
czynnosci 
oraz zaprezentowal dokladn'l-

PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie 


J\tliejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 82/1212004 "Drabinianka

Zagrody-P6Inoc" W K2:eSAWVV]e 


2018 r. w Rozwoju Miasta 
mgr Kozik-Pasciak, pracownika 

Protokoi sporz'!-dzono 
uL 

15 listopada 

Na podstawie art. 17 9 ustawy z 27 marca r. 0 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. z 18 poz. 1945), w zwi,!-zku z art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia czerwca lOr. 0 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

ustawy 0 Panstwowej Sanitamej oraz ustawy 0 zabytkow 
nad zabytkami (Dz. z 2010 r. 130, 871), w 

15 listopada 2018 r. przeprowadzono dyskusjy nad przyjytymi w 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 82/12/2004 - I "Drabinianka
Zagrody-P61noc" w -",.""",,,-,,..,u 

1. obecnosci stanowi zal'!-cznik do protokolu. 

II. Gros w dyskusji zabrali: 
1. Pan into arch. Grzegorz Rog - generalny projektant BRJ\tIR 

Otwarcie powitanie nast,!-pilo 0 10. 
powital mgr 

publicznej oraz 

Nr 

i poinformowal, ze Miejscowego Planu 
Zagospodarowania 8211 - I "Drabinianka-Zagrody-Polnoc" 

jest w \vylozenia do publicznego 
Projektant przedstawil przebieg planu 

zagospodarowania 
lokalizacjy, uwarunkowania, stan 

projektu planu przyst'l-piono w oparciu 0 uchwary Nr Rady 
Miasta Kz(~sz()wa z dnia 3] 2004 r. Uchwala zakladala 0 ok. 104 

ha, w poludniowej czysci pomiydzy ulicami: Sikorskiego, Strazack,!-, 

Nowowiejsk'l- i LJ'''·lvtJ,a. 

Po 0 do planu w dniu pazdziemika r. 
zainteresowani mogli sklada6 wnioski do planu w terminie dnia 17 listopada 2005 

r. W do 
Miejskiej Komisji . 

terminie zlozono 7 wnioskow do projektu planu. 
2018 r. 

pozytywnym zaopiniowaniu i uzgodnieniu projektu planu wlaSciwe 
i instytucje, planu wraz z oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do 

wgl,!-du w dniach: od 18 18 r. do 16 listopada 20 i 8 r. Projektant 
listopada 2018 r. 

.LV,",<.LV"",", 

pr2~ypommulf, ze uwagi mozna sklada6 do 
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obejmuje plan w 

Strazackiej, uL Cichej, Granicznej granicy 

ogrod6w Nasz Gaj, uL Nowowiejskiej do z uL Uroczq, ul. Jazowq. 
Plan ten z innymi kt6re Sq w bqdZ Sq na 

osiedlu Drabinianka. Granice planu wynikajq po pierwsze z 

a po drugie z opracowanych plan6w. Od strony <..""-'U'V' ...."I"-' 

"UIIH\...ULV uL Kwiatkowskiego. 

1 
w l(ZleSZOWle Od strony poludniowej w opracowaniu dwa plany 

Nr 77/7/2004 "Drabinianka-Kqty" w Rzeszowie oraz MPZP Nr 78/8/2004 
"Drabinianka-Biala" ul. Milej w Od strony poludniowej znajduje 
uchwalony MPZP Nr 3/2004 - I "Drabinianka-Zagrody-Poludnie" w Rzeszowie, 

uchwalony kilka lat temu. 

Nastttpnie prowadzqcy 
planu. na przedstawil i om6wil 

Nastypnie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej z uslug, zabudowy 
(uslugi oraz uslugi publiczne), urzqdzen n1"71"rY'i'"c.h 

., ukladu komunikacyjnego, parkingowych oraz 

Projektant na znajduje siy zainwestowanie terenu. 

bylo zauwazy6 na przedstawionym ze zagysciia na 
opracowamem Ta zabudowa siy na podstawie wydawanych 

administracyjnych 0 warunkach zabudowy, pOCZqwszy od roku Sq wydawane 
w oparclU 0 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Niekt6re tereny wylqczone z opracowania projektu 

L"'l'~UU na brak zgodnosci ze 

Obs:zar opracowama w Iobejmuje 79,94 ha. Druga opracowania moze 

zrealizowana wtedy Studium Uwarunkowail i Kjerunk6wvAll'vav 

Zagospodarowania w tym zakresie. 

