
PROTOKOL 
, . 
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwhlzaniami przyjfttymi w projekcie 


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 "Slocina - Zach6d" 

na osiedlu Slocina w Rzeszowie - w czftsci A, wraz z prognozll oddzialywania na srodowisko. 


Protokol sporZ<!dzony w dniu 17 paidziemika 2019 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 

ul. ks. Jalowego 23A w Rzeszowie, przez Renaty Mical, glownego specjalisty BRMR. 


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 pom. zm.), w dniu 17 paidziemika 2019 r., 

przeprowadzono dyskusjy publicznl! nad rozwi¥aniami przyjytymi w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego or 256/8/2013 - w czysci A. 


Otwarcie dyskusji publicznej nastl!pilo 0 godz. 1025 
. 

I. Lista obecnosci stano wi zall!cznik do protokolu. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani mgr ini. arch. Elibieta Kruczek, generalny projektant BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek powitala Zebranych oraz przedstawila temat dyskusji publicznej . 

Wyjasnila, ze obszar objyty planem zlokalizowany jest w poludniowo-wschodniej czysci miasta 
Rzeszowa, miydzy uliq Wieniawskiego a projektowanymi drogami glownymi na osiedlach Slocina 
i Zalesie. 

Uchwaly 0 przystl!pieniu do sporZ<!dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 256/8/2013 "Slocina - Zachod" na osiedlu Slocina w Rzeszowie podjyla Rada Miasta Rzeszowa 14 
listopada 2013 r. Uchwall! objyto obszar, 0 powierzchni okolo 41 ha. Przedmiotem dyskusji jest mpzp 
or 256/8/2013 - w cZysci A, 0 powierzchni okolo 23 ha. 

Decyzja 0 procedowaniu planu w czysci A wynika z potrzeby pilnego uchwalenia planu 
miejscowego dla terenow, ktore sl! aktualnie zabudowywane w oparciu 0 decyzje 0 warunkach 
zabudowy. Z opracowania wy1l!czono obszary juz zainwestowane, na ktorych brak jest mozliwosci 
poprawieniajakosci obslugi komunikacyjnej. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszar objytego mpzp nr 256/8/2013 - w czysci 
A okreslajl!: Studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa 
w czysci uchwalonej uchwall! Nr XXXVIII 1 13/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r., 
z pom. zm. oraz Studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rzeszowa w czysci uchwalonej uchwall! Nr XVll16112000 Rady Gminy Krasne z dnia 28 kwietnia 
2000 r. z pOin. zm .. 

Rozwi~nia zaproponowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
nr 256/8/2013 - w czysci A, sl! zgodne z kierunkami zagospodarowania okreslonymi w Studium. 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaly materialy planistyczne tj . inwentaryzacja 
urbanistyczna, struktura wlasnosci, inwentaryzacja infrastruktury technicznej, uwarunkowania 
przestrzenne. Na potrzeby planu sporZ<!dzono rowniez opracowanie ekofizjograficzne i prognozy 
oddzialywania ustale6 planu na srodowisko. 

W granicach projektu planu wyznaczono tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub romych zasadach 
zagospodarowania. Sl! to tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy uslugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej , zabudowy 
uslugowej, publicmie dostypnych samorzl!dowych parkaw, zieleni naturainej, infrastruktury 
technicznej, drag publicznych i wewnytrznych. Uslugi przewidziane w projekcie planu bydl! mialy 
charakter lokalny. Sl! to w szczegolnosci uslugi: zdrowia, oswiaty i wychowania, administracyjne, 
biurowe, handlu, gastronomii, rzemiosla, drobnej wytwarczosci. 



W projekcie planu ustanowiono strefy ochrony konserwatorskiej dla stanowiska archeologicznego 
nr l77 ~'w'Rzeszowie (AZP 103-77/9), wpisanego do gminnej ewidencji zabytk6w, 0 zasiygu 
oznaczonym na rysunku planu. 

2. 	Pani mgr inz. arch. kraj. Agata Banas, projektant BRMR. 
Pani Agata Banas przedstawila zebranym gl6wne ustalenia prognozy oddzia!ywania na 

srodowisko, sporz'!dzonej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 
"Slocina - Zach6d" na osiedlu Slocina w Rzeszowie. 

