
Strona 1 z 14 
 

 
PROTOKÓŁ 

ze spotkania  
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z Mieszkańcami, 
które odbyło się w dniu 25 października 2019 r. 

  
 

Uczestnicy spotkania:  

• Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko;  
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński; 
• Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski; 
• Sekretarz Miasta Rzeszowa – Marcin Stopa; 
• Radni Rady Miasta Rzeszowa;  
• Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa i miejskich jednostek organizacyjnych;    
• Mieszkańcy.  

  
Porządek spotkania:  
  

1. Prezentacja filmu promocyjnego „RZESZÓW – STOLICA INNOWACJI”. 
2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów mieszkańców. 
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Pytanie: Panie Prezydencie,  chciałem poruszyć temat drogi,  planowanej obwodnicy, do 
ulicy Lwowskiej które miałoby przechodzić przez mieszkanie Pana K. , jest on inwalidą drugiej 
grup, mieszka sam.  Dalej idąc mielibyśmy pełną uciążliwość tej drogi, jeżeli chodzi o hałas                
i zanieczyszczenie. Chciałbym, żeby Pan Prezydent znalazł jakąś alternatywę dla tej drogi.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg -  Andrzej Świder: Jest koncepcja takiego 
połączenia, to jest krzyżówka przed wiadukcie, nad torami kolejowymi przy ulicy 
Solidarności, i  w kierunku ulicy Bałtyckiej, ale to jest poniżej tej ulicy. Koniec połączenia jest 
przy starej 4.  Jest to koncepcja, będziemy czynić starania, żeby ta droga powstała,  
chcielibyśmy wpisać tą drogę do budżetu, później wykonać projektowanie, a później                              
w przyszłości takie połączenia wykonać.      
Mieszkaniec: Tam jest grunt prywatny. Droga idzie koło naszych bloków. 
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg -  Andrzej Świder: Planujemy polepszyć tą 
drogę, żeby polepszyć dojazd do tego osiedla. Droga jest na etapie planowania w Biurze 
Rozwoju Miasta Rzeszowa, to połączenie zostanie połączone z tym osiedlem ale połączeniem 
niższej klasy zbiorczą drogą. Tutaj nie będzie odbywał się ruch główny tutaj się odbywał                      
w tym obszarze, tylko zmniejszony,  także tutaj dwupasmówki tutaj nie będzie.   
Mieszkaniec: Ale możne nie puszczać tutaj całego ruchu, który będzie szedł do  Lwowskiej 
bo jeżeli będzie ona tam zakorkowana to wszyscy będą wjeżdżać tą drogą no i 24 godzin na 
dobę będą jechać nie przez rondo na Pobitnym , tylko będą sobie skracać drogę i przejeżdżać 
tutaj.    
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Może przypomnę 
historię tej drogi, bo ta droga o której mówimy to połączenie ulicy Lwowskiej z ulica Armii 
Wojska Polskiego jest planowana od 15 lat. Zanim były te bloki na ulicy Marcina Filipa.   Jest 
to na etapie koncepcji, planów. Nie wiadomo jeszcze po których domach ta droga przebiega. 
Ogólny plan jest nakreślony, natomiast ani koncepcji ani planów nie ma. Nosimy się                                 
z zamiarem alby w najbliższym czasie, w przyszłym roku, taka koncepcja, taki projekt 
ewentualnie powstał. I w związku z tym, trudno teraz wyrokować, które domy będą 
wyburzane i czy akurat dom tego Pana będzie wyburzany.   Natomiast powiem Państwu, że 
jeżeli było w tym roku to jest w 2019 poszerzenie ulicy Podkarpackiej i tam uległo wyburzeniu 
6 domów, to każdy z tych domów dostał 1,4 mln odszkodowania,  za co przeważnie 
wybudowali dwa domy. To nie jest tak, że coś się komuś zabiera dom,  wyrzuca się na bruk                              
i zostawia bez środków do życia. Jest godziwe odszkodowanie, które pozwala spokojnie                       
w pełnej kwocie zagospodarować się. Ale za wcześnie o tym mówić, i za wcześnie jest 
stwierdzać,  że przez dom tego Pana przechodzić będzie droga, skoro nie ma dokumentacji, 
ani projektu. Układ komunikacyjny miasta musi się rozwijać, nowe drogi będą powstawać. 
Bo jest to plan,  który był nakreślony od wielu, wielu lat, który sukcesywnie będzie 
realizowany.     
Mieszkaniec: Pan Prezydent twierdzi, ze nie ma koncepcji. Nam nie chodzi o wyburzenie 
domu jednego Pana. Nam chodzi o obwodnicy, które będzie przebiegała z tej strony, pod 
naszymi balkonami, wzdłuż bloków w których mieszka 70 - 80 rodzin, a z tyłu kolejne bloki, 
około 300 rodzin. Wszyscy z małymi dziećmi i wszyscy podejrzewam, że będą chodziły tutaj 
do tej szkoły. To nie jest tylko tak, że jest to obwodnica tylko dla mieszkańców, którzy będą 
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lokalnie jeździć. Tutaj pół Łańcuta i wiosek dookoła przejeżdża do strefy ekonomicznej. 
Proszę rano się ustawić o godzinie 7 na końcu ulicy Morgowej, tam nikt nie jedzie w kierunku 
Rzeszowa w stronę lewo, przez półtorej godziny samochody jadą w prawo non stop blokując 
ruch, na Morgowej obecnie jest obecnie autostrada.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Jeszcze raz 
powiem, układ komunikacyjny planowany był od 15 lat, zanim powstały bloki przy                                
ul. Marcina Filipa. My jak jeździmy po mieście to także jeździmy pod blokami innych ludzi. 
Kupując te bloki wiedzieliście o tym.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Widzę, że jest to problem dla 
tych mieszkańców i wcale się nie dziwię. W związku z tym, proszę biuro planowania                               
żeby  przeanalizować temat.  Nawet jeżeli była koncepcja wiele lat temu, to w tej chwili 
sytuacja oczywiście się zmieniła.  Te tereny to były pola, jeszcze w czasie moich pierwszych 
lat kadencji. Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa proszę o spotkanie w tym temacie                  
i wsparcie, żeby była jak najmniejsza strata dla tych którzy mieszkają. Budujemy nowe drogi 
wy doskonale wiecie, ze tak samo  droga przy cmentarzu biegła przy murze. Kiedy budowano 
nowe mosty, łączniki do autostrady i tak dalej chcemy budować. Po to, żeby miasto się 
rozwijało. Oczywiście trzeba stwierdzić, że Prezydenci są chwile, mieszkańcami jesteśmy 
zawsze. Ale to co czynimy robimy pod kątem nowych mieszkańców, którzy do nas przyjdą. 
Pod kątem rozwoju miasta, żeby nie był to zaścianek, żeby to było miasto ważne w Polsce                  
i nie tylko w Polsce. Po to to robimy. Również w tej chwili jest sytuacja taka, że są możliwości 
korzystania z pieniędzy unijnych. Pieniędzy podatników na budowę dróg wydajemy tylko                  
15 procent, resztę zdobywamy z zewnątrz. Ja oczywiście pamiętam,  jak  robiliśmy tu ulicę 
Pomorską, Morgową i były protesty. Są sytuacje takie, że droga przebiega przez czyjś teren. 
W tej chwili dojazd do ulicy Cienistej jest w pewnym miejscu zwężony, pewien ktoś nas nie 
chce puścić. Z ulicy Królowej Marysieńki były światła, wyjazd był ogromnie ciężki, w ulicy 
Bałtyckiej  czy mogę wymieniać wiele innych inwestycji na tym terenie. Zobowiązuje Biuro 
Rozwoju Miasta, żeby spotykać się z ludźmi  i wybrać wariant, którym będzie najmniej 
uciążliwy, a później będzie korzystny dla kolejnych budów, kolejnych pokoleń które tu 
przyjdą. Tu dojazd do tej szkoły, pamiętacie jeszcze parę lat temu, a teraz przepiękny dojazd, 
przepiękna szkoła.                

