
oddzialywania 

arch. Bartosza Adamczyka, projektanta 

zaproponowane 
I bydi:} zgodne z 

r6wniez ooracowanle 

planie 

z dyskusji puhlicznej nad przyj~tymi w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nr 298/3/2018 w ul. Popieluszki i ul. Seniora 

w w c~sci I oraz progno~ oddzialywania na srodowisko spo~dzon~ i wytozon~ 


do publicznego wgl~du do projektu planu. 


SpOfZldzono w dniu 14 Iistopada 2019 r., w Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
Jalowego 23a w Rzeszowie, przez Mical, g16wnego specjalisty BRMR. 

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

U. z 2018 	 14 

rozwi~zaniami przyji(tymi 

srodowisko, planu 

L, poz. 1945, z 2019 r., przeprowadzono 

nad publicznego wgl~du, wraz 

na zagospodarowania 
nr 298/312018 w rejonie ul. w 1. 

o 10°5. 

I. 	 do protokolu. 

D. Glos W·h ,"VllC' 

1. Pani mgr inz. arch. Monika Lachowicz, generalny projektant 

Pani Monika Lachowicz Zebranych i przedstawila temat 
Nastypnie poprosifa mgr o zaprezentowanie 
i om6wienie projektu planu. 

2. Pan mgr inz. 	 projektant BRMR. 
Pan Bartosz Adamczyk prezentacjy od wskazania lokalizacji r.hQ7~r1 planem. 
Poinformowal, ze do spor~dzenia 

ul. Seniora oraz uL 
Projektant poinformo 

ha przy ulley 

lokalni:} publiezni:}, zielen 

Miasta 

OkOfO 1,49 

uslugowi:} 

Decyzja 0 etapowym w eZysci I wynika z potrzeby teren6w 
publieznych dla mieszkane6w Nowe Miasto w Rzeszowie i llezgodnoscl w drugiej czysci 
mpzp ze Studium. 

Ponadto projektant Ze rozwi~zania 

zagospodarowania nr 298/3/2018 w 
W trakcie 

inwentaryzacj a 

Ze 

na 
drogi dojazdowej 

prezentacji 
urbanistyczna, 

uwarunkowania przestrzenne. 
i prognOZy oddzialywania na 

przeznaczenie terenu pod 

inwentaryzacja 

prognOZy 
publiczne 
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zmnIeJszenie powierzchni biologicznie czyrmej, pojawienie siy nowych ir6del ogrzewania, 


wystwienie sciek6w bytowych i sciek6w z prowadzonej dzialalnosci usrugowej. 


W celu zmniejszenia niekorzystnego oddzialywania na srodowisko w projekcie planu ustalono: 


.. wykorzystanie do ogrzewania tylko niskoemisyjnych ir6del energii cieplnej z preferencj~ 

wykorzystania ciepla z sieci cieplowniczej; 

.. odprowadzenie sciek6w bytowych i przemyslowych poprzez siec kanalizacji sanitamej do 

oczyszczalni sciek6w, (odprowadzenie sciek6w do sieci kanalizacji sanitarnej zapewni ochrony 

srodowiska gruntowo-wodnego); 

.. przeznaczenie teren6w pod zielen ur~dzon~ zapewni korzystniejsze warunki zamieszkania 

(mozliwosc wypoczynku i rekreacji), r6wnoczesnie zielen bydzie miala korzystny wplyw na stan 

powietrza i estetyky otoczenia. 

3. Prezes Spolki Besta. 
Prezes Sp61ki Besta w czasie dyskusji odni6s1 siy do projektu planu zadaj~c pytania: 


- czy skanalizowanie ruchu samochodowego na ul. Swiadka nie spowoduje dodatkowego wzmozenia 


ruchu, kt6ry jest bardzo uci~liwy dla mieszkanc6w od wielu lat? 


- czy tempo szybkiego uchwalenia tego planu nie jest spowodowane chyci~ zablokowania mozliwosci 


inwestycyjnych wlasciciela terenu? 


Projektant projektu planu odpowiedzial, ze zaprojektowana droga bydzie wyl~cznie drog~ dojazdowl1 

do obiektu domu kultury, 0 kt6ry zwracali siy mieszkancy w licznych wnioskach do Prezydenta 

Miasta Rzeszowa, jak r6wniez zabezpieczenia terenu pod przestrzen publiczn~ z urz~dzon~ zieleni~. 

Przyjyte ustalenia w tej czysci projektu s~ zgodne ze Studium. Projektant poinfonnowal ponadto, ze 

r6wnolegle prowadzona jest procedura zmiany Studium, kt6ra pozwoli przeanalizowac inne 

rozwi~zania transportowe na tym terenie i uchwalic drug~ czysc planu. 

