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P O D S U M O W A N I E 
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 

uchwalonego uchwałą Nr LIX / 930 / 18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 18 września 2018 r. poz. 3937) 

 

sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), 

zwane dalej Podsumowaniem 
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Załącznik nr 1.: Rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 2014 r., zgodnie z Uchwałą Nr 392/9309/14 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z 9 września 2014 r. 

 

Załącznik nr 2.: Rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 2017 r., zgodnie z Uchwałą Nr 401/8414/18 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z 27 lutego 2018 r.  
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1. Informacje ogólne 

 

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), zwana dalej ustawą ouiś. 

 Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy ouiś, strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 

jest: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 

strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy ouiś, do przyjętego dokumentu, tj. m. in. do Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (dalej 

PZPWP), załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, 

w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art.57 i 58 ustawy ouiś, 

3) zgłoszone uwagi i wnioski, 

4) wyniki postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone, 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

Zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy ouiś: Organ opracowujący dokument wymagający 

udziału społeczeństwa (…): dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie, zawierające 

informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte 

pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 

z udziałem społeczeństwa. 

Zgodnie z art. 43 ustawy ouiś: Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego 

udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu 

i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 

1) uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt 2; 

2) podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust.3 – w przypadku dokumentów, o których 

mowa w art.46 i 47. 

 

 

2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 został opracowany na podstawie uchwały Nr XXXI/340/04 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 
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PZPWP obejmuje teren województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych, 

został opracowany przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań występujących na terenie 

województwa. 

PZPWP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został opracowany zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami), 

zwana dalej ustawą opizp.  

W trakcie sporządzania PZPWP przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na 

środowisko z zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami). 

 

2a) Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko 
 

Artykuł 53 ustawy ouiś nakłada na organ opracowujący projekt planu 

zagospodarowania przestrzennego (art. 46 pkt 1 ustawy ouiś) obowiązek uzgodnienia 

z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko.  

Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

sporządzonej do PZPWP, do:  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak: 

RR.VI.0726/57/11/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.), 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (pismo znak: 

RR.VI.0726/57/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.). 

 

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko został uzgodniony z:  

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo znak 

WOOŚ.411.1.8.2011.AD-2 z dnia 31 stycznia 2011 r.),  

 Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (pismo znak  

SNZ.4612-67/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.) 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, poza wymogami określonymi 

w art.51 ust.2 ustawy ouiś, nakazał dodatkowo w prognozie oddziaływania na środowisko: 

 przedstawić szczegółowe zestawienie wszystkich zmian w dokumencie w odniesieniu do 

obowiązującego PZPWP oraz analizy oddziaływań tych zmian,  

 zweryfikować czy ustalenia PZPWP zapewniają realizację zasad ochrony przyrody 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz czy są zgodne z przyjętymi dokumentami. 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że prognoza 

oddziaływania na środowisko powinna być zgodna z wymogami określonymi w art.51 ust.2 

i art. 52 ustawy ouiś. 

 

2b) Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko  
 

Do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko PZPWP przystąpiono 

w 2013 r. Analizy i oceny przeprowadzone w Prognozie są zgodne z art. 51ust. 2 i art. 52 

ustawy ouiś oraz z zakresem uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
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w Rzeszowie i Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

w Rzeszowie. 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu PZPWP wskazuje 

zidentyfikowane, możliwe do określenia skutki dla środowiska, jakie mogą być związane 

z realizacją przedsięwzięć w ramach kierunków rozwoju i polityki przestrzennej określonych 

w PZPWP, ocenia czy realizacja PZPWP sprzyja ochronie środowiska przyrodniczego 

i zrównoważonemu rozwojowi województwa podkarpackiego oraz wskazuje rozwiązania 

mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu PZPWP.  

2c) Uzyskanie wymaganych ustawą opinii 
 

Zgodnie z art. 57 i 58 ustawy ouiś, Marszałek Województwa Podkarpackiego przesłał 

PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: RR-XVIII.760.14.17.2013.ADS z dnia 6 marca 

2014 r.) do zaopiniowania przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.  

