
PODSUMOWANtE 

DO MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZE~NEGO 


NR 27811/2016 NA OSIEDLU .uLC>'LJr'll W RZESZOWIE 


sporzqdzone siosownie do art. 55 ust, 3 ustcrny z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 UdOSffjpnianiu inf,ClnlJnrli 

o .s-rodOlYlsku i Jego ochronie, udziale spoleczellstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzzalywania no 
Srodowisko (Dz, U z 2016 r. poz, zm.) 

II Informacje ogolne 

(synteza ustaldl planu trybu formalno prawnego 

w tym informacja 0 w
'Ul'71nro 

przestrzennego (plan) opracowany na podstawie 
Miasta Rzeszowa z 26 stycznia 2016 r. w 

('(HAIPO'" Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 278/1/2016 
Biala w Plan obejmuje jednq ewidencyjnlf, 0 wielkosci 0,11 .L'-Lv"L.V 

przy al. gen, W. 
Na przedmiotowym obowiqzywal Miejscowy Plan La;go:;podrurovvanJa Prze:strzelme:go 

Nr 4/99 - terenu pod dzialalnosc handiowo- uslugowlf, uchwalony przez Rady Miejskq w 
w teren przeznaczony pod dzialalnosc handlowo 
wojew6dzlciej 878 ( a1. gen. W, 

W zwi~u z dzialki pod 
przeanalizowano nowych zasad zabudoVIIY 

Rada Miasta Rzeszowa podjyla uchwaly 0 przystflpieniu 
Miejscowego Planu 

Plan opracowany wszystkich wystypujqcych na 
objytymjego granicami, a projektu planu Sq zgodne ze "CLl""."'" Uwarunkowail i 
Zagospodarowania Miasta Rzeszowa, uchwalq Nr XXXVIIl290/02 
Mjejskiej w Tyczynie z 29 2002 r., z zm. Studium okreSla 
zagospodarowania terenu jako strefy osadnictwa obejmujqcq 

zabudowy 0 roznych z przewagq budownictwa HW,",""",,,,UI,UV 

oraz tereny rome, na najwiyksze 
jednorodzinnego i obiektow 

Plan wraz z planistycznymi, w prognozq oddzialywania na 
zostal opracowany z obowiqzujqcymi w tym 

przepisami ustawy z 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
U. z 2016 r. paz.778, Z pom, oraz rozporzqdzenia Ministra z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. I 

W trakcie sporzqdzania 
na srodowisko z zapewnieniem ustawy z 
3 pafdziemika 2008 1'. 0 o ochronie, udziale 

w ochronie C'rAnA'" o ocenach oddzialywania na "f'A,rlA\AJ1 (Dz.U. z 2013 r., 
Z pom.zm.), 

wynikajflcych z ww. 

Prezydent Miasta w 9 marca 2016 1'. w Gazeta Codzienna 
Nowiny, oglosil 0 przptflpieniu do sporzqdzenia Zagospodarowania 

Nr 278/1/2016 na Biala w Rzeszowie, a poprzez obwieszczenie na 
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tablicach ogloszen w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie InfOlUlacji Publicznej (BIP) na 
stronie internetowej Urzydu, wyznaczajl}c jednoczdnie termin sldadania wnioskow od 9 marca do I 
kwietnia 2016 r. Po ogloszeniu 0 przystl}pieniu do sporzl}dzerua planu, w wyznaczonym tenninie nie 
wplynyly wnioski od os6b prywatnych. 

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016 r. Miejska Korillsja Urbanistyczno -ArchitektonicZIla 
zaopiniowala pozytywnie projekt planu. Nastypnie Prezydent Miasta, wystl}pil 0 zaopiniowanie 
i uzgodnienie projektu planu do wlasciwych instytucji i organ6w. 