 
Pytanie: Może ja dwa słowa, Panie Prezydencie. Na pewno zna Pan tą sprawę – Pana P. – 
developera. Nie można na działce 20 arowej postawić bloku 5-cio piętrowego. Jest to 
nieporozumienie. Na osiedlu domków jednorodzinnych wystawić taki klocek 5-cio piętrowy. 
Jest to nieporozumienie i wszyscy mieszkańcy są oburzeni. Naprawdę nie widzę, że to 
wszystko nie idzie w dobrym kierunku.  
Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa – Andrzej Skotnicki: Szanowni 
Państwo, w sąsiedztwie Pana W. jest budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową. 
Właściciel tego budynku na 20 arowej działce postanowił go sprzedać razem z tą działką. 
Inwestor wystąpił o decyzję warunków zabudowy na 4 -ro kondygnacyjny budynek 
mieszkalno – usługowy na tej działce. Taką decyzje przygotowaliśmy,  z udziałem wszystkich  
sąsiadów i właściciela piekarni, aktywnym udziale Pana. Ta decyzji została wydana. Państwo 
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odwołaliście się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To zupełnie niezależny od 
prezydenta organ, który ocenia czy poprawnie czy niepoprawnie wydano taka decyzję. I ta 
decyzja została utrzymana w mocy przez to kolegium samorządowe. Co nie znaczy, że 
Państwo nie macie możliwości obrony przed zamiarami inwestora. Macie możliwość 
zaskarżyć decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego do sądu administracyjnego. 
Również prawdopodobnie zakup tej działki sąsiedniej  jest otwartą sprawą. Także dróg 
cywilnych i administracyjnych jest jeszcze wiele i decyzja o warunkach zabudowy nie 
przesądza o budowaniu budynku w tym miejscu.  
Mieszkaniec: Mieszkańcy ulicy Leszka Czarnego kierują na drogę sądową sprawę do sądu 
administracyjnego.  
Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa – Andrzej Skotnicki: Jest to 
bardzo dobry sposób obrony przed niechcianymi inwestycjami.  
Mieszkaniec: Dziękuje bardzo.  
 