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytywnie, 

bez uwag, zaopiniował PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: SNZ.9020.3.10.2014.AL 

z dnia 4 kwietnia 2014 r.)  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zajął stanowisko (pismo znak 

WOOŚ.410.5.3.2014.AP-12 z dnia 17 kwietnia 2014 r.), że projekt PZPWP wraz z Prognozą 

nie może zostać zaopiniowany pozytywnie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, ze względu na odmowę uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie na podstawie art. 41 ustawy opizp (postanowienie znak 

WPN.410.2.6.2014.DF-3 z dnia 4 kwietnia 2014 r.). 

Marszałek Województwa Podkarpackiego złożył zażalenie na ww. postanowienie 

o odmowie uzgodnienia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

(zażalenie znak: RR-XVIII.760.14.15.2013.ADS z dnia 15 kwietnia 2014 r.). 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uchylił w całości zaskarżone 

postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie (postanowienie znak: DOA-wo II.610.12.2014.SS z dnia 

17 października 2014 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie ponownie odmówił 

uzgodnienia PZPWP wraz z Prognozą (postanowienie znak: WPN.410.2.6.2014.DF-5 z dnia 

23 grudnia 2014 r.). 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2014 r. zmiany ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która m.in. rozszerzyła 

zakres opracowania planu województwa, procedura uzgadniania i opiniowania oraz procedura 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 nie mogła zostać zakończona. 

Po opracowaniu nowej wersji projektu PZPWP, zgodnego z zakresem określonym 

w art. 39 ustawy opizp, w 2017 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przesłał projekt 

PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: RR-IV.760.44.20.2017.ADS z dnia 16 maja 2017 r.)  

do zaopiniowania przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

 Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie bez uwag uzgodnił projekt 

PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: WPN.410.2.20.2017.UJ.3, z dnia 21 czerwca 2017 r.), 

ale w opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak 

WOOŚ.410.5.5.2017.AP.6 z dnia 3 lipca 2017 r.), wskazał na konieczność uszczegółowienia 

analiz dotyczących oddziaływania realizacji danego rodzaju przedsięwzięć (m. in. zbiorników 

wodnych) na stan wód. Uwagi zgłoszone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie zostały rozpatrzone i w części uwzględnione w Prognozie (sposób rozpatrzenia 

zgodnie z lp. 78 w załączniku nr 2 do niniejszego Podsumowania). 

 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytywnie, 

bez uwag zaopiniował projekt PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: 

SNZ.9020.3.22.2017.AL z dnia 31 maja 2017 r.)  

 

2d) Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu  

 

Plan został sporządzony z dochowaniem obowiązujących procedur wynikających 

z ustawy opizp oraz ustawy ouiś, tj. kolejno: 

 Ogłoszono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany PZPWP w 2005 r. oraz w 2008 r. 

w prasie ogólnopolskiej, tj. „Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 2005 r. i „Nasz Dziennik” 

z 25 lutego 2008 r. oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach 

powiatowych, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i w 

 Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, a także podano informację o możliwości 

składania wniosków dotyczących przedmiotowego Planu na adres: Podkarpackie Biuro 

Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów. 

 Zawiadomiono na piśmie w 2005 r. oraz w 2008 r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania zmiany PZPWP instytucje i organy właściwe do uzgadniania 

i opiniowania planu; 

 Przeanalizowano 257 wniosków zgłoszonych przez instytucje, organy samorządowe 

i rządowe oraz osoby fizyczne.  

 Marszałek Województwa Podkarpackiego 13 maja 2013 r. rozpatrzył złożone wnioski. 

Większość wniosków została uwzględniona. Wnioski, które nie zostały uwzględnione 

w projekcie PZPWP wykraczały poza zakres planu określony w art. 39, ust. 3 ustawy 

opizp, nie stanowiły inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub 

dotyczyły studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

lub planów miejscowych. 