Projekt zostal pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane przepisarrll organy. 
Projekt planu wraz z prognozl} oddzialywania na srodowisko, wylozono do pubJicznego wgll}du, 
w dniach od 16 lutego do 17 marca 2017 r. W dniu 7 marca 2017 r. odbyla siy dysk-usja publiczna nad 
rozwil}Zaniami przyjytymi w projekcie planu. Ogloszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa 0 terminie wylozenia do publicznego wgll}du projektu planu i "Prognozy", ukazalo siy 
w dniu 8 lutego 2017 r. w rillejscowej prasie Gazeta Codzienna "Nowiny", na tablicach ogloszeiJ. 
w Urzydzie Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie InfOlmacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej 
Urzydu. 

Do projektu planu i do prognozy oddzialywania na srodowisko, w tenninie przewidzianym 
ustaw(}, ·tj. do dnia 31 marca 2017 r. nie wplynyly uwagi dotycZl}ce przyjytych w projekcie rozwil}Zall. 
W zwil}Zku z zakonczeniem procedury sporZ<j.dzenia projektu planu zostal on skierowany do 
uchwalenia. 

Uchwall} Nr XLIII902 /20 17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Rzeszowa uchwalila MPZP 

Nr 27811/2016 na osiedlu Biala w Rzeszowie. 

• 	 Uzasadnieoie wyborn przyj~tego dokumeotu W odniesieniu do rozpatrywaoych rozwi~zan 
alternatywoych; 

Mozliwosc wariantowania rozwil}Zan przyjytych w planie ograniczona byla skall} opracowania. 
Zakres wariantowania dotyczyl glownie terenow przeznaczonych pod komunikacjy, przede 

wszystkim ustalenia szerokosci docelowych pasow drogowych. Szerokosci te ustalone zostaly 
w oparciu 0 przepisy ustawy 0 drogach publicznych okreslajl}ce rninimalnl} szerokosc drog 
w liniach rozgraniczajl}cych, analizy innych terenow zlokalizowanych wzdluz a1. gen W. Sikorskiego 
objytych planarni miejscowymi, oraz istniejl}cego zagospodarowania terenow sl}siednich. 

Wybrany zostal optymalny wariant projektu planu, uwzglydniajl}cy wszystkie uwarunkowania 
wystypujl}ce w jego granicach, co potwierdza sporzl}dzona prognoza oddzialywania na srodowisko. 

• 	 Informacja W jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly uwzgl~dnione 
ustaleoia zawarte w progoozie oddzialywaoia oa srodowisko; 

Do projektu planu zostala sporzl}dzona prognoza oddzialywania ustaleil projektu planu na 
srodowisko przyrodnicze. Przy opracowywaniu prognozy uwzglydniono m.in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjograficznym przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu oraz 
uzgodniony zakres prognozy z Regionalnym Dyrek"1orem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie 
i Pailstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 

W Rozdziale VIII "Prognozy" wykazano ustalenia planu, ktore ograniczajl} wplyw negatywnych 
oddzialywail na srodowisko, planowanego zagospodarowania terenu. Prognoza wykazala, ze 
w projekcie planu wprowadzono rozwil}Zania najbardziej korzystne dla srodowiska przyrodniczego 
i ludzi, rownoczesnie dajl}c mozliwosc realizacji zamierzeil inwestycyjnych. 

Ustalenia tego planu nie spowodujl} znacznych zrnian w srodowisk-u przyrodniczym obszaru, 
ktorego dotyczl}. 
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III Informacja w jaki sposob zostaiy wzictte pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy uwzglfrdnione 
opinie wlasciwych .....<lnt'u", 0 ktorych mowa wart. 57 i 58 ww. 

oddzialywania na srodow,ev,-, 
Ochrony Srodowiska w 

z 2 2017 f., kt6re v.rplynylo w dniu 6 2017 1". 

zaopiniowal projekt planu bez \!vnoszenia uwag. 
Projekt planu wraz z prognoZq na srodowisko 

