
POOSUMOWANIE 

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


NR 275/12/2015 W REJONIE UL. WYSPIANSKIEGO I UL. ZIAI W RZESZOWIE 


Sporzqdzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefJstwa 
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Oz. U. z 2016 r., 
poz. 353, z pain. zm.) 
Informacje og61ne 
(synteza ustalefJ planu oraz przebiegu trybu formalno-prawnego sporzqdzenia planu, w tym 
informacja 0 udziale spoleczefJstwa w post~powaniu) 

przystqpienie do sporzqdzenia planu nastqpHo w oparciu 0 uchwa+~ Nr XVII333/2015 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 27 pazdziernika 2015 r. 

Uchwa+q 0 przystqpieniu do sporzqdzenia planu zosta+ obj~ty obszar 0 powierzchni 
okoro 2,11 ha, po+-ozony przy ul. Wyspianskiego na osiedlu Kr61a Augusta. 

Obecnie na terenie obowiqzuje MPZP Nr 176/3/2009 terenu w rejonie ul. Wyspianskiego 
w Rzeszowie , kt6ry przeznacza przedmiotowy teren pod zabudow~ usrugOWq - us+ugi oswiaty. 
W planie tym zosta+y ustalone zasady zagospodarowania terenu, w tym nieprzekraczalna linia 
zabudowy. 

Plan sporzqdza si~ na wniosek Stowarzyszenia Szko+-a Mistrzostwa Sportowego 
"Resovia", kt6ry jest jednym z uzytkownik6w terenu obj~tego granicq planu. Prowadzi na tym 
terenie swojq dzia+alnos6, tj . liceum, szkO+-~ podstawowq oraz gimnazjum 0 profilu sportowym . 
We wniosku Stowarzyszenie wyrazi+o prosb~ 0 zmian~ zapis6w planu umozliwiajqcq realizacj~ 
boiska sportowego wraz z zadaszeniem 0 wysokosci do 12 m oraz budow~ zaplecza 
socjalnego, poza nieprzekraczalnq liniq zabudowy ustalonq w MPZP I'Jr 176/3/2009. 
W Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
obszar przeznaczony jest pod us+ugi ponadlokalne i us+ugi publiczne lokalne. 

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/1212015 
w rejonie ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie, wraz z niezb~dnymi dokumentami 
planistycznymi, w tym prognozq oddzia+ywania na srodowisko oraz prognozq skutk6w 
finansowych, zosta+ opracowany przez zesp6+ projektowy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod 
kierunkiem czronka izby urbanist6w, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. 
z 2016 r., poz. 778, z p6zn. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Oz. U. Nr 164, poz. 1587). 

W trakcie sporzC}dzania projektu planu miejscowego przeprowadzono strategicznq 
ocen~ oddzia+ywania na srodowisko z zapewnieniem udzia+u spo+eczenstwa, stosownie do 
wymog6w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnieniu informacji 0 srodowisku i jego 
ochronie, udziale sporeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzia-tywania na 
srodowisko (Oz. U. z 2016 r., poz.353, z p6zn . zm.). 

Plan zosta+ sporzqdzony z dochowaniem obowiqzujqcych procedur wynikajqcych z WIN. 

ustaw. 
Spos6b przeprowadzenia procedury i strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko. 
Informacje dotyczctce udzialu spoleczenstwa w procedurze sporzctdzania planu. 
Prezydent Miasta Rzeszowa, dnia 17 grudnia 2015 r., og+osi+ 0 przystqpieniu do sporzqdzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie 
ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie - poprzez og+oszenie w prasie miejscowej - gazecie 
codziennej "Nowiny", obwieszczenie na tablicach og+oszen w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, 
a takZe w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urz~du . 
W obwieszczeniu i og+oszeniu podano term in i zasady sk+adania wniosk6w do projektu planu, 
(termin sk+8dania wniosk6w wyznaczono do dnia 29 stycznia 2016 r.). 
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Po 0 do planu, w wyznaczonym do 
2016 r. do projektu planu wptynqi jeden wniosek ztozony przez Stowarzyszenie 
Mistrzostwa Wniose~ zostat uwzgl~dnjony Prezydenta Miasta 
Rzeszowa. 

obj~ty granicami planu prawie w catosci nalezy do Gminy Miasta w trwatym 
nr oraz Muzycznych nr 2 i Szk6t 

