
z przeprowadzenia dyskusji nad rozwillzaniami przyj«(tymi w 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 188115/2009 

w Rzeszowie. 

Protok61 sporzq.dzono w drou 2019 r, w Biurze Rozwoju 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, Kingy Kozik-PaSciak, t'\r~""cmll1 

u Miasta Rzeszowa, 

podstawie art marca 2003 r. 0 

przestrzennym 1945), w zwiq.zku z art, 4 ust. 2 
czerwca 2010 r. 0 LHllUlll'" o planowaniu i zag;osJ)oaar 

o Panstwowej oraz ustawy 0 ochronie 
zabytkami (Dz. z 2010 r. Nr 130, poz, 

r, przeprowadzono rozwiq.zaniami w 
Planu Zagospodarowania Nr 188/15/2009 przy ulicy 

LJi:tU;:O;IUt::1 w Rzeszowie. 

1. 	 VUWllV;,,,,j stanowi zalq.cznjk do protokolu. 
dyskusji publicznej nastq.pilo 0 10:00. 

Grzegorz 
i poinformowal 0 przedmiocie dyskusj i tj. 

18811512009 
z dnia 29 grudnia LUU~ r. 
Planu Zagospodarowania 

Na wstypie za!)oznal 
z procedurq. fonnalno-prawnego opracowania, wylozenia projektu planu wraz 
z Prognozq. na srodowisko do wglq.du (od 1 lutego 2019 r. do 
1 marca 20 r.) oraz 0 sposobie i tenninie skladania tj. do dnia 15 marca 2019 r. 

int.. Marzena Wilczak pomocy prezentacji omowifa 
lokalizacjy terenu objytego opracowaniem, uwarunkowania terenowe, stan wlasnosci, 

planu z otoczeniem zobrazowane na przedstawianych jednoczesnie 
zgodnosci ustalen ze Studium Uwarunkowan 

Przestrzennego Miasta Ponadto przedstawila 
om6wila 	 poszczeg61nych 

mgr int.. 	 zaprosil zebranych 

1. Zmiana terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem KS - wydzielony 
teren parbngu pod teren uslugoweJ. 

Projektant poinformowal, ze teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS jest 
terenem wydzielonym z terenu uslugowego przeznaczonym do T eren KS pelni 
funkcjy parkingu na zatem nie jest to PonadtoS&.li1UUL..llC 

1 



projektant wyjasnil, ze w Studium Uwarunkowan i Kierunkach Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa na przedmiotowym obszarze zostal wyznaczony kierunek 
zagospodarowania przestrzennego jako uslugi komercyjne z dopuszczeniem uslug 
publicznych, dzialalnosc gospodarcza pozarolnicza. 
Projektant poinformowal tak'i.e 0 mozliwosci zlozenia uwagi do projektu planu w tenninie do 
15 marca 2019 r. 

Z uwagi na brak dalszych pytan, projektant jeszcze raz poinformowal 0 terminie i sposobie 
skladania uwag do projektu planu. 0 godzinie 10:15 zakonczono dyskusjt( publicZl1q. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1. Uczestnicy dyskusji zapoznali sit( z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu i z procedurq 
jego sporzq.dzania, jak r6wniez z tenninem skladania uwag do planu. 
2. Mozliwosc wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 
rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu. 

Protok6l sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wglqdu. 

Protok6l zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 27 lutego 2019 r. 

.....~... .4.~ ..~~/. ~< .. ..... 
/(PodpiS osoby sporzqdzaJqcej protok61) 
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