
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwiqzaniami w projekcie 
zmiany Nr 43/3/2016 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa 

Protok61 sporzqdzono w dniu 16 listopada 2017 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Beaty Gunia - Golerna, pracownika Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz. U. z 2017, poz. 1073) w dniu 16 listopada 2017 r. przeprowadzono 
dyskusjy publicznq nad rozwiqzaniarni przyjytyrni w projekcie zrniany Nr 43/3/2016 Studiurn 
Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 

I. Lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 10°5. 

n. Glos w dyskusji zabrali: 

Pani mgr inz. arch. Marta Trybus, Generalny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa powitala przybylych gosci i poinformowala, iz przedrniotern dyskusji publicznej 
jest projekt zrniany Nr 43/312016 Studiurn Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta, kt6ry jest opracowywany na podstawie uchwaly Rady Miasta 
Rzeszowa Nr XXV/540/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nastypnie zapoznala zebranych 
z procedur'l trybu forrnalno-prawnego, poszczeg61nyrni etaparni sporz'ldzania zrniany 
Studiurn, terrninern wylozenia projektu wraz z prognoz'l oddzialywania na srodowisko do 
publicznego wgl<tdu (od 2 listopada do 1 grudnia 2017 r.) oraz sposobern 
i tenninern skladania uwag tj. do dnia 22 grudnia 2017 r. W dalszej kolejnosci przyst'lpila do 
prezentacji i orn6wienia ustalen projektu zrniany Studiurn. 
Projektantka zaprezentowala rn. in. analizy dotyczqce: powi'lzan funkcjonalno-przestrzennych 
z terenarni s'lsiednirni, obecnego stanu zainwestowania terenu, uzbrojenia w sieci 
infrastruktury technicznej, stanu srodowiska przyrodniczego i kulturowego, struktury 
wlasnosci teren6w. 
Przedstawila projekt zrniany Studiurn prezentuj'lc zrnienione zagadnienia (zgodnie z art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn) por6wnuj'lc Je 
z obowi'lzuj'lcyrn dokurnentem 
Objasnila przyjyte kierunki zagospodarowania, a nastypnie orn6wila szczeg61owo 
rozwiqzania projektowe, dotycz'lce nowej struktury funkcjonalno - przestrzennej obszaru 
objytego zrnian'l Nr 43/3/2016 Studiurn Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta, w kontekscie osiedla. 

Po zakonczeniu prezentacji pani Marta Trybus poinforrnowala zebranych 
o rnozliwosci zadawania pytan do rozwiqzan przyjytych w projekcie zmiany Studiurn. 

Na koniec, po upewnieniu siy, ze nie rna pytan projektantka poinformowala jeszcze raz 
o rnozliwosci skladania ~wag, ich sposobie i terrninie (tj. do 22 grudnia 2017 r.). 
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Wobec braku pytan dyskusjcr publicZflq nad rozwiqzaniami przyjcrtymi w projekcie zmiany 
Nr 43/312016 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa zakonczono 0 godz. 1030

. 

ill. Ustalenia z dyskusji: 

1) 	 uczestnicy dyskusji zapoznali sicr z ustaleniami przyjcrtymi w projekcie zmiany 
Studium i procedurq jego sporzqdzania; 

2) 	 nie podjcrto rozstrzygnicrc w zakresie dyskutowanych zagadnien - mozliwosc 
wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 
rozpatrywania uwag. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdu. 


Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 
Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 

StanislJluJ.J!rfko
Rzesz6w, 16listopada 2017 r. ZAST~PCA PREZ~UGSTA amzOfA 
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