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I UZASADNIENIE 

PrLestrLennego 
na Dwor.tysku" 

spi')rzqazOlle stosownie do art. 42 2 i art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 2008 r. 0 ua.')st,flJlllaniu 
o srodowisku i udziale w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 

IvlrhinhTwnnin na srodowisko U. z 2016 r., poz. 353 961 i 

w 

Na tzw. droga serwisowa 
Przez teren przebiegaj~ sieci infrastmktury 

technicznej w tym trzy od obowi¥uj~ kontrolowane 

przyspieszonego (poszerzenie uL o 
z chodnikiem oraz dwukiemnkow~ od 
pasem zieleni. Przewidziano 
lokalizacjy kiosk6w przy nr7"["'" 

powodowanego przez u..n:rtlrAn!1"'Iil?'AHl rI ....r\rrt 1 Tc1-,,1~1"'Ir.. e<L-1"'''':n/'''; 

z terenami 



Plan wraz z niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoZAl oddzialywania 
na srodowisko oraz prognozq skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie z obowi<jZUj,!cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., poz. 778z poin. zm.) w zwi¥ku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Pailstwowej lnspekcji Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami 
(Oz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz rozporz,!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mleJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Oz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587). 

W trakcie sporz,!dzania projektu planu przeprowadzono strategiczn'! oceny oddzialywania 
na srodowisko z zapewnieniem udziaru spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 r., 
poz.353, z p6Zn. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 24 czerwca 2008 r. w prasie miejscowej "Nowiny" Gazeta 
Codzienna, oglosil 0 przyst'lpieniu do sporz'ldzenia planu a true poprzez obwieszczenie na tablicach 
ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (SIP) na stronie 
intemetowej Urzydu. W obwieszczeniu i ogloszeniu podano termin oraz zasady skladania wnioskow 
do projektu planu. W wyznaczonym terminie, tj. od 24 czerwca do dnia 18 Jipca 2008 r. 
zainteresowani mogli wnosic wnioski do projektu planu. W tym terminie nie wplyn'lt zaden wniosek. 
Wszystkie wnioski od instytucji i organ ow, a takze wnioski os6b zainteresowanych, zlozone 
po terminie zostaly przeanalizowane w trakcie sporzqdzznia projektu. W czasie trwania procedury 
zainteresowane osoby informowane byly na bie4co 0 postypach w opracowaniu projektu. 

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2009 r. Miejska Komisja lJrbanistyczno - Architektoniczna 
pozytywnie zaopiniowala projekt planu. 

Po pozytywnym 7zopiniowaniu i uzgodnieniu projektu planu przez wlaSciwe organy i instytucje, 
projekt planu wraz z prognoZAl oddzialywania na srodowisko, zostal wylozony do publicznego wgl'ldu 
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Mickiewicza 11, w dniach od 6 do 27 lipca 
2009 r. Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wgl,!:du ukazalo siy w dniu 
25 czerwca 2009 r. w miejscowej prasie "Nowiny" Gazeta Codzienna na tablicach ogtoszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej Urzydu. 
Okreslono zasady skladania uwag. W dniu 16 lipca 2009 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad 
rozwi'lzaniami przyjytymi w projekcie miejscowego planu Nr 167/6/2008 - "droga na Oworzysku". 
Do projektu planu, w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 11 sierpnia 2009 r. wplynyly uwagi, kt6re 
zostaly rozpatrzone ZarZAldzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr V/980/2009 z dnia 31 sierpnia 
2009 r. Uwag nie uwzglydniono. 

lnformacja 0 podjytym Zarz,!:dzeniu Prezydenta Miasta zostala zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Rzeszowa. 

Prace nad planem zostaly zawieszone m. in. w zwi'l:Zku z rozpoczyciem realizacji inwestycji 
(ulicy Ludwika Chmury) w oparciu 0 decyzjy 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej, co 
moglo wymagac korekty ustalen projektu planu, w przypadku nieprzewidzianych kolizji przy 
realizacji drogi. 