Ogolnoksztatcqcych nr 3. Niewielka tylko dziatka pod infrastruktur~ 

technicznq i stanowi Skarbu Panstwa w uzvtkowaniu wieczystym PGE 
Dystrybucja KZlaSZ.ow 
Granice planu obejmulq teren Zesporu Szk6t Ogolnoksztatcqcych nr 3 w Rzeszowie Jest to 
budynek wraz z towarzyszqcq oraz obiektami sportu i rekreacji, w ktorym mieszczq 
m.in. nr 29, gimnazjum nr 3, VIII muzycznych. Jest to teren 
zabudowany z towarzyszqGq zieleniq urzqdzonq oraz obiektami sportowymi. 
Projekt planu utrzymuje dotychczasowa funkcje j terenu 
Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu polegajq przede wszystkim na: 

• 	 linii zabudowy umoZliwia istniejqcych we 
cZ~Sci terenu boisk sportowych oraz realizacj~ nowych obiektow sportowych 

omz zabudowy ustugowej z UsfUg oswiaty, 
.. 	 zmianie zasad ksztaltowania formy architektonicznej w zakresie ksztal1:owania geometrii 

dachow zabudowy, 

• 	 wprowadzeniu mozliwosc obstugi komunikacyjnej terenu z drogi 1 KDD, 
• 	 dopuszczeniu wydzielenie dziafki budowlanej pod zagospodarowanie sportu i rekreacji. 

W projekcie miejscowego planu przyj~to ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenow 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1) U - teren zabudowy ustugowej, 0 powierzchni okolo 2,106 ha; 
2) KDW - teren fragmentu drogi 0 powierzchni okoro 0,004 

Na posiedzeniu w dniu 2016 f., Miejska Komisja Urbanistyczno -
Architektoniczna zaledta ponownej analizy zabudowy 
i zagospodarowania terenu dla nowych obiektow, odsuni~cia nieprzekraczalnej lini; zabudowy 
od projektowanego wiaduktu KDZ, dopuszczenie parkingu podziemnego pod planowanymi 
obiektami. 

przeprowadzeniu ponownej analizy oraz wprowadzeniu korekt w dniu 
6 r. projekt planu ponownie przedstawiono zaopiniowania MKU-A. Komisja 

zaopiniowata przedrozony projekt planu,. 
Zostala sporzqdzona prognoza oddzialywania ustalen projektu planu na srodowisko 

przyrodnicze. przy opracowaniu prognozy uwzgl~dniono, m.in. zawarte 
W opracowaniu ekoflZjograficznym, przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. 
W prognozie sformurowano wnioski rozwiqzan w projekcie 
w ich wp1ywu na srodowisko przyrodnicze oraz proponowane rozwiqzania odnosnie 
sposob6w zminimalizowania negatywnych skutkow realizacji ustalen planu. Nast~pnie projekt 
planu wraz z prognozq oddziafywania na srodowisko wystany do 
i uzgodnien przez organy i instytucje w zakresie wymaganym prawa, w grudniu 
2016 r. 

Ogroszenie i obwieszczenie 0 terminie wyrotenia do publicznego wglqdu projektu planu 
i prognozy oraz 0 terminie dyskusji publicznej dnia 3 2017 r. w "Nowinach", 
na tablicy ogroszen w Miasta omz w Biuletynie Informacji Publicznej (SIP) 
na intemetowej Okreslono uwag termin, miejsce i form~. 

Nast~pnie Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Nr 2/2015 w rejonie ul. Wyspianskiego i uL Z1ai w Rzeszowie wraz z prognozq 
oddziafywania na srodowisko, zostat wyfozony do publicznego wglqdu w 
Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Srowackiego 9 w w dniach od 11 stycznia do 
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9 lutego 2017 r. W dniu 17 stycznia 2017 r. odbyta si~ dyskusja publiczna nad rozwiGjzaniami 
przyj~tymi w projekcie planu. 

Do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 
w rejonie ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie, w terminie przewidzianym ustawGj, nie 
kr6tszym nit 14 dni od dnia zakonczenia okresu wytozenia projektu planu, tj . do dnia 23 lutego 
2017 r. , w~n~a uwaga dotyczqca przyj~tych w nim rozwiqzan. 
Uwag~ ztozylo Stowarzyszenie Szkota Mistrzostwa Sportowego Resovia z prosbGj 
o wprowadzenie zapisu umozliwiajqcego realizacj~ internat6w lub burs na terenie U. 

