
PROTOKOL 


z przeprowadzenia publicznej nad przyj~tymi w 

'iN~'nn''''''Q staroniwskie" 
LDlliaIllY Nr 293/5/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 32/14/2000 

al. W. Witosa w Rzeszowie, w cz~sci oznaczonej na planu 
konturem od 1 do 

~fCIW~ICKle!l:O 9 w Rzeszowie, 
sierpnia 2018 r., w Rozwoju Miasta przy 

Renaty Mica!, Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

z 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i za~~OSpO(lat',owanl 

1073 z pJin. zm.), w dniu 22 sierpnia 2018 r., przeprowadzono 
w Nr 293/5/2017 Miejscowego 

W. Witosa 
OZltlac:zo:nel na planu 

art. 17 pkt 9 
(Dz. U. z 2017 r., 

publiczl1<l, llad rozwi<l,Zaniami przyjytyrni 
ZaJ:;;ospo(laf()W~tllla Prz:estrzenm~go Nr 32/14/2000 

publicznej H<"nq~n.. v 0 

I. obecnosci stanowi Z3:taCZIllK do protokolu. 

II. alos w dyskusji zabrali: 

1. mgr hu. arch. Raiiiczuk, Rozwoju Miasta 
Slowackiego 9, Rzesilw. 

2. mgr mz. arch. Kruczek, generalny Biura Rozwoju 

byl 
Dotl'ze:b 1 inwestoDvv. 

o powierzchni 2,14 ha, 
planu symbolem 15 MN. Z wnioskiem 0 "f.',"l1L'l"",,,"'Ut 

wiasciciel sllsiaduj<l,cej z istmeJ<l,c<l, 
z zamiarem budowy podobnego gabarytowo budynk"U mieszkaruowego. 
zmiany planu z kierunkami zagospodarowania Vn.J....,,,,'uu v 

LJUHU"" Nr 44/1/2017 Uwarunkowan i Zagospodarowania 
Przestrzennego 
w Rzeszowie, 
W projekcie -'-J 

urbanistyki i 
oraz 

z jednorodzinnej. 

Wyspianskiego, na Franciszka 
przygotowywana do 

uwzglf(dniono w 

zabudowy 
zabudovvy wielorodzinnej, ustalono intensywllosC 

i gabaryty, nawi<l,zuj"lce do zlokalizowanych na tcrenie obiekUw mieszkaniowych. 
W projekcic 293/5/2017 planu walory i krajobrazowe, 
poprzez ustalenie zabudowy s~ych z zagospodarowaruem, zlozonyrni VVUlv"",alcUl, 

a takze polityk"l miasta. 
Dia tcrct6w zabudow~, 

Ustalono 
w tyrn: lini~ 

1 



zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki, udzial powierzchni biologicznie czynnej, minimalnq 

liczb~ miejsc do parkowania, gabaryty i wysokosc zabudowy oraz geometri~ dacIDw. 

Projekt zmiany planu uzyskal wszystkie niez~dne opinie i uzgodnienia. 


Po zakonczeniu prezentacji, pani Dyrektor Anna Raiitczuk poprosila Zebranych 0 zadawanie pytail 

dotyczqcych zmiany projektu planu. Nikt nie zabral glosu. 


Pani Elibieta Kruczek przypomniala, ze termin wylozenia projektu zmiany planu do publicznego 

wglqdu ttwa do dnia 24 sierpnia 2018 1'., a mozliwosc skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa 

do dnia 7 vvTzesnia 2018 r.. Po upewnieniu si~, ze nie ma pytaiI., Pani Dyrektor Anna Rainczuk 

zamkn~a dyskusj« publicznq 0 godz. 1030. 


III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji: 
zapoznali si~ z ustaleniami przyj«tymi w projekcie zrruany planu procedurq JeJ 
sporzqdzania, 

- nie zadali zadnych pytail, 

- nie zglosili uwag ani nie zaproponowali zmian do projektu zmiany planu. 


Protolcl sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1. ella Prezydenta Miasta; 

2. do dokumentacji planistycznej; 

3. do publicznego wglqdu. 

Protoki zawiera 2 ponumerowane strony. 

RzesiJw, 22 sierpnia 2018 r.___ 

.......fA.~~........n'0 .~~ 

(podpis osoby sporzqizajqcej pr%k6l) 

2 


