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Pismem znak: WOOS.410.4.181.2015.BK.7, z dnia 09.12.2015 r. - projekt planu zostaf 

zaopiniowany negatywnie. 

Projekt planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko przekazano ponownie do 

zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 

Pismem znak: WOOS.410.4.181.2015.BK.11, z dnia 27.01.2016 r. - projekt planu zostaf 

zaopiniowany pozytywnie. 


W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, 

projekt zostaf przekazany do uzgodnienia do Panstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Rzeszowie. Pismem znak: PSNZ.4612-2-52/15 z dnia 03.12.2015 r. 

- projekt planu zostaf uzgodniony bez uwag. 


PowYZSZq opini~ i uzgodnienie przyj~to do prac nad projektem planu. 

• 	 Informacja w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione zgioszone uwagi i wnioski ; 

1) 	 Uwagi i wnioski zgfoszone przez inne organy nil: wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na 
podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

Po zawiadomieniu wfasciwych organ6w instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 

planu, wnioski zfozyli: 


Miejskie Przedsi~biorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji - pismo znak: TI-413! 17 12005 

z dnia 21.09.2005 r., 

Dyrektor Okr~gowego Urz~du G6rniczego w Krosnie pismo znak: 

L.dz..511/1 05!05!MA z dnia 20.09.2005 r., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - Oddziaf w Sanoku - pismo 

znak: GM-750/125/05 Z dnia 28.09.2005 r., 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - pismo znak: PBPP

ZK.7323!1/84/05 Z dnia 20.09.200S 

Podkarpacki Urzqd Wojew6dzki - pismo znak: SRIV-0718-1 0/88/05 z dnia 04.10.2005 r. 

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. - pismo znak: I.IV.7041-1-86/08 

z dnia 04.1 0.200S r. 

Wojewoda Podkarpacki - pismo znak: RVII.A.7041/1/1 02/0S z dnia 30.09.200S r. 

Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie - pismo znak: ZP
5060-69-20S4!MS/05z dnia 10.0S.200S r. 

Rzeszowski Zakfad Energetyczny - pismo znak: TO-9/1923/PP-16!13894/200S/44625 

z dnia 17.10.2005 r. 

Polski Zwiqzek Dziafkowc6w - pismo znak: L.dz 839 105 z dnia 14.09.200S r. wplyn~fo 


20.09.2005 r. 


Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 

Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna - Uchwafa nr IV/3/201S z dnia 18 

czerwca 2015 r., 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismo znak 

WOOS.410.4.181.201S.BK.7, z dnia 09.12.2015 r. oraz pismo 

WOOS.410.4.181.2015.BK.11, z dnia 27.01.2016 r., 

Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie pismo znak: RR
XVII1.7634.2S0.2015.ADS z dnia 08.12.201S r., 

Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w przemyslu - Delegatura w Rzeszowie - pismo 

UOZ-Rz-3-51S0.14S.2015 z dnia 08.12.2015 r., 

Miejski Zarzqd Dr6g w Rzeszowie - pismo znak: L.dz. 20 9S0 z dnia 02.12.2015 r., 

Zarzqd Powiatu Rzeszowskiego - pismo znak: BR0722.37.201S z dnia 10.12.2015 r., 
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak: PSNZ.4612-2
52/15 z dnia 03.12.2015 r., 
PGE Oystrybucja S.A Oddziat Rzesz6w - pismo znak: RS-8/P-11-1582/PP
16/1430/2015 z dnia 07.12.2015 r. 
GAZ - SYSTEM - pismo znak: OT-0L.402.240.2015/2 z dnia 30.11 .2015 r 

Zg~oszone wnioski , uwagi, uzgodnienia i opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

2) Wnioski: 
Po og~oszeniu 0 przyst~pieniu do sporz~dzenia planu , w dniu 13 wrzesnia 2005 r., 

w gazecie codziennej "Nowiny", a takze poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicach 
ogtoszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej Urz~du, w wyznaczonym terminie do dnia 3 pazdziernika 2005 r., do 
Prezydenta Miasta Rzeszowa nie zosta~ zadne ztozone wnioski do planu . 

3) 	 Uwagi : 
00 wy{ozonego do publicznego wgl~du w dniach od 19 lutego do 18 marca 2016 r. 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 
"Staromiescie-Brzeznik-Zach6d" w Rzeszowie, w terminie sk~adania uwag do dnia 
8 kwietnia 2016 r. , nie wp~n~~ zadne uwagi. 

Uchwalenie: 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 - I 
"Staromiescie-Brzeznik-Zach6d" w Rzeszowie, przedstawiono Radzie Miasta do uchwalenia. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2016 r. , poz. 778) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu , ze nie narusza on 
ustalen studium, rozstrzygaj~c jednoczesnie 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz sposob6w reatizacji inwestycji celu publicznego, zapisanych w planie. Rada Miasta 
Rzeszowa po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalen Studium, przyj~{a plan uchwat~ 

Nr XXVI 1/586/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. 

• 	 Wyniki post~powania dotycz'tcego transgranicznego oddzialywania na 
srodowisko, jezeli zostato przeprowadzone; 

Nie zachodzi{a potrzeba post~powania dotycz~cego transgranicznego oddziatywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj~ mozliwosci takiego oddziatywania . 

• 	 Propozycje dotycz'tce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu 
skutk6w realizacji postanowien dokumentu; 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 101/9/2005 - I "Staromiescie-Brzeznik-Zach6d" w Rzeszowie 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) w ramach oceny zmian zachodz~cych 

w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania 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. Nie ma wi~c potrzeby okreslania dla tego planu specjalnego systemu 
monitoringu wptywu na srodowisko. 
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