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PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiqzaniarni przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmanskiej w Rzeszowie 

cz'(sc A. 
Protok61 zostal sporz~dzony w dniu 29 stycznia 2019 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackjego 9 w Rzeszowie, przez mgr Bozeny Adamczyk-Malick<j., pracownika Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie rut. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 L, poz. 1945) w dniu 29 stycznia 2019 r., przeprowadzono dyskusjy 
publiczll<j. nad rozwiqzaniarni przyjytyrni w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzermego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmanskiej w Rzeszowie - cz'(sc A 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

Otwru'cie dyskusji publicznej 0 godz. 10 05 - powitanie zebranych. 

II. 	 alos w dyskusji zabrali : 

1. 	Pani Zastypca Dyrektora ini:. Lima Szczepanek - Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Dyrektor powitala wszystkich zebranych i poinforrnowala zgromadzonych, ie 

przedmiotem dyskusji s<j. rozwi<j.Zania przyjyte w projekcie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzermego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmanskiej 

w Rzeszowie - cz'(sc A 0 powierzchni okolo 1,16 ha na osiedlu Grota Roweckiego. 

Nastypnie poprosila projektantky planu pani<j. mgr ini. Iwony lakubowsk<j. 

o przedstawienie rozwiqzan przyjytych w projekcie planu. 

2. 	Pani mgr ini. Iwona lakubowska projektantka Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 

poinfonnowala, i:e przedmiotem dyskusji jest projekt Miejscowego Planu 

Zagospodru'owania Przestrzennego Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmanskiej 

w Rzeszowie - cz'(sc A. 

Projektantka przedstawila dotychczasowe etapy procedmy fOlmalno-prawnej , kt6re 

zostaly: przeprowadzone zgodille z art. 17 ustawy z dnia 27 mru'ca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzermym. Uchwala w sprawie przyst~pienia do sporzq.dzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzemlego zostala podjyta przez Rady Miasta 

Rzeszowa uchwal<j. Nr XVIII334/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 paidziemika 

2015 1". , projekt planu uzyskal pozytywn<j. opiniy Miejskiej Komisji Urbanistyczno -

Architektonicznej, zostal r6wniei: zaopiniowany i uzgodillony przez organy adrninistracji 

i instytucje wymagane przepisami prawa. Nastypnie zapoznala zebranych z materialami 

plrullstycznymi opracowanymi na potrzeby planu miejscowego, tj. m.in. inwentalyzacj<j. 

urbanistyczn'l, inwentruyzacj'! infrast::ruktmy technicznej, plansz<j. stmktury wlasnosci 

i plansz,! wydanych decyzji oraz przedstawila uwarunkowania ekofizjograficzne oraz 

inwentaryzacjy fOtOgrafiCZll<j.. Przedstawila r6wniei: rysunek planu obowiqzuj<j.cego obecnie 

na tym obszarze (MPZP Nr 50/1/2002 terenu przy uticy Hetmanskiej w Rzeszowie), oraz 

niekt6re jego ustalenia. 

1 



Nastypnie om6wila projekt planu - w szczeg6lnosci w zakresie przeznaczenia teren6w 

oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania, tj . ustalenia dotyczllce m.in. zasad obslugi 

komunikacyjnej terenu, utrzymania zieleni oraz szczeg610wych ustalen dotyczllcych 

parametr6w i wskainik6w zabudowy i zagospodarowania teren6w. 

Po czym zakonczyla prezentacjy i poprosila zebranych 0 zadawanie pytan. 

Z uwagi na brak pytan do rozwil}Zan przyjytych w projekcie planu podziykowala 

wszystkim zebranyrn za uwagy i zakonczyla dyskusjy publicznll. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1) Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniarni przyjytyrni w projekcie plallu oraz 

z procedurlljego sporzlldzania, jak r6wniez z tenninem skladania uwag do planu. 

2) Uczestnicy nie wlliesli zastrzezen i uwag do ustalen przyjytych w projekcie plallu. 

Protok61 SporzlldzOllO w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wgll}du 

Protok61 zawiera 2 pOllumerowane StrOllY. 

Rzesz6w, 29 stycznia 2019 r. 

'il Iv - I -ke.
.........~~............. , .. . .......... ... . 


(podpis Prezydenla Miasra) 
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