
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad roZ\vi~zaniami przyjf(tymi 

w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 


przy at Niepodleglosci w Rzeszowie - w cZf(sci A, 

wylozonego ponownie do pubJicznego wgl~du w zakresie minimalnej intensywnosci zabudowy. 


Protok6i sporz<j,dzony w dniu 21 listopada 2018 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renaty Mical, 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 2018 r., poz. 1945), w dniu 21 listopada 2018 r., przeprowadzono dyskusjy 
publiczn<j, nad rozwiq.zaniami przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodleglosci w Rzeszowie - w czysci A, wylozonego 
ponownie do publicznego wgl<j,du w zakresie minimalnej intensywnosci zabudowy. 

Otwarcie dyskusji publicznej nastq.pilo 0 godz. 10°7. 

L Lista obecnosci stanowi zal<j,cznik do protokolu. 

H. Glos w dyskusji zabrali: 

• 	 Pani mgr inz. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
ul. Slowackiego 9, Rzesz6w. 

Pani Dyrektor powitala zebranych i przedstawila temat dyskusji publicznej. Nastypnie poprosila Paniq. 
mgr inz. arch. Elzbiety Kruczek, 0 zaprezentowanie i om6wienie projektu planu. 

• 	 Pani mgr inz. arch. Elibieta Kruczek, BRMR. 

Pani Elzbieta Kruczek wskazala obszar objyty projektem planu, polozony w rejonie skrzyzowania 

al. Niepodleglosci i al. T. Rejtana, zajmuj<j,cy powierzchniy OkOfO 0,5 ha, na kt6rym obowi<j,zuje 

obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23/512000 "Nowe Miasto - Czekaj" 

przy al. Rejtana i al. Niepodleglosci w Rzeszowie w cZysci, oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK, 

uchwalonym uchwalq. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 paidziemika 2003 r. 

Z wnioskiem 0 sporzq.dzenie planu wystq.pil wlasciciel dzialki, ktory nosi siy z zamiarem budowy 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W obowiq.zujq.cym planie teren jest przeznaczony pod 

zabudowy uslugowq. - komercyjnq.. 

Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 

przewiduje, w projektowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na przedmiotowym obszarze: 

uslugi centrotw6rcze tzn. lokalne i ponadlokalne uslugi publiczne, uslugi komercyjne oraz zabudowy 

mieszkaniowq.. 

Przewidywane rozwiq.zania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy 

al. N iepodlegiosci w Rzeszowie - w czysci A, s<j, zgodne z ustaleniami StudiuID. 

Projekt MPZP Nr 234/2/2012 przy al. Niepodlegiosci w Rzeszowie - w czysci A, przeznacza tereny 

pod: zabudowy mieszkaniowq. wielorodzinnq. z dopuszczeniem funkcji uslugowej, zielen urzq.dzonq., 

zielen urzq.dzonq. z dopuszczeniem miejsc do parkowania oraz drogy publicznlJ: dojazdowq.. . 

Plan precyzuje zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym nieprzekraczalnq. liniy zabudowy, 

wskazniki urbanistyczne oraz zasady obslugi komunikacyjnej. 

W projekcie planu, dla terenu oznaczonego symbolem KDD.l, zostala uwzglydniona decyzja 

administracyjna ZRlD, w zwiq.zku z kt6rq. droga ta zyskata status drogi publicznej. 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaly materialy planistyczne: inwentaryzacja urbanistyczna, 

struktura wlasnosciowa, inwentaryzacja infrastTuktury technicznej, uwarunkowania przestrzenne. Na 

potrzeby planu sporzq.dzono r6wniez: opracowanie ekofizjograficzne i prognozy oddziaiywania 

ustalen planu na srodowisko. 




LolLCUI'vl.U Kruczek wy'jaSnila planu do publicznego 
dniu 25 wrzesnia 2018 r., Miejscovvy Plan 

- w cZysci A. 
"",",,,,,,'''',,-'J, W celu oceny 

Podkarpacki WS:/.GZl11 

",nJ<l7t't'I"'" uchwaly z ustalonej w 
z minimaln::t intensywnosci::t zabudovvy dopuszczon::t 

i Kierunk6w Przestrzennego 

niewamosci uchwaly Nr LXVII 503/2018 z dnia 25 
r. 	 w spraWle Miejscowego Planu Przestrzennego 

al. Niepodleglosci w w cZysci A, w dniu 30 

z oraz "-""~"':"""' ustavvy z dnia r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ponowienia czynnosci 0 mowa wart. 17 
ustavvy w niezbydnym do (lOprClw21(lZemla "".hV\.lHI..''''.... l projektu z <.oV,,,C>L,,,U prawnyml. 

zabudovvy ) vvylozony do 
14 grudnia 2018 r. 

W i po jej zakonczeniu Kruczek odpowiadala na dotycZ::tce 
miejsc parkingovvych, obsrugi komunikacyjnej, .:>Vll,V.:>'.,;l zabudovvy itp. 

