
PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie 
ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie 

sporzqdzone stosownie do art. 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 
o tnformacji 0 srodowisku ochronie, spoleczenstwa w ochronie 

srodowiska oraz 0 nro''1rI/' U z 7 r., poz. 1073) 

.. Informacje ogolne; 

(synteza planu oraz przebiegu trybu Jormalno-prawnego sporzqdzania planu, 
w tym inJormacja 0 udziale spoleczenstwa w post(jpowaniu) 

Miejscowy plan dalej planern) zostal 
opracowany na podstawie uchwaly nr 1012016 Rady Miasta KZeS2:OVi/a 
przyst(!pienia do sporz(!dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

283/6/2016 w rejonie uL Strzelniczej i uL Szewskiej w obejrnuj(!cej obszar 
o powierzchni ok. ha. 

Obszar planu, z tyrn w uchwale 0 

Obejrnuje powierzchnie ok. 2,61 ha. Z uwagi na zagospodarowanie oraz wydane 
decyzje adrninistracyjne, niezgodne z kierunkarni okreslonyrni w studiurn, obszaru planu 

',+V,LV"'" z opracowama. 

oraz zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu rniasta, na osiedlu Staroniwa, 
porni~dzy ul. i ul Plenerow(! W planie wyznaczono tereny pod zabudow~ 
rnieszkaniow(! wielorodzinn(j. z uslugarni, zabudow~ rnieszkaniow(j. wielorodzinna, zabudow~ 

a drogi i wewn~trzne oraz obiekty i urz(!dzenia 
infrastruktury technicznej. 

planie okreslono pararnetry i wskainiki ksztahowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w dostosowaniu do gabarytow i charakteru zabudowy istniej(j.cej 
Przyj~te w planie uwzgl~dniaj(! wyst~puj(!ce zagospodarowania 
przestrzennego terenu oraz powi¥ania funkcjonalno-przestrzenne z terenarni s(j.siednirni. 

planu naruszaj(! ustalen Studiurn Uwarunkowan Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, uchwalonego uchwal'} 

13/2000 z dnia 4 lipca 2000 z zm., ktore na tyrn terenie 
i wielorodzinnej. 

wraz z niezb~dnyrni dokurnentarni planistycznyrni, w tyrn oddzialywania 
na srodowisko oraz prognoz(j. skutkow finansowych, opracowany zgodnie 
z obowi(j.zuj'}cyrni w tyrn zakresie przepisarni ustawy z dnia 27 rnarca 2003 f. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu (Dz. U z 17 poz. 1073) oraz rozporz(j.dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia sierpnia 2003 f. W sprawie wyrnaganego rniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego U z 2003 f., Nr 164, poz, 1587), 
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W trakcie sporz<J:dzania mIeJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przeprowadzono strategiczn<J: ocen~ oddzialywania na srodowisko z zapewnieniem udziaru 
spoleczenstwa, do wymog6w z dnia 3 2008 r. 0 UO~)stleDrllel 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska 
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko z 2016 poz. 353, z zm.). 

Plan uwzgl~dnia ponadto przepisy odr~bne i zostai sporzqdzony z dochowaniem 
obowiqzuj(j,cych procedur wynikajqcych z ww. 

Prezydent Miasta w dniu 6 2016 f., oglosB w lokalnej, na stronie 
internetowej tablicach informacyjnych Urz~du Miasta oraz spos6b zwyczajowo 

na osiedlu, 0 przyst(j,pieniu sporz<J:dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. 
W i ogloszeniu podano i okreslono wniosk6w 
do planu (termin skladania wniosk6w wyznaczono do wrzesnia 20 r.). W wyznaczonym 
w ogioszeniu terminie, do Prezydenta Miasta 7 wniosk6w. z nich 
zlokalizowanych jest w granicach planu, natomiast jeden znajduje si~ opracowamem. 
Wnioski sposobu zagospodarowania teren6w obj~tych wysokosci 
zabudowy, poszerzenia pasa drogowego ul. Szewskiej oraz sposobu skomunikowania 
ul. . z ul. Strzelnicz<J: W dniu listopada 2016 r. Miasta Rzeszowa 

rozstrzygni~ciem. 

Opracowany projekt w dniu 29 listopada 16 r., przedstawiony 
do zaopiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. MKU-A "",'ng;,,, 

pozytywn<J: opini~ wnioskuj(j,c jednoczesnie 0 zlikwidowanie okreslaj(j,cego wysokosc 
budynku w ilosciach kondygnacji oraz drogi [KDW] w liniach wewnytrznego 
podziaru 6 a obnizenie wskainika temu biologicznie czynnego 
do 

wprowadzeniu powyzszych zmian, Prezydent Miasta wyst<!pil pismem z dnia 21 grudnia 
2016 r. 0 zaopiniowanie uzgodnienie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Nr 16 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. w 
do pozostalych instytucji i organ6w. Dnia 7 marca 2017 r. w lokalnej, stronie 
internetowej tablicach informacyjnych Miasta Rzeszowa oraz w spos6b 
zwyczajowo przyjyty na osiedlu, ukazalo ogloszenie 0 wylozeniu do publicznego 
projektu planu wraz z prognozq. oddzialywania na srodowisko. Zawieralo one 
o terminie wylozenia oraz dyskusji publicznej a takZe terminie i zasadach skladania uwag. 
Wylozenie od dnia 15 marca 12 kwietnia 2017 r. tym czasie, w dniu 6 kwietnia 

r.,odbyia dyskusja publiczna rozwiq.zaniami w projekcie planu. 

