
I 
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwhlzaniami w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybysz6wka 


w Rzeszowie - I 

Protok61 sporz,!dzony w dniu 16 20 r. w Rozwoju Miasta przy 

Slowackiego 9 w przez Malgorzatt; Szelt;, pracownika Biura Rozwoju Miasta 

Na podstawie art. 17 pkt 9 z 27 marca 2003 r. 0 

przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945), w z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie 0 i zagospodarowaniu 0 Panstwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami U. z 20 lOr. Nr poz. 

871), w dniu 16 2019 r. przeprowadzono publiczn'! nad rozwi<lzaniami przyjytymi 
w Miejscowego Planu Nr 185112/2009 na 
Przybysz6wka w <~'v"L.vVV 

I. obecnosci stanowi do protokoru. 

Otwarcie dyskusj i publicznej nast<tpilo 0 godz. 10°5
• 

II. 	 Glos w dyskusji 

1. 	 Pani Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta KZlesz:o~la powitata zebranych gosci. 

Poinformowala, ze publiczna zorganizowana jest w 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybysz6wka 

I, do publicznego wgl<!du. Wyjasnila, ze rol,! dyskusji pUblicznej jest 

projektu i om6wienie planistycznych. Pani Dyrektor 

poinformowala r6wniez 0 mozliwosci skladania uwag do wylozonego projektu planu oraz 

o zwillzanej z wniesionych uwag, z ustaw<l 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Nastypnie przekazala glos projektantce planu, pani Monice 

Lachowicz. 

2. 	 Pam Monika Lachowicz Rozwoju Rzeszowa), 

o przebiegu procedury formalno-prawnej projektu planu i om6wila przyjyte w planie rozwi~nia 
projektowe, w odniesieniu do wysti(puj!lcych uwarunkowa6 zagospodarowania pn~estrz,em1e.!l(O 

terenu. W prezentacji materialy na potrzeby projektu 

planu, w tym powi~ funkcjonalno-przestrzennych, istniej<lcego stanu 

zagospodarowania wlasnosci grunt6w, wydanych decyzji administracyjnych, Zg(:)otlOSCI 

z dokumentem Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rzeszowa. 

planu jest opracowywany na podstawie Miasta z dnia 7 lipca 

2009 r., z zm., dotyczyla 0 powierzchni ok. 122 ha, polozonego w zachodniej 

czysci miasta na osiedlu Przybysz6wka. Z uwagi na pHn,! potrzeby pod 

publiczne, a samym 	 terenu 
o warunkach zabudowy, w pieJ:1Nszej kolejnosci procedowanajest pJanu obejmuj~ca obszar 

o powierzchni ok. 5,08 polotony w rejonie ul. Potokowej i Sloneczny Stok. 

W granicach miejscowego planu wyznaczono: teren drogi pUbIicznej zbiorczej tereny 


dw6ch publicznych lokalnych 1 i oraz teren zieleni 


z w6d powierzchniowych ZP/WS. 




Ustalone przebiegi dr6g publicznych s<} kontynuacj<} lub uzupelnieniem projektowanego ukladu 
komunikacyjnego zachodniej cZysci Miasta i opr6cz powi<}zan miydzyosiedlowych zapeWnl<} 
bezposredni<} obsrugy teren6w mieszkaniowo-usrugowych. 
Projekt planu uzyskal pozytywne opinie i uzgodnienia z wlasciwymi organami. 

3. 	 Pani , zapytala czy zostaly uwzglydnione w projekcie planu decyzje 
wydane przez Wydzial Architektury Urzydu Miasta Rzeszowa. 
Pani Monika Lachowicz wyjasnila, ze decyzje 0 warunkach zabudowy i pozwolenia na budowy 

byly analizowane w trakcie opracowaniu projektu. Decyzja 0 warunkach zabudowy, kt6ra bydzie 

sprzeczna z ustaleniami planu, po jego uchwaleniu zostanie wygaszona. 

Pani Monika Lachowicz poinformowala 0 wylozeniu projektu planu do publicznego wgl<}du 
w okresie od 4 stycznia do 1 lutego b.r. oraz 0 mozliwosci skladania uwag do przyjytych ustalen 
w terrninie do dnia 15 lutego 2019 r. Po upewnieniu siy, ze nie rna wiycej pytafl, podziykowala 

zebranyrn za udzial w spotkaniu i zakonczyla dyskusjy publiczn<} nad rozwi<}zaniami przyjytyrni 
w projekcie planu. 

Zakonczenie dyskusj i nast<}pilo 0 godz. 1030 . 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniarni przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybysz6wka w Rzeszowie 
- czysc I i procedur<}jego sporz<}dzania. 

Protok61 sporZ<}dzono w 3 egzernplarzach, z przeznaczeniem: 

1. dla Prezydenta Miasta; 
2. do dokumentacji planistycznej; 
3. do publicznego wgl<}du. 

Protok61 zawiera 2 ponurnerowane strony. 

Rzesz6w, 16 stycznia 2019 r . 

..... ~~............. .. 

(podpis osoby sporzqdzajqcej prolOk61) 
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