J*(czmienionka, PrzewodnicZ::tcy Osiedla Mieszka I.• Pan 

Pan "'y''''''iJ'''''''U~'lU''U zapytal, czy teren, na wlasnosci::t 
ze parkuj::t tam samochody i przejsc. 

Pani Elzbieta 
MPZP Nr 
kolowego. IHVLll'" 

mieszkancy 

• Pani ) mieszkanka budynku Niepodleglosci l. 

Pani 	 jak bydzie vvygl::j.data 1 i gdzie bydzie siy 

Pani Elzbieta odpowiedziala, ze w MPZP Nr dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD.1, zostala vvydana decyzja administracyjna w kt6rej droga ta zyskala status 
dragi publicznej. bydzie Ill, a szerokosc 
chodnika nie 2,0 m. Przebieg - jak planu. Droga 
kontynuacjq ukladu komunikacyjnego uchwalonego w 

• Pani 	 8. 

Pani czy dla nowej inwestycji miejsca parkingowe, 
na osiedlu juz vvystypuje z parkowaniem? 

Pani Elzbieta Kruczek vvyjasnila, ze Inwestor rna zapewmc miejsca do parkowania, 
w ilosci okreslonej w planie uiz 1,4 miejsca do na kazdy lokal mH~SZIKalJ 
I me mnIeJszej 1,5 parkowania na 100 powierzchni uZytkowej lokalu 
uslugowego). Miejsca do byd::t zlokalizowane na powierzchni 
oznaczonych symbolamiMWlU.l i 1 oraz w 

podziemny pod MWIU.l i ZP/KS.l i KDD.I 

Istniej::j.ce obecnie par'K:Ulgowe W sqsiedztwie budynku 

• Pani 	 H11',,"'''''....'''''l....''' budynku przy ul. 8. 
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Pani \ czy droga ID. 

I,",'-"L1£'la, ze ma ponad 9 rn 
KDD.l bydzie miee C7J'>1rAI£'"," 

(II Pani , rnieszkanka budynku przy lell·rusl:';1 1. 

Pani Maria po co jest "przeSwit" w budynku 

Pani Dyrektor Anna Rainczuk wyjasnila, ze jest to i przewidziane w MPZP 
Nr 23/5/2000. Dodala, ze budynek CAPITAL-PARKU znajduje planern, kt6rego dotyczy 
dyskusja 

(II Pani UU'"i>;CI\.Ul.lftU budynku przy aL 

Pani o dobudowy do budynku "U.......,,'J przedszkola, ktorego jej 
zdaniern, obowi<}ZUjqcy plan. 

(II Pan Jerzy tTzewIJonllCz~c'Y Rady Osiedla 1Y.."AU...·"'" 1. 

Pan Jerzy w irnieniu rnieszkaiic6w osiedla. ze sprzeclwIaH siy 
oni budowie kolejnego bloku, poniewaz spowoduje to likwidacjy zieleni, brak postojowych 
Uuz teraz jest problernern z sarnochodu, mieszkaiicy parkujq na 
ciyzko jest przejsc). ze rnieszkancy chc,! spokojnie ryc. ze 
byloby ten teren pod publiczne np. iJobek, przedszkole, bo 
osiedlu. Moglaby to byc dwupiytrowa, ale nie zabudowa do 7 
rnieszkania rnieszkancorn blokow. 

Nastypnie Pan Jerzy w jaki spos6b ustalono zabudowy dla terenu 
MWIU.l. 

Pani Elzbietll 

(II Pan les2j(aruec budynku przy ul. Zagloby 8. 

Pan zapytal, czy nowy budynek "stopniowany" . 

Pani Eli:bieta Kruczek potwierdzila i 7",('vr."u,~.f'" planu, dotycZ'!ce gabarytow budynk6w: 
"budynki zr6znicowane wysokosciowo, 0 rnniej nji. trzech i nie wiycej niz siedmiu kondygnacjach 
nadziemnych". 

(II Pan uL Zagloby 8. 

zapytal, na zrealizowanie 
wysokosciowo budynku, bez SleC1eln kondygnacji a gdzie rna bye 

to jeden czy rnoze M.m,,',-"l'" planu wystypuj,! 
i "budynki". 

stwierdzila, ze w planie U .. U1C7\I,OTV'A wymagane przepisarni wskainiki""U1'-"HV 

Teren przewidziany pod (0,30 ha) i nie rna potrzeby 
obrybie wysokosciowych. wczesniej, ustalenia 

Plan nie wprowadza w budynkow. Warto zaznaczyc, ze 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne rna walory ekonomiczne pnces1trz(~m. 
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• Pani przy 8. 

Pani czy zostal:a przeprowadzona wysokosciowa, z ktorej wynika, 
ze na przedmiotowym mozna zrealizowac budynek siedmiokondygnacyjny. 

Pani Elzbieta potwierdzila, Ze takie analizy przeprowadzone. Ponadto, projekt 
budowJany musi zgodnie z KOZp{)rZ<Ej.oz:enllem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. warunkow technicznych, jakim odpowiadae budynki i ich 

Z~(lZemU s'l okreslone przepisy m.in. oswietlenia i naslonecznienia 
A('I'l1''','''' przed halasem. W planie srodmiejskiej, w ktorej 

wymagania niz na pozostal:ych 

• Pani ml(:sZli~aru(a budynku przy aI. fA""lvl,,'lV':'vl 1. 

