
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 229/15/2011 PRZY UL. SZPITALNEJ W RZESZOWIE. 


~porzqdzone stosownie do art. 42 pkl 2 i arl. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 0 udOslr;pnianiu 
informac-Ji 0 Srodowisku i j ego ochronie. udziale spnleczenstwa w ochronie ,,:rodowiska om z 0 ocenach 
oddzialy waniana .~rodowisko (Dz. U z 2016 r. , poz. 353 z pOin. zm.) 

• 	 Informacje ogolne(synteza ustaleii planu oraz przebieg trybu fonnalno - prawnego 
sporz~dzenia planu,w tym informacja 0 udziale spoleczeiistwa w post~powaniu). 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229/15/2011 przy 

ul. Szpitalnej w Rzeszowie zostal opracowany na podstawie uchwaly Nr XX1ll458/20 11 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 14 glUdnia 2011 r. Przeslank~ podjycia uchwaly Nr XXW45 8/20 11, byl zarniar 

ustalenia przeznaczenia terenow oraz okres1enia sposobu ich zagospodarowania. 

Opracowaniem objyto obszar 0 powierzchni 1,11 ha polozony w centIUm miasta przy 

ul. Szpitalnej, ul. Wierzynka i ul. Baldach6wka. 

Projekt planu zostal opracowany przy uwzg1ydnieniu wszystkich uwarunkowan wystypuj~cych na 

obszarze objytym planem i zgodnie z ustaleniami Stucliurn Uwarunkowan i Kierunkow 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonym przez Rady Miasta Rzeszowa 

uchwal~ Nr XXXVllIJ 13/2000 w dniu 4 lipca 2000 r., z poin. zm. W Studimn, w projektowanej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej , na obszarze objytym planem, przewiduje siy lokalizacjy uslug 

centrotworczych (uslugi publiczne lokalne i ponadlokalne, usrugi komercyjne oraz zabudowa 

mieszkaniowa). Przyjyte w projekcie planu rozwi~ania, uwzglydniaj~ wystypuj~ce uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego, W tym powi~ania funk cjonalno-przestrzenne z terenami 

s~siednimi . 

Projekt planu wraz z niezbydnymi dokumentarni planistycznymi, w tym prognoz~ oddzialywania 

na srodowisko oraz prognoz~ skutkow finansowych, zostal opracowany zgodnie z obowi~uj~cymi 

w tym zakresie przepisarni ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Oz. U. z 2016 r. , poz. 778, z pom. zm.) oraz przepisami rozporz~dzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projeh'1u miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Oz. U. z 2003 r. , Nr 164, poz. 1587) . 

W trakcie sporz~dzania projektu planu przeprowadzono strategiCZl1'l oceny oddzialywania na 

srodowisko z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie do wymogow ustawy z dnia 
3 paZdziemika 2008 r. 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 

spo}eczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 r., 

poz. 353 z pom. zm.). 

Prezydent Miasta Rzeszowa, w dniu 12 stycznia 2012 r. , oglosil 0 podjyciu uchwaly 

o przyst~pieniu do sporz~dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, w prasie miejscowej - Gazecie Codziennej 

"NOWTNY" oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa, a takze 

w Biuletynie Inform acj i Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzydu. W obwieszczeniu 

i ogloszeniu podano termin (do dnia 10 lutego 2012 r.) i zasady skladania wnioskow do projektu 

planu. Po ogloszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu, w wyznaczonym tenninie, nie wplyn~l 

zaden wniosek od osob zainteresowanych. 

Projekt planu zostal opracowany przez zespol pracownikow Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 229115/20 J 1 przy 

ul. Szpitalnej w Rzeszowie, zostal sporz~dzony wraz z prognoz~ oddzialywania ustalen projektu planu 



na srodowisko. Zakres prognozy uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska 
w Rzeszowie i Pailstwowym Powiatowym Tnspektorem Sanitamym w Rzeszowie. Przy opracowaniu 
prognozy uwzglydniono m.lll . infonnacje zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym, 
przygotowanym na potrzeby projektu p1anu. 

Projekt planu byl przedstawiany na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej w dniach: 19 marca 2013 r., 13 sierpnia 2013 r. oraz 14 paidziemika 2014 r. 

