
PROTOKOL 


z publiczuej nad przyjf;tymi rozwi~zaniami w projekcie --'''---.T 
Nr 287/10/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 182/9/2009 w ul. Dworzysko i ul. Lanowej w Rzeszowie w 

H<I,rh",'rp Wilk, pracownika Biura '''U'LV>'U 

27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
z poin. zm.) w dniu 23 sierpnia 2018 r. n,...,'on,r",,, aU'CVH,V 

W projekcie zmiany Nr 28711 0/2016 
Przestrzenn1ego Nr 182/9/2009 w rejonie uL Dworzysko i u1. Lanowej 

1. 	 LA.4"'tV,,",U'" do protokoru. 

Otwarcie dyskusji IJU'JUI,LXl'I;i naSU}pllto 0 10°5. 

H. 	mos w dyskusj i 

1. Rozwoju Miasta Rzeszowa powitala zebranych gosci. 
Poinformowala, ze zorganizowana jest w trakcie wyl:ozenia projektu zmiany 
Nr 287110/2016 Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie 
ul. Dworzysko i ul. w ,,A" do publicznego wglqdu. Nastf(pnie 
przekazala glos Annie Dyrkacz. 

2. Pani Anna Dyrkacz - z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
poinformowala 0 pn~eb'le~!;U malncl-DI'a\\l'oel projektu zmiany planu. WyjaSoila, ze",r,,('o Ati '"'''' 

opracowaniem obj«to polozony na osiedlu Przybyszowka w 
Rzeszowie, na pOlnoc od u1. Lanowej i u1. Ludwika Chmury. Zmiana planu 
zostala podj«ta na DO(lSHiWI KzeS2:0\\fa z dnia 20 grudnia 2016 r. w celu 
ustalenia nowych w szczegolnosci w zakresie 
dotycZ<lcym 

Nast((pnie w odniesieniu do 
wystypuj~cych W trakcie prezentacji 
przedstawione 7A'"'''''' rYE.t.' ... <J,h planu. 

Zmiana planu nn"If'"'" prze:Ks:zta:tce:n g01wo,·rnles:z:K13um~go na jeden 
teren przeznaczony pod La'}UUIV dla ktorego ustalono 
nowe zasady ksztaltowania zaprojektowaoe 
nowe drogi 1 oraz S.KDD 
drog« dojazdow~, zamykajqcq uklad komunikacyjny w 

3. 	 Pan Eugeniusz Laska - Rady czy w 
opracowywaniu zmiany planu zostaly 	 rady 


Pani Anna Dyrkacz poinformowala, ze te uwagi byly ,"'VLV"", 


MPZP Nr 182/9/2009 w rejonie u1. Dworzysko i ul. 

nie dotyczyly zakresu prezentowanej zmiany Nr 28711 0/2016 


4. 	 Pan Eugeniusz Laska zauwaZyl, ze byly to dwie uwagi, na 
Pani Monika Lachowicz - kierownik zesporu projektowego w 
Rzeszowa wyjasnila, ze zarZ<ldzenie prezydenta co do zlozonych uwag sposobu ich 
rozpatrzenia mozna otrzymac w siedzibie biura. 

5. 	 Pani Anna Dyrkacz przypomniala 0 mozliwosci skladania w 
terminie do dnia 13 wrzesnia 2018 r. 

Po upewnieniu si«, ze rue rna wi«ct:.i pytan, Pani Anna Rainczuk podzi«kowala 
w spotkaniu i zakonczyla dyskusj« publiczn~ nad rozwiqzaniarni przyj«tymi w 
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III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany planu i procedur~ 
jej sporz~dzania. 

Protok61 sporz~dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1. dla Prezydenta Miasta; 
2. do dokumentacji pianistycznej; 
3. do pubiicznego wgl~du . 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 


Rzesz6w, 23 sierpnia 2018 r . 
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(podpis osoby sporzqdzajqcej prolok6l) 
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