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PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa 

w Rzeszowie - CZ4tSC III 


sporzqdzone stosownie do art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
o udostfipnianiu informacji 0 srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353) 

• lnformacje ogolne 
(synteza ustalen planu oraz przebiegu trybu formalno- prawn ego sporzqdzenia planu, w tym 
in[ormacja 0 udziale spoleczenstwa w Postfipowaniu) 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu 
Baran6wska i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie- czysc III zostal opracowany 
na podstawie uchwaly Nr LXXVIII1330/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 
2010 r w sprawie przyst,!-pienia do sporz,!-dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Uchwala 0 przyst,!-pieniu obejmowala obszar 0 powierzchni OkOfO 190 ha, 
jednak z uwagi na znaczn'!- rozpiytosc terenow'!-, plan opracowywany jest etapowo. MiejscO\,vy 
Plan Zagospodarowania Przeslrzennego Nr 196/8/2010 - czysc I na osiedlu Baranowka 
i osiedlu gen. W, Andersa w Rzeszowie, obejmuj,!-cy teren na przedluzeniu aI. Okulickiego 
o powierzchni ok 7,2 ha, uchwalony zostal przez Rady Miasta Rzeszowa uchwal<J: 
Nr XVIII356/2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 c CZysc II stanowi obszar wzdtuz 
ul. W. Broniewskiego 0 powierzchni ok 7,57 ha w Rzeszowie uchwalony zostal przez Rady 
Miasta Rzeszowa uchwal<J: Nr IIi23/2014 z dnia U~ grudnia 2014 r. CZysc III obejmuje obszar 
o "l,cznej powierzchni OkOfO 15,58 ha, pOfozony wzdluz ul Prymasa 1000-lecia, 
ul. kpt W. Raginisa oraz uL Obroncow Poczty Gdailskiej w Rzeszowie. 

Przedmiotem opracowywanego planu jest ustalenie zasad przeznaczenia terenu, zasad 
rozwoju infrastruktury tedmicznej i komunikacyjn~i, a takze wyznaczenie terenow zieleni, 

Ustalenia projektu Planu nie naruszaj,!- ustalen Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal<J: z dnia 4 Jipca 
2000 r. Nr XXXVIIi 1 13/2000 I, poin. zm. 

Przyjyte w projekcie planu ustalenia uwzglydniaj<J: wystttpuj<J:ce uwarunkowanm 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz powi¥-ID1ia funkcjonalno-przestrzenne 
z terenarni s'!-Siednimi. 

Plan wraz I, niezbydnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognoz<J: oddzialywania 
na srodowisko oraz prognozij. skutkow finanso\'V)'ch, zostal opracowany zgodme 
z obowi¥uj'l:Cyrni w tym zakresie przepisarni ustawy z dnia 27 marca 2003 c 
o p1anowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r. poz. 778) 
oraz rozporzij.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Oz. U. I, 2003 r., Nr 164, pOl,. 1587). Plan uwzglttdnia ponadto przepisy odrybne i zostal 
sporz¥izony z dochowaniem obmviij.ZUj'l:cych procedur \'V)'nikaj,!-cych z ww. przepis6w. 

W trakcie sporz<J:dzania projektu pJanu przestrzennego przeprowadzono strategiczn<J: 
oceny oddzialywania na srodm\.risko, z zapewnieniem udzialu spoleczenstwa, stosownie 
do wymog6w usta'Wy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodo\visku 
(Dz. U. z 2016 c, poz. 353) 

Prezydent Miasta Rzeszowa oglosil w dniu 5 sierpnia 2010 r. w prasie lokalnej, 
na stronie intemetowej BIP, tablicach informacyjnych Urzydu Miasta Rzeszowa 
oraz w sposob z\'V)'czajowo przyjyty na osiedlu, 0 przystij.pieniu do sporZ<j.dzenia miejscowego 
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• Informacja w jaki sposob zostaly wzif(te pod uwagf( i w jakim zakresie zostaly 
uwzglf(dnione zgloszone uwagi i wnioski; 

Uwagi i wnioski zgloszone przez inne organy nit wyrnienione w art. 57 i 58 
ww. ustawy, w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu 
na podstawie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Po zawiadornieniu wlaSciwych organ6w i instytucji 0 przyst<lpieniu do sporZ£l.dzenia planu, 
wnioski zlotyli: 

Telekomunikacja Polska S.A - pismo mak TOOTTESCUlRIllOOIDWIlO z dnia 
11.08.2010 r. (wplynylo dnia 12.08.2010 r.), 
Podkarpacki Komendant Wojew6dzki Pailstwowej Straty Pozarnej w Rzeszowie - pismo 
znak: WZ.SS62/44/l0 z dnia 1008 2010 r. (wplynylo dnia 12.08.2010 r.), 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - pismo mak: RDOS-18-WOOS
7041-3-87/l0/AP z dnia 11.08.2010 r.(wplynylo dnia 13.08.2010 r.), 
Okrygowy Urz<ld G6rniczy - pismo mak: KROIS121731l01MA z dnia 10.08.2010 r. 
(wp!ynyto dnia 16.08.2010 r.), 
Wojewoda Podkarpacki - pismo mak: I.IV.7041-1-1041l0 z dnia 19.08.2010 r. (wplynylo 
dnia 23.08.2010 r.), 
Urz<¢ Marszalkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego Departarnent Rozwoju 
Regionalnego - pismo mak: RRVI.KM.7323/l-14S/10 z dnia 23.08.2010 r. (wplynylo 
dnia 24.08.2010 r.), 