W celu przeciwdzialania potencjalnym negatywnym skutkom oddzia!ywau, wynikaj,!cych 
z ustalen projektu planu na poszczeg61ne elementy srodowiska, okreslone zostaly zasady: 

ochrony powietrza - poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsiywziyc mog'!cych 
znacZ'!co oddzia!ywac na srodowisko, wykorzystanie miejskiej sieci cieplowniczej do ogrzewania 
obiekt6w, dopuszczenie wykorzystania indywidualnych ±r6de! ciepla z wykorzystaniem gazu 
ziemnego, lekkiego oleju opalowego, niskoemisyjnych urz'!dzen grzewczych na paliwa stale, 
odnawialnych :Z:r6del energii lub energii elektrycznej, 
ochrony srodowiska wodno-gruntowego - poprzez: odprowadzanie sciek6w komunalnych do 
miejskiej sieci kanalizacji sanitamej dopuszczenie gromadzenia sciek6w bytowych w szczelnych 
zbiomikach bezodp!ywowych do czasu objycia obszaru petn,! obslug,! miejskiej sieci kanalizacji 
sanitamej, odprowadzenie sciek6w przemyslowych do kanalizacji sanitamej lub zbiomik6w 
wybieralnych z wywozem do oczyszczalni sciek6w, odprowadzanie w6d opadowo-roztopowych 
poprzez urz,!dzenia podczyszczaj'!ce do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie 
lokalizacji przydomowych zbiornik6w retencyjnych na wody deszczowe, 
ochrony przyrody - poprzez wprowadzenie nakazu zachowania powierzchni biologicznie 
czynnej, przeznaczenie teren6w pod publicznie dostypne samorZ'!dowe parki, 
ochrony zabytk6w - poprzez utworzenie strefY ochrony konserwatorskiej. 

3. 	Pani mgr inz. arch. Elzbieta Kruczek, generalny projektant BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek zaprosila Zebranych do dyskusji nad rozwi~niami przyjytymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 256/8/2013 "Slocina - Zach6d" na osiedlu 
Slocina w Rzeszowie. 

4. 	 Prezes Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych "Zdrowie". 

Prezes ROD w czasie wypowiedzi podni6sl nastypuj,!ce kwestie: 
- niepewnosc uZytkownik6w ogr6dk6w dzialkowych co do losu uprawianych przez nich dzialek 

w zwi,!zku z przeznaczeniem terenu w planie miejscowym pod publicznie dostypny samorZ'!dowy 
park, 
aspekt spoleczny likwidacji ogr6dk6w dzialkowych, kt6re s,! od wielu lat zagospodarowywane 
przez wlascicieli; 
pozbawienie mozliwosci dojazdu do ogr6dk6w przez dewelopera, kt6ry zamkn,!l dotychczasow'! 

drogy. 
Pani Elzbieta Kruczek zapewnila, Ze projektanci planu wiedz,! 0 konflikcie, dotycZ'!cym drogi 

dojazdowej, pomiydzy mieszkancami i wlaScicielami dzialek a deweloperem. Uchwalenie planu 
rozwi,!ze ten problem. Plan ustala przeznaczenie terenu pod drogy klasy dojazdowej, od ulicy 
Wieniawskiego do projektowanej drogi g16wnej. Miasto bydzie mialo obowi<jZek zrealizowania tej 
drogi jako drogi publicznej, z kt6rej wszyscy byd,! mieli prawo korzystac. Przeznaczenie ogr6dk6w 
dzialkowych pod publicznie dostypny samorZ'!dowy park wynika z koniecznosci zapewnienia 
mozliwosci wypoczynku i rekreacji mieszkancom osiedli zabudowy wielorodzinnej. Realizacja 
nowego parku przez miasto jest to kwestia przyszlosci, dlatego na razie ogr6dki dzialkowe byd,! 
wykorzystywane na dotychczasowych zasadach. 
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5. Wlasciciele dzialek objfttych projektem planu. 
Wlasciciele dzialek objytych projektem planu skoncentrowali siy w dyskusji na konflikcie 

z deweloperem. Szczegolowo opisali historiy zablokowania dojazdu do dzialek, kiedy to deweloper 
ustawil szlaban i uniemozliwil korzystanie z drogi. Poinformowali, ze dopiero wyrokiem s,!du 
przywrocono mozliwosc korzystania z dojazdu. 

Wlasciciele dzialek zwrocili uwagy na sprzecznosc zamierzen inwestycyjnych realizowanych 
w oparciu 0 decyzje 0 warunkach zabudowy z ustaleniami byd,!cego w opracowaniu planu 
miejscowego (decyzje 0 wz na budynki 0 dziesiyciu kondygnacjach, podczas gdy plan przewiduje 
zabudowy 0 maksymalnie trzech kondygnacjach). Poddali w w'!tpliwosc skutecznosc jakichkolwiek 
dzialaii. w sytuacji, gdy wydane zostaly pozwolenia na budowy. Oswiadczyli, ze zloz'! wniosek do 
S,!du Wojewodzkiego, zeby zablokowac wysokie budownictwo, dopoki nie zostanie uchwalony plan. 
Pytali 0 termin uchwalenia planu. 

Pani ElZbieta Kruczek powtorzyla, ze problem spomego dojazdu do dzialek zostanie rozwi'!zany 
w momencie uchwalenia planu, ktory przewiduje przeznaczenie terenu pod publiczn,! drogy klasy 
dojazdowej, od ulicy Wieniawskiego do projektowanej drogi glownej. 