Mieszkanka: Tam będzie beton na całej działce. Będą też garaże podziemne z kolei dom 
obok, który ma 70 lat jest składany z cegieł,  a  nie tak jak kiedyś uzbrojenie betony lali. Kto 
by chciał to ubezpieczyć. Nikt tego nie ubezpieczy.  
 
Pytanie:  Reprezentuje Radę Osiedla Wilkowyja. Mieszkam na ulicy Olbrachta. Przy takich 
inwestycjach jakie żeśmy tutaj oglądali. Rzeszów jest bardzo pięknym miastem, ale ja bym 
chciała  takie rozmawianie z ludźmi z mojego otoczenia i takie przyziemne rzeczy jak poczta,  
apteka, przedszkole, żłobek, ponieważ u nas na ulicach Olbracha i Świętej Kingi, rozwija się                
i przybywa tych dzieciątek. Chcielibyśmy takie zwykłe, prozaiczne rzeczy mianowicie plac 
zabaw, ponieważ ostatnio właśnie słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe Mak Dom                                
i Energetyk, mają swoje place zabaw, gdzie tam dzieci często chodziły się bawić.  I wybuchł 
konflikt, że dzieci „wsiowe” mają na ulicy Olbrachta plac zabaw. Więc dzieci „wsiowe” też 
chciałby od czasu do czasu pobawić się na placu zabaw. Następna sprawa, niegdyś w domu 
kultury była biblioteka, wiem że, rozmawiałam na ten temat  jak podsunąć temat tej 
biblioteki, żeby mogła wrócić do domu kultury. Jest dość ciasno, więc prosilibyśmy, żeby 
kiedyś o uwzględnienie tego, że każde osiedle ma tą swoja bibliotekę. I ona by przyciągnęła 
i starszych i młodszych i średnich. Bibliotek z powodu, że dom kultury był w stanie takim 
jakim był, był do remontu, została przeniesiona do szpitala nr 2 no i niestety nigdy do nas już 
nie wróciła. Chcielibyśmy, żeby kiedyś nie robić korków na Słocinie np. tylko  po prostu mieć 
na swoim osiedlu takie podstawowe rzeczy jak komisariat, jak poczta. Zwykłe, proste rzeczy. 
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: To znaczy, wszystkie rzeczy są 
proste. Odnośnie bibliotek rozeznamy w przyszłym tygodniu temat, tak żeby wróciła 
biblioteka do domu kultury.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisław Sienko: Szanowni Państwo, 
na dzień dzisiejszy budujemy kilka przedszkoli na terenie miasta. Wasze osiedle jest też brane 
pod uwagę, na lata 2020 – 2021. Robimy analizę w związku z tymi blokami, które tam 
powstają, które są na waszym osiedlu. I mamy przeanalizowaną liczbę urodzeń, tutaj na 
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waszym osiedli i jeżeli będzie taka sytuacja, właściwie wszystkie przedszkola, które są 
budowane, budowane są na 150 dzieci.  
Mieszkanka:  Jeszcze przepraszam, że wrócę do tematu. Bo chodzi właśnie o wykup działek, 
które wstrzymane są pod inwestycję, bo one zawieszone są w próżni. Zdaje sobie sprawę, że 
to jest kosztowne ale od ulic Lwowskiej do Olbrachta, ten teren.  
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – Grzegorz Tarnowski: 
Tak jak Prezydent powiedział kilka inwestycji jeżeli chodzi o budowę przedszkoli jest                             
w trakcie. Nabywaliśmy grunty  min. na osiedlu  Budziwój. U Państwa jest teren 3,8 ha                          
z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego i tak jak Prezydent Sienko 
powiedział, tam już część działek nabyliśmy, następne będą nabywane tak, tam jest realizacja 
całego zespołu oświatowego. Tam jest teren na szkołę,  przedszkole i żłobek i on został 
nabyty. Dwie działki kupiliśmy, trzecia negocjujemy i pozostałe postaramy się nabyć                             
w przyszłym roku.  
Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Po ile płaciliśmy? 
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – Grzegorz Tarnowski: 
W graniach 130 zł za metr.  

