
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwhlzaniami przyj~tymi w projekcie 

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


w Rzeszowie - w cz~sci B/2. 


ProtokOl sporz~dzony w dniu 12 czerwca 2019 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. ks. Jalowego 23A w Rzeszowie, przez Renat(( Mical, pracownika Biura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z poin. zm.), w dniu 12 czerwca 2019 r., przeprowadzono 
dyskusj(( publiczn~ nad rozwi~zaniami przyj((tymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr190/2/201 0- w cz((sci B/2. 

Otwarcie dyskusj i publicznej nas~pilo 0 godz. 1045 
. 

I. 	 Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

II. 	Glos w dyskusji zabrali: 

1. 	 Pani mgr inz. arcb. Anna Raiitczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
ul. ks. Jalowego 23A w Rzeszowie. 

Pani Dyrektor powitala zebranych i przedstawila temat dyskusji publicznej. Nast((pnie poprosila Pani~ 
mgr inz. arch. kraj . Agat(( Banas, 0 zaprezentowanie i omowienie projektu planu. 

2. 	 Pani mgr inZ. arch. kraj. Agata Banas, BRMR. 

Pani Agata Banas wskazala lokalizacj(( obszaru obj((tego planem. Wyjasnila, ze obszar obj((ty planem 
zlokalizowany jest w pOlnocnej cz((sci miasta Rzeszowa, na osiedlu Milocin. Uchwal(( 
o przyst~ieniu do sporll\:dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 190/2/20 I 0 podj~a Rada Miasta Rzeszowa 26 stycznia 2010 r. W 2011 roku zostal uchwalony WW. 

plan w cz((sci A. Przedmiotem dyskusji jest plan w cz((sci B/2. Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w cz((sci uchwalonej przez Rad(( Miejsk~ 

w Glogowie Malopo1skim przewiduje, w projektowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, na 
przedmiotowym obszarze, "istniejqcq zabudow~ jednorodzinnq lub zagrodowq z udzialem uslug lub 
drobnej produkcji oraz nowq zabudow~ przewidywanq w obowiqzujqcych planach miejscowych ". 
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 "Milocin - Park" 

w Rzeszowie - w cz((sci B/2 przeznacza tereny pod zabudow(( mieszkaniow~ jednorodzinn% zielen 

oraz drogi: publiczne i wewn((trzne. Ustalenia planu s~ zgodne z obwiqzuj~cym Studium. 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaly plansze sporz~dzone na potrzeby planu tj . plansza 

inwentaryzacji urbanistycznej, plansza struktury wlasnosci, plansza inwentaryzacji infrastruktury 

technicznej , plansza uwarunkowan przestrzennych. Na potrzeby planu sporutdzono rowniez, 

opracowanie ekofizjograficzne i prognoz(( oddzialywania ustalen planu na srodowisko. 

Projekt MPZP Nr 190/2/2010 - w cz((sci B/2 precyzuje zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 

w tym: nieprzekraczaln~ 1ini(( zabudowy, wskainiki urbanistyczne oraz zasady obslugi 

komunikacyjnej. 

Po zakonczeniu prezentacji, pani Dyrektor Anna Rainczuk poprosila Zebranych 0 zadawanie pytan, 

dotycutcych projektu planu. 




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

Uczestnik Nr 1 zapytal: "leto byl wnioskodawcet sporzetdzenia tego planu?" 

Pani ElZbieta Kruczek (generalny projektant BRMR) wyjasnila, ze obszar obj~ty projeletem planu 
szybko si~ zabudowuje w oparciu 0 decyzje 0 warunkach zabudowy. Istnieje pilna potrzeba 
zabezpieczenia teren6w pod publiczne drogi i zielen izolacyjnet wzdluz planowanej drogi zbiorczej. 

Pani Agata Banas przypomniala, ze wylozenie projektu planu do publicznego wgletdu trwa do dnia 
21 czerwca 2019 r. a termin skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa uplywa 21 lipca 2019 roo 
Po upewnieniu si~, ze nie rna pytan, Pani Dyreletor Anna Raiiiczuk zamkn~la dyskusj~ publicznet 
o godz. 	11 15 

, 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji: 
- zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu i proceduretjego sporZ<l:dzania, 
- uzyskali wyczerpujetce odpowiedzi na zadane pytania. 

Protok6l sporZ<l:dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniern: 
1. dla Prezydenta Miasta; 

2. do dokumentacji planistycznej; 

3. do publicznego wgletdu. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 12 czerwca 2019S

&/0-alii, fUr£u 
(p Odpis osoby sporzqdzajqcej pr%kal) 


