
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji pubJicznej nad rozwiltZaniami przyj~tymi w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie "Mitocin - Park" 


w Rzeszowie w cz~sci BI1. 


Protokol sporz1:\dzony w dniu 12 czerwca 2019 r., w Biurze Rozwoju 
ul. Jatowego 23A w przez pracownika 

podstawie art. 17 pkt 9 z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 18 r., 1945 z pom. w 12 czerwca 20 r., przeprowadzono 

dyskusj~ publicznll:. nad rozwill:.zaniami przyj~tymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr190/2120 1 w cz~sci BIl. 

dyskusji publicznej nasf4pilo 0 godz. 1010. 

obecnosci stanowi 7..a1r~C:llllK do protokolu. 

w 

1. 	 Pani mgr inz. arcb. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Rzeszowa, 
ul. ks. Jalowego 23A w n.£",-,.;)LM 

Pani Dyrektor powitala zebranych i przedstawila temat dyskusji publicznej. NastQpnie poprosila Panill:. 
arch. ElzbietQ 0 zaprezentowanie i planu. 

2. 	 Pani mgr info arch. Et~bileta Kruczek, BRMR. 

Wyjasnila, ze 
na osiedlu 

o do Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Nr 190/2/201 0 podj~la Rada Miasta n.£'I...,,£,V·VV 26 stycznia 2010 r. W 2011 roku zostal uchwalony ww. 
plan w A. Przedrniotem jest plan w cz~sci BIL 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Malopolskim 

przeznacza 
plac i 

Studium. 
na potrzeby planu tj. plansza 

i infrastruktury 

w wskainiki 

uwarunkowan Na potrzeby sporzll:.dzono rowniez, 
opracowanie ekofizjograficzne i prognoz~ oddzialywania ustalen planu na srodowisko. 
Projekt N r 190/212010 - w precyzuje zasady zabudowy i za~~osIDOClaf()W~tn terenu, 

1C'n.'l'7Y"" oraz zasady obslugi 

ochrony 	 obiekty 

I 9 pomnikow przyrody. 

zal<OIlcz.enm prezentacji, pani Dyrektor Rainczuk poprosila nr,-.,n""f! 0 zadawanie pytan 

dotyczll:.cych planu. 



3. Uczestnik Nr 1, mieszkaniec domu przy uI. Ropczyckiej 

Uczestnik Nr 1 zapytal: "kto jest wlascicielem teren6w obj~tych projektem planu?" 

Pani ELZbieta Kruczek odpowiedziala, ze wlascicielami s~: starosta rzeszowski oraz miasto. 

4. Uczestnik Nr 1 

Uczestnik Nr 1 zapytal: ,Jak b~dzie wygl~dala forma przej~cia tego terenu?" 

Pani Dyrektor Anna Raiiiczuk poinformowala, ze cele publicme moze realizowae zar6wno powiat 
jak i miasto. 

5. Uczestnik Nr 1 
Uczestnik N r 1 zapytal: ,Jakie b~dzie przeznaczenie budynku Szkoly Rolniczej?" 

Pani Elzbieta Kruczek wyjasnila ze, przeznaczenie terenu pod uslugi publiczne, oznacza wiele 
mozliwosci. Moze to bye: szkola, dom kultury, muzeum, zlobek, przedszkole, osrodek zdrowia itp. 

Pani Elzbieta Kruczek przypomniala, i:e wylozenie projektu planu do publicznego wgl~du trwa do 
dnia 21 czerwca 2019 r. a terrnin skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa up:lywa 21 lipca 
2019 r.. Po upewnieniu si~, ze nie rna pytaiI, Pani Dyrektor Anna Rainczuk zamkn~la dyskus'~ 
publiczn~ 0 godz. 104°. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji: 
zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu i procedur~jego sporz~dzania, 

- uzyskali wyczerpuj~ce odpowiedzi na zadane pytania, 

Protok61 spor~dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1. dla Prezydenta Miasta; 

2.. do dokumentacji planistycznej; 


3. do publicznego wgl~du. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 12 czerwca 2019 r. 
,fJ . ~ In 1 ' -- f/«-.,11.£,0VJb U.{ Crt:a ........... , ...................... ..t..':: .. ... .. . 


(podpis osoby sporzqdzajqcej protoMI) 
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