 
Pytanie: Dzień dobry, na początku chciałem podziękować, 3 lata temu byłem                                                  
i reprezentowałem mieszkańców ulicy Tatrzańskiej i Mazowieckiej. Prosząc o oświetlenie i to 
zostało zorganizowanie. Bardzo się cieszymy, że nasze osiedle się rozrasta, miano osiedla 
willowego ma już dawno, jednak najważniejsze jest tak zwane i cenione bezpieczeństwo. 
Przez to że osiedle się rozrasta, i mamy coraz więcej nowych rodzin i setki dzieci, które się 
bawią. Ta droga która powstała tutaj do szkoły jest naprawdę rewelacyjna tylko problem tkwi 
w tym na skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej gdzie jest wylot z Tatrzańską do Bałtyckiej, potem 
na Bałtyckiej z Morgową, mieszkańcy czy też rodzice potrafią jeździć 100 km/h. Jest to duże 
niebezpieczeństwo przez to z jednej strony duże napełnienie z drugiej nie mamy żadnego 
ograniczenia prędkości. A jednak ludzie którzy potrafią się rozpędzić, to nie jest tor 
wyścigowy, ale niektórzy widząc zielone na ulicy Bałtyckiej rozpędza się , ma ponad 100 km/h 
na liczniku. Czy jest jakaś szansa, żeby spowodować autobyusów i zwolnienie prędkości 
oczywiście nie znaki, bo znaki znakami           
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Bardzo proszę dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg, żeby jeszcze w tym miesiącu zamontował progi. Proszę 
skontaktować się z Panem w którym miejscu. Jest wniosek podejmuję decyzję, żeby założyć.   
 
 
Pytanie: Panie Prezydencie, odnośnie prędkości. W marcu byliśmy na spotkaniu ulicy 
Morgowej, miały być zamontowane te solarne pomiary na prędkość  przynajmniej na tej ulicy 
Morgowej. Do dzisiejszego dnia nic się z tematem nie dzieje. Bo to jest ten sam problem, 
ludzie wjeżdżają od Łańcuta, wjeżdżają w Bałtycką. Ten odcinek Morgowa, Cienista jest 
jeszcze prosty, przed zwężeniem, tam to są wyścigi samochodowe, kto pierwszy przy 
Cienistej, taka jest prawda.    
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Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Jeszcze raz powtórzę. Progi 
założymy zgodnie z Państwa życzeniem. Ale to nie ktoś jeździ z prędkością po 100 km/h, tylko 
my jeździmy . To my przekraczamy często przepisy. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy robić 
działań odnośnie bezpiecznego przejazdu samochodem. Także tak jak powiedziałem jeszcze 
w tym miesiącu dyrektora Świdra proszę żeby założyć progi. Jak będzie życzenie, żeby gdzieś 
zdjąć to zdejmiemy, jeśli będzie życzenie żeby założyć to założymy.  
 