Zarzqdzeniem Nr V11/1073/2017 z dnia 16 marca 2017 r. Prezydent Miasta Rzeszowa 
uwzgl~dnil uwag~. 


W wyniku wprowadzonych zmian projekt planu zostat ponownie wyfozony do publicznego 

wglqdu w dniach od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r.. Oyskusja publiczna nad przyj~tymi 


w projekcie planu rozwiGjzaniami odbyta si~ w dniu 17 kwietnia 2017 r. 

Do projektu planu, w terminie przewidzianym ustawq, nie kr6tszym niz 14 dni ad dnia 

zakonczenia okresu wytozenia projektu planu. tj. do 16 maja 2017 r., nikt z zainteresowanych 
nie ztozyl uwagi. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/1212015 w rejonie 
ul. Wyspianskiego i ul. Ziai w Rzeszowie zostal uchwalony uchwatq Nr XLiV/937/2017 Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 30 maja 2017 r. 

Informacja, w jaki spos6b zosta.fy wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zosta.fy 
uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzia.fywania na srodowisko 
Do projektu planu zostata opracowana prognoza addzia~wania na srodowisko i stwierdzono, ze 
nowe zagospodarowanie terenu spowoduje zmniejszenie powierzchni terenu biologicznie 
czynnej. Jednoczesnie ustalenia planu zapewniajCl utrzymanie odpowiednich standard6w 
srodowiska. 
przy opracowywaniu Prognozy uwzgl~dniono m.in. informacje zawarte w opracowaniu 
ekofizjograficznym. przygotowanym na potrzeby niniejszego projektu planu. Zgodnie 
z rozdzialem VII Prognozy "Rozwiqzania ograniczajqce wplyw negatywnych oddziatywari na 
srodowisko planowanych kierunk6w zagospodarowania przyj~tych w projekcie planu" - do 
projektu planu sformutowano nast~pujqce uwagi i zalecenia: 

• dopuszczenie wylClcznie lokalizacji nieuciqzliwych usfug. 

• okreSlenie rodzaju dopuszczonych zr6del ciepta. eliminujqcych emisje niskq, 

• zalecenie koniecznosci rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
• utrzymanie nie mniej niz 30% powierzchni biologicznie czynnej, 
• wprowadzenie wymog6w dotyczqcych; wysokosci zabudowy, ksztatlu dach6w, 

intensywnosci i powierzchni zabudowy. 
Przyj~te w planie rozwiqzania, w aspekcie ich wpfywu na srodowisko przyrodnicze, w tym 
minimalizowania negatywnych skutk6w jego realizacji. oceniono pozytywnie. 

Informacje, w jaki spos6b zostaly wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 ktorych mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy 

Projekt planu wraz z prognozq oddziatywania na srodowisko przekazano do 
zaopi~iowania przez Re~ionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. 
ROOS pismem znak: WOOS.41 0.4.157.2016.BK.3 z dnia 21 grudnia 2016 r.. zaopiniowal bez 
wnoszenia uwag. 

W procesie uzgadniania projektu planu wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko 
projekt zostal przekazany do uzgodnienia do Par'lstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Par'lstwowego Wojew6dzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Pismami znak: PSNZ.456.23.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz 
SNZ.9020.11.205.2016.EP z dnia 14 grudnia 2016 r. projekt planu zostal pozytywnie 
zaopiniowany przez te organy. 
Powyzsze opinie przyj~to do prac nad projektem planu. 

3 

http:SNZ.9020.11.205.2016.EP
http:zosta.fy
http:zosta.fy


·
. 

Informacje, w jaki spos6b zosta~ wzi~te pod uwag~ i w jakim zakresie zostaty 
uwzgi~dnione zgioszone uwagi i wnioski: 

Uwagi wnioski inne organy nit wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, 
w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu na podstawie 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu ",,...,,,,,,,,t,...,,o 

Po zawiadomieniu w/asciwych organow i instytucji 0 przys~pieniu do sporzqdzenia 
planu, ~~=="'-'-'-'~==~~=~ 

1. 	 Komenda Miejska Panstwowej Stra.zy Pozarnej w 15 z 

grudnia 5 r. - wp!yn~ 29 grudnia 2015 r. 