Prace planistyczne nad projektem planu wznowiono w 2016 r., ze wzglydu na postypuj,!:ce 
zainwestowanie strefy przemyslowej oraz terenow przyleglych w celu zabezpieczenia rezerwy terenu 
pod drogy 0 docelowych parametrach 
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dostosowano ustalenia przepisow prawa. W zwiqzku z nrl'.krW7C 

zostal 

Projekt do wraz z lis4 
Nr XXXIV1708/2016 z 22 16 r. Rada Miasta Rzeszowa 

Zagospodarowania 167/6/2008 - "droga na 
1edno!cze:snle 0 Rada Miasta Rzeszowa nie 

• Uzasadnienie WYborn Drzviete20 dokumen W odniesien 

ogramczona 

dokumentu Studium Uwarunkowan i 
uchwalonego uchwal1j. Nr XXXVIVl13/2000 z dnia 4 lipca 

plan bye 

1J1<111<11.::11 przebiegow 
infrastruktury 

Pr.,."",tr....<>nn<>"'r> Nr 15611112007 w wraz ze 

p,,,,{,parl Z32:0SDodarowama terenu. 
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" 
.,4''''..,.,.... 1. 

" zakresie 

ustalenia zawarte w proe:nozie 

oddzialywania ustalen planu 
na srodowisko uwzglydniono, m.in. informacje zawarte 

na potrzeby niniejszego planu 

oraz Dyrektorem Ochrony Srodowiska w 
" ....£,Lr+.,.."'...... "'''' .... "".......,,,''' w Rzeszowie. 


uwag~ i w Jakim zakresie zm,uuy u'wze:le,dnlOlle 
mowa wart. 57 i 58 WW...~4'n~~,. 

167/6/2008 

uwag. 

Przestrzennego Nr 

na srodowisko zostal 
do Inspektora Sanitamego w 

do tlLI4UUlIll;;lIlii 

BRMRJ7323/37/307/2009 z dnia 11 maja 2009 r.) 

12-2-23/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. kt6re wplynylo w dniu 


10 projekt planu. 

na 

]0.4. 

l,."U"',LVI Sanitamy w Rzesz()wie 6 

z J1 2016 r., kt6re wplyn~o w dniu ] 3 2016 r. UL,,",VUIII 
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II 

uzgadn ian ia 

W jaki sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie Zm,tallY "Ul701~'i1 

i wnioski; 
y przez inne organy niz wymienione wart 57 i 

na 

ww. 

o prZYS14pleOi 

W I"-LV:)L.V 

4 r., 

z 0.0. 

z dOia 27 czerwca 

z 

Wojewoda Podkarpacki, VUUL.I(11 

z dnia 7 Jipca 2008 L, wnlvnpl", 

Gospodarki Pr7P"tr7pnnpi 

L, 

Operator Gazoci~g6w Przesylowych znak: 

TT-0300-64/08 Jas/GG/O 1 z dnia 8 lipca L, wpfynylo w 

VUU.W:11 

r., 

Podkarpaeki Ur~d Wojew6dzki w Rzeszowie, znak: 

SRIV-0718-2/88/08 z dnia 14 lipea 2008 r. , r., 

Marszalkowski Wojew6dztwa w znak: PBPP

185/08 z dnia 15 lioea 2008 L, wplynylo w dniu 21 

PGE Rzeszow Sp. z 0.0. znak: RDE 1 
z dnia 14 

'GDDKiA 

21 lipca 2008 r., 

IIMS/08 

r. 

r., 

w 

);> 

);> 

12 marca 2009 r., 

W6jt z 21 2009 r. 

w dniu 25 2009 r. 

5 



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismo znak: RDOS-18-WOOS-7048-5

79/09/ad z dnia 6 lipca 2009 L wprynylo w dniu 9 lipca 2009 L 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie - pismo znak: I.IV.7041-2-58/09 z dnia 20 maja 2009 r. 
wplynylo w dniu 26 maja 2009 L 

Miejski ZarZ4d Dr6g i Zieleni w Rzeszowie - pismem znak: MZDiZ -ID.WK.5544-72-1/167/09 
L. Dz.6597 z dnia 28 maja 2009 L, kt6re wprynylo w dniu 29 maja 2009L wni6s1 uwagi do 

projektu planu. 


- Prezydent Miasta Rzeszowa, pismem znak: BRMRl7323/3 7/419/2009 w dniu 30 czerwca 

2009 L przekazal ponownie projekt planu do uzgodnienia, w zwi¥ku z dokonaniem korekt 


ukladu komunikacyjnego - uzgodnienie nastC!pilo zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-2-23/09 

z dnia J czerwca 2009 L, wplynylo w dniu 2 czerwca 2009 r. 


ZarzC!d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR.VI.KM.7323/1-11 0/09 

z dnia 2 czerwca 2009 r., wprynylo w dniu 10 czerwca 2009 r. 