Pani z mieszkancami budynku lepIDOli;gi()SCl 1, ktorzy 
teraz maj'l od 

Pani Elzbieta '''''''''''1<<1'', ze nowego budynkow istniej'l-cych 
musi bye zgodna z pr:;~epilsaln techniczno-budowlanymi. Jest to warunek pozvvolenia na 
budowy. 

• Pan ''''''L"ft<:t1UvIJ budynku przy ul. Zagloby 8. 

Pan' zapytal, czy mozemy siy dowiedziee jak ten budynek wygl'ldal? 

Pani Elzbieta Kruczek wyjasnila, ze przedmiotem dyskusji pubJicznej projekt planu a rue 
koncepcja architektoniczna Dodala, ze informacji na temat .'-VJ,,"",,'I-'''''I architektonicznej 
budynku moze udzielie In'lllP<:tnr 

• Pani lesid<allka budynku przy ul. Zagloby 8. 

Pani ze budynki pr.l)' uL Zagloby atu 
podobno bydzie bryla ZdtIDu:m, naruszy lad prz,estJrzelmy 

Elzbieta Kruczek ze budynki musZ<t bye zrCiZ111COWa zgodnieIV\..\,,"'«IU, 

z §11 ust. 3 pkt. 6 uchwal:y. 

• Pan ' ...."Ld"..'U'"'V budynku przy uL Zagloby 8. 

dzialki pod zabudowy zostanie 
przeznaczona pod zielen. 

Pani E1zbieta \ Kruczek poinformowala, ze plan wprowadza nakaz powierzchni 
czynnej nie mniejszej dzialki budowlanej. 

" mleS2CKamt::c ul. Zagloby 8. • Pan 

zapytal:, zabudowy i zagospodarowania terenu 
:i.e pogorszeniu warunki 

PO'Wl<ldZ:laia, ze ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
w na terenach 0 w 

funkcjonalno-przestrzennej i z sytuacj'l- mamy tu do 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisy techniczno-budowlane 

dogodnych warunkow 

• , mieszkaniec przy ul. Zagloby 8. 

zapytal:, dlaczego 'Y""""'-"'4< minimaina intensywnosc zabudowy. 
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Pam Elzbieta Kruczek wyjaSuila, ze minimalna intensywnosc zabudowy zostala zwit(kszona w celu 
osil!gnit(cia zgodnosci ze Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Rzeszowa. 

• Pan Jerzy J~czmienionka, Przewodniczq.cy Rady Osiedla Mieszka 1. 

Pan Jerzy Jt(czmienionka zapytal, co wynika z informacji zawartej w pismie Prezydenta Miasta 
Rzeszowa z dnia 23 pazdziemika 2018 r., ze pismo mieszkancow budynkow zlokalizowanych przy 
al. Niepodleglosci i ul. Zagloby, dotyczl!ce sprzeciwu wobec uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodleglosci w Rzeszowie - w czt(sci A, 
zostalo potraktowane jako wniosek 0 sporz1J:dzenie zmiany planu. 

Pani ElZbieta Kruczek poinformowala, ze odpowiedi Pana Prezydenta z dnia 23 pazdziernika 2018 r. 
odnosHa sit( do sytuacji sprzed rozstrzygnit(cia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego, ktore to 
rozstrzygnit(cie wyeliminowalo z obrotu prawnego uchwalt( w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 234/2/2012 przy al. Niepodleglosci w Rzeszowie - w cZt(sci A. 

• Pani Elzbieta Kruczek, BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek, przypomniala, ze termin ponownego wylozenia projektu planu do publicznego 
wgll!du, w zakresie minimalnej intensywnosci zabudowy, trwa do dnia 14 grudnia 2018 r., zaS 
mozliwosc skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa uplywa z dniem 31 grudnia 2018 r. 

• Pani Anna Ramczuk, Dyrektor BRMR. 

Po upewnieniu sit(, ze nie rna wiycej pytarl, Pani Dyrektor Anna Rainczuk zarnknyla dyskusjt( 
publiczol! 0 godz. 1120. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 
Uczestnicy dyskusji: 

zapoznali sit( z ustaleniami przyjt(tymi w projekcie planu i procedurl!jego sporz1J:dzania, 
- uzyskali wyczerpujl!ce odpowiedzi na zadane pytania, 

Protok61 sporz1J:dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1. dla Prezydenta Miasta; 
2. do dokumentacji planistycznej; 
3. do publicznego wgll!du. 

Protok61 zawiera 5 ponumerowanych stron. 

Rzeszow, 211istopada 2018 r. 

Q£ lhoJ;t;~ (lU.Cat, 
(poapis osoby spoTzqdzaj{cejpr Jtok6l).. 

-

-; .'.:.~ Ii !fax. 17 7413 49 02 
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