
PODSUMOW ANlE I UZASADNIENIE 
DO MLEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO NR 28114/2016 


POMIE;DZY ULICAMI KWIA TKOWSKIEGO 

I ZIELONf\ W RZESZOWIE 


sporzqdzone stosowme do art. 42 pkt 2 i art. 55 I<st. 3 usfawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o udos /?pnianiu inJormacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetlstwa w ochronie 
.{rodmviska oraz 0 ocenach oddzialy11lania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z pai n. zm.) 

• 	 Informacje ogolne 
(synleza lIslalen planu oraz przebieg trybu Jormalno-prawnego sporzqdzenia planu, l!I tym inJormacja 
o udziale Jpoleczensl wa IV posli/powaniu) 

Przyst~pienie do sporz~dzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy ulicami Kwiatkowskiego i Zielon~ w Rzeszowie nas~pilo 
w oparciu 0 uchwaly Nr XXV 154112016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

Uchwal~ 0 przyst~pienie do sporz~dzenia planu zostal objyty obszar 0 powierzchni okalo 5,9 
ha., palozony w Rzeszowie na osiedlu Drabinianka, zlokalizowany pomiydzy ulicarni: 
Kwiatkowskiego i Zielon~. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy ulicatni 
Kwiatkowskiego i Zielon~ w Rzeszowie zostal podjyty ze wzglydu na dwa wnioski, kt6re wplynyly do 
Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ze strony wladz Uniwersytetu Rzeszowskiego wplyn~l wniosek 
o przeznaczenie dzialek 0 l<jcznej powierzchni 4,3 ha pod funkcje dydaktyczno-sportowe, wskazuj~cy 
jednoczesnie konkretne parametry proponowanej zabudowy. Drugi z wniosk6w zostal zlozony przez 
osoby prywatn~ i dotyczyl zmiany ustaleil. obowi~uj~cego planu ill 106/14/2005 - r "Drabinianka
Kaczenice" w Rzeszowie, uchwalony uchwal~ Nr XIII206/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 
czerwca 2015 r. w zakresie hnii zabudowy na obszarze oznaczonym na rysunku tego planu symbolem 
MN.2. 

Projekt platlU zostal przedstawiony do zaopi..Iliowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej w dni u 27 paidziemika 2016 r. 

W przedmiotowym projekcie planu teren opracowania przeznacza siy pod zabudowy 
mieszkaniow~ jednorodzinn~ oraz uslugow~ - uslugi ponadlokalne. Projekt nie narusza ustalen 
studiurn. Ustalenia projektu planu s~ zgodne ze Studium UwarunkowaiJ. i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym uchwal~ Nr XXXVIIIl13 /2000 
z dnia 4 lipca 2000 r. , z p6in. zm. StudiWTI okresla kierunki zagospodarowania przedmiotowego 
terenu pod zabudowy uslugow~ ponadlokaln~ oraz zabudowy jednorodzinn~. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiydzy 
ulicarni K wiatkowskiego i Zielon<j w Rzeszowie, wraz z niezbydnYlni dokumentami planistycznymi, 
w tym prognoz~ oddzialywania na srodowisko oraz prognoz~ skutk6w finansowych, zostal 
opracowany przez zesp61 projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa zgodnie z obowi~uj~cymi 
w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, Z p6in. ZITI.) oraz rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrnaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1587). 

• 	 Sposob przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko. 
Ihformacje dotycz~ce udzialu spoleczenstwa w procedu.·ze sporz~dzania planu. 

Prezydent MiastaRzeszowa., dnia 21 czerwca 2016 r. oglosil 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia 
Miejscowego Planu Zagospodat'owania Przestrzennego Nr 281 /4/2016 pomiydzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zielon~ w Rzeszowie - poprzez ogloszenie w prasie miejscowej- gazecie 
codziennej "Nowiny", obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa., a takze 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu 
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i ogloszeniu podano tennin i zasady skladania wniosk6w do projektu planu, (tennin skladania 
wniosk6w wyznaczono do dnia 22 lipca 2016 r.) 