Dyrektor Regionalnego ZarzC!du Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: NU-5060-R-63
345 I1AS/09 z dnia 08 czerwca 2009 r., wprynylo w dniu 12 czerwca 2009 L 


Komenda Miejska Panstwowej Stra.zy Pozamej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562/13-2/09 


z dnia 8 czerwca 2009 L, wprynylo w dniu 12 czerwca 2009 r. 


Karpacka Sp6lka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak: KSG III/40/9/09 z dnia 18 maja 2009 L, wprynylo w dniu 22 maja 2009 r. 

Podkarpacki ZarzC!d Melioracji i UrZ4dzen Wodnych w Rzeszowie - pismo znak: IRZ
505/385/09 z dnia 25 maja 2009 r., wprynyto w dniu 2 czerwca 2009 r. 

PGE Dystrybucja Rzesz6w Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Energii Rzesz6w Teren - pismo znak: 
RDE I-I 6461MPZP/2009 z dnia 28 maja 2009L, wplynylo w dniu 4 czerwca 2009 r. 


Operator GazociC!g6w Przesytowych Gaz-System S.A. Oddziat w Tarnowie - pismo znak: 

TT-0300-37/09 Jas/GG/Ol z dnia 2 czerwca 2009 r., wptynylo w dniu 5 czerwca 2009 r., 


II. Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejski ZarZ4d Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: rD. 7323.72.2016.WK L.dz.11525 z dnia 4 lipca 


2016 L, wptynylo w dniu 5 lipca 2016 L 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.456.14.2016 


z dnia II lipca 2016 L, wprynylo w dniu 13 lipca 2016 r. 


ZarZ4d Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - pismo znak: RR-XVITI.7634.121. 

20 16.ADS z dnia 12 lipca 20 16L, wprynylo w dniu 18 lipca 2016 r. 


Wojew6dzki UrZ4d Ochrony Zabytk6w z siedzibC! w Przemyslu, Delegatura w Rzeszowie 

pismo znak: L.dz.UOZ-Rz-3.5150.60.2016 z dnia 19 lipca 2016 r., wprynyto w dniu 20 lipca 

2016 r. 


Komenda Miejska Panstwowej Stra.zy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.23-2.16 

z dnia 8 lipca 2016 r., wprynyto w dniu 11 lipca 2016 r. 


Podkarpacki Panstwowy Wojew6dzki lnspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: 

SNZ.9020.1l.l1 0.2016.AL z dnia 4 Iipca 2016 L, wprynylo w dniu 5 Iipca 2016 r. 
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Nie '\:tfnhrnp;nt na srodowisko. 

wraz z 1"\l"'I"\OTll"\'7oOprojektu 
13 wrzesnia 2016 r. oraz w 

wyznaczonym zakoiiczenia okresu projektu, 
16 r., uwaga, zostata rozpatrzona 

Rzeszowa Nr VW846/20 16 z 18 paidziernika 2016 r. 
wpiynyty prognozy oddziatywania na srodowisko. 

sposobu uwag zawierajq ww. Zarzqdzenia. 

Rzeszowa z!ozone do ustaleii projektu 
Nr 167/6/2008 - "droga na 

Ud.II:>lWV Bqkowie 

oznaczonego na 

i Marek na 

oraz na pismie w dniu 28 
ozna(~z(mego na 

opracowania 
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Uwagi nie zostaly uwzgl«dnione przez Rad« Miasta Rzeszowa. Szczegolowe uzasadnienie sposobu 

rozpatrzenia uwag zawiera zal~cznik or 3 do uchwaly Nr XXXIV/708/2016 Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 22 listopada 2016 r. 2016 r. 

• 	 Wyniki post~powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jeieli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba post«powania dotyc~cego transgranicznego oddzialywania na 

srodowisko, gdyz ustalenia projektu z planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddzialywania. 

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

Monitoring skutkow real izacj i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 167/6/2008 - "droga na Oworzysku", 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, z pom. 

zm.), w ramach oceny zmian zachod~cych 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 Nr 167/6/2008 - "droga na Oworzysku". 

Nie rna wi«c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu rnonitoringu wplywu 

na srodowisko. 

,..~Azu.-	 Zup. PREZYIlENTA MIASTA RZESZOWA 

~ 	 Stalllr:At~w 
mmCA m m ENTAMIASTA RZESZOWA 

.~ 

oJ. U 1-<0 1<UZWOJU 
MIASTA R7ESZOWA 
35-0(jO RLC!W~W. ui. Slowackiogo 9 
loi. 0.17 : •.. : " " I !Il · ,MIll'! 02 
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