Powiatowego 

17 z dnia 24 stycznia 2017 1"., kt6re urnhm",l 


uzgodniono projekt 


III Informacja w sposob zostaiy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaiy uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski ; 

);- przez inne organy niz wymienione wart 57 i 58 ww. w 

organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania projektu miejscowego planu na podstawie 
..~+nn." 0 planowaniu i zagospodar 

Po zawiadomieniu organ6w instytucji 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 

Wojew6dzka PailstwoweJ w pismo 
WZ.5562.20.2016 z dnia 9 marca 2016 T, \'rrplynylo dnia 11 marca 2016 T, 

Pailstwowej StraZy Pozarnej w 16 
z dnia 11 marca 2016 T, dnia 11 marca 2016 T, 


Wojew6dzki Urzqd Zabytk6w w Przemys]u Delegatura w znak: 

L .5150.25.2016 z 21 marca 16 f., wplynylo 29 marca 2016 f., 


S.A. Oddzial w Tamowie pismo znak: 
z 22 marca 2016 f. , wplynylo marca 2016 f., 

Polskie G6rnictwo Naftowe i SA w - Oddzial w Sanoku - znak: 
DEMlZG/Sanokl28/2016IRG z 25 maJca 2016 r. wplynylo 30 marca 2016 c, 

Miejska Urbanistyczno - Uchwala Dr NI4/2016 z dnia 7 czerwca 
16 T, 

Dyrektor Ochrony Srodowiska w pismo znak: 
WOOSAlO.4. 17.AP.3 z dnia 021utego 2017 r., wplynylo 06 2017 T, 

Pailstwowy powiatowy 17 
z dnia 24 stycznia 2017 L, 'wplynylo w dn1U 25 

Panstwowy Wojew6dzki w 
SNZ.9020. 1 1.33 .201 7.EP z dnia 23 stycznia 2017 r., wplynylo w 

Zarzqd W ojew6dzt\va Podkarpackiego w l'..Lc:>.w pismo znak: RR-IV.7634.35.2017.ADS 
Z dIlia 31 2017 1'., WPlYllylO W dniu 6 2017r., 
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Wojewodzki Urz<}d Ochrony Zabytkow z siedzib<} w Przemyslu -. Delegatura w Rzeszowie 
pismo znak Rz-IRN.5150.11.2017.BS z dnia 24 stycznia 2017 r., wplynylo w dniu 25 stycznia 
2017 r. 

Pozostale wlaSciwe organy uzgodnily/zaopiniowaly projekt planu wg art. 25 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospociarowaniu przestrzennym - bez pisernnej odpowiedzi "tzw. "zgoda milcz<}ca". 

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

> Wnioski: 
Po ogloszeniu 0 przyst<}pieniu do sporz<}dzenia planu, W okresie wyznaczonym na skladanje 

wnioskow, tj. od 9 marca do 01 kwietnia 2016 r. nie wplynyly wnioski. 

>-	 Uwagi: nie wplynyly. 

• 	 Wyniki post'(powania dotyczllcego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone; 

Nie zachodzila potrzeba postypowania dotycz<}cego transgranicznego oddzialywania na 

srodowisko, gdyz ustalenia projektu planu nie spowoduj<} mozliwosci takiego oddzialywania. 

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

Monitoring skutkow realizacji MPZP Nr 278/1/2016 na osiedlu Biala w Rzeszowie, winien bye 

dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z poin. Zlll.), w ramach oceny zmjan zachodz<}cych 

w zagospodarowaniu przestrzennym 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 miejscowego. Nie rna wiyc potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu monitoringu 

wplywu na srodowisko. 

-BIURV l-{O~OJU 
...J STA T'(Zr:Sf.QWA~ ~_~~ HZO~~6W.UI,~I~;~~\f~ui~29 

tol. 017 F.'c :' (,n , I 

\WRE*~ 
r int. urcll. jj /lua Ruinc'Zuk 
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