Pytanie: Mieszkaniec osiedla Pobitno. Chciałbym się zapytać na jakim etapie jest aktualnie 
sprawa ogrodu jordanowskiego, tj. strefa aktywnego wypoczynku nad Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym Nr 12 przy ul. Lwowskiej. Jest to inwestycja dla rozwoju miasta Rzeszowa. 
Dzięki współpracy z różnymi wydziałami, i jednostkami min. zieleni, miejskiego zarządu dróg. 
Na Pobitnym wiele rzeczy żeśmy dokonali. Dzięki współpracy z mieszkańcami, wygraliśmy                    
10 budżetów obywatelskich, także 1,5 mln zł dzielnica na tym zyskała. Ale jest ta sprawa dla 
zespołu szkół. Ta szkoła nie ma tam placu zabaw, tam jest przedszkole, tam jest szkoła. Jest 
tam ponad pół hektara i prace są zaawansowane. Od lutego 2017 r. przy akceptacji 
Prezydenta  Ferenca, tylko z tego powodu , że jest to spotkanie w sprawie wprowadzenia do 
budżetu zadań, wiec chodzi o to że te zadania są znane na tym etapie wydziałom, na jakim 
etapie jest, żeby wprowadzić do budżetu na 2020.  Chodzi  o urządzenie nowej ulicy Karowej 
i zagospodarowanie tego placu. Muszę wspomnieć o współpracy Rady Osiedla , że dzięki 
Prezydentowi Ustrobińskiemu, bo bez jego pomocy i przychylnego patrzenia w kierunku 
naszego Osiedla, które w przyszłym roku będzie obchodziło 640 – lecie. I było które pierwsze 
osiedle, które przyłączyło i powiększyło Rzeszów, jest najstarszy. I dlatego tą inwestycję 
przydałoby się wprowadzić do budżetu, żeby służyła nie tylko tej dzielnicy, ale całej tej części 
miasta. A stamtąd jest proszę państwa piękny widok na pogórze dynowskie.    
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Zdecydowanie te rzeczy, które 
Pan wniósł jeżeli są już przygotowane to bardzo proszę o wprowadzenie do budżetu. Po to 
tu jesteśmy, żeby wysłuchać Państwa oczekiwań.  
Odpowiedź Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej - Aleksandra Wąsowicz - Duch: Cały czas                    
w zarządzenie zielenie miejskiej pracujemy nad tym , żeby to zadanie było zrealizowane. Jest 
ono zapisane w budżecie zarówno w tym roku jak i na lata przyszłe. W zarządzenie zieleni 
miejskiej koncepcja zagospodarowania , natomiast Biuro Gospodarki Mieniem na tą chwilę 
wykupu działki jest tylko kwestia dojazdu. Ponieważ ten teren nie ma dojazdu, jeżeli działka 
będzie już wykupiona, dojazd zostanie wybudowany. Z radą osiedla ściśle współpracujemy, 
domawiamy wszystkie elementy, które maja powstać na tym terenie ma być plac zabaw, 
taka scena amfiteatralne. Miejsce gdzie będziecie mogli Państwo organizować spotkania 
rady osiedla, organizować imprez. Cały czas to zadanie jest w budżecie, cały czas nad nim 
pracujemy i  przechodzimy kolejne etapy do przodu. Jeszcze w tym roku na ulicy Kurpiowskiej  
Do końca listopada zostanie wybudowany nowy  plac zabaw 
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – Grzegorz Tarnowski: 
jeśli chodzi o komunikację na tym terenie,  to ulica Gajowa i Sadowa zostały decyzją 
Wojewody Podkarpackiego uregulowane i są już drogami gminnymi. Na wskutek Państwa 
prośby Pan Prezydent poszerzył zakres wykupu terenu o które Państwo wnioskowaliście.                    
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W sprawie parkingu, sprawa została skierowana do sądu, czekamy na wyrok sądu.                                 
W szerszym zakresie sąd zezwolił na nabycie tej działki. Mamy zabezpieczone środki, także 
jak tylko będzie wyrok sądu, zakupy te działki. Jest to kwestia miesiąca, dwóch.  
Mieszkaniec: Dziękujemy bardzo.  
 
