
PROTOKOL 
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyjftymi w projekcie 


Zm~~!lY ~r~8/l/2010 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Rzeszowa na Osiedlu Slocina w Rzeszowie - w cZfsci A, 


w zakresie teren6w poloionych na zach6d od ul. sw. Rocha. 


Protok6:1 sporzctdzony w dniu 7 lutego 2018 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renat~ Mical, pracowrLika Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. 0 p1anowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 z pom. zm.) w dniu 7 lutego 2018 r. , przeprowadzono 
dyskusj~ publicznct nad rozwi ¥aniami przyj~tymi w projekcie Zmiany Nr 28/1/2010 Studium 
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osiedlu Slocina 
w Rzeszowie - w cz~sci A, w zakresie terenow polozonych na zachod od ul. sw. Rocha. 

Otwarcie dyskusji pub1icznej nastctPi10 0 godz. 1015
. 

1. Lista obecnosci stanowi zalctcznik do protokolu . 

II. alos w dyskusji zabrali : 

1. 	Pani mgr ini. arch. Anna Ramczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
ul. Slowackiego 9, RzeszOw. 

Pani Dyrektor powitala zebranych i przedstawila temat dyskusji publicznej. Nast~pnie poprosita Panict 
mgr inz. arch. Elzbiet~ Kruczek wraz z Zespolem., 0 zaprezentowanie i omowienie projektu zmiany 
Studiurn. 

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

Pani Elzbieta Kruczek wskazala lokalizacj~ obszaru obj~tego projektem zruiany Studiwn, wyjasnila, 
ze opracowaniem obj~to obszar w cz~sci A, 0 powierzchni okolo 102,8 ha, w sklad ktorego wchodz<t 
przebiegi najwainiejszych drog (drogi glownej i zbiorczej) wraz z terenami bezposrednio 
przylegajctcymi. Poinformowala, ze uchwala 0 przyst'tPieniu do sporzctdzenia zmiany Nr 28/1/2010 
Studiurn Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na Osied1u 
Slocina w Rzeszowie zostala podj~ta przez Rad~ Miasta Rzeszowa 26 stycznia 2010 r. Zmianct obj~te 
zostalo cale osiedle. Tereny na Osiedlu Slocina bardzo intensywnie si~ zabudowujct w oparciu 
o decyzje administracyjne, co w konsekwencji cz~sto uniemozliwia zagospodarowanie zgodnie 
z ustaleniami Studiurn. Dlatego istnieje pilna potrzeba zarezerwowania terenow pod nowe przebiegi 
glownych elementow ukladu komunikacyjnego osiedla. 
Ponowne wylozerue zmiany Studium Nr 28/1/2010, w dniach od 18 stycznia 2018 r. do 16 1utego 
2018 r., dotyczy terenow polozonych na zachOd od ul. sw. Rocha, w zwi¢u ze zmianami 
wynikajctcymi z uwzg1~dnienia uwagi zlozonej po I wylozeniu do publicznego wg1ctdu. Z rysunku 
Studium usuni~to drog~ lokaln't, koliduj<tCct z inwestycjct mieszkaniow't, b~dctcct w trakcie realizacji. 

3 . . Pani mgr ini. arch. kraj. Agata Banas, pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Agata Banas przedstawila i omowila uwarunkowania majctce wplyw na przyj~te w projekcie 
kierunki zagospodarowania przestrzennego. 



w Rzeszowie. 

gl6wny projektant RoZ)Voju Miasta Rzeszowa. 4. Pani mgr int. arch. Anna 

Pani Anna 
zagospodarowania przestrzennego oraz 

ZJmany 

obszar6w. 

5. Dyrektor Anna poprosiia 0 dotycz~cych 

technicznej. 

spraw infrastruktury technicznej 

wyja.snila, ze w jest 

przy drodze, 
terenie 

b~dzie 

tloczona na wyzsze tereny. 

Po zaJ(onczem prezentacji pani r"rPIlTM Anna Ramczuk Zebranych 0 pytail 
ZJlllanydotycz~cych 

6. Pan Miroslaw Baran, ",,..,,t',,,,,,,, 

(wnioskowana przez Osiedla) jest 

Pani specjalista 
i wodnokanalizacyjnej Biura 
projektowana wodoci&gowa, z 

Pan 

Alma odpowiedziala, ze 
na Slocina 

w Rzeszowie. 

uj~ta w projektach 

Nr 256/8/2013 Zach6d" w oraz 
w MPZP Nr 92/22/2004 w Wieniawskiego i 

Pan Baran zapytal 0 w liniach 1'1'170,.,," drogi zbiorczej na 
UUl,;lllKU 1l11t;;lUY J'vUyn6wk~ a 

zbiorczej, 0 

ul. Slocinskiej w 

terenll pozwala na przeprowadzenie 
HU',VU.Uu..:" kontynuacja 

7. Panl Elibieta Kruczek przyponmiala, ze ponowne wylozenie projektll 
Miasta 

~""~') 

wgl~du trwa do 16 Illtego 2018 r. skladania llwag do 
Rzeszowa upfywa dnia 9 marca 2018 r. 

8. 	Pani Dyrektor Anna Ramczuk, po llpewmemu ze me rna wI~ceJ zamkn~la 

pllbliczn~ 0 godz. 11 10 

HI. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskllSji' 
zapoznali si~ z przyjt(tyml w zmiany procedur~ jej 
sporz~dzania, 

llzyskali wyczerpuj~ce odpowiedzi na zadane 
llwag zaproponowali w projekcie Zrniany Nr 2811/2010 Studillrn 

Uwarunkowail i Kierunk6w Rzeszowa na 
osiedJu Slocina w 1'<6,,:>60 -w w na zach6d od 

ul. sw. Rocha. 

Zagospodarowania Przestrzennego 
tp1'pnimr 
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Protok61 sporz'l.dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1. dla Prezydenta Miasta; 

2. do dokumentacji planistycznej; 

3. do publicznego wgl'l.du. 

Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 

~~e~?7qf~:'~~ p~8{~ 
(podpis osoby sporzqdzajqcej prolokO/j 

B1CRO r~OZ" 'OJU 

l\fl ~..t..;T~ZESZO\VA 

35-0~z~' , lli. Siowackleoo 9 

leI. 17 74849 00 fax. 17 7484902 


KT~ 
mgr ill?/tirch. AliI/a Rail1czuk 

zup. PREtYDENT~~A RZESZOWA 

St/L{l(~ Sienko 
ZAST~PCA PREZYD ENTAIIIASTA RZESZOWA 

3 

http:wgl'l.du

