
sporz~dzony w dniu 23 
Slowackiego 9 w J:<2eSZOWle 

17 pkt 9 ust"",\! 
U. z 2017 r., 

2018 r., w Miasta J:<2eszowa przy 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

2018 r., nr7:enrow,:ldzl:.mO 

w cz~sci A 
usrugowej, 

publiczuq 

PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji pubUcznej nad w projckcie 
J\tIiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy aL Niepodleglosd 

w Rzeszowie w cz~sci A. 

ProtokOl: 

Na podstawie art. 
przestrzennym 
dyskusj~ publiczu~ nad 
Przest1'zenillef~o Nr 

1015Otwarcie dyslusji publiczuej nas~ilo 0 . 

I. Lista obecnosci stanowi do protokoru. 

II. wdysku~i 

1. .Panimgr arch. Anna Ra.hlczuk, Rozwoju Miasm 
9, Rzeszow. 

przy al. i Niepodleglosci 

Z wnioskiem 0 SP()rZ~lOZlenl' 

budynku 
zabudow~ 

uchwal~ 

planu 

Pani Dyrektor powitala zebranych i przedstawila temat dyskusji Nast~pnie poprosila Paui~ 
mgr mz. Agat~ 0 i omowienie planu. 

Panl mgr arch. kraj. Banas, BRMR. 

Banas lokalizacj~ WyjaSnHa, ze plan 
o powierzchni okolo 0,5 ha, w skrzyzowania Niepodleglosci i aI. T. Rejtana, obj~ty obecnie 
obowiflZUj~cym Miejscowym Zagospodarowania Nr 23/5/2000 "Nowe Miasto 

w Rzeszowie w cz~sci, konturem 
Miasta z dnia 23 2003 r. 

kt6ry z zamiarem budowy 
W obowiazuiacvm planie teren byl pod 

I-'r7''''UI'1C1'T\XJ~lnf' rozwi~ania b~d~ z kierunkami zagospodarowania dla 
Nr 43/312016 Uwarunkowan i KielUnk6w Zagospodarowaniaw zmianie 

Rzeszowa, po zakonczeniu procedowania przygotowywana do 
uchwalenia. 
Projckt MPZP Nr 234/2/2012 przy al. Niepodleglosci w Rzeszowie 
pod: mieszkaniow~ wielorodzinnq z dopuszczeniem 
zielen miejsc do parkowania oraz 

precyzuje i w tym 
wskaZniki urbanistyczue oraz zasady obsrugi komunikacyjnej. 

trakcie przedstawione zostaly sporz~dzone na potrzeby planu tj. plansza 
inwentruyzacji struktury inwentaryzacji 
technicznej, plansza uwarunkowan przestrzennych. p1anu sporz~dzono r6wniez, 
opracowanie i prognozt;: oddzialywania planu na srodowisko. 

ze w MPZP Nr 234/2/2012, 

zyskala status drogi publicznej. PoinfOlmowala, ze projekt planu 

dodala, 
,<,Ullluua wydana adrninistracyjna ZKllJ, w 

wszystkie mezbedne 

1 



Po zakonczeniu prezentacji, pani Dyrektor Anna RaiiJ.czuk poprosila Zebranych 0 zadawanie pytan 
dotycz£tcych projektu planu. Nikt nie zabral glosu. 

Pani Agata Banas przypomniala, ze tennin wylozenia projektu planu do publicznego wgl£tdu trwa do 
dnia 24 sierpnia 2018 r. , moZliwosc skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa do dnia 
7 wrzesnia 2018 r.. Po upewnieniu si~, ze nie rna pytail, Pani Dyrektor Anna Rainczuk zarnkn~a 

dyskusj~ publiczn£t 0 godz. 1025 
. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji: 

- zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu i procedur£tjej sporz£tdzania, 

- nie zadali zadnych pytru1, 

- nie zglosili uwag ani nie zaproponowali zrnian do projektu planu. 


Protok61 sporz£tdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniern: 
1. dla Prezydenta Miasta; 

2. do dokumentacji planistycznej ; 

3. do publicznego wgl£tdu. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 23 sierpnia 2018 r . 

.. .. R!.m.~ .... ... .0.u':f';y
(pod pis osoby :,p orzclclzaj(¥:ej p r%kal) 
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