 Sporządzono pierwszy projekt PZPWP, który składał się z części tekstowej wraz 

z rysunkami poglądowymi oraz z części graficznej w postaci 6 map w skali 1: 200 000, 

oraz opracowano Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu PZPWP. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 18 lutego 2014 r. Uchwałą Nr 321/7678/14 przyjął 

projekt zmiany PZPWP wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz skierował 

do opiniowania i uzgodnień z zainteresowanymi organami administracji rządowej 

i samorządowej i z organami określonymi w przepisach odrębnych, jak również 

skierował do konsultacji społecznych.  

 W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko, podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie (Gazeta Wyborcza z dnia 10 marca 2014 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, o wyłożeniu do wglądu 

ww. dokumentów oraz informacji dotyczących: 



 6 

1) miejsca udostępnienia ww. dokumentów: 

 na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego 

www.podkarpackie.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.podkarpackie.pl w zakładce Ogłoszenia Marszałka (wraz z harmonogramem 

spotkań konsultacyjnych w regionie: 19 marca 2014 r. w Krośnie; 26 marca 2014 r. 

w Przemyślu; 4 kwietnia 2014 r. w Rzeszowie; 9 kwietnia 2014 r. W Tarnobrzegu), 

oraz na stronie Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

www.pbpp.pl w zakładce Opracowania, 

‒ w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie przy ul. 

Targowej 1, pokój 910, w godzinach pracy Biura 7:00 – 15:00, 

2) terminu (od 10 marca do 25 kwietnia 2014 r.) i sposobu składania uwag i wniosków 

dotyczących przedmiotowych dokumentów:  

‒ w formie pisemnej na adres: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego  

w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, wg załączonego formularza; 

‒ ustnie do protokołu w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 

przy ul. Targowej 1, pokój 910 w godzinach pracy Biura 7:00 – 15:00; 

‒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: sekretariat@pbpp.pl, wg załączonego 

formularza. 

 Zawiadomiono na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 

planu. 

 W wyniku opiniowania i uzgodnień wpłynęło 85 opinii i uzgodnień na podstawie ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 9 opinii 

w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

 Uwagi i wnioski do projektu PZPWP zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego 9 września 2014 r. Uchwałą Nr 392/9309/14 (załącznik nr 1.) 
 Ze względu na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1, która 

weszła w życie 25 września 2014 r. i zmieniła zakres opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, została opracowana kolejna wersja 

projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z planem zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (PZP ROF), który składał się z części tekstowej 

wraz z rysunkami poglądowymi oraz z części graficznej w postaci 5 map w skali 

1: 200 000 i 2 map w skali 1: 50 000, a także opracowano nową wersję Prognozy 

oddziaływania na środowisko ustaleń projektu PZPWP. 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 4 kwietnia 2017 r. uchwałą 

Nr 290/5800/17 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projekt zmiany Planu) wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia procedury opiniowania 

i uzgadniania oraz przekazania do konsultacji społecznych. 

 W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko, podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

                                                 
1  Ustawa z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 379) w zakresie zmiany ustawy o pizp dotyczącej obszarów funkcjonalnych, 

weszła w życie 25 września 2014 r.  
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w prasie (Nasz Dziennik z dnia 19 maja 2017 r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, o wyłożeniu do wglądu 

ww. dokumentów oraz informacji dotyczących: 

1) miejsca udostępnienia ww. dokumentów: 

‒ na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego 

www.podkarpackie.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.podkarpackie.pl w zakładce Ogłoszenia Marszałka, 

‒ w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie przy ul. Targowej 

1, pokój 910, w godzinach pracy Biura 7:00 – 15:00, 

2) terminu (od 19 maja do 30 czerwca 2017 r.) i sposobu składania uwag i wniosków 

dotyczących przedmiotowych dokumentów:  

– w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. 

Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, skr. pocztowa 17, wg formularza 

załączonego na stronach internetowych, o których mowa w pkt 1; 

– ustnie do protokołu w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego  

w Rzeszowie przy ul. Targowej 1, pokój 910 w godzinach pracy Biura 7:00 – 15:00; 

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: drr@podkarpackie.pl,  

wg formularza załączonego na stronach internetowych, o których mowa w pkt 1. 

 Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. podjął 

uchwałę Nr 401/8414/18 i przyjął stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag 

i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (załącznik nr 2.)  

 W dniu 5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął 

uchwałę Nr 437/9107/18 w sprawie przyjęcia projektu Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko uwzględniających  sposób rozpatrzenia uwag i wniosków. 

 W dniu 25 czerwca 2018 r. na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbyło się 

pierwsze czytanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

 

3. Sposób i zakres uwzględnienia w PZPWP ustaleń zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko 

 

Do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – 

Perspektywa 2030 została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko na podstawie 

art. 51 i 52 ust. 1 ustawy ouiś oraz zgodnie z zakresem i stopniem szczegółowości 

uzgodnionym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym wojewódzkim 

inspektorem sanitarnym. 

Przy sporządzaniu Prognozy uwzględniono, m.in. informacje zawarte w Opracowaniu 

ekofizjograficznym podstawowym na potrzeby zmiany Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. W Prognozie wskazano ustalenia projektu 

PZPWP, które ograniczają wpływ negatywnych oddziaływań na środowisko planowanego 

zagospodarowania terenu województwa.  

Podczas analiz i ocen przyjęto, że wszystkie działania realizowane w ramach kierunków 

rozwoju i polityki przestrzennej określonych w projekcie PZPWP, będą spełniały wymagania 
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określone w obowiązujących przepisach prawnych oraz, że podczas realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć będą stosowane najnowocześniejsze i najlepsze techniki i technologie 

sprzyjające ochronie środowiska.  

Część przedsięwzięć realizowanych będzie po przeprowadzeniu oddzielnych procedur 

określonych w obowiązującym prawie, łącznie z badaniem wpływu na obszary Natura 2000, 

wskazaniem rozwiązań alternatywnych oraz wyznaczeniem działań kompensacyjnych. 

Podkreślenia wymaga fakt, że plany zagospodarowania przestrzennego województw nie 

są dokumentami decyzyjnymi, na podstawie których wydawane są pozwolenia na 

realizację poszczególnych przedsięwzięć. 

 

4. Sposób i zakres uwzględnienia w PZPWP opinii Podkarpackiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie 

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w 2014 r. 

pozytywnie, bez uwag, zaopiniował PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: 

SNZ.9020.3.10.2014.AL z dnia 4 kwietnia 2014 r.). 

  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2014 r. odmówił 

pozytywnego zaopiniowania projektu PZPWP wraz z Prognozą w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko (pismo znak WOOŚ.410.5.3.2014.AP-12 z dnia 17 kwietnia 

2014 r.) oraz wniósł uwagi dotyczące: 

1) części graficznej: 

 na mapie nr 3, na mapce poglądowej Obszary planowanych działań wynikających 

z Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, powinno się 

uwzględnić (odpowiednio zaznaczyć) gminę Sędziszów Małopolski, na obszarze 

której przewidziano realizację inwestycji przeciwpowodziowych zawartych w ww. 

programie, 

 na mapie nr 1, na mapce poglądowej System transportowy drogi zasadnym byłoby 

umieszczenie przebiegu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28.  

2) części tekstowej:  

 wskazana byłaby zmiana nazwy tabeli nr 12, 

 należałoby jednoznacznie wskazać czy projekt PZPWP ma znaczenie dla celów 

środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000),  

 propozycja zmiany zapisów dotyczących zasad rozmieszczania obiektów OZE 

(biogazowni). 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 września 2014 r. zmiany ustawy opizp 

procedura uzgadniania i opiniowania PZPWP nie mogła być zakończona, w związku z tym 

procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy ouiś 

również została przerwana.  

