
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjtttymi rozwi:}zaniami w projekcie 
zmiany 50/2/2018 Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomittdzy al. W. Witosa i ul. Plenerow:} 

w dniu 17 lipca 2019 r., w 
J alowego w Beaty 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia marca r. 0 planowaniu i 
U. z 2018, poz. 1945, z p6Zn. w dniu 

przeprowadzono dyskusjy publicznq nad rozwiqzaniami przyjl(tymi w 
Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 

pomiydzy W. Witosa i Plenerowq 

I. Lista obecnosci stanowi zal:}cznik protokolu. 

Itm<>rf'lP dyskusji LJUUl1l.LI o 1000
. 

Glos w dyskusji zabrali: 

Pani mgr Marta Trybus, Generalny Projektant w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa powitala przybylych i poinformowala, przedmiotem dyskusji publicznej 

projekt zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowan i 
Miasta pomil(dzy al. W. Witosa i ul. Plenerowq, 

opracowywany na Rady Miasta Rzeszowa L VIllI 
27 marca 18 r. zapoznala zebranych z procedurq trybu 
poszczeg61nymi zmiany Studium, wylozenia projektu wraz 
z prognOZq oddzialywania na do publicznego wglqdu (od 5 lipca 2 sierpnia 

19 oraz sposobem i terminem skladania uwag tj. do sierpnia 2019 r. W 
kolejnosci przystqpiia do prezentacji i om6wienia ustalen projektu zmiany Studium. 
Projektantka m. in. powiqzan funkcjonalno-przestrzennych 

stanu 
wlasnosci teren6w. Przedstawila 

srodowlska przyrodniczego 
uwarunkowan, ich 

i 
~ w 

kulturowego, strukturl( 
i wplyw na 

objasnila przyjyte zagospodarowania, 
HfLUHlU projektowe, dotyczqce nowej funkcjonalno 

Nr 18 Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Prz,estrzenn(~go Miasta Rzeszowa pomiydzy al. W. Witosa i ul. Plenerowq. 

Po 
pytan do rozwiqzan przyjl(tych w projekcie zmiany Studium. 

Pan Andrzej Dec Przewodnicz:}cy Rady Miasta 

Pan spytal 0 wysokosc zabudowy uslugowe, dlaczego m ? 

1 
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W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus wyjaSnila, ze opracowywana zmiana Studium podtrzymuje w tym zakresie 
ustalenia obowiqzujqcego Studium. 

Pan Andrzej Dec zadal pytanie, jak moze wyglqdae zabudowa uslugowa tej wysokosci? 

W odpowiedzi: 

Pani Marta Trybus odpowiedziala, ze uslugi majq rozne wymagania co do wysokosci 
kondygnacji. Przejyta wysokose odpowiada ok. 4-5 kondygnacjom uzytkowym. Mogq to bye 
budynki mieszczqce np. funkcje biurowe, hotel owe czy gabinety lekarskie. 

Wobec braku kolejnych pytan projektantka poinformowala zebranych jeszcze raz 
o mozli wosci skladania uwag, ich sposo bie i terminie (tj. do 23 sierpnia 2019 r.), a nastypnie 
podziykowala za udzial w dyskusji. 

Dyskusjy publicznq nad rozwiqzaniami przyjytymi w projekcie zmiany Nr 50/212018 
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa 
pomiydzyal. W. Witosa i ul. Plenerowq zakonczono 0 godz. 1030. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1) 	 uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany 
Studium i procedurq jego sporzqdzania; 

2) 	 nie podjyto rozstrzygniyc w zakresie dyskutowanych zagadnien - mozliwosc 
wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 
rozpatrywania uwag. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdu. 


Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 171ipca 2019 r. 
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