Do projektu w kwietnia 7 r., wplynyly 
uwagi, do ustalen przyjytych w projekcie. Nr VlIll 17 z 16 maja 

17 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzyl uwagi wniesione do projektu planu, Uwag 
nie uwzglydniono. planu wraz z listq. nieuwzglydnionych uwag przekazano 
do uchwalenia. W terminie podanym w ogloszeniu wptynylo jedno 

dzialki. jest granicami planu 
pIsmo zostalo zakwalifikowane jako w rozumieniu art.18 ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie dotyczylo przyjytych w projekcie planu. 
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Uchwal,! XLV1978/2017 z dnia 13 czerwca 17 r., Rada Miasta Rzeszowa uchwalHa 
Miejscowy Przestrzennego Nr 283/6/2016 w 
i uL Szewskiej w podejrnuj,!c jednoczenie rr.·,."+.r7'<l'iYn nr<,,,",,, rozpatrzenia 
uwag. Rada Miasta uwzglltdnila zlozonych do U>:l.ill"''' 

• 	 Uzasadnienie wyboru dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwi~an alternatywnych. 


sporz<j.dzania Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego 283/612016 
w Strzelniczej i Szewskiej w opracowywanych 
funkcjonalno-przestrzennych, kilka alternatywnych. Dotyczyly one 
zabudm'iY i terenu. na srodowisko analizowanych 

siy w sposob istotny, poniewaZ mozliwosc planu, 
na srodov,isko byfa powierzchni<j. opracowania oraz 

Studium Uwarunkowail i 
uchwal<j. Nr 

r., z poin. zm., moze 

istniej<j.cego s,!:siedztwa i powiqzarl z nim zwi<j.Zal1ych, 
istniej,!:cego zruwsoo(larOW'anlla 

uwarunkowan komunikacyjnych kontynuacja istniej,!:cych i projektowanych 
w obowiqzuj'l:Cym planie komunikacji miejskiej i infrastruktury technicznej. 

Wybrany zostal rln,'"rr,,, uwzgl(fdniaj<j.cy wszystkie ,vystypuj,!:ce 
co potwierdza sp()rZl1C1:i~OIlla prognoza oddziafywania 

na srodowisko. 

• 	 Informacja w spos6b wzi~te pod uwag~ i w zakresie 

uwzgl~dnione ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 


Do planu sporz<j.dzona oddzialywania ustalen planu 
na srodowisko przyrodnicze. opracowywaniu prognozy uwzgl(fdniono, m. in. informacje zawarte 
w opracowaniu ekofizjiograficznym przygotowanym na potrzeby projektu planu 
oraz uzgodniony z Regionalnym Ochrony Srodowiska w i Pailstwowym 

Inspektorem Sanitarnym w zakres prognozy. 

W orc)gn'Ozl,e, w rozetzlale "' .....,'v«.,... planu, ktore wplyw 
oddzialywail na srodowisko zagospodarowania terenu. Ustalenia 

spowoduj<j. zmlan w ktorego 

• 	 Informacja w spos6b zostaly pod uwag~ i w jakim zakresie zostaly 
uwzgl~dnione opinie wlasciwych organ6w, 0 kt6rych mowa wart. 57 i 58 ww. 

Projekt wraz z prognoZ<j. oddzialywania na srodowisko do zaopiniowania L.l,/lIcQ.L.<CUIV 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Pismem 
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" .............."'" 

o 

WOOS.4 16.AP.4 z 16 stycznia 2017 r. (wplynylo dnia 18 
2017 L) - opini<;: negatywnq., ze wzglydu na przeplsow 

""''''uvu",", Cz<;:sci Powierzchniowych (JCWP), 
z dnia 23 r. (wplyn<;:fO dnia 27 lutego 

2017 L) po uzupernieniu prognozy zaopiniowal projekt planu pozytywnie, 
bezuwag. 

- W uzgadniania projektu planu, wraz z 

na do uzgodnienia i zaopiniowania do 
Inspektora Pismem z dnia 1 16 L (vvplyn<;:lo dnia 28 grudnia 
2016 r.) znak: 16, Paristwowy Inspektor pozytywnie 

uwag zaopiniowal projekt planu. 