Przedstawione projekty planu uwzglydnialy wnioski i wytycz~e konserwatorskie Podkarpackiego 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Przemyslu, zawarte w pismach znak: UOZ-Rz
3.5150.6.2012 z dnia 1 lute go 2012 r. oraz znak: UOZ-Rz-3.5150.6.2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

Pracom nad planem towarzyszyly gon~ce dyskusje w srodowiskach opiniotw6czych. Dotyczyly 
one sposobu, w jaki naleZy zagospodarowac ten szczeg61nie wazoy dla miasta obszar. W celu 
znalezienia najlepszego rozwi4Zania, Stowarzyszenie Architekt6w Polskich oglosilo w dniu 4 lutego 
2015 r., konkurs pn. "Zabudowa Placu Gamcarskiego w Rzeszowie". W podzielonym na 2 etapy 
konkursie, zwyciyzyl zesp61 z Hiszpanii w skladzie: Joanna Jydrus-Cabrera, Juan Jose Baena Martinez 
oraz Marta Gomez Mmtinez. 

Zwyciyska praca zaprezentowala swieze spojrzeuie na zabudowy Placu Garncarskiego j stala siy 
punktem wyjscia do opracowania nowej wersji projektu planu, kt6rq przedstawiono w dniu 16 marca 
2016 r. na posiedzeniu MKUA. 

W kwietniu 2016 r. projekt mpzp wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko zostal wyslany 
do zaopiniowania i uzgOdnieil. Projekt mpzp wraz z prognOZq oddzialywania na srodowisko zostal 
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodm·owaniu przestrzennym, organy, za wyjqtkiem Podkarpackiego 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Przemyslu (pismo znak: UOZ-Rz-3.5150.37.2016 z dnia 
20 kwietnia2016 r.). 

Po dokonaniu korekt (w tym: zmiany granic stanowiska archeologicznego nr 17 w Rzeszowie 
/AZP 103-76/56/, wynikajqcych z Zarzqdzenia Nr VITJ643/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. Prezydenta 
Miasta Rzeszowa w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytk6w), projekt planu przeslano 
wczerwcu 2016 r. do ponownych uzgodnien. Pismem znak: UOZ-Rz-3.5150.37 .2016 zdnia 15 
czerwca 2016 r., Podkarpacki W ojew6dzki Konserwator Zabytk6w w Przemys1u, ponownie nie 
uzgodnil przedlozonego projektu planu. 

Decyzjq z dnia 9 wrzesnia 2016 r., Podkarpacki Wojew6dzki Konserwator Zabytk6w 
w Przemyslu, wpisal do rejestru zabytkow nieruchomych wojew6dztwa podkarpackiego, pod 
numerem A - 1417, kamienicy przy ul. Szpitalnej 12 w Rzeszowie, polozonq na dzialce nr 1041, obr. 
207 Rzesz6w - Sr6dmiescie wraz z otoczeniem tj. dzialkq 1041. W zwi4Zku z powyzszym, 
wprowadzono kolejne zrniany w projekcie planu, ustalajqc zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu U/MW.3, uwzglydlliajqc nowe uwarunkowania w zakresie ochrony zabytk6w. 

Projekt planu przeslano w listopadzie 2016 r., do ponownych uzgodnien, do Podkmvackiego 
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Przemyslu. Pismem znak: UOZ-Rz-3 .5150.37.2016 
z dnia 28 listopada 2016 r., projekt planu zostal uzgodniony. 

Ogloszenie i obwieszczenie 0 terminie wylozenia do publicznego wglqdu ukazalo siy w dniu 23 
listopada 2016 r. w miejscowej prasie- Gazecie Codziennej "NOWINY", na tablicy ogloszen 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Infonnacji Publicznej na stronie intemetowej Urzydu. 
Okreslono zasady skladania uwag. Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko byl 
wylozony do publicznego wglqdu od dnia I grudnia 2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. W dniu 15 
grudnia 2016 r. odbyla siy dyskusja publiczna nad przyjytymi rozwi4Zaniami w projekcie planu. 
Tennin skladania uwag uplynql w dniu 13 stycznia 2017 r. 

Do projektu planu, w tenninie okreslonym w ustawie wplynyly uwagi, kt6re zostaly rozpatrzone 
Zm·zqdzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VIlI988/20 17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarzqdzenie 
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zostalo zamieszczone w Biuletynie lnfonnacji publicznej (BlP) na stronie intemetowej Urzydu Miasta 
Rzeszowa. 

Nieuwzglydnione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa uwagi, dotyczqce ustalen projektu planu, 
zostaly przedstawione Radzie Miasta w celu rozpatrzenia. 

