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PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjf(tymi rozwi~zaniami w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu 

Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - cZf(sc IV 

Protok61 sporz4dzono w dniu 11 stycznia 2018 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Beaty Gunia - Golema, pracownika 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 poin. zm.) w dniu 11 stycznia 2017 r. 
przeprowadzono dyskusjy publiczn4 nad przyjytymi rozwi4Zaniami w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/812010 na osiedlu Baranowka i osiedlu 
gen. W. Andersa w Rzeszowie - czysc IV. 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 1015 
- powitanie zebranych. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani mgr inz. arch. Anna Raiitczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
prowadz4ca dyskusjy publiczn4, powitala przybylych gosci i wprowadzila zebranych 
w zagadnienia dotycz4ce przedmiotu dyskusji. 
Nastypnie poprosila projektanta planu pana mgr in.z. Damian Draguly 0 przedstawienie 
rozwi4Zan przyjytych w projekcie planu. 
Pan mgr inz. Damian Dragula, projektant planu poinformowal, iz przedmiotem dyskusji jest 
projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/812010 na osiedlu 
Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czysc IV. Zapoznal zebranych rowniez 
z procedur4 toku formalno-prawnego opracowania planu, terminem wylozenia projektu planu 
do publicznego wgl4du (od 2 do 30 stycznia 2018 r.) oraz poinformowal 0 sposobie 
i terminie skladania uwag tj . do dnia 13 lutego 2018 r. 
Na wstypie projektant omowil polozenie terenu objytego opracowaniem, obecny stan 
i sposob uzytkowania. Poinformowal rowniez, ze projekt planu Nr 196/812010 na osiedlu 
Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie - czysc IV, zostal opracowany 
na podstawie uchwaly LXXVW1330/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 2010 f., 

obejmuj4cej obszar 0 powierzchni okalo 190 ha. Z uwagi na znaczn4 rozpiytosc terenow4, 
plan opracowywany zostal etapowo. CZysc I planu Nr 196/812010 na osiedlu Baranowka 
i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie, obejmuj4ca teren na przedluzeniu al. Okulickiego 

o powierzchni ok. 7,2 ha, uchwalona zostala przez Rady Miasta Rzeszowa uchwa14 
Nr XVIU35612011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r. CZysc II, obejmuj4ca obszar palozony wzdluz 
ul. W. Broniewskiego 0 powierzchni ok. 7,57 ha w Rzeszowie, uchwalona zostala uchwa14 
Nr II 123/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. Czysc III, obejmowala 
obszar 0 powierzchni ok. 15,5 ha palozony pomiydzy ulicami Tamowsk4, M. Kolbego, 
ZajyCZ4 i Obroncow Poczty Gdanskiej w Rzeszowie. Czesc IV dotyczy natomiast obszaru 
Parku Sybirakow, tj. terenu 0 powierzchni ok. 8,5 ha pomiydzy ul. Ofiar Katynia, 
WI. Broniewskiego i A. Kopaczewskiego. 
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Nastypnie przedstawi! plansze pomocnicze opracowane na potrzeby planu 
tj . inwentaryzacji urbani stycznej , dokumentacjy fotograficznq" infrastruktury technicznej, 
ekofizjografiC(, struktury w!asnosci, powiq,zan obszaru planu z otoczeniem oraz okresli! 
r6wniez stopien zgodnosci ustalen projektu planu ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 
Po zapoznaniu zebranych z uwarunkowaniami projektant przystq,pi! do prezentacji projektu 
planu, ktory to utrzymuje istniejq,cq, funkcjy, przeznaczajq,c ten teren pod zielen urzq,dzonq, 
publiczny park rekreacyjno - wypoczynkowy. Nastypnie szczeg6!owo om6wi! ustalenia 
projektu planu, w tym obsrugy komunikacyjnq, przedmiotowego terenu, przeznaczenie terenu 
i zasady jego zagospodarowania, wraz z parametrami zabudowy. 

Po zakonczeniu prezentacji pan mgr inZ. Damian Dragu!a poinformowa! 0 mozliwosci 
zadawania pytan do rozwiq,zan przyjytych w projekcie planu. 

Z uwagi na brak pytan pan mgr inz. Damian Dragula przypomnial zebranym jeszcze 
raz 0 mozliwosci i terminie sk!adania uwag do zaprezentowanego projektu planu 
tj. do 13 lutego 2018 r. 0 godz. 1030 zakonczono dyskusjy publicznq,. 

ill. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali si y z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu 

i procedurq, jego sporzq,dzania. 

Mozliwosc wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 

rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu . 


Protok61 sporzq,dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) Dla Prezydenta Miasta; 
2) Do dokumentacji planistycznej ; 
3) Do publicznego wglq,du. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. t u~ . ~RE'L~UENIA MlJ\SlA R'L£':.iI.' 

Rzeszow, 11 styczni a 20 18 r. 

(p~;:f;;bif;~~;;t?:::o~MiJ 
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