W wyzej \vymienionym tenninie wplynyly dwa wnioski, jeden z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, a drugi od osoby prywatnej. Oba zostaly przyjyte do projektu planu. 

Na posiedzeniu w dniu 27 paidziemika 2016 r. Miejska Komisja Urbanistyczno 
- Architektoniczna pozytywnie zaopiniowala przedlozony projekt planu. 

Zostala r6wnoczesnie sporzCj.dzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowaniu Prognozy uwzglydniono, m.in. infonnacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sfonnulowano wnioski dotyc~ce przyjytych rozwiq,zar1 w projekcie planu w aspekcie 
ich WplYWll na srodowisko przyrodnicze, kulturowe i czlowieka oraz proponowane rozwi,!:zania 
maj,!:ce na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddzialywan na srodowisko, mog'!:cych 
wynikac z realizacji ustalen projektu planu. 

Nastypnie, 15 listopada 2016 r. projekt planu wraz z prognoz,!: oddzialywania na srodowisko 
zostal wyslany do zaopiniowania i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym 
przepisami prawa. 

Po wprowadzeniu zmian wynikaj~cych z uzyskanych opinii i uzgodnien, projekt planu wraz 
z prognoz,!: oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgl~du. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wglCj.du projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zielon'!: w Rzeszowie i prognozy oddzialywania na srodowisko, ukazalo siy 6 
grudnia 2016 r. Ww. projekt zostal 'vylozony do publicznego wgJ.,!:du w siedzibie Biura Rozwoju 
Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, w dniach od 14 gmdnia 2016 r. - 13 stycznia 
2017 r., w godzinach pracy biura. W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad 
rozwiq,zaniami przyjytyml w projekcie planu. 

Do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zielon'!: w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawi}, nie kr6tszym niz 14 dni 
od dnia zakonczenia okresu wylozenia projektu planu wraz z prognozi}, tj. do 27 stycznia 2017 r. 
wplynylo jedno pismo zawieraj,!:ce uwagi. 

Uchwal~ Nr X.XXIXl821120 17 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2017 r. 
zostal uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy 
ulicami Kwiatkowskiego i Zielon'!: w Rzeszowie. 

• 	 lnformacja, w jaki sposob zostaty wzitrte pod uwagtr i w jakim zakresie zostaty uwzgl~dnione 
ustaleoia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko 

Do projektu planu zostala sporz'!:dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz uzgodniony zakres 
prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Paitstwowym Powiatowym 
InspektoremSanitarnym w Rzeszowie. 

Na terenach objytych planem rue wystypuj~ obszary i formy przyrody podlegaj,!:ce ochronie na 
podstawie ustawy ,,0 ochronie przyrody". Dodatkowo obszar objyty planem polozony jest poza 
granicami obszar6w chronionego krajobrazu oraz poza ustanowionymi i potencjalnymi obszarami 
NATURA 2000. 

W prognozie tue sfonnulowano wtuosk6w, kt6re wymagalyby zmiany przyjytych rozwi¥ail. 
Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w projekcie planu. 

• 	 Informacje, w jaki sposob zostaty wzitrte pod uwagtr i w jakim zakresie zostaiy uwzgltrdnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognoz,!: oddzialywania na srodowisko przekazano do zaopiniowartia 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, plsmem znak: 

2 

http:wglCj.du


WOOSAI0A.147.2016.AP.3 z dnia 24 .11.2016 L (wplynylo w dniu 28.1l.2016 r.) zaopiniowal 
projekt planu bez wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projek'tll planu wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko projekt 
zostal przekazany do zaopiniowania do Pailstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 
w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Pismami: znak: PSNZA56.2l.2016 z dnia 23 .11.2016 r. (wplynylo w dniu 28.1l.2016 r.) oraz pismem 
znale SNZ.9020.11 .193.2016.EP z dnia 23 .11 .2016 r. (wplynylo w dniu 28.1l.2016 L) projekt pJanu 
zostal pozytywnie zaopiniowany przez te organy. Powyzsze opinie przyjyto do prac nad projektem 
planu. 