Na koniec projektant mozliwosc zaznajomienia z planu oraz 

oddzialywania na srodowisko. Ponadto zebranych z procedurq toku 

fonnalno-prawnego opracowania planu, terminami projektu 

oraz poinfonnowal 0 i uwag (do 

zaprosil zebranych do udzialu w dyskusji. 

1. aktualnoSCl mapy sp()rz,[Jd2:enla projektu planu. 

w posiada licencjy nr 
i spelnia aktualnosci. 
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2. i parametry ul. 

wyjasnil, ze ul. StraZacka ulic'f odcinek od ul. Zacisznej do al. 
Sikorskiego w opracO\vama planu. W projektu planu 
ul. Strazacka oznaczona jako publiczna zbiorcza. Szerokosc w 
rozgraniczaj'fcychjest nie niz 20 m. 

3. 	 Lokalizacja przeznaczonym w projekcie pod 
a w ;:'£,\,'£,'-'j;';01 lokalizacji placu zabaw. 

Projektant poinfonn0 waf, ze w Studium Uwarunkowan i Kierunkach Zabudowania 
Miasta na ULoJ......U'.........,.H, na ktorych obecnie znajduje zabaw, 

jako kierunek zagospodarowania wskazane publiczne. W zwi¥ku z tym 
mog'f mleJscowym w pod 

na obecnym terenie jako publicznych. 

4. Szerokosc ochronnych od gazoci'fgow. 

poinformowal ze strefa ochronna od gazoci<:!gow wynosi 9 i jest to 
nie mozna lokalizowa6 zabudowy. 

5. WYf'fczenia terenu pOnll€(dzy ul. Graniczn'f i uL Zielon'f z 

do 0/2006 przy 
ul. w poinformowal, ze przy 
opracowywamu uwagy 
terenu. 

6. Powody wyl'fczerua z opracowania terenow wskazanych na projekcie rysunku planu. 

poinformowal, ze tereny wyhtczone ze wzgl€(du na zgodnosci 
ze Studium Uwarunkowail i Kierunkach Zabudowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa oraz 
ze wzglydu na wydane decyzje administracyjne. 

Jazowej. 

Projektant poinfonnowal ze ulica 
fJr.(~7pr'7pn.p tych w Miejskiego 

8. Likwidacja "vvv~,""." rowerowych na terenach 

wyjasnil, ze sciezki rowerowe zostaly wyznaczone zgodnie ze Studium 
U\vanmkowan i Zagospodarowania 
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rowerowe zostaly zaprojektowane wzdluz ulic jak rowniez na ternach zielonych. Na terenach 
zielonych bydq powstawaly sciezki rowerowe 0 rMnych nawierzchniach. 

9. Inforrnacje dotycz,!ce terenow przemyshl gomiczego. 

Projektant poinformowal, ze w projekcie planu zostaly wyznaczone tereny pod obiekty 
i urzqdzenia przemyslu gomiczego. Strefy ochronne od obiektow i urz'!-dzen przemyslu 
gomiczego zostaly wyznaczone przez Okrygowy Urzqd Gomiczy w Krosnie. Natomiast 
rodzaj kopaliny oraz sposob jej wydobywania nie nalezy do ustalen projektu planu. 

10. W jakim terminie i gdzie moina skladac uwagi do projektu planu. 

Projektant poinforrnowal, ze uwagi mozna skladac do 30 listopada 2018 r. do Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 

Z uwagi na brak dalszych pytan projektant zakonczyl dyskusjy publicznq 0 godzinie 11 :35. 

III. Ustalenia z dyskusji : 

1. Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu i z procedurq 
jego sporz,!dzania, jak rowniez z terrninem skladania uwag do planu. 
2. Nie podjyto rozstrzygniyc w zakresie dyskutowanych zagadnien - mozliwosc 
wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie rozpatrywania uwag. 

Protokol sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta; 
2) do dokumentacj i planistycznej; 
3) do publicznego wglqdu. 

Protokol zawiera 4 ponumerowane strony. 

Rzeszow, 15 listopada 2018 r. 

4.,~L~20.,), ........ 

! podPiS osoby sporzqdzajqcej protok6l) 

4 


