
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwhtzaniami przyj~tymi w projekcie 


Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 165/4/2008 Staromiescie

Zag6rze w Rzeszowie. 


Protok61 sporz'!dzono w dniu 12 pazdziernika 2017 r. w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez mgr Kingy Kozik-Pasciak, 
pracovmika Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 z pMn. zm.), w zwi'!Zku z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czelWca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 201Or. Nr 130, poz. 871), w dniu 
12 pazdziernika 2017 r. przeprowadzono dyskusjy nad przyjytymi rozwi,!zaniami w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 Staromiescie
Zagorze w Rzeszowie. 

1. 	 Lista obecnosci stanowi zal'!cznik do protOkOfU. 
Otwarcie dyskusji publicznej nast,!pilo 0 godz. 10:05. 

II. Gios w dyskusji zabrali: 
1. Pan mgr inz. arcb. Grzegorz R6g - generalny projektant BRMR 

Dyskusjy publiczn~ otworzyl mgr ioz. arch. Grzegorz Rog i poinformowal, ze projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polozony przy p61nocnej granicy 
miasta, na wschod od ulicy Warszawskiej w Rzeszowie jest w trakcie wylozenia do 
pUblicznego wgl~du. Do projektu planu przystitpiono w oparclU 0 uchwaly 
Nr XXXI/489/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. 

Projektant przedstawil przebieg czynnosci sporz,!dzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz zaprezentowal projekt planu, przedstawiaj,!c dokladna 
lokalizacjy, powierzchniy, uwarunkowania, stan istniej'fcy oraz analizy stanu wlasnosci. 

Nastypnie prowadz,!cy przyst~pil do omawlama rozwi'!Zan przyjytych 
w projekcie planu. Projektant na rysunku graficznym szczeg61owo przedstawil i omowil 
przeznaczenie terenow. Nastypnie omowil parametry zabudowy rnieszkaniowej 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug oraz 
omowil ustalenia dla terenow zie1eni, ukladu kornunikacyjnego, miejsc parkingowych oraz 
terenow infrastruktury technicznej. 

Na koniec projektant wskazal na mozliwosc zaznajomienia siy z projektem planu oraz 
progrIoz'! oddzialywania na srodowisko. Ponadto zapoznal zebranych z procedur,! toku 
fonnalno-prawnego opracowania planu, terminami wylozenia projekw planu do publicznego 
wgl,!du (od 15 wrzesnia 2017 r. do 13 paidziernika 2017 r.) oraz poinfonnowal 0 sposobie 
i terminie skladania uwag (do 27 pazdziernika 2017 r.) Projektant zaprosil zebranych do 
udzialu w dyskusji i poprosil 0 zadawanie pytan. 

2. Z uwagi na brak pytan do rozwi~zafI przestrzennych w projekcie planu Pan 
Grzegorz Rog zakonczyl dyskusjy publiczn'! nad rozwi,!zaniami przyjytymi w Projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 Staromiescie-Zagorze 
w Rzeszowie. 
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III. Ustalenia z dyskusji : 

1. Uczestnicy dyskusji zapoznali sit( z ustaleniami przyjt(tymi w projekcie planu i procedur,!
jego sporz,!-dzania. 

Protok6! sporz'!-dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem : 
1) dla Prezydenta Miasta; 
2) do dokumentacji planistycznej ; 
3) do publicznego wgl,!-du. 

Protok6! zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 12 paidziemika 2017r. 

~~~ ';;2"4
/ (podpls osoby sporzqdzajqcej protokOl) 
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