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PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwhlzaniami w projekcie zmiany 

Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych na osiedlu Zalesie w Rzeszowie 


Protokol sporz¥izono w dniu 22 marca 2018 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Malgorzaty Bielendy, pracownika Biura Rozwoju Miasta 
w Rieszowie. 

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 22 marca 2018 r. przeprowadzono 
dyskusjy publiczn~ nad rozwi¥aniami przyjytymi w projekcie zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych na 
osiedlu zalesie w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi zal<!cznik do protokohl. 

Otwarcie dyskusji publicznej i przywitanie zebranych nast~pilo 0 godz. 10.00. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. 	 Pani mgr inz. arch. Anna RaiiJ.czuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9, 35-060 Rzeszow - prowadz~ca dyskusjy publiczn~ oraz pani mgr inz. arch. 
Aneta Zygmunt, pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Zagadnienia poruszane w dyskusji: 

Pani mgr inz. arch. Anna Rainczuk przywitala zebranych informuj,!c, ze celem spotkania jest dyskusja 
publiczna nad przyjytymi rozwi(!Zaniami w projekcie zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrodow dzialkowych na osiedlu 
Zalesie w Rzeszowie, a nastypnie glos przekazala pani mgr ini. arch. Anecie Zygmllllt, pracownikowi 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa i projektantowi tej zmiany planu. 

Pani mgr inl:. arch. Aneta Zygmunt poinfOilliowala, ze prace projektowe zainicjowala uchwala 
Nr XLIII903/2017 podjyta przez Rady Miasta Rzeszowa w dniu 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
prZYSi<!pienia do sporz~dzenia zmiany Nr 289/1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Pl'Zesfttertrtego Nt 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzialkowych na osiedlu Zalesie 
w Rzeszowie. 
Kolejno, projektantka przeszla do zaprezentowania projektu zmiany planu, tj. przedstawieniu zmian 
dotycz~cych m.in.: zapisow i ustalen odllosnie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych oraz 
budynkow garazowych i gospodarczych, ich wysokosci i szerokosci elewacji oraz ksztaltu dachu, 
wskainika intensywnosci zabudowy terenu, powierzchni zabudowy, a takze ustalen odnosnie placow 
rekreacji codziennej - zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Infrast:ruki:ury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zmiana ustalen obowi(!Zuj~cego planu uwzglydnia wystypuj~ce uwamnkowania zagospodarowania 
przestrzennego, dotycz~ce m.in. istniej~cego sposobu uzytl<owania terenow, jakosci Zycia 
mieszkanc6w, struktury wlasnosci oraz wniosk6w zlozonych do projektu zmiany planu. 
W trakcie prezentacji przedstawione zostaly: lokalizacja obszaru objytego zmian~ w przestrzeni 
miasta, opracowania planistyczne dla przedmiotowego terenu, uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego maj~ce wplyw na przyjyte rozwi¥3.llia projektowe. Projektantka poinformowala takze 
o toku fonnalno - prawnym ww. zmiany planu. Tennin wylozenia przedrniotowej zmiany planu trwa 
od 2 marca 2018 1'. do 30 marc a 2018 r., a wnioski do zmiany planu moina skladac do dnia 13 
kwietnia 2018 r. 
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Z uwagi na brak pytaii. do projektu zmiany planu projelctantka mgr ini:. arch. Aneta Zygmunt 
podziykowala wszystkim zebranym za przybycie i zakonczyla dyskllSjy publiczn'}. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1. Obecni zapoznali siy z rozwi'}Zaniami przyjytymi w projekcie zmiany planu. 
2. Nie wniesli uwag i zastrzei:en do ustaleil zmiany Nr 289/ 112017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 118/26/2005 na poludnie od ogrod6w dzia&owych na osiedlu 
Zalesie w Rzeszowie 

Protok61 sporz~ono w trzech jednobrzmi'}cych egzemplarzach z przeznaczeniem : 

1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa, 

2) do dokumentacji planistycznej, 

3) do publicznego wgl'}du. 


ProtokOl zawiera 2 ponumerowane strony. Zup. PRf.m)F,Nn \\1AS 
,. 

Rzeszow 29 marca 2018 roku. Marelt ud'rUiJIllslu 
ump"~ m~~A 1l 1m1 mSZOi! 


Malgorzata Bielenda 
 /(podpis osoby sporzqdzajqcej protoMI) / 
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