
PROTOK6L 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~aniami Przyjftymi w projekcie zmiany 
Nr 441112017 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Rzeszowa, przy ul. Wyspianskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie. 

Protok61 sporzqdzony w dniu 15 listopada 2017 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 

ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renat~ Mica!, pracownika Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dniu 15 listopada 2017 r., przeprowadzono dyskusj~ 

publicznq nad rozwiqzaniarni przyj~tymi w projekcie zrniany Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowail. 

i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

Otwarcie dyskusji publicznej nastqpilo 0 godz. 10°5. 

I. 	 Lista obecnosci stano wi za!qcznik do proto kohl. 

II. 	Glos w dyskusji zabrali: 

1. 	 Pani ini. Lidia Szczepanek, Zast~pca Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 

ul. Slowackiego 9, Rzesz6w. 

Pani Dyrektor powita!a zebranycb i przedstawila temat dyskusji publicznej. Nast~pnie poprosila Paniq 

mgr ini:. arch. Eli:biet~ Kruczek, 0 zaprezentowanie i om6wienie projektu zrniany Studium. 

2. 	 Pani mgr ini. arch. Elibieta Kruczek, generalny projektant Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa. 

Pani Eli:bieta Kruczek wskazala lokalizacj~ obszaru obj~tego projektem zmlany Studiurn, 

poloi:onego w pobliZu bipermarketu B 1. Obszar obj~ty zrnianq jest cz~sciq zespolu zabudowy 

rnieszkaniowej "Wzg6rza Staroniwskie". Studium Uwarunkowan i Kierunk6w ZagospodarowaIlia 

Przestrzennego, przewidywalo do tej pory w projektowanej struktW'ze funkcjonalno - przestrzennej, 

na przedrniotowyrn obszarze, zabudow~ rnieszkaniowq jednorodzinnq. Obszar Zmiany Nr 44/ 112017 
Studiumjest obj~ty Miejscow.ym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3211412000 "Wzg6rza 

Staroniwskie" i pokrywa si~ z terenem 15 MN oraz MNfUCgb. Plan ten byl kilkukrotnie zrnieniany, 

w celu dostosowania do aktualnych potrzeb i oczekiwail. inwestor6w. 

Z wnioskiem 0 sporZ<td.zenie zmiany Studiurn wystqril wlasciciel dzialki, sqsiadujqcej bezposrednio 

z istniejqq zabudowq wielorodzinnq. Zarnierzenie inwestycyjne uwarunkowane jest zrnianq Studium 

i p6Zniejszq zmianq planu. 

Nash;:pnie Pani Eli:bieta Kruczek om6wila najwaZ:n.iejsze uwarunkowania dla obszaru obj~tego 

zrnianll, a nast~pnie przyj~te w projekcie zrniany Studium, kierunki zagospodarowania przestrzennego 

oraz parametry i wskainiki W'banistyczne. 

Najwai:niejszym uWarurIkowaniem jest poloi:enie w granicacb obszaru terenu g6rniczego 

"Kie1an6wka-Rzesz6w-l ". Wyst~pujq tei: ograniczenia ZWlqzane z istniejqcq liniq 

elektroenergetycznq wysokiego napi~cia. 

W projekcie wskazano obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem 

MNXXIV 
03,na kt6rym dopuszczono taki:e zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq i zabudow~ 

rnieszkaniowo-uslugowll, zielen 0 charakterze rekreacyjnym, ulice publiczne klasy lokalnej 

i dojazdowej oraz ulice wewn~trzne, ciqgi piesze i sciei:ki rowerowe, parkingi oraz obiekty 

i W'zqdzenia infrastruktury technicznej . 

http:Miejscow.ym


Ustalono maksyrnaln&.: wysokosc budynk6w i intensywnosc zabudowy dzialki budowlanej oraz 
minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej a takze wytyczne do plan6w miejscowych. 

Po prezentacji Pani Elzbieta Kruczek przypomniala termin wylozenia projektu zmiany Studium do 
pubJicznego wgl&.du, (do dnia 17listopada 2017 r.) oraz terrnin skladania uwag do Prezydenta Miasta 
Rzeszowa (do dnia 8 grudnia 2017 r. ), jak r6wniez zwr6cila si~ do Zebranych z prosb&. 0 zadawanie 
pytail. 

3. Pam Dyrektor Lidia Szczepanek, po upewnieniu si~, ze nie rna pytan, zamkn~la dyskusj~ 

publiczn&. 0 godz. 1015. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

- Uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie zmiany Studium 
i procedur&.jej sporz<tdzania. 


- Nie zgloszono uwag. 


Protok61 sporz&.dzono w 3 egzernplarzach, z przeznaczeniern: 

1. dla Prezydenta Miasta; 

2 . do dokumentacji planistycznej ; 

3. do publicznego wgl&.du. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 15 listopada 20..!1 r. 
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