2. 	 Komenda Wojew6dzka Panstwowej Stra.zy Pozarnej w - WZ.5562.72.2015 
z 18 grudnia 2015 r. -wp!yn~o grudnia 2015 r. 

3. 	 PGNiG SA w Warszawie - Oddziai' w Sanoku - OEMIZG/Sanokl1283/2015 z 30 
grudnia 2015 r. wplyn~o 4 stycznia 2016 r. 

4. 	 ROOS w Rzeszowie - WOOS.410.3.1 5.BK.4 z dnia 05 stycznia 2016 r. -wptyn~o 
08 stycznia 2016 r. 

5. 	 Wojew6dztwa Podkarpackiego RR-XVI I 1.7634.271 5.ADS 
z dnia 07 stycznia 2016 r. - wp!yn~ 11 stycznia 6 r. 

6. 	 Operator Gazoci~g6w Przesytowych Oddziat w Tarnowie 
OT-OL402.273.2015!2 z 12 stycznia 2016 r. - wplynQto 15 stycznia 6 r. 

7. 	 Regionalny Zarz~d Gospodarki Wodnej w Krakowie - ZU-440-5-177-7220!15 z dnia 

6 r. -wplyn~ 18 2016 r. 


1. 	 Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - RR-XVII1.7634.226.201 

z dnia 2016 r.-wplyn~ w dniu 7 r. 


2. 	 Miejski Or6g w - 10.7323.174.2016.MR Ldz. z dnia 19 grudnia 
6 r. - \Jlln.i'"no.lrl W dniu grudnia 2016 r. 

3. 	 Wojew6dzki UrzC}d Ochrony Zabytk6w w Przemyslu - Oelegatura w Rzeszowie 
50.105.2016 z dnia grudnia 6 r.- wptyn~ w dniu grudnia 2016 

r. 
4. 	 Regionalny Oyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - WOOSA10A.157.2016.BK.3 

z dnia 21 grudnia 2016 r. - wplynQto w dniu grudnia 6 r. 
5. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - PSNZ.456.23.2016 z dnia 


grudnia 2016 r. - wplyn~ w dniu grudnia 6 r. 

6. 	 Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny SNZ.9020.11.205.2016.EP z dnia 14 

grudnia 2016 r. - wp!yn~ro w dniu 19 grudnia 2016 r. 
Miejska Komisja Urbanistyczno-Archftektoniczna - Uchwata nr VI!3/2016 MKU-A z dnia 

listopada 2016 r. 

Wnioski: 

ogtoszeniu 0 przystqpieniu do sporz~dzenia planu wplynC}f jeden wniosek ztozony przez 
Szkota Mistrzostwa nResovia", umozllwienia L.<A,.....~>L.... 

sportowego do wysokosci 12 m oraz realizacji zaplecza socjalnego, tj. budow~ hali 
sportowej z socjalnym. 

Uwag~ 	 Sportowego z prosb~ 

o wprowadzenie zapisu umozliwiaj~cego realizacj~ intemat6w lub na terenie U. 
Nr VIl/1 7 z 16 marca 2017 r.. zostaia uwzgl~dniona. 

Zgioszone wnioski, uwagi, uzgodnienia i opinie przyjE?to do nad projektem planu. 
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Wyniki pos~powania dotyczetcego transgranicznego oddziaJywania na srodowisko, jezeli 
zostalo przeprowadzone 

Nie zachodzHa potrzeba post~powania dotyczqcego transgranicznego oddziruywania na 
srodowisko, gdyz ustalenia planu nie spowodujq mozliwosci takiego oddziao/Wania. 
Propozycje dotycZClce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w 
realizacji postanowier'l dokumentu 

Monitoring skutk6w realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 275/1212015 w rejonie ul. Wyspianskiego i ul. Ziai 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 z pOin. zm.), w ramach oceny zmian zachodzqcych 
w zagospodarowaniu przestrzennyrn oraz dokonywania oceny aktualnosci planu. 
Oceny te winny bye dokonywane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, co najrnniej raz w czasie 
kadencji Rady Miasta Rzeszowa (nie rzadziej niz raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny bye 
przedstawiane Radzie Miasta. 
Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowae i ocenie srodowiskowe skutki realizacji 
planu rniejscowego. Nie rna wi~c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systemu 
monitoringu wplywu na srodowisko. 
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