Pytanie: Mieszkam na ulicy Bałtyckiej. Chciałam tylko taki krótki komentarz powiedzieć 
dotyczący dojazdu od szkoły i do tego nowego osiedla, które ma nam tutaj powstać „Nowe 
Pobitno”. Jako mieszkańcy tej ulicy mamy nadzieje, że powstaną tutaj mimo wszystko jakieś 
alternatywne formy dojazdu do tego nowego osiedla i do tej szkoły. Bo nawet nie o to chodzi, 
że my po prostu jesteśmy zmęczeni budową czy dużym ruchem na tych ulicach, ale za chwile 
nie będzie możliwe w ogóle dojechać, zawrócić i wyjechać. To nie jest kwestia tego czy nam 
się podoba hałas czy nie ale po prostu  trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przepustowość 
ulicy Bałtyckiej jest po prostu ograniczona. Tym bardziej, że jeszcze autobus i jeszcze 
będziemy mieć progi zwalniające. Nic dziwnego, że mieszkańcy którzy wyjeżdżają z Marcina 
Filipa z nowego osiedla i z innych okolicznych miejsc, na tej ulicy denerwują się po prostu. 
Myślę, że alternatywne formy dojazdu do tych miejsc, do tych nowych przedsięwzięć, które 
tutaj są, są koniecznością i są potrzebne szybko.   
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Dobrze, że Pani ten tematu 
porusza. Mówimy tutaj, że kolejne będziemy budować drogi, że teren się rozrasta, ale głosy 
były  przeciwne. Jakoś musimy się w tym temacie znaleźć. Z całą pewnością , kiedy będą 
nowe osiedla, szkoła ilość samochodów się zwiększa. Musimy bezwzględnie myśleć                                 
o  drogach, żeby poprawiać komunikację. Ja tak tylko Państwa poinformuję, że mamy system 
liczenia samochodów, przez Most Podkarpacki czyli na zaporze przejeżdża miesięcznie                                   
1 mln 700 tyś. samochodów. Przez Most Mazowieckiego prawie 900 tyś. samochodów. 
Dlatego za wszelka cenę chcemy budować obwodnicę południową. Z którą są kłopoty bo są 
sprzeciwy. Nawet tak dużych inwestycji jak przedłużenie od Mostu Mazowieckiego do ulicy 
Krogulskiego do ulicy Warszawskiej, zrobiliśmy, dalej będziemy budować o ulicy Krakowskiej 
z wiaduktem nad ulica Warszawską i torami kolejowymi długości 300 metrów. A więc  kolejne 
budowy planujemy. Prawdopodobnie miasto będzie się rozszerzać od 1 stycznia przyszłego 
roku. Też będziemy musieli planować. Wydajemy w sumie na drogi w granicach 3 mld 
złotych. To poważna kwota. Jeśli jeździcie Państwo po mieście to widzicie. Teraz będzie 
przebudowane całe rondo na Pobitnym, myślimy robić tam tunel pod spodem, żeby dojechać 
z ulicy Armii Krajowej do Żołnierzy Wojska Polskiego. Wiec kolejne inwestycje. Pani ma tutaj 
racje, że musi być to wszystko budowane. Dodam ze w ostatnim okresie czasu przybyło                          
w Rzeszowie 100 tyś. samochodów, a codziennie wjeżdża do Rzeszowa 140 tyś. 
samochodów. Kiedy zacząłem urzędować w ratuszu tych samochodów było 45 tyś. Jest 
ogromny przyrost. Teraz w każdym domu jest 1-2 samochody, czy nawet 3. Dlatego też za 
wszelką cenę nowe drogi, nowa infrastruktura drogowa.  
 
Pytanie: Problemy komunikacyjne są ważne, budowa nowych dróg. Niestety drogi osiedlowe 
na naszym osiedlu stały się drogami tranzytowymi i pomimo oznakowania, które czyni strefę 
ruchu o ograniczonej prędkości 30 km/h, nie sadzę, żeby większość kierowców się do tego 
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stosowała. Choć znam przypadki całych stref w miastach, gdzie takie ograniczenie występuje 
i jest przestrzegane. Mogę podać jako przykład Katowice. A jest to kwestia pewnej prewencji 
po prostu. To jest jeden temat, drugi temat chodzi o kwestię uporządkowania tego co zostało 
jeszcze w pobliżu naturalnego, mianowicie okolicy cmentarza. Wystarczy Panie Prezydencie 
jakby wrócił Pan do Ratusza nie ulica Lwowską, bądź Mazowiecką, bądź Morgową, ale zrobić 
sobie taki skrót koło cmentarza  przy ulicy Cienistej i będzie Pan wiedział o co mi chodzi. 
Myślę, że Pan Prezydent przejedzie. Ja kilkakrotnie zwracałem się do Zarządu Zieleni, by 
zwrócić uwagę na problem wysypisk, jednego konkretnego wysypiska, które jest w tym 
miejscu, natomiast nie zostały podjęte absolutnie żadne działania.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ta zachęta do objazdu kolejnych 
ulic, jest zachętą bezpodstawną, bo ja jeżdżę po mieście po wszystkich ulicach. Nie tylko                        
z obowiązku służbowego, a nawet z przyjemności jeżdżenia po Rzeszowie. I również po to 
żeby wiedzieć co się dzieje na każdej ulicy.  
 