Po wyczerpaniu procedwy fonnalno-prawnej opracowania planu mleJscowego, projekt planu 
zostal przedstawiony Radzie Miasta Rzeszowa, w celu uchwalenia. 

• 	 Uzasadnieoie wyboru przyj~tego dokumeotu w odniesieoiu do rozpatrywanych rozwh}zan 
alterna tywoych. 

W trakcie sporzqdzania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 
22911512011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, nie byly rozpatrywane rozwiqzania aIternatywlle. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwagft i w jakim zakresie zostaly uwzglftdniooe 
ustaleoia zawarte w progoozie oddzialywaoia oa srodowisko. 

Do projektu planu zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania na srodowisko. Przy 
opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. infonnacje zawarte w opracowaniu 
ekof~ograficznym, przygotowanym na potrzeby planu oraz zakres prognozy, uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie i Pailstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

Ustalenia projektu planu uwzglydniajq wymagania ochrony srodowiska, w tym gospodarowania 
wodami i ochrony grunt6w roInych i Idnych. Przyjyte rozwiqzania oparte zostaly na opracowaniu 

ekofizjograficznym i zweryfikowane w prognozie oddzialywania na srodowisko, sporzqdzonej na 
potrzeby projektu planu. 

W celu przeciwdzialania potencjalllym negatywnym skutkom oddzialywail, wynikajqcych 
z ustalen projektu planu na poszczeg6lne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady: 

- ochrony powietrza - poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsi((wziyc mogqcych znaCZqCO 
oddzialywac na srodowisko, przedsiywziyc zwiqzanych z ernisjq gaz6w, pyJ6w i opar6w do 
powietrza oraz przedsiywziyc wymagajqcych otwartego skladowania towar6w a takze 
lokalizowania stacji paliw gazu plynnego, myjlli samochodowych, stacji kontroli pojazd6w oraz 
obiekt6w handlu wielkopowierzchniowego, 
zaopatrzenie w energiy cieplnq i cieplq wody uzytkowq-, z miejskiej sieci cieplowniczej 
zdalaczynnej, poprzez rozbudowy sieci cieplowniczej rozdzielczej, przy czym dopuszcza siy 
indywidualne ir6dla ciepla oparte na paliwach ekologicznych nie pogarszajqcych stanu srodowiska 
naturalnego, 

- ochrony srodowiska wodnego - poprzez wprowadzenie nakaz6w: odprowadzania sciek6w 
komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej, w6d opadowo-roztopowych do miejskiej 
sieci kanalizacji deszczowej oraz odprowadzeuia sciek6w przemyslowych powstalych w wyniku 
prowadzenia dzialalnosci uslugowej do kanalizacji sanitamej lub poprzez zbiomiki wybieralne, 
w spos6b nie powodujqcy zanieczyszczenia w6d powierzchniowych i podziemnych oraz gmntu, 

- ochrony grunt6w - poprzez wprowadzenie nakazu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
odpadami, powstalymi w wyniku prowadzenia dzialalnosci uslugowej zgodnie z obowiqzujqcymi 
przeplsarm, 

- ochrony przyrody, poprzez wprowadzenie nakazu zachowania powierzchni biologicznie czynnej. 
Nie przewiduje siy kompensacji przyrodniczej w tym terenie; nie V\rystypujq tu rosliny objyte ochronq, 
siedliska chronione, kt6re moglyby ulec zniszczeniu w procesie realizacji ustalen projektu planu. Nie 
prognozuje siy r6wniez zadnego wplywu na inne obiekty i obszary objyte fonnami ochrony przyrody. 
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Obszar objyty projektem planu nie posiada wartosci przyrodniczych. Nie pelni zadnej funkcji 
w systemie przyrodniczym miasta, ani funkcji ekologicznej w obszarze srodmiescia Rzeszowa. 
Polozony jest w jednobtym obszarze wod powierzchniowych 0 kodzie PLRW 2000196739 "Wislok 
od Zbiomika Rzeszow do Starego Wisloka" - jest to rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta, nalezlfca do 
silnie zrnienionej czysci wod, ktorej stan okrdlono jako zly. Jest to czysc wod niezagrozona ryzykiem 
nieosilfgniycia celow srodowiskowych. 

W granicach obszam objytego projektem planu nie wystypujlf wody powierzchniowe. Wislok 
przeplywa w odleglosci okolo 500 ill. 

