
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyjcrtymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 236/4/2012 w rejonie ul. sw. Faustyny, 


ul. Slociiiskieji ul. Pileckich naosiedlu Slocina w Rzeszowie - w czcrsci B 

wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko. 


Protok61 spor~dzony w dniu 17 pazdziemika 2019 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. ks. Jalowego 23A w Rzeszowie, przez Renaty Mical, g16wnego specjalisty BRMR. 


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 f. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennyrn (Dz. U. z 2018 f., poz. 1945 z p6in. zm.), w dniu 17 pazdziemika 2019 f., 


przeprowadzono dyskusjy publiczn(! nad rozwi(!Zaniami przyjytymi w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 236/4/2012 - w cZysci B. 


Otwarcie dyskusj i publicznej nast(!pilo 0 godz. 10°5
. 

I. Lista obecnosci stanowi zal(!cmik do protokoru. 

II. mos w dyskusji zabrali: 

1. Pani mgr inz. arch. ElZbieta Kruczek, generalny projektant BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek powitala Zebranych i przedstawila temat dyskusji publicznej. Nastypnie 

poprosila Pani(! mgr inz. arch. kraj. Agaty Banas, 0 zaprezentowanie i om6wienie projektu planu. 

2. Pani mgr inz. arch. kraj. Agata Banas, projektant BRMR. 
Pani Agata BanaS rozpoczyla prezentacjy od wskazania Jokalizacji obszaru obj.ytego planem: 

w porudniowo-wschodniej czysci Rzeszowa, miydzy ulic(! Paderewskiego a projektowan(! drog(! 
gl6wn(!. Uchwaly 0 przyst(!pieniu do sporz(!dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 236/4/2012 podjyla Rada Miasta Rzeszowa w dniu 28 lutego 2012 r. We wrzesniu 
2019 r. zostal uchwalony ww. plan w czysci A, pod drogy g16wn(!. Przedmiotem dyskusji jest plan 
w czysci B 0 powierzchni oko1o 5 ha, kt6ry przemacza tereny pod publiczn(! drogy zbiorc~. 

Decyzja 0 etapowym procedowaniu planu wynika z potrzeby pilnego uchwalenia planu 
miejscowego dla teren6w, kt6re s(! aktualnie zabudowywane w oparciu 0 decyzje administracyjne. Na 
terenie przewidzianym pod drogy zbiorc~, zlozono wnioski 0 wydanie decyzji 0 warunkach 
zabudowy na kilkanascie budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 
Uchwalenie planu pozwoli zarezerwowac tereny pod waZne inwestycje komunikacyjne, potrzebne 
miastu. 

Rozwi<!2ania zaproponowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nr 236/4/2012 w czysci B, byd(! zgodne z kierunkami zagospodarowania okresJonymi w Studium. 

Projekt planu przewiduje przeznaczenie terenu pod publiczn(! drogy klasy zbiorczej , 0 szerokosci 
jezdni nie mniejszej niz 7 m, z obustronnymi chodnikami i przystankami komunikacji miejskiej, 
usytuowanymi w zatokach. Liniami podziaru wewnytrmego wydzielony zosta1 teren przemaczony 
pod zielen urz(!dzon(! 0 funkcji izolacyjnej. 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaly plansze spor~dzone na potrzeby planu: 
inwentaryzacja urbanistyczna, struktura w1asnosci, inwentaryzacja infrastruktury technicznej, 
uwarunkowania przestrzenne. Na potrzeby planu spo~dzono r6wniez, opracowanie ekofizjograficzne 
i prognozy oddzialywania ustalen planu na srodowisko. 

3. Pani mgr inZ. arch. ElZbieta Kruczek, generalny projektant BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek poinformowala, ze prognoza oddzialywania na srodowisko potwierdzila 

srusznosc rozwi(!zan przyjytych w projekcie planu. Z prognozy wynika, ze realizacja drogi me 



spowoduje likwidacji chronionych gatunk6w roslin i siedlisk. Teren inwestycji polozony jest poza 
obszaraini .objytymi ochron~ z uwagi na wartosci przyrodnicze i krajobrazowe. Realizacja drogi 
spowoduje likwidacjy powierzchni biologicznie czynnej. Wyst~pi~ zmiany klimatu akustycznego, 
dlatego tez dopuszczono urz~dzenia ograniczaj~ce halas - ekrany akustyczne. W planie wprowadzono 
rozwi~zania dotycZ<!ce odprowadzenia w6d opadowych i roztopowych, zapewniaj~ce ochrony 
srodowiska wodno-gruntowego. 

Nastypnie Pani Elzbieta Kruczek przypomniala, ze wylozenie projektu planu do publicznego 
wgl~du trwa do dnia 25 paidziernika 2019 r., a termin skladania uwag do Prezydenta Miasta 
Rzeszowa uplywa w dniu 19 listopada 2019 r., po czym poprosila Zebranych 0 zadawanie pytan, 
dotycz~cych projektu planu. 

Nikt z zebranych na sali nie zabral glosu. 
Po upewnieniu siy, ze uczestnicy dyskusji publicznej nie maj~ pytan, Pani Elzbieta Kruczek 

zamknyla dyskusjy publiczn~ 0 godz. 102°. 

III. Ustalenia z dyskusji: uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie 

planu, procedur~ jego sporz~dzania oraz prognoZ<! oddzialywania na srodowisko. 

Protok61 sporZ<!dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 


1) dla Prezydenta Miasta; 


2) do dokumentacji planistycznej; 


3) do publicznego wgl~du. 
Zup. PREZYDEN1A MIASTA RZeSZOWA 
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