Pytanie: Reprezentuję Radę Osiedla Wilkowyja. Na początku chciałbym podziękować 
Prezydentowi Wolickiemu, za zaangażowanie w budowę, modernizację placu zabaw. Na 
dzień dzisiejszy założone są już lampy, naświetlacze, jest monitoring. Widzę, że robią się 
piłkochwyty. Dzięki budżetowi RBO, Radzie Miasta, dzięki Prezydentowi mamy to co mamy. 
Jeszcze jak nam światła rozbłysną to już będzie finisz. Będziemy z tego placu zabaw korzystać 
wszyscy. Mamy, dzieci, młodzież, dorośli, siatkarze, koszykówka i piłka nożna. Chciałbym 
podziękować Zarządowi Zieleni Miejskiej i tutaj potwierdzić to zdanie które Pani Dyrektor 
mówił, super praca, super pomoc i zaangażowanie. Dziękuję  w imieniu Rady Osiedla                                  
i w imieniu dzieci bo to głowienie dzięki Wam mają gdzie grać. I to przecież nam chodzi, dla 
nich przecież pracujemy, to jest nasza przyszłość. Taka jedna sprawa Panie Prezydencie, 
chodzi mi o Lwowską i skrzyżowanie Bałtycka z wyjazdem z osiedlem Świętej Kingi. Chodzi 
mi o mieszkańców tego osiedla dojeżdżających do szkoły. Czy nie byłoby szansy raz zrobić 
skrzyżowanie, żeby z osiedla nie trzeba było kręcić w prawo i tak chyba jeżdżą ci mieszkańcy 
do szkoły i potem przez Morgową coś tam kombinują. Druga sprawa czy z Lwowskiej nie było 
by szansy zrobić lewoskrętu, jako dodatkowego pasu ruchu, oczywiście to jest dla 
bezpieczeństwa. Tam jest troszkę takie zieleni , gdzie można by to było zrobić. Chodzi 
oczywiście o dojazd do szkoły to tutaj ta Bałtycka jest zakorkowana. Też jeżdżę rano do pracy 
i widzę co się tutaj dzieje. Tak jak mówię sprawy, żeby z Świętej Kingi przejechać na Bałtycką 
bezpośrednio i ten lewoskręt.  
Odpowiedź Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ze Świętej Kingi jest spływ 
betonowy. Aż się prosi, żeby tą drogę doprowadzić do stanu dobrego, asfaltowego, do ulicy 
Lwowskiej. Ale są sprzeciwy w tej chwili. Tylko że ta droga powstanie wcześniej czy później. 
Co do propozycji Pana to jest to zaprotokołowane. Temat będziemy rozpatrywać, głównie                    
z radą osiedla.  
 
Pytanie: Jestem mieszkanką ulicy Morgowej. W bezpośrednim sąsiedztwie, z blokami, które  
wybudował Hartbex. I nasza uciążliwość polega na tym, że  na dachach tych wysokich bloków 
wśród naszych jednorodzinnych domków jest zrobione oświetlenie, które miga i przechodzi 
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od czerwonego po białe i kolejne wzmacniane białe. Jest to niesamowita i bardzo duża 
uciążliwość. Ponieważ to światło wkracza do naszych pomieszczeń domowych. To światło 
włączane jest koło 19 w tej chwili nie jest to może jeszcze wielka niedyspozycja, natomiast 
trwa ono do 7 rano. W przypadku jesieni i zimny będzie to trudna sytuacja. Nie wspomnę 
tutaj o zdrowotnych sytuacjach dla mieszkańców i dla osób, które są poddane takiemu 
światłu nocnemu. Wpływa bardzo źle na organizmy ludzkie, ponieważ jest to zaburzenie 
hormonalne i wpływa na zmniejszenie wydzielania się melatoniny, co prowadzi                                        
w konsekwencji do bezsenności, depresji. Ostatnie badania mówią również o raku piersi. 
Ponieważ wcześniejsza rada osiedla zgłaszała problem do Straży Miejskiej, Straż Miejska 
zwracała się do dewelopera, który podobno miał te światła wygasić, nie stało się to na tyle 
wystarczająco, by to zauważyć. Ja byłam również na rozmowie u Zastępcy Prezydenta                               
ds. ochrony środowiska, i owszem Pan Prezydent interweniował w tej sprawie, miałam 
odpowiedź, że deweloper będzie te światła wygaszał jednak nie widzę wyjątkowej zmiany               
w wygaszaniu tych świateł i prosimy o interwencję Pana Prezydenta. Mieszkamy gdzie 
mieszkamy. Do południa mamy sygnały z cmentarza, żeby myśleć o wieczności, a od 19 
mamy dyskotekę robioną przez dewelopera. Mamy takie oczekiwania by wśród takich 
domów jak nasze, nawet nie jednopiętrowe, nie były budowane takie wysokościowce jakie 
zafundował nam Hartbex. Bardzo proszę zarząd miasta, jak i wszelkie instytucje powołane 
do wydawania pozwoleń, by brały pod uwagę szkodliwości inwestycji, które będą rzutowały 
na sąsiednie działki, bo to jest i cień i zabieranie światła słonecznego, jak i zieleni. Bo mieliśmy 
boisko, mieliśmy plac zabaw, w tej chwili tego nie ma. Środowisko jest bardzo różne, Pan 
Prezydent o tym wie. Dużo interwencji policyjnych się zdarza, natomiast ci młodzi ludzie nie 
mają co tam robić. Więc moja sugestia do włodarzy miasta by brać pod uwagę wysokości 
domów i ewentualnie pozwoleń deweloperom na to, na jakiej wysokości budują. Wszyscy 
słuchamy mediów i słyszymy, że w niektórych miejscach Rada Miasta i włodarze podjęli taką 
decyzję, że buduje się do określonej wysokości i dostosowując się do terenów na której  
będzie budowa. Ja bardzo się cieszę sukcesami miasta 
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Andrzej Gutkowski: Tak jak Pani 
przekazywała, podjęliśmy rozmowy z Hartbexem i zobligował się on do zmniejszenia 
intensywności oświetlenia. Skoro Pani mówi, że jest to na tyle mocne, że dalej przeszkadza, 
postaramy się podjąć rozmowy z Prezesem, aby między godziną 22, a 6 rano całkowicie 
wyłączył to oświetlenie.  
 
