
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjf(tymi rozwillzaniami w projekcie zmiany 

Nr 29517/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ui. Lanowej w Rzeszowie w cZf(sci "A" 


Protokol sporzildzono w dniu 7 czerwca 2018 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Barbary Wilk, 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 r. poz. 1073, z poin. zm.) w dniu 7 czerwca 2018 r. przeprowadzono 
dyskusjy publicznil nad rozwi~niami przyjytymi w projekcie zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Lanowej 
w Rzeszowie w czysci "A". 

I. Lista obecnosci stanowi zalilcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej nastltPilo 0 godz. 10°°. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani Lidia Szczepanek - Zastypca Dyrektora Bima Rozwoju Miasta Rzeszowa 

Pani Lidia Szczepanek powitala zebranych gosci. Poinformowala, ze dyskusja publiczna 
zorganizowana jest w trakcie wylozenia projektu zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego N r 182/9/2009 w rej onie ul. Dworzysko j ul. Lanowej 
w Rzeszowie w czysci ,,A" do publicznego wglltdu. Nastypnie przekazala glos projektantce pani 
arch. Annie Dyrkacz. 

2. Pani Anna Dyrkacz - projektant planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, poinformowala 
o przebiegu procedury formalno-prawnej projektu zmiany planu. Wyjasnila, ze opracowaniem 
objyto obszar 0 pow. okolo 73,12 ha, palozony na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie, na p6lnoc 
od ul. Krakowskiej, przy ul. Dworzysko i ul. Lanowej. Plan zostal podjyty na podstawie uchwaly 
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r w celu zmiany obowi'tZujltcych zasad 
ksztahowania formy architektonicznej obiekt6w oraz zasad podzialu nieruchomosci 

Nastypnie om6wila przyjyte w planie rozwi~nia projektowe, w odniesieniu do 
wystypujltcych uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego terenu. W trakcie prezentacji 
przedstawione zostaly materialy planistyczne sporZ'tdzone na potrzeby projektu zmiany planu. 

Zmiana planu dotyczy zmniejszenia minimalnych powierzchni dzialek mozliwych do 
wydzielenia oraz minimalnych szerokosci front6w tych dzialek, dopuszczenia plaskich dach6w 
w terenach polozonych na p6hlOC od ulicy Lanowej, a takZe dopuszczenia szerszej palety barw 
w kolorystyce dachOw. Obejmuje r6wniez zwiykszenie wysokosci zabudowy do 9,0 m. 
W projekcie utrzymuje siy przeznaczenie teren6w, w tym przebiegi planowanych dr6g 
publicznych. 

Projektantka poinformowala 0 terminie wylozenia projektu zmiany planu do publicznego 
wglltdu oraz 0 mozliwosci skladania uwag do przyjytych ustalen w terminie do dnia 13 lipca 
2018 r. 

3. Pani Maria Sebzda - przedstawicielka Rady Osiedla Przybysz6wka zapytala, jaka jest ustalona 
minimalna powierzchnia dzialki pod zabudowy szeregow:'!. 

Pani Anna Dyrkacz poinformowala, ze minimalna powierzchnia takiej dzialki wynosi 2 ary. 
4. 	 Pan Eugeniusz Laska - przedstawiciel Rady Osiedla Przybysz6wka, zapytal 0 planowane drogi 

na terenie objytym planem. 
Pani Anna Dyrkacz poinformowala, ze prezentowany projekt zmiany planu nie wprowadza 
zmian ukladu komunikacyjnego. Dodala, ze w Wydziale Architektury Urzydu Miasta 
Rzeszowa i na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Rzeszowa moma 



zapoznac z uchwalonym IJHA.uv,,,, przewiduje poszerzenie istniej1fcych dr6g i budowy 
nowych. 

5. 	 Pani Maria Sebzda szerokosc uHcy Dworzysko. 
Pani Anna Dyrkacz poinfonnowala, ze szerokosc ci1fgu pieszo-jezdnego, m.m. ulicy 
Dworzysko, w nie mniejsza niz 5 m. 

6. 	 Pani Maria Sebzda nn,nn\;vn"P czy uwagi, jakie wpiywaiy w sprawie 
Dworzysko, zostaiy uwzglydnione w planie. 
Pani Anna Dyrkacz 7<ly,pu,rn 7""H""/ uwzglydnione, a wynikiem 
bylo ustalenie takiej wlasnie 

7. 	 Pan Eugeniusz Laska zauwai:yl, okolicy Dworzyska wi¥e siy z dui:ym 
dyskomfortem z powodu Wyrazil potrzeby zastosowania nowych 
rozwi1fzan komunikacyjnych. 
Pani Anna Dyrkacz ....rr"",VT,""nl<...." W uchwalonym juz planie uklad 
komunikacyjny zostanie LdvUll'AJ 

8. 	 Pani Maria Sebzda zapytala, gdzie UH:I.llUVV 1J\J1Cj>vL.vll'v ui. Lanowej z ui. Dworzysko. 
Pani Anna Dyrkacz omowHa miejsce, w kt6rym to 
poll.lczenie jest zaplanowane. 

9. 	 Pan Eugeniusz Laska zapytal ponownie, (lIalCZ(~go zmianie nie ma projektowanych 
komunikacyjnych. 

Pani Monika Lachowicz 
uklad 


on 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr w 

w Rzeszowie w cZysci "A", ktory, zgodnie z uchwal1f 


w zakresie cech zabudowy i zasad IJV\'£I.'.:1 

2. 	 Pani Anna Dyrkacz Poinfonnowala tez 0 na obszarze objytym 
uchwalonym planem. Przypomniala, ze okreSlonl.l kolorystyky 
i geometriy ze wzglydu na walory zespolu dworsko
parkowego przy ul Dworzysko oraz charakter istniejl.lcej zabudowy. Obecnie z uwagi na 
zmieniajl.lce siy uwarunkowania, nowe oczekiwania oraz sl.lsiedztwo 
z zabudowl.l przemyslowo-uslugow1f a roznorodnej stwierdzono zasadnosc 
zmiany planu w tym zakresie. Szczeg61ne architektonicznej 
obiekt6w zostanl.l utrzymane w n~blizszym dworsko-parkowego 

ui. Dworzysko, dla obszaru objytego projektem 

Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ui. Dworzysko 

w 


10. 	 Maria Sebzda zapytala, ° kolorystyky dachOw, 
Pani Anna Dyrkacz wyjasnila, ze obowi<tZUjl.lcym kolorem "<>"''''Y''' 

Nastypnie przypomniala tenniny wylozenia projektu planu 

uwag. 


rna wiycej pytan, pam 
publicznl.l nad 

III. 

siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu i procedurl.l 

2 



Protok6i sporz~dzono w 3 egzemplarzach, z przewaczeniem: 

I. dla Prezydenta Miasta; 
2. do dokumentacji planistycznej; 
3. do publicznego wgl~du. 


Protok6i zawiera 3 ponumerowane strony. 


Rzesz6w, 7 czerwca 2018 r . 


.:&L;·;~~/r~ ...t;:.«/s........... 

(podpis osoby sporzqdzajqcej pr%kal) 
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