
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi w projekcie 


miejscowego planu zagospodarowania nr 296/1/2018 


pomi~dzy potokiem Przyrwa, a ul. Bzianka w Rzeszowie, 


do publicznego wgl~du wraz z prognozil od nasrodO\yisko spol'Z'ldzoml 

do niniejszego 

'IV dniu 20 listopacla 19 1'., 'IV Biurze Rozwoju Miasla Rzeszowa 

przy ul. ks. Jato'vvego 23A w Rzeszowie, przez lema 

Na ali. 17 	 pkt 9 z dnia 27 malca IU 

z LUI~ 1'., DOL 1945, z 

o Q:Odz. 10°5 

L Lista obecnosci 	 do protokolu. 

II. Gfos w dyskusj 1 

1. Pan mgr ini. arch. Elibieta 	 ny [Jlojektant BRMR 
Pani Elibieta I poinformowal i .lest 

projekt miejscowego 
Przyrwa, alii. 

2. 

la 

opracowania planu, plallLl 
srodo\visko do publ 2019 r do II Ie 

i terminie sldadania uwag tj. do 
Projektantka om6wifa: lokal terenu obj~tego opraco'vvaniem, uwarull ia lercnO\'vc 

z zagospodarowall iem obszaru planel1l i jego k{lIr~ 

stan w{asnosci oraz granicach ad 111 111 Ull<i.e 
iaml obszaru planu Z otoczenicll1, na 

. Okreslira 

llil. wraz z 



Po zakollczeniu o mot.! 

pytall do nu, 

3. 	 Pan 

Pan uwagcr, ze 
terminie i nie zosta1 wn ktory vvplynqJ po terlll in 

Pani Aneta Zygmunt, 

w terenll nie zostala wprowadzona, 

mieszkalny jednorodzilln), na 

" szeregowej Ilib 

Inych albo jeclnego III 

i lokalu uzytkowego 0 30 % 

budyn Zabudowa 

terenu io przy ul. 

4. 	 Zarz'ld Drog 
terenll , I, zadal Ie ezy 

ana 
wewll~trznej OZllaezoneJ na 

rowniez z dragi pub] 

Pan , zawn ioskowal 0 poszerzen ie jak wyglqda ITal a 

a realizacja cll'og 

po stronie 

Ie u pall la IlClyk 

\v Rzeszowie, 

5. 	Pan 
Pan lego., 

do 
Prezydenta Miasta 

6. 
Pani Aneta Zygmunt, za przybycie 

rozwiqzaniami przyj~tymi IllleJscowego Ill' 

Przyrwa, a uL OcrbickEb w Rzeszowie, oraz na 

srodowisko, 
Projektantka raz 	 sldadania 1I 

oraz prognozy oddzia{ywania 	 Wil terll1inie 

27 20]9r, Miasta Rzeszowa. Po ze 
nle ma zal1lkn~la 



III. Ustalenia z dyskusji: 
1) uczestnicy zapoznali si<;: z ustaleniami przyj<;:tymi w projekcie planu procedurq 

sporzqdzania; 
2) uczestnicy uzyskali wyczerpujqce odpowiedzi na zadane pytania. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla prezydenta miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdu. 


Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 20 listopada 2019 r. 

.... ~A=./...:.~~ 
(podpis osoby sporzqdzajqcej protok61) 
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