Na obszarze objytym projektem planu brak jest terenow ldnych oraz terenow rolnych, objytych 
ochronlf na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 f. 0 ochronie gmntow rolnych i lesnych. 

W prognozie nie sforrnulowano wnioskow, ktore wymagalyby zmiany przyjytych rozwilfzan. 
Prognoza stanowi potwierdzenie prawidlowosci ustalen przyjytych w projekcie planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzicrte pod uwag(( i w jakim zakresie zostaly uwzgl((dnione 
opinie wlasciwych organow, 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. ustawy. 

Projekt planu wraz z prognozlf oddzialywania na srodowisko zostal przekazany do zaopiniowania 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. W odpowiedzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pismem znak: WOOS.410.4.46.2016.AP.4 z dnia 10 
maja 2016 f., zaopiniowal projekt bez wnoszenia uwag. 

Projekt planu wraz z Prognozlf oddzialywania na srodowisko, zostal przekazany do uzgodnienia 
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. Przedmiotowy projekt zostal 

uzgodniony pismem znak: PSNZ.456.7.2016 z dnia 20 kwietnia 20161". 

Powyzszlf opiniy i uzgodnienie przyjyto do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi((te pod uwag(( i w jakim zakresie zostaly uwzgl((dnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

~ 	 Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy niz wyrnienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w tym 
organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu planu na podstawie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenl1ym: 

Po zawiadomieniu wlasciwych organow i instytucji 0 przystlfpieniu do sporzlfdzenia planu, 
wnioski zloZyli: 

Podkarpacki Komendant WojewOdzkiej Pailstwowej Strazy Pozarnej - pismo znak: 
WZ.5562.1.12 z dnia 16 stycznia 2012 r., 

Okrygowy Urzlfd Gorniczy w Krosnie - pismo znak: KRO/512/2/12/MA z dnia 16 stycznia 
2012 L, 

Komenda Miejska Pailstwowej Strazy POZarnej w Rzeszowie - pismo znak: MZ.5562.1-2.12 
z dnia 20 stycznia 2012 f., 

Operator Gazocilfgow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. Oddzial w Tamowie - pismo 
znak: TT.402.37.2012.KP z dnia 23 stycznia 2012 f., 

Urzlfd Marszalkowski Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: PP-1II.7634.1.10.2012.ADS 
z dnia 23 stycznia 2012 L, 

Polskie Gomictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w W-wie, Oddzial w Sanoku - pismo znak: 

GM.2121.23(2).12 z dnia 24 stycznia 2012 f., 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: I-IY.743.1.5.2012 z dnia 30 stycznia 2012 f., 
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pIsmo znak: 
WOOS.410.3.14.20 12.AP-2 z dnia 31 stycznia 2012 r., 


Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow w Przemyslu - De1egatura w Rzeszowie - pismo znak: 


UOZ-Rz-3.S1S0.6.2012 z dnia 11utego 2012 L , 


Karpacka Spolka Gazownictwa Sp. z 0 .0 . w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie 
- pismo znak: KSG IIT/OTOIOnO/3/2112 z dnia 1 lutego 2012 r.. 

Wniosek po tenninie: 

W ojewodzki Urzqd Ocm·ony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3.S1S0.6.2012 zdnia 12 kwietnia2012 r. 

Opinie i uzgodnierua do projektu planu : 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Protok61 Nr V2013 z dnia 19 marca 20 13 r. , 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr V /2/2013 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 13 sierpnia 20 13r., 

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr IV/2/2014 Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 14 paidziemika 20 14r., 


Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - Uchwala Nr II12/20 16 Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 16 marca 2016 r., 


Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: 
SNZ.9020.] 1.70.2016.BW z dnia IS kwietnia 2016 r. 


Pa6stwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4S6.7.2016 z dnia 

20 kwietnia 2016 r. 


POE Dysuybucja S.A. Oddzial Rzeszow- pismo znak: RE1 /RP/JS /P/2016/4/926, W /2016/4/2372 

z dnia 2S kwietnia 2016 r. 


Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tamowie - pismo znak: 

OT-DL.402.104.2016/2 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 


Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego - pismo znak: RR-XVIII.7634.7S.2016.ADS z dnia 26 

kwietnia 20] 6 r. 


Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie - pismo znak: lD.7323 .143.2016.WK z dnia z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 


Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pIsmo znak: 
WOOS.410.4.46.2016.AP.4 z dnia 10 maja 2016 r. 