4. Mieszkancy blokOw przy ui. Swiadka na osiedlu Nowe Miasto. 
Mieszkancy blok6w przy uL Swiadka poruszyli nastypuj¥e problemy: 


- jak zaprojektowany jest transport na terenie objytym planem? 


- czy jest szersza analiza terenu, kt6r~ moma zobaczyc np. analiza transportowa? 


- czy lokalizacja domu kultury moze spowodowac doci~enie ulicy Swiadka i Seniora? 


- czy zostaly przeanalizowane wnioski zlozone przez mieszkanc6w do projektu mpzp nr 298/3/2018? 

- dlaczego jest uchwalany tak maly fragment terenu, gdzie przystl1pienie planu mpzp nr 298/3/2018 

mialo znacznie wiykszy obszar? 


- mieszkancy podniesli, ze nie zostali powiadomieni przez Przewodnic~cego Rady Osiedla 


o wylozeniu miejscowego planu do publicznego wglq.du. 


Projektant w odpowiedzi wyjasnil, ze na skrzyzowaniu ulic Swiadka i Seniora (po istniejl1cym sladzie 

dojazdu do parkingu parafii) wytyczono drogy dojazdow<}. do terenu, na kt6rym zaplanowano 

zabudowy domu kultury, wyll1cznie po to, zeby zapewnic dojazd do tego terenu. Z domu kultury 

zaprojektowanego na wniosek mieszkanc6w korzystac byd<}. przede wszystkim mieszkancy osiedla 
Nowe Miasto. Mieszkancy wnioskowali, aby na przedmiotowym obszarze zachowac maksymaln<}. 

ilosc zieleni ur~dzonej, istniej<}.ce aktualnie obiekty sportowo-rekreacyjne doposaZyc w nowe boiska 

min. boiska do gry w pilky oraz plac zabaw dla dzieci. 

Pani Monika Lachowicz dodala i wyjasnila, pow6d uchwalenia w chwili obecnej I cZysci planu. 
t 
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Powodem jest chyc zaplanowania i zabezpieczenia pod realizacjy celu publicznego jakim 

dom kultury oraz tereny ogolnodostypnej na osiedlu, 0 co wnioskowala Spoldzielnia 

eS2~KanCI[)W i Rada \J~lvUla Wszystkie te 

s:,! uslugi. zagadnienia bQd:,! 

zmiany Studium, a w II 
'W"'.V1.<,L ze na tym osiedlu S:,! sprzeczne interesy 

(ktora odciqZy ulicQ blokami) irma 

fl1Lvl\.<I.,U:UUv na sesjQ Rady 
nad projektem zmiany 

o poinformowaniu wszystkich 

5. 	 Jerzy Kustra - Sp61dzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto. 
Kustra wiceprezes Spoldzielni Mieszkaniowej poinformowal, ze: 

tysiQcy podpisow z postulatem, zeby Nowego budowa6 
drog i ci:,!gow komunikacyjnych. Nowe to najwiQksze osiedle w jeSli 

Spoldzielnia zaproponowala ktory jest 

w Wleczvstvm uzvtKowalllU pod dom Na spotkaniach z Miasta 
czego oczekuj~ na swoim osiedlu. Dojazd kultury 

od ul. Rejtana i ul. Popieluszki. Poinformowal, ze Sp6.J:dzielnia 

na pismie do Prezydenta Miasta :reby 

14'-'LUlv drog~ dojazdow~ do domu 

Miasto. 
oraz 

Monika Lachowicz :re uwagi do projektu nr 298/3/2018 w I, naleiy 

skladac 5 grudnia 2019 r. one rozpatrzone przez zostan~ 

wowczas projekt planu i bydzie wylozenie. zostan~ 

zostan'! przedstawione wraz z projektem planu do uchwalenia i bQd~ "NT..V>",,,, 

zgodnie z procedur:'!. 
1115pytan, zamKneta ClYSKuSle Dubllczna 0 

III. 	 z dyskusji: 
dyskusji z ustaleniami przyji(tymi w projekcie planu, 

oraz prognoz~ oddzialywania na srodowisko, 
U'-'L'-'~L1U'-'y dyskusji uzyskali odpowiedzi na pytania. 

Protokol "tJVILqU 

3) do uOllCZnegO wgl'l-du. 
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" 

Protok6t zawiera 4 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 141istopada 2019 r. -~ ~«;u 
(pod pis osoby sporZl!dzaj~cej protok6l) 

BIURO ROZWOJU 
MIASTA RZESZOWA 
35-010 RZCGz6w, ul. Ks. Jalowego 23A 

tel. 17748 49 DO fax. 1774849 02 

D YiKTOR~ 
Biura R07,WO' v , ta 1fJ'i0wa 

Bar a ~ 

" 


,~ 
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