osiedlu Mieszka 1 w Rzeszowie zostat sporzqdzony z dochowaniem 
obowiqzujq,cych procedur wynikajqcych z ww ustaw. 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 25 paidziernika 2005 r., ogtosit 0 przystqpieniu 
do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie 
ul. Marusarz6wny i ul. Solskiego w Rzeszowie, poprzez ogtoszenie w miejscowej prasie lokalnej "Super 
Nowosci ", przez obwieszczenie na tablicach ogtoszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa . W ogtoszeniu 
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lokalizacji przedszkola publicznego na tym terenie z uwagi na wystarczaj'lq ilose placowek tego typu 
w bezposrednim s'lsiedztwie planowanego przedszkola. 

Zarz'ldzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr Vll1705/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. uwagi 
nie uwzglydniono. Maj'lc na uwadze to, ze w miejscowym planie nalezalo ustalie przeznaczenie terenow 
dla realizacji celu publicznego, wynikaj<}.cego z trdci zfozonych wnioskow wynikaj'lcych z potrzeb 
mieszkal1cow osiedla Mieszka 1- zasadnym bYfo nie uwzglydnienie uwag. 

Uchwal'l Nr XXVIlI585 /2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/2112005 w rejonie ul. Marusarzowny 

i ul. Solskiego w Rzeszowie, tym samym uwagi zlozone w dniu 24 stycznia 2008 r. i 2 czerwca 2016 r. 

nie zostaty uwzglydnione. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakresie zostaly uwzgl-rdnione 
wyniki post-rpowania dotycz~cego transg."anicznego oddzialywania na srodowisko, jei:eli, zostalo 
przeprowadzone 

N ie zachodzita potrzeba postypowania dotycz'lcego transgranicznego oddzia-tywania na 
srodowisko, poniewaz projekt planu nie wprowadza funkcji, ktorych dzialanie mogfo by miee zasiyg 
ponadlokalny, transgraniczny. 

Informacja w jaki sposob zostaly wzi-rte pod uwag-r i w jakim zakl-esie zostaly uwzgl-rdnione 
propozycje dotycz~ce metod i cz-rstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkow realizacji 
postanowien dokumentu 

Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 133/21 /2015 w rejonie ul. Marusarzowny i ul. Solskiego w Rzeszowie winien bye dokonywany 

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 778), w ramach oceny zmian zachodz'lcych w zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz dokonywani a 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 ma wiyc potrzeby okrdlania dla planu specjalnego systemu monitoringu wptywu na 

srodowisko. 
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