Wojewodzk.i Urzqd Ochrony Zabytkow w Przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo znak: 

UOZ-Rz-3.S1S0.37.2016 z dnia 28listopada 2016 r. 


Zgloszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjyto do prac nad projektem planu. 


y 	 Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przystqpieniu do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 22911S120 11 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, w wyznaczonym terminie tj. do 

10 lutego 2016 r. , nie zostal zlozony zaden wniosek, 0 ktorym mowa wart. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

y 	 Wnioski po terrninie: 
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Do projektu planu zostaly zlozone 4 wnioski po tenninie. Wszystkie wnioski od osob 
zainteresowanych, zJozone po tenninie zostaly przeanalizowane i wziyte pod uwagy w trakcie 
sporz<j.dzania projektu . 

." 	 Uwagi: 
Do projektu planu, w terrninie przewidzianyrn ustawq, tj. do dnia 13 stycznia 2017 r., wplynyJy 

uwagi, wniesione pisrnern z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wplywu: 13 stycznia 2017 r.), przez Pani<j. 
Anny Koszorek i Pana Ryszarda Mrzygloda oraz pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wplywu: 13 
stycznia 2017 r.), przez Pani<j. Anny Koszorek, Pana Ryszarda Mrzygloda oraz Pana Zbigniewa 
Mrzygloda. ByJy to uwagi ogolne oraz uwagi szczegoJowe, dotycz<j.ce przeznaczenia, zasad zabudowy 
i zagospodarowania, oraz zasad obslugi kornunikacyjnej terenow: U/!,,!W.3, U/MW.2, KDD.I, 
KDW.l i KDD/U.1. Wszystkie wniesione uwagi zostaly szczeg61owo przeanalizowane a nastypnie 
rozpatrzone Zarz<j.dzeniern Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr Vll/988/20 17 z dnia 23 stycznia 2017 r. 

Zarzqdzenie zostalo zamieszczone w Biuletynie lnfonnacji publicznej (SIP) na stronie internetowej 
Urzydu Miasta Rzeszowa. Nieuwzglydnione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa uwagi, dotyczqce 
ustalen projektu planu, zostaly przedstawione Radzie Miasta w celu rozpatrzenia. 

Uwzglydniono uwagy do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, dotycz<j.cq zmiany terenu zabudowy uslugowej 
z dopuszczeniem funkcji rnieszkaniowej, oznaczonego w planie symbolem U/MW.3 na teren 
zabudowy rnieszkaniowej z dopuszczeniem UShlg. Pozostalych uwag nie uwzglydniono. 
W wyniku uwzglydnienia uwagi, teren zabudowy uslugowej z dopuszczeniem funkcji rnieszkaniowej, 
oznaczony w planje symbolem U/MW.3 zostal zamieniony na teren zabudowy rnieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniern funkcji uslugowej, oznaczony w planie symboJem MW/U.2. Nalery 
zaznaczye, ze dokonana zmiana rna charakter jednostkowy, czyh niewywieraj<j.cy wplywu na sytuacjy 
prawnq sqsiednich nieruchomosci. Nie zaburzy tez ladu przestrzennego. Teren, ktorego dotyczy 
zmiana rna niewielkq powierzchniy (okolo 5 arow). Funkcje zabudowy (uslugowa i rnieszkaniowa) 
pozostajq niezrnienione, przy czym funkcja mieszkaniowa staje si y glownym przeznaczeniern, co jest 
korzystne ze wzglydu na polozenie i tradycjy historycznq lniejsca. Zmiana nie spowoduje zadnych 
skutkow dla srodowiska. 

• 	 Wyniki postcrpowania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone. 

Nie zachodz.ila potrzeba przeprowadzenia postypowania dotyczqcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko, poniewaZ nie stwierdzono mozliwosci znaczqcego transgranicznego 
oddzialywania na srodowisko na skutek realizacji ustalen planu. 

• 	 Propozycje dotycz~ce metod j czcrstotliwosci przeprowadzania monitoringu skutkOw 
realizacji postanowien dokumentu. 

Monitoring skutkow realizacji ustalenMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 
229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie, powinien bye dokonywany, zgodnie z art. 32 ustawy 
z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., poz. 778, 
z porn. zm.),w rarnach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennyrn grniny, w celu oceny 

aktualnosci Studium i planow lniejscowych. 
Oceny te powinny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i przedstawiane Radzie 

Miasta, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 

ustalen planu,nie rna wiyc potrzeby okreslania specjalnego systernu monitoringu wpJywu na 
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