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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 248/1612012 

w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art, 55 ust.3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udost?pnianiu 
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 - prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczenstwa w post?powaniu) 

Do sporzqdzenia projektu planu Nr 248116/2012 w rejonie al. Annii Krajowej oraz 
al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie (plan Nr 248116/2012) przyst,!piono na podstawie uchwaly Rady 
Miasta Rzeszowa Nr XLIV1854/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej uchwal,! 
Nr XII183/2015 r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r. 

Plan Nr 248116/2012 sporz'!dzony zostal dla terenu, na kt6rym obowi¥uje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 116/24/2005 "Blonia Papieskie" w rejonie skrzyzowania 
al. Annii Krajowej i al. gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie uchwalony uchwal,! Nr VII88/2007 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2007 r., ogtoszon,! w Dzienniku Urz((dowym Wojew6dztwa 
Podkarpackiego Nr 8 poz. 307 z dnia 21 lutego 2007 r. 

Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zmian(( ustalen WW. planu wyst,!pili: 
Ks. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najswi((tszego Serca Pana Jezusa Katedra 
w Rzeszowie, wnoszqc 0 dopuszczenie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku 
garazowego zlokalizowanego na zapleczu budynk6w Katedry oraz 0 dopuszczenie zabudowy 
przestrzeni pomi((dzy budynkiem Katedry a cz((sci,! mieszkaln,! z przeznaczeniem na budow(( 
nowej zakrystii; wniosek zmieniony zostat w trakcie opracowania planu - zrezygnowano 
z zamiaru budowy zakrystii i wniesiono 0 dopuszczenie realizacji katakumb w budynku Katedry; 
Filma "WATKEM" z prosb,! 0 umozliwienie przykrycia istniej,!cego cieku wodnego - potoku 
Czekaj i budow(( parkingu w rejonie obiekt6w Finny "Watkem". 

Przeprowadzona analiza zasadnosci przyst,!pienia do sporZ4dzenia zmiany obowi'!Zuj,!cego planu 
(opracowania nowego planu) wykazata mozliwosc uwzgl((dnienia ztozonych wniosk6w. 

Plan Nr 248116/2012 ustala nowe zasady zabudowy i zagospodarowania teren6w, wynikaj::j.ce 
z uwzgl((dnienia WW. wniosk6w. Na terenie przeznaczonym pod obiekty zwi,!zane z kultem religijnym 
plan dopuszcza mozliwosc realizacji katakumb oraz budynku pomocniczego z funkcj,! gospodarcz,!, 
garazow'! i toalet publicznych, poza tym nakazuje zachowanie istniej::j.cej fonny architektonicznej 
zesporu katedralnego. Na terenach przeznaczonych pod wody powierzchniowe sr6dl'!dowe, plan ustala 
mozliwosc przykrycia powierzchni potoku i lokalizacji na nim parking6w. Ponadto ustalenia planu 
uzupetniono 0 wskainiki urbanistyczne wymagane do okreSlenia w planie miejscowym, stosownie do 
znowelizowanych przepis6w ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ustalenia planu nie naruszaj,! ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa, kt6re dla przedmiotowych teren6w okresla kierunek 
zagospodarowania odpowiednio pod: usrugi ponadlokalne, usrugi komercyjne z dopuszczeniem usrug 
publicznych, dziatalnosci gospodarczej pozarolniczej lub zabudowy przemyslowo-usrugowej oraz na 
fragmencie pod ogrody dziatkowe w bezposrednim s,!siedztwie drogi publicznej. 

Przyj((te w projekcie planu ustalenia uwzgl((dniaj,! wyst((puj,!ce uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi::j.zania funkcjonalno-przestrzenne z terenami 
s,!siednimi. 
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Projekt planu wraz z prognoz~ oddzialywania na wy!ozony do 
wgl~du, w dniach od 18 do 16 czerwca 2016 r. W 7 czerwca 2016 r. odbyla 
pUbliczna nad przyjytyrni w 

Uzasadnienie wyborn przyjlttego dokl.lmentl.l W odniesieniu do rozpatrywanych rflo • .....,.~7~ 
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Studium Kierunk6w Lagm;DOOar 
Miasta uchwalonego 13/2000 z dnia 4 lipca 

2000 f., z p6Zn. zm., 
ustalen obowillzuj,!cego Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 11 

al. i gen. W. 
Nr VI/88/2007 Rzeszowa z dnia 30 
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Monitoring skutkow realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 248/16/2012 w rejonie al. Armii Krajowej oraz al. gen. W. Sikorskiego 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, poz. 778 , poz. 904 i poz. 961), w ramach oceny zmian zachodZ<!cych 
w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu wraz ze zrnian~. 

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 rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu rnonitoringu 
wplywu na srodowisko. 
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