Zmiana ustawy o pizp spowodowała konieczność uzupełnienia projektu PZPWP 

o dodatkowe elementy, tj. obszary funkcjonalne oraz plan zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Nowa wersja projektu PZPWP 

była poddana opiniowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

w roku 2017. 
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Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w 2017 r. 

pozytywnie, bez uwag zaopiniował projekt PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: 

SNZ.9020.3.22.2017.AL z dnia 31 maja 2017 r.). 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie bez uwag uzgodnił projekt 

PZPWP wraz z Prognozą (pismo znak: WPN.410.2.20.2017.UJ.3, z dnia 21 czerwca 2017 r.), 

ale w opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (pismo znak 

WOOŚ.410.5.5.2017.AP.6 z dnia 3 lipca 2017 r.), odmówił pozytywnego zaopiniowania 

projektu PZPWP wraz z Prognozą i wskazał, w jaki sposób należy uzupełnić ww. dokumenty. 

Treść uwag oraz sposób ich rozpatrzenia przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Tabela 1. Uwagi do opinii RDOŚ w Rzeszowie (pismo znak WOOŚ.410.5.5.2017.AP.6 z dnia 

3 lipca 2017 r.) 

Lp. Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

1. Brak jest identyfikacji przewidzianych 

znaczących oddziaływań bezpośrednich, 

pośrednich, wtórnych, skumulowanych, 

krótkoterminowych i długoterminowych, 

stałych i chwilowych, na stan wód.  

 

 

Negatywnie. Identyfikacja oddziaływań 

znajduje się w tabelach 10-11 w pkt 6.1. 

i tabelach 14-15 w pkt 6.5., w którym 

dokonano oceny oddziaływania na cele 

środowiskowe (są to dodatkowe analizy, 

których nie było w uzgodnionym zakresie 

Prognozy).  

2. W Prognozie dokonano oceny oddziaływań 

dla poszczególnych kategorii zadań bez 

wskazania, jakie potencjalne oddziaływania 

na stan wód mogą być generowane w 

wyniku realizacji ustalonych kierunków 

zagospodarowania województwa oraz 

przypisanych im zadań (w ramach planu 

planowana jest budowa m. in. zbiorników 

wodnych).  

Negatywnie. W Prognozie wskazano 

oddziaływania na wody (pozycja 2 

w kolumnie elementy środowiska), 

dokonano charakterystyki oddziaływań na 

elementy środowiska. Charakterystyki 

dokonano dla wszystkich kierunków 

rozwoju oraz polityki przestrzennej 

określonej w ramach kierunków.  

3. W Prognozie nie wskazano, jakie elementy 

jakości wód będą narażone na 

oddziaływanie w wyniku realizacji danego 

rodzaju przedsięwzięć.  

 

 

 Pozytywnie. Treść Prognozy zostanie 

uzupełniona. W pkt 6.2 str. 162-164 oraz 

w pkt 6.5 str. 204-206 zostanie wskazane, 

jakie elementy jakości wód będą narażone 

na oddziaływanie w wyniku realizacji 

przedsięwzięć. 

4. Brak jest rozwiązań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na cele ochrony wód.  

 

Pozytywnie. Rozwiązania minimalizujące 

znajdują się m.in. na str. 170 (dotyczą 

także zbiornika wodnego), ze 

wskazaniem, że doprecyzowanie nastąpi 

na etapie projektowania przedsięwzięć. 

Rozwiązania minimalizujące zostały 

wskazane także w pkt 7 na str. 200, 

niemniej jednak w punktach dotyczących 

oddziaływania na wody zostaną one 

również wyszczególnione.  
Źródło: Rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych do PZPWP – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz 

z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko w 2017 roku (Załącznik nr 2 do Podsumowania) 
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5. Sposób i zakres uwzględnienia w PZPWP zgłoszonych uwag i wniosków 

Uwagi i wnioski zgłoszone przez inne organy niż wymienione w art. 57 i 58 ww. 

ustawy ouiś, w tym organy uprawnione do opiniowania lub uzgadniania miejscowego planu 

na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 

1. Do projektu planu w trakcie konsultacji społecznych w dniach od 10 marca do 25 

kwietnia 2014 r. wpłynęło ogółem 530 uwag i wniosków, dotyczących poszczególnych 

dziedzin (wg zestawienia poniżej), które zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego z 9 września 2014 r. uchwałą Nr 392/9309/14. 

