
infrastruktury 

oraz 

omowila projekt w 

przyjytymi w Miejscowego 

i ul. J. Kiepury 

w Rzeszowie - I. 

Protok61 zostal sporz<ldzony w 
 2019 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 

Slowackiego 9 w ~"L,"'''~,V 

dniu 5 

tlozene Adamczyk-Malick~, pracownika Biura 

Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 9 usta"y z 27 marca 2003 1'. 0 

r., poz. 1945) w 5 lutego 2019 r., przeprowadzono dyskusjy publicZl11:l 

rozwi::jZaniami w projekcie MlelSCOwego Planu 

Nr 279/212016 pomiedzy 1. 

1. Lista Uv,",HU",,",! stanowi zal~cznik do protokolu. 


Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 10 00 powitanie zebranych. 


1. 

Glosw 

nazwa, organ) (imi~, 

povvitala '7ph.."mrf'h na dyskusji LJUUH\jLUC 

Biura Rozwoju Mlasta Rzeszowa 

wylozonego do wgl~du MPZP 

Nr 279/212016 pomi~dzy ul. A. Zelwerowicza ul. J. Kiepury w Rzeszowie 

1 0 powierzchni okolo 21,6 ha w reJome potoku Matysowka ulic 

A Zelwerowicza, M. 1. oraz 1. na 

w KZeSZOWle. Nastypnie glos Pani projektant mgr iM. Iwonie Jakubowskiej, ktora 

zalozenia, rozwi::jZania w projekcie oraz telminy 

w planie. przedstawila dotychczasowe etapy proced.urv fonnalno

kt6re zostaly przeprowadzone zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu Uchwala w przyst~pienia do 

IJUILi:j.UL.::;jlll:1 Miejscowego przez Rady 

Rzeszowa Nr XXIIII48512016 z dnia 

1 marca 2016 r. Projekt pozytywn<l 

zostal rowmez zaopllllowany przez administracji 

wymagalle przepisami prawa. N astypnie nr'7t>rl"t" zebranym materialy planistyczne 

opracowane na potrzeby DlleJscowego, tj. inwentaryzacjy urbanistycznq, 

planszy decyzji 

mwmez z terenu. 

szczegolnosci terenow oraz zasady ich 

zagospodarowania, wszystkim dotyczqce m-in. obslugi 

terenu, sz(;zego{Q\V\ ustalen dotyczqcych parametrow i wskainik6w zabudowy 

i zagospodarowania terenow oraz utrzymania zieleni. 

Po czym L111\.UU\j£ n{\nr{,,\Cl,t~ 7ph'·..::l1'1"{Tf"'h 0 L(1U(1WIDlJ 
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2, Glos w dyskusji Dr 1. 

Zagadnienia porus zone w 

Poruszono zagadnienie zabudowy 

terenu z pierwotnego do 

W odpowiedzi iZ bvlo to z 

3, w dyskusji Dr 2, 

LagadIUema poruszone w 

w s<j.siedztwie planu i 141,,'£'1:'111<1 tego 

planu, 

na 'wvaane juz wczesme1 

Poruszono zagadnienie 1 z prosb'l 0 wyjasnienie 


w liniach rozgraniczaj'lcych, 


W odpo\viedzi wyjasniono, ze 
 ill. innymi z lokalizaej'l autobusowych, 

a wlasciwie orientacyjnym miejseem przystank6w autobusowych, 

4, Glos w dyskusji Dr 3, 

poruszone w 

z KDD.3 i poproszono 0uwagy na pVli:fv£C1l1t:: 

na 

czy 

ma 

W wyjaSniono, 'll:; w tej sytuacji 

ct:SUlt::Ult::, 

przekierowania drogi na teren 

bezpiecznego 1lV14vLt::l1lct 

5, Glos w dyskusji nr 4, 

Lctgl:lUH1l::lli<i poruszone w dyskusji: 

