
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwillzaniami w projekcie 

zmiany Nr 209/2112010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 


N r 137/812006 w ulicy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 3 


Protok61 sporz'ldzono w dniu 29 listopada 2018 r., w Rozwoju Miasta KzeS2:OVia 
przy ul. 9 w Beaty - Golema, pracownika 
Rozwoju Miasta KzeS2:OVira 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z marca r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 18, poz. 1945) w dniu 29 listopada 2018 r. przeprowadzono 
dyskusjy publiczn'l nad przyjytymi rozwi1.}Zaniami zmlany 209/21/2010 
Miejscowego Planu Nr 137/812006 w ulicy 

Czarnego 1 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

1005Otwarcie dyskusji publieznej 0 - powitanie zebranych. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

Pani mgr arch. Trybus projektantka zmiany planu powitala przybylyeh 
i poinformowala 0 przedmiocie dyskusji tj. zmiany 209/2112010 Miejseowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 137/8/2006 w uliey 

- 1 w opracowywany na postawie uchwaly Rady Miasta Rzeszowa 
2010 r. Na zebranych 

z procedur'l trybu opracowania zmiany terminem 
projektu planu wraz z V~lllV.£,U oddzialywania na srodowisko do publicznego wgl'ldu 
(od 21 listopada do 19 grudnia 18 r.) oraz 0 sposobie i skladania uwag tj do dnia 
4 2019 r. 

Nastypnie omowil"a lokalizaejy terenu objytego opracowaniem, uwarunkowania terenowe 
zwi'lzane z zagospodarowaniem objytego zmian'l planu, 
w infrastruktury stanem wlasnosci wydanymi w j ego 
administracyjnymi, a takZe 
obszaru planu z otoczeniem, zobrazowane na przedstawianych jednoczesnie planszach 
i dokumentacji fotograficznej. Okreslila stopien zgodnosei projektu zmiany 
planu ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow Miasta 
Rzeszowa. Przedstawila rysunek omowila ustalenia 
poszczegolnych terenow objytych 

Poinformowala rowniez, ze do projektu zmiany planu zostala opracowana Prognoza 
oddzialywania na srodowisko, ktora wykazala ze ustalen planu miala 
meznaczny na stan ktorego dotyczy. 

zakonezeniu prezentacji pani Marta Trybus poinformowal:a zebranych 
o zadawania pytaft do rozwi,!zan przyjytych w projekeie planu. 
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Pan Stanislaw Wiercioch 

Pan Stanislaw Wiercioch zadal pytanie, skl:j.d wziyia lokalizacja parkingu 

W odpowiedzi: 

Pani Trybus ze teren zabudowy rnieszkaniowej bye wyposazony 
w niezbydnl:j. rniejsc postojowych. Wskazany parking bydzie spelnial te wyrnagania, 
a jednoczesnie stanowi bufor porniydzy niskl:j. zabudowl:j. jednorodzinnl:j. a zabudowl:j. 

Pan Stanislaw Wiercioch ze usytuowanie parkingu rnoze 
jezeli tarn rna powstae zabudowy z publiczn,!:, to 

zabaw dla i teren usytuowany od strony poludniowej na kt6ryrn 
zlokalizowany jest obecnie doskonale siy do tego Jezeli w projekcie zrniany planu 
bydzie ze tarn rna bye to nie rna szans tarn zlokalizowac plac zabaw 
dzieci. Wielkosc placu zabaw dla zabudowy i odleglosci od granicy dzialki, stanowi,!: 
problem i bydzie latwo plac 
byloby urniejscowienie go od 

W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus odpowiedziala, ze taki spos6b ...."'"7A,r7An' ustalen me sprzeczny 
Z intencj,!: planu. 

Pan Stanislaw Wiercioch zadal pytanie, rnozna wzdluz Architekt6w zrobie parkingi? 

W odpowiedzi: 

Pani Marta wyjasnila, ze projekt zrniany planu zaklada utworzenie wzdluz 
ul. Architekt6w pierzei zabudowy i utrzyrnania linii zabudowy utworzonej przez budynki 

a tworzl:j.ce powtarzalny juz rytm. 

Pan Wiercioch jezeli by tarn powstalo 4 bloki, 200 
parkingowych to juz projekt z wielkosci parking6w vvu,""'''' 

mog'!:cych znaczl:j.co oddzialywae na srodowisko. 

W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus wyjasnila, ze o me dotyczy 
wielorodzinnej. 
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Pan Stanislaw Wiercioch zapytal czy w drodze bye miejsca parkingowe? 

W odpowiedzi: 

Pani Trybus odpowiedziala, ze taka 

Pan Stanislaw Wiercioch zapytal 0 strefowanie wysokosci budynku, strefy i 
mi~dzy tymi strefami przemyslane, jest jakas elastycznosc 

pomi~dzy nimi? 

odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus odpowiedziala, ze poszczeg61nych strefwynika z analizy obecnego 
zagospodarowania. Projekt planu uwzgl~dnia 

w postac} zabudowy jednorodzinnej. Przyj~to zasad~, ze odleglosc 
naprzeciwleglych uprzywilejowanych elewacji w zabudowie mieszkaniowej nie powinna 
mmeJsza niz wysokosci budynku (Jan Maciej Chmielewski "Niska 
intensywna zabudowa mieszkaniowa"). 

Pani Agata Bacher Przewodnicz.l!ca Rady Osiedla 

Pani Agata Bacher odniosla do malej HOSei miejsc zielonych dla mieszkaitc6w 

W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus wyjasnila, ze obecnie obowiqzujqcy plan rna wyznaczone tereny .£..1"":"'211 

Lokalizacja nowych teren6w w osiedlu niemal zagospodarowanym, pozbawionym wlasnosci 
bAUUAUVJ' jest problemem. 

temat dotyczqcy obiecanej przez Pana Prezydenta Pani Bacher 
podstawowej? 

W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus jest to przedmiotem dyskusji publicznej. 
Poinformowala ze szkoly jest nadal analizowana Prezydenta 

Z uwagi na dalszych projektantka raz poinformowala 0 terminie 
1 skladania do projektu oraz oddzialywania na 
srodowisko. nalezy WIDeSC na pismie w terminie do 4 2019 r. 

1 045a dyskusj~ publicznq.. 
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ill. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali Sly Z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu 

i procedur,! jego sporz,!dzania. 

Mozliwosc wprowadzenia zrnian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 

rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu. 


Protok61 sporz'!dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wgl,!du. 


Protok61 zawiera 4 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 291istopada 2018 r. Z p. PRPZl 
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mgt." 11~. arch. Alina Railfczuk 
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