Zestawienie sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły w 2014 r. 

Lp. 

Sposób rozpatrzenia  

 

                                                                    

Dziedzina 

Uwagi/wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Uwagi/wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Razem 

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 12 29 41 

2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe 21 106 127 

3. Infrastruktura techniczna 17 39 56 

4. Infrastruktura społeczno-gospodarcza 29 44 73 

5. Komunikacja  23 96 119 

6. Uwagi redakcyjne 83 31 114 

 Ogółem: 185 345 530 

Pozytywnie rozpatrzono 185, tj. około 35% ogólnej liczby wniesionych uwag i wniosków,  

2. Do projektu planu w trakcie konsultacji społecznych w dniach od 19.05. do 30.06.2017 r. 

wpłynęło ogółem 336 uwag i wniosków, dotyczących poszczególnych dziedzin (wg 

zestawienia poniżej), które zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa 27 lutego 

2018 r. uchwałą Nr 401/8414/18.  

Zestawienie sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków, które wpłynęły w 2018 r. 

Lp. 

Sposób rozpatrzenia  

 

                                                                    

Dziedzina 

Uwagi/wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Uwagi/wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Razem 

1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 17 1 18 

2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe 21 33 54 

3. Infrastruktura techniczna 50 17 67 

4. Infrastruktura społeczno-gospodarcza 5 16 21 

5. Komunikacja  43 43 86 

6. Uwagi redakcyjne 39 51 90 

 Ogółem: 167 169 336 

Pozytywnie rozpatrzono 167, tj. około 50% ogólnej liczby wniesionych uwag i wniosków. 
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Negatywnie rozpatrzone zostały wnioski, które dotyczyły szczegółowych inwestycji 

o znaczeniu lokalnym, ze względu na regionalny charakter projektu PZPWP. Większość tych 

inwestycji jest uwzględniona przez ogólne zapisy, które nie wymagały wprowadzania korekt. 

Negatywnie rozpatrzone zostały wnioski dotyczące uzupełnienia wykazu inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ponieważ wykazy te zawierają tylko te inwestycje, 

które znalazły się w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów (…), 

a wnioskowane zadania inwestycyjne nie znajdują się w ww. dokumentach. 

Uwagi i wnioski złożone w trakcie konsultacji społecznych w 2014 r. i 2017 r. zostały 

uwzględnione w projekcie PZPWP zgodnie ze sposobem rozpatrzenia przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego (załącznik nr 1. i załącznik nr 2.)  

Złożone w trakcie konsultacji społecznych wypowiedzi o charakterze informacji, które 

nie zawierały uwag dotyczących projektu PZPWP, nie wymagały rozpatrzenia.   

 

6. Informacja w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone 

 

Nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko na skutek realizacji PZPWP, gdyż ustalenia PZPWP nie 

spowodują takiego oddziaływania. 

 

7. Metody i częstotliwość przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji PZPWP 

 

Monitoring skutków realizacji planu zagospodarowania przestrzennego 

w województwie winien być dokonywany zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), 

w ramach okresowej oceny zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Oceny te winny być dokonywane przez zarząd województwa, co najmniej raz w czasie 

kadencji sejmiku (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tego przeglądu i raport jest 

przedstawiany sejmikowi województwa oraz przekazywany do wiadomości ministrowi 

właściwemu ds. budownictwa, planowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.  

Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki 

realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Nie ma więc potrzeby 

określania dla planu specjalnego systemu monitoringu wpływu na środowisko. 

 

 

8. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 

rozwiązań alternatywnych 
 

W trakcie sporządzania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 nie rozpatrywano rozwiązań 

alternatywnych.  

Ze względu na specyfikę dokumentu, jakim jest projekt PZPWP wraz z Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, określenie 

rozwiązań alternatywnych do zapisów (kierunków rozwoju i polityki przestrzennej) w nim 

zawartych jest w znacznym stopniu utrudnione. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z Planem ROF jest dokumentem 

o dużym stopniu ogólności i ma charakter deklaratywny.  
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