WlaSciciel dzialki zwr6ci1: uwagy na pV:S£<1L1\.V swojej dzialki systemem oraz 

pytanie 0 kontynuaejy drogi KDW.2 oraz KDW,6, a o zasadnosc ich oraz 

o KDW,6 z ullq A 


W 
w terenie :sa:slvUlll111, r\nl~r.lr"r\"UJ<;lnlpl'Y1 planu 

przeznaczonyeh pod 

ze 
 siy do granley 


z 


KDW,6 sruz<J do obshlgl ULlct11::K 


KDW,6 

potencjalnego przeblegu 

rue mo'll:; z uL Zelwerowicza z 


powstal:ej zabudowy na 
 a poza tym dlatego, ze bez 

swoj'l roiy zapewnienia rlr.'!l7rl, IlUHlli.i:l\,;II do wszystkich dzialek 

nr 5, 

w dyskusji: 

drogi KDD,l (w terenie poza opracowaniem) z prosbq. 0 moziiwosc 

Cwiklinskiej ze wzglydu na tych ulle oraz jako 

kontynuacji i 

6, Glos w 

Zagadnienia 

Poruszono temat 

kontynuaeji do ulicy 

drogy do z osiedla domk6w leanoro(izulm/eh 

W odpowiedzi tej 

pod 

poprowadzenie 

terenu to zagadnienie za 

opraeowywanego,ewentualny wmosek 0 na terenie m£Vlt::!.!.1 

7, Glos w dyskusji nr 1, 

Zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Zapytano 0 rodzaje aopuszezonycn w terenie U usrug, Na ezy moze bye 

samochodowa ezy Pytanie dotyczylo powodu z jakiego budynek 
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gospodarczy drewniany zostal wpisany do ewidencji zabytk6w, a na przyklad wiekowa lipa przy 

ulicy M. Cwiklmskiej nie zostala wpisanajako pomnik przyrody. 

Wyjasniono, ze zgodnie z opiniq MKUA rodzaje dopuszczonych uslug zostaly doprecyzowane 

i zaakceptowane. Natomiast te uslugi, 0 kt6re powstalo zapytanie generujq uci<!i:liwosc, a takich nie 

moma w tym terenie lokalizowac. Natomiast odnosnie wpis6w na listy ewidencji zabytk6w 

odpowiedziaJnym organem w tej kwestii jest Wojew6dzki Urzqd Ochrony Zabytk6w w Przemyslu, 

z kt6rym plan uzyskal pozytywne uzgodnienie. Odnosnie uznania lipy przy ul. M. Cwiklmskiej za 

pomnik przyrody nale:zy zglosic do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzydu Miasta. 

8. Glos w dyskusji nr 1. 

Zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Zwr6cono uwagy na slabq przepustowosc ulicy A. Zelwerowicza oraz brak chodnik6w przy tej 

drodze. Byla tez wzmianka dotyczqca ewentualnego polqczenia ulicy A. Zelwerowicza z ulicq 

Robotniczq. 

W odpowiedzi przekazano, iz w tej sprawie nale:zy zwracac siy do Miejskiego Zarzqdu Dr6g, a ta 

uwaga bydzie uznana za wniosek w tej sprawie do MZD. Procedowany plan rue obejmuje terenu 

ulicy A. Zelwerowicza i zapis6w do niej . 

Z uwagi na brak kolejnych pytail do rozwiqzail przyjytych w projekcie planu podziykowala 

wszystkim zebranym za uwagy i zakonczyla dyskusjy publicZllq. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

1) uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu oraz 

z procedurq jego sporzqdzania, jak r6wniez z terminem skladania uwag do planu; 

2) uczestnicy vvniesli 0 sporzqdzenie planu na terenach na zach6d od MPZP Nr 279/2/2016. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 


1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 


2) do dokumentacji planistycznej; 


3) do publicznego wglqdu 


Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 


Rzesz6w, 5 lutego 2019 r. 

MJI A~ >C~ 

....... . ...... :r!(r.~ . .... .. ..................... . 

(podpis osoby 5porzqdzajqcej protok61) 

(ue 

T~' "1 _' L 

D~?~r~o~

mg,;i4IU,I";;~lil,,,uk 


zuv·PRf; Z \'P~'Y1'A MIASTA RZESZOWA 

f::Uaritt(Jrtb-liMtRo 
.. mnm. piltip.EW(Jm~.u~eZ.Q'4.. 

(podpis Prezydenta Miasta) 
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