• 	 Informacje, w jaki spos6b zostaly wzi4tte pod uwag4t i w jakim zakresie zostaly uwzgl4tdnione 
zgloszone uwagi i wnioski: 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wymienione w rut. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Wnioski nozone na pods!. art. 17 pkt 2 ustawy: 
Ur~d Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego, pismo znak : 
RRXVIII.7634.116.2016.A.DS z dnia 04lipca 2016 r., wplynylo 6lipca 2016 r. 
Komenda Miejska PaiJ.stwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.21-2.16 
z dnia 8 lipca 2016 r. , wpfynylo 11 Jipca 2016 r. 
Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zabytk6w z siedzibq w PrzemysJu Delegatura w Rzeszowie, 
pismo znak: L.dz. UOZ-Rz-3.5150.58.2016 r., wplynylo 12 Jipca 2016 r. 
Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie- Oddzial w Sanoku, pismo znak: 
DEMJZG/Sanokl76/2016IRG z dnia 11 lipca 2016 r., wpfynylo 14 lipca 2016 r. 

Wnioski dodatkowe: 
PGE Dysaybucja SA Oddzial Rzesz6w, pismo znak:REIIRPIKKlP/2016/6/2086W/2016/7/189 
z dnia 4 Jipca 2016 r., wpfynylo 5 lipca 2016 r. 
Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Oddzial w Tarnowie, pismo znak: 
OT-DLA02.159.2016/2 z dnia 5lipca 2016 r. , wplynylo 12lipca 2016 r. 

2. Opinie i uzgodnienia do projektu planu zlozone w terrninie: 
Opinie do projektu planu: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pIsmo znak: 
WOOS.41OA.147.2016.AP.3 z dnia 24 Jistopada 2016 L, wplynylo w dniu 28 listopada 
2016r. , 
Marszalek Wojew6dztwa Podkru-packiego, brak pisernnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie 
odbioru pisma, 
Komenda Wojew6dzka Pailstwowej Straty Pozarnej w Rzeszowie, pismo znak: MZ.5562.31
2.16 .z dnia 251istopada 2016 L, wpfynylo w dniu 25 listopada 2016 r., 

Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne 

potwierdzenie odbioru pisma, 

Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismo znak: PSNZA56.21.2016 

z dnia 23 listopada 2016 r. - wplynylo w dniu 28 listopada 2016 r. 

Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, SNZ.9020.1l.193 .2016.EP z dnia 

23 listopada 2016 r. wplynylo w dniu 281istopada 2016 r. 


Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzydu Miasta Rzeszowa, brak pisemnej 


odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie odbioru pisma 
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Uzgodnienia do projektu planu: 
Wojewoda Podkarpacki, pismo znak: I-fV.743 .2.112.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r., wplynylo 
w dniu 8 grudnia 2016 r., 
Zarz~d Wojew6dztwa Podkarpackiego pismo znak: RR-XVIII.7634.2014 .2016.ADS z dnia 29 
listopada 2016 r., wplynylo w dniu 07 grudnia 2016 1'., 

Wojew6dzki Sztab Wojskowy, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie odbioru 
plsma, 
Bieszczadzki Oddzial Sh·aty Granicznej, brak pisernnej odpowiedzi - zwrotne potwierdzenie 
odbioru pisma, 
Wojew6dzki Urz~d Ocmony Zabytk6w z siedzib~ w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie, 
pismo znak: L.dz. UOZ-Rz-3 .S1S0.100.2016 z dnia 29 listopada 2016 r., wpIynylo w dniu 28 
listopada 2016 r. 
Delegatura Agencji Bezpieczenstwa Wewnytrznego w Rzeszowie, brak pisemnej odpowiedzi 
Z\'ITotne potwierdzenie odbioru pisma 
Okrygowy Urz~d G6miczy, pismo znak: KRO.Slll.lO 1.2016.KM L.dz.397601l1l2016 z dnia 
30 listopada 20 16r., wplynylo w dniu 1 grudzieiJ. 20 16 r. 
Miejski Zarz~d Dr6g, pismo znak:ID.7323.181.2016.JC Ldz. 21205 z dnia 23 listopada 2016 
r., wplynylo w dniu 24 listopada 2016 f. 

Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej w Krakowie, brak pisemnej odpowiedzi - zwrotne 
potwierdzenie odbioru pisma 

Wykaz dodatkowych opinii 
Operator Gazoci~g6w Przesylowych Gaz-System S.A. Oddzial w Tarnowie, pismo znak: OT
DL.402.1S9.2016/4 z dnia 29listopada 2016 r., wplynylo dnia 6 grudnia 2016 r. 

3. Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, w dniu 21 czerwca 2016 r., 

w gazecie codziennej "Nowiny", a takie poprzez obwieszczenie zarnieszczone na tablicach ogloszeiJ. 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacji PubJicznej (BIP) na stronie intemetowej 
Urzydu, w wyznaczonym terrninie do dnia 22 lipca 2016 f. , do Prezydenta Miasta Rzeszowa zlozono 
2 wnioski do planu. 

4. Uwag.i: 
Do wylozonego do publicznego wgl~du w dniach od 14 grudnia 2016 f. do 13 stycznia 2017 

r. projekm Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego r 28114/2016 pomiydzy ulicaruj 
Kwiatkowskiego i Zielon~ w Rzeszowie, w tenninie skladania uwag do dnia 27 stycznia 2017 r., 
wplynylo jedno pismo zawieraj~ce uwagi dotycz~ce przyjytych w projekcie planu rozwiij.zan. 
Zarzij.dzeruem Nr VIlli 007/20 17 Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygn'!l 0 nieuwzglydnieniu uwag 
wniesionych do projektu planu. Infonnacja 0 podjytych rozstrzygniyciach w fonrue zarz~dzenia 
zostala zamieszczona w Biuletynie Infonnacji Publicznej na stronie internetowej Urzydu Miasta 
Rzeszowa. 

S. Uchwalenie: 
Projek't Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 28114/2016 pomiydzy 

ulicamj Kwiatkowskiego i Zielon~ w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia wraz 
z zal~cznikami. Zal~cznik ill 3 do uchwaly stanowi rozstrzygniycie 0 sposobie rozpatrzenia uwag 
zlozonych do ustalen przyjytych w projekcie planu, a nieuwzglydnionych przez Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. Rada Miasta r6wruez nie uwzglydrula tych uwag. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 778, z p6in. zm.) plan miejscowy uchwala rada groiny, po stwierdzeniu, ze nie narusza 
on ustalen studium, rozstrzygaj~c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 
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sposob6w realizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta Rzeszowa po 
stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studiurn, rozstrzygaj<j.c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia 
nieuwzglydnionych uwag, przyjyla plan uchwal<j. Nr XXXIXl821120 17 z dnia 8 lutego 2017 r. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz~cego transgraoicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycz<j.cego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj<j. rnoZliwosci takiego oddzialywania. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod i czltstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowien dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 2811412016 porniydzy ulicami Kwiatkowskiego i Zielon<j. w Rzeszowie winien bye dokonywany 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z p6in. zm.), w ramach oceny zmian zachodz<j.cych w zagospodarowaruu 
przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te "vinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencji Rady Miasta Rzeszowa. Wyrtiki tych ocen winny bye przedstawiane Radzie Miasta. 

Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodov,riskowe skutki realizacji 
planu. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla tego pJanu specjalnego systernu monitoringu wplywu na 
srodowisko. 

/ 
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mgr in~ ell. Alina R iiicZllk;m 
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