
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwhlzaniami przyj~tymi w projektacb: 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 166/5/2008 w rejonie ul. Rocba, 
ul. ks. Jana Kobaka, ul. sw. Faustyny w Rzeszowie - w cz~sci A; 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 236/4/2012 w rejonie ul. Faustyny, 
Slocmskiej i uI. Pileckich na osiedlu Siocina w Rzeszowie - w A; 

Mieiscowe!!o Planu Zagospodarowania 29214/2017 we wschodniej 

osiedla Siocina w Rzeszowie 


2018 r., w 

Renat~ pracownika 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z &:ua 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
(Dz. U. z 2017 L, poz. z poin. zm.) w dillu 7 2018 L, przeprowadzono 

publicznq 
1. 	 .Miejscowego Zagospodarowania Nr 166/5/2008 w uL Rocha, 

ul. ks. Jana Kobaka, 01. sW. Faustyny w w CZ~SCI 
2. 	 Miejscowego Planu Przestrzennego Nr 236/4/2012 w uL sw. 

ul. i 01. na osiedlu w - w 
3. 	 Mieiscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 292/4/2017 we wschodniej cz~sci 

nastaPlio 0 godz. 1010. 

I. 	 Lista ooecnOSCl UU4\.;Lllll<. do nrotokohl. 

H. 	GIos w dyskusji 

1. 	 Pani mgr arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
01. ~toIWacKlI~go 

Pani Dyrektor powitala i temat dyskusji publicznej. 1~~1r~nmp. poprosiJa 
mgr Ann~ 0 zaprezentowanie i omowienie ww. projektow planow. 

Pani mgr arcb. Anna glowny projektant 

Anna wskazala obszar6w obj~tych projektami planow. WyjaSnila, ze z uwagi 
na post~pujqCq zabudow~, jest zarezerwowauie terenu pod przebieg wamego w calego 
miasta komunikacyjnego, jakim IqczCl:ca Zalesie 
i Siocina, przez Gmin~ Krasne, z krajowq uwzgl~dnia istuiejCl:ce 
zagospodarowanie oraz uwarunkowanja, a twe rozwojowe Rzeszowa w 
funkcjonalno - dawnej Projekty Nr 

Nr 236/4/2012 SCl: w "A", planowallq drog~ puuw"..... nq 

uchwalarni 0 przyst'l:Pieniu do sporzCl:dzenia miejscovvych planow, 
planow. 

drogi w uchwa10nym Miejscowyrn 
Nr 240/812012 w rejonie ul. Szajerow na osiedlu 

W Rzeszowie. 
Przewidywane rozwi~ania planow b~dq z kierunkami zagospodarowania okreslonymi dla 
tych w 2811/20 

.Kzeszmva na Rzeszo\\ie - w 