 
Pytanie: Dużo chodzę po mieście i chciałem zwrócić uwagę, że oświetlenie uliczne o którym 
Pan Prezydent mówił nie do końca dobrze działa. Często zdarza się, że dochodzę do przejścia 
dla pieszych i jest jeszcze czas, żeby nacisnąć przycisk, a już jestem przerzucany do kolejnej 
kolejki i muszę czekać aż przejedzie ruch prostopadle i w następnej kolejce zapali się zielone 
światło. Sądzę, że dałoby się to tak skonfigurować, żeby na te parę sekund przed dałoby się 
to zielone światło wzbudzić. Druga rzecz to czy przy cmentarzy dałoby się przewidzieć                             
w planach miasta jakiś park, trochę zieleni. Jest tego zagospodarowania bardzo dużo, 
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pobudowały się osiedla, drogi pokazują, że dużo ludzi będzie się jeszcze budowało. Może 
trochę zieleni udałoby się zagospodarować też.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder: Każdy kierowca ma 
określony czas reakcji, nie możemy podchodząc do sygnalizatora oczekiwać, żeby zmieniło 
się światło, ponieważ kierowca ma określony czas reakcji, i musi mieć czas, żeby zareagować 
na zmianę świateł. Tak projektuje się światła, żeby dać kierowcy szansę na prawidłowe 
zatrzymanie się.  
 
 
Pytanie: Chodzi mi o ulicę Ogińskiego. Rok temu byłem na spotkaniu. Wiem, że ta sprawa 
jest sporna, miedzy miastem a spółdzielnią i we tej chwili samochody jeżdżą uliczkami 
bocznymi, bo pod górkę są korki, a tam jest bardzo niewygodna ulica, są dziury. Ulica 
Wawelska jest zrobiona elegancko, a ten kawałek ulicy Ogińskiego jest niczyi. Chodzi o to, 
żeby położyć asfalt i 2-3 progi, bo bardzo dużo samochodów jeździ na skróty.  
Odpowiedź Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Świder:  Jeśli chodzi o ulicę 
Ogińskiego, jest to teren spółdzielni, dlatego my jako Miejski Zarząd Dróg nie możemy wejść 
w teren i inwestować na obcym terenie. Mamy, taka koncepcję, którą przekażemy do Biura 
Gospodarki Mieniem i BGM będzie czynił starania, żeby ewentualnie nabyć ten teren. 
Odpowiedź Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – Grzegorz Tarnowski: 
Jeżeli chodzi o ulicę Ogińskiego i kilka ulic w okolicy to ze Spółdzielnią „Zodiak” jesteśmy                       
w postępowaniu sądowym od roku. Staramy się by sąd wygasił wieczyste użytkowanie, które 
kiedyś  zostało spółdzielni dane. W związku z tym, że rozprawa była niedawno, a następna 
będzie prawdopodobnie kończyć postępowanie bo sprawa trwa już ponad rok, to                                  
w najbliższym czasie te tereny będą najprawdopodobniej miejskie, i wtedy te drogi będzie 
można wyremontować. W chwili obecnej część tych dróg jest w wieczystym użytkowaniu 
Spółdzielni „Zodiