
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwi~zaniami w projekcie zmiany 

Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - cz~sc "A" 


Protokol sporz~dzono w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
u1. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Barbar~ 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 
dyskusj~ publiczn~ nad rozwi~niami przyj~tymi w projekcie zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie 
cz~s6 "A". 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej nas~pilo 0 godz. 1110. 

II. 	Glos w dyskusji zabrali: 

1. 	 Pani Monika Lachowicz - kierownik zespolu projektowego w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa powitala zebranych gosci. Poinformowala, ze dyskusja publiczna zorganizowana jest 
w trakcie wylozenia projektu zmiany Nr 286/9/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Milocin-Park" w Rzeszowie - cz~s6 "A" do 
publicznego wgl~du. Nast~pnie przekazala glos projektantce pani arch. Annie Dyrkacz. 

2. 	 Pani Anna Dyrkacz - projektant planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. WyjaSnila, ze 
opracowaniem obj~to obszar 0 pow. okolo 3,47 ha, polozony na osiedlu Milocin, przy 
u1. Milocinskiej i u1. Parkowej w Rzeszowie. Plan zostal podj~ty na podstawie uchwaly Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w celu ustalenia nowego przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenu. 

Nast~pnie omowila przyj~te w planie rozwi~zania projektowe, w odniesieniu do 
wyst~puj~cych uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego terenu. Omowila takZe wniosek, 
na podstawie ktorego przys~piono do zmiany planu. W trakcie prezentacji przedstawione zostaly 
materialy planistyczne spor~dzone na potrzeby projektu zmiany planu. 

Projektantka poinformowala 0 mozliwosci skladania uwag do przyj~tych ustalen w terminie do 
dnia 13 wrzesnia 2018 r. i zwrocila si~ do zebranych z prosba 0 zadawanie pytan. Nikt z zebranych nie 
zabral glosu w dyskusji . 

Pani Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, podzi~kowala zebranym za 
udzial w spotkaniu i zakonczyla dyskusj~ publiczn~ nad rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie 
zmiany planu. 



III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany planu i procedurq 
jej sporzqdzania. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przemaczeniem: 

1. dla Prezydenta Miasta 
2. do dokumentacji planistyczoej; 
3. do publicznego wglqdu. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 23 sierpnia 2018 r. 

(podpiS osoby sporzqdzajqcej proJok61) 
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