Wyjasnila, ze dopoki plan nie jest uchwalony, inwestowanie na terenie odbywa siy w oparciu 
o decyzje 0 warunkach zabudowy. Obowi~uj,! okreslone w stosownych rozporz,!dzeniach zasady 
ustalania parametrow dla nowych obiektow. Co istotne, nie rna obowi,!zku zgodnosci z ustaleniami 
studium, takjak w przypadku planow miejscowych. 

Projekt planu jest na etapie wylozenia do publicznego wgl,!du, ktory potrwa do 25 paidziemika 
2019 r. Uwagi moma bydzie skladac do 19 listopada. Poiniej Pan Prezydent rozpatrzy wniesione 
uwagi. lezeli w wyniku uwzglydnionych uwag nie zajdzie koniecznosc ponowienia procedury, mozna 
bydzie przedstawic projekt planu Radzie Miasta Rzeszowa w celu uchwalenia. 

Pani Barbara Pujdak - Dyrektor BRMR zapewnila, ze rozumie gorzkie slowa, ktore padly 
w dyskusji. Zaproponowala, zeby skoncentrowac siy na tym, co moze zrobic Biuro. Plan jest na dobrej 
drodze do uchwalenia. Po uchwaleniu i ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa 
Podkarpackiego, plan stanie siy prawem miejscowym, wowczas czysc problemow zostanie 
rozwi~nych. Pani Barbara Pujdak zaapelowala do uczestnikow dyskusji 0 skoncentrowanie siy na 
rozwi~niach przyjytych w planie, bo wlasnie on rna na celu uporz,!dkowanie i ochronienie tego 
terenu. 

6. Prezes Ogrod6w Dzialkowych "Zdrowie". 
Prezes ROD zaproponowal, aby zamienic w planie publiczne parki na zielen dzialkow,!. 

Zaznaczyl, ze teren jest w uZytkowaniu wieczystym przez 40 lat. Dodal z rozgoryczeniem, ze spotkal 
siy z opini,!, ze "ogrody dzialkowe na terenie Rzeszowa nie maj,! prawa istnienia, bo miasto musi siy 
rozwijac." 

Pani Elzbieta Kruczek wyjasnila, ze publiczny park i ogrody dzialkowe to S,! zdecydowanie rome 
przeznaczenia. Mieszkancy osiedla potrzebuj,! wspoloych przestrzeni zielonych. Dodala, ze na razie 
nie S,! przewidziane w budzecie miasta srodki na realizacjy parku, objytego projektem planu. To jest 
sprawa przyszlosci. Do czasu realizacji ustalen planu tereny byd,! wykorzystywane w dotychczasowy 
sposob. 

Pani Barbara Pujdak zwrocila uwagy na koniecznosc waZenia interesow publicznych 
i prywatnych w planowaniu przestrzennym. Zadala retoryczne pytanie: "czy miasto mogloby Sly 
rozwijac, gdyby chcialo zrealizowac indywidualny, prywatny interes kaZdego mieszkanca?" 

7. Pani mgr ini. arch. Elibieta Kruczek, generalny projektant BRMR. 
Pani Elzbieta Kruczek przypomniala, ze wylozenie projektu planu do publicznego wgl,!du trwa 

do dnia 25 paidziemika 2019 r. a termin skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa uplywa 19 
listopada 2019 r. 
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8. 	 Pani Barbara Pujdak, Dyrektor BRMR. 
Po upewnieniu siy, ze nie rna pytan, Pani Dyrektor Barbara Pujdak zamknyla dyskusjy publiczn<! 

o godz. 1120. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 


Uczestnicy dyskusji: 

zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu i procedur<!jego sporZ<!dzania, 

- uzyskali wyczerpuj<!ce odpowiedzi na zadane pytania. 

Protok61 sporz<!dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniern: 

1) dJa Prezydenta Miasta; 


2) do dokumentacji planistycznej; 


3) do publicznego wgl<!du. 


Protok61 zawiera 5 ponumerowanych stron. 

Rzesz6w, 17 paidziemika 2019 r. 

......K~ .. ..Jj!.((p.LA ~ 	 Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA 
rUWP&os~WR9e4@J{IDrotok61) 

IASTA RZESZOWA 	 Stal!sl:jI~o 
ZASTVCA PRmDENTA M!ASTA ms~on35-010 Rzesz6w, ul. Ks. Jalowego 23A 

tel. 177484900 fax. 177484902 
Generalny Projcktant 

Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
.~ ~ ~ ,) , 

'<--' , • "-./l''-'" 
--z.e. -"...../ 

mgr in:':. arcll. ElZbie(a Kntczek 

DYREKTOR 

Biura R07.WOjU Miasta Rzcszowa 


(.Ve-,~r 
Barbara. Pujdak / 

\ 
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