- Komenda Miejska Pailstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie - pismo mak: MZ.SS62/20
2/10 z dnia 20.08.2010 r. (wplynylo dnia 24.08.2010 r.), 

- Polskie G6mictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie- Oddzial w Sanoku 
pismo znak: GM-7S0/246!lO z dnia 24.08.2010 r. (wplynylo dnia 2608.2010 r.), 

- Operator Gazoci<lg6w Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A Odzial w Tarnowie - pismo 
mak: TT -0300-78/10 Jas/GG/01 z dnia 23.08.2010 r.(wp!ynylo dnia 27.08.2010 r.), 

- PGNiG Dystrybucja S.A Oddzial Rzesz6w Rejon Dystrybucji Energii Rzesz6w Teren 
pismo znak: SR-8IDP-8932/PP-16/1382/2010IDP-1007S z dnia 27.08.2010 r. (wplynylo 
dnia 31.08.2010 r.), 

- Karpacka Sp6lka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaklad Gazowniczy 
w Rzeszowie - pismo mak: KSG IIVOTO/On0123!lO z dnia 26.08.2010 r. (wplynylo dnia 
02.09.2010 r.). 

Wszystkie wnioski zostaly uwzglydnione przy opracowaniu projektu planu. 

Opinie i uzgodnienia do projektu planu: 
Miejska Kornisja Urbanistyczno-Architektoniczna, uchwala Nr VVl/201S z dnia 
16 wrzeSnia 2015 r., 
Regionalny Dyrek10r Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
- pismo mak WOOS.41O.4.188.201S.AP.7 z dnia 24.12.2015 r. (wplynylo 
28.12.2015 r.), 
- pismo mak WOOS.410.4.188.201S.AP.ll z dnia 02.02.2016 r. (wplynylo 
03.02.2016 r.), 

- Pailstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - pismo znak 
SNZ.9020.11.240.2016.RD z dnia 11.12.2015 r. (wplynylo 17.12.2015 r.), 

- Zarz<ld Wojew6dztwa Podkarpackiego - pismo mak: RR-XVIII.7634.2S9.201S.ADS 
z dnia 22.12.2015 r. (wplynylo 30.12.2015 r.), 
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Miejski Zarz~d Or6g w Rzeszowie - pismo znak ID.7323.158.2015.WK z dnia 
16.12.2015 r. (wplynylo 18.12.2015 r.), 

- Wojew6dzki Urz~d Ochrony Zabytk6w z siedzib~ w Przemyslu - Oelegatura 
w Rzeszowie - pismo znak UOZ-Rz-3.5150.149.2015 z dnia 21.12.2015 r. (wplynylo 
23.12.2015 r.), 

- Pailstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy - pismo mak PSNZ.4612-2-55/15 z dnia 
08.12.2015 c (wplynylo 11.12.2015 c), 
Operator Gazoci~g6w Przesylowych GAZ-SYSTEM pismo mak OT
OC.402.54.2015/2 z dnia 18.12.2015 r. (wplynylo 24.12.2015 r.). 

Uwagi: 

Do wylozonego do publicznego wgl~u projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka i osiedlu 
gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse III, w terminie skladania uwag tj . do dnia 22 kwietnia 
2016 c, wplynyly 2 uwagi. Uwagi zostaly rozpatrzone przez Prezydenta Miasta 
Zarz~dzeniem Nr VlJJ670/2016 z dnia 12 maja2016 c 

Uwagi odnosily siy do zbiornika retencyjnego naziemnego lub podziernnego, 0 k.16rym 
mowa w §3 ust.3 pkt 3 i § 15 ust. 3 pkt 4, oraz terenu oznaczonego na rysW1ku planu 
symbolem MW.2 - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej . Skladaj~cy uwagy wnosili 
o uwzglydnienie propozycji sposobu r07wi<v.ania odplywu w6d deszczowych w opracowaniu 
technicznym wykonanym przez Pana Zbigniewa Koguta na zlecenie Rady Osiedla 
Baran6wka nr XIX. Zarzucono r6\vniej. zaburzenie ladu przestrzennego i nie uwzglydnienie 
wymagaiJ. funkcjonalnych, spoleczno-gospodarczych oraz kompozycyjno estetycznych, 
w zwi¥ku z czym z.awnioskowano 0 obnizenie minimalnego wskainika powierzchni 
biologicznie czynnej z 30% do 25%, zrnniejszenie maksymalnego wskainika Iiczby miejsc 
parkingowych z 1,6 do 1,4 oraz podwyzszenie maksymalnej liczby kondygnacji do 8 
(maksymalnej wysokosci do 23,0 m). 

Zarz~dzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 maja 2016 r. Nr VIII670/2016 
rozpatrzono uwagi wniesione do projektu planu - nie uwzglydniaj<t-c uwag. Projekt planu 
przekazano do uchwalenia . 

• Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, 
je:ieli zostalo przeprowadzone ; 

Nie prognozuje siy transgranicznego oddzialywania realizacji ustalen projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na srodowisko, poniewal: projekt 
Planu nie wprowadza funkcji, kt6rych oddzialywanie mogloby miee zasiyg ponadlokalny, 
transgraniczny . 

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

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 196/8/2010 na osiedlu Baran6wka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czyse III, 
winien bye dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 f. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualnosci tego planu. 

Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najmniej raz 
w czasie kadencj i Rady Miasta Rzeszowa. Wyniki tych ocen winny bye przedstawione Radzie 
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