,. 	 Informacja w jaki sposob zostaly wzi~te pod uwag~ i w jaki, zakresie zostaly uwzgl~dnione 
zgloszone uwagi i wnioski. 

i wnioski zgloszone przez inne organy wymienione wart. 57 i 58 ww. ustawy, w organy 
uprawnione do opllliowama lub uzgadniania planu na podstawie 
o 	 planowaniu i przestrzennym. zawiadomieniu wlaSciwych 

o 	 wnioski 

Komenda Wojew6dzka Paristwowej Pozamej w Rzeszowie pIsmo znak: 
WZ.5562.56.2016 z 06.09.2016 r. (wplyn<;:lo dnia 09.09.2016 r.); 

Miejska Stra.zy w 
z dnia 08.09.2016 r. (\\rplyn<;:lo 09.09.2016 r.); 

- Biuro Gospodarki Mieniem "~".,, .... Rzeszowa- pismo znak: BGM-IV.472.3.93.2016.BZ z dnia 
07.09.2016 r. (wplyn<;:lo dnia 16 L); 

G6mictwo N aftowe i Gawwnictwo SA w Warszawie Oddzial w - pIsmouU11Vl'\.U 

Wojew6dzki Urzq.d 
pIsmo UOZ-Rz-3.51 

PGE Dystrybucja S.A., Oddzial 
IIRP/KK/P/2016/9/1851W120 

Rejon 

12.09.2016 L dnia ]6.09.2016 r.); 

- w Przemyslu, .IJ"l,,~aLU 
19.09.2016 r. (wplyn<;:lo dnia 20.09.20]6 

pismo znak: 
z dnia 21.09.2016 r. (wplyn<;:lo dllia 16 r.); 

S.A. w Tarnowie - znak: 
dnia 29.09.2016 r); 

Wojew6dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie - pismo mak: Nr 2698116 z dnia 27.09.20]6 L 

(wplynylo 03.10.2016 r.). 

Wszystkie 7"",r<>", przeanalizowane i w mozliwym zakresie 
przy opracowaniu projektu planu. 

Powiatowemu 

16 

Komisja ucnlwaira Nr VII2/2016 z listopada 
2016 r.; 

- pismo 
plsmo 

Podkarpacki 
11.21 

z dnia 23.02.2017 L (wplyn<;:lo 

Inspektor Sanitarny 
16 L (v.plynylo dnia 02.01.2017 r.); 

18.01.2017 L), 

27.02.2017 L); 
pIsmo znak: 
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Wojew6dzka Pailstwowej Straty 
16 r.); 

pIsmo 
16 z 23 12.2016 r. (wplynl(lo 

Komenda Miejska Panstwowej Straiy w Rzeszowie pismo znak: MZ.5562.1-2.17 
z dnia 02.01 17 r. (wpfynylo dnia 02.01.2017 

Pailstwowy - pismo 16 
z 

z siedzibl:} w Przemyslu 
16 z dnia 28. 16 r. (\vpfynylo 

w Rzeszowie -
29.12.2016r.); 

-	 Wojew6dzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie: 
-pIsmo Nr3658z 

znak: Nr 
Zarzqd w Rzeszowie 

12.2016r. 
17 r. (wplynylo 

23571 z 
17 r. (wplynylo dnia 04.01.2017 r.); 

Zarzqd Wojew6dztwa Podkarpaekiego w L"""..,,,LM RR-XVIII.7634.232.2016. 
ADS z 03.02.2017 r. dnia 

Do do wgll:}du warz z prognozl:} oddzialywania na srodowisko 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej 

Szewskiej w w tj. do 26 2017 r., dwie 
Dotyczyly one rozwiqzall przyjytych w projekcie planu, w szczeg6lnosci teren6w 

pod zostaly 
17 z dnia 

Radzie Miasta KZesz:O\,ra 

Uwagi nie rozpatrzenia uwag zawiera 
nr 3 do uchwaly nr 

uwzglydnione. Szczeg610we UUt.:><t'lUll"lll ;:'UOu'''VLIU 

XLVl978/20 17 Rady 13 ezerwca 20 r. 

Po ww. terrninie wplym;:lo tylko jedno kt6re dotyczylo ustalen przyjytych w 
planu. 

• Wyniki post~powania dotycz~cego transgranicznego oddzialywania na srodowisko, je:ieJi 
przeprowadzone. 

oddzialywania ustalen Miejscowego 
na srodowisko, 
ponadlokalny, TT">lr1CO"T"'" 

. kt6rych 

• 	 Propozycje metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu 

realizacji postanowien dokumentu 


Monitoring realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Nr 283/612016 w ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie, bye dokonany zgodnie 
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz dokonywania oceny aktualnosci tego 

Oceny te winny bye dokonywane przez 

Rady 


.-rp'7V"P 

Wylliki tych ocen 
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Okreslona ustawowo procedura pozwoli przeanalizowac i ocenic srodowiskowe skutki realizacji 
planu rniejscowego. Nie rna wil(c potrzeby okreslania dla planu specjalnego systernu rnonitoringu 
wplywu na srodovvisko . 

.I-\.'\k) 

BIURO ROZWOJU 
MIASTA RZESZOWA 
35-060 Rzesz6w, ul. SIOw8ckiego 9 
tel. 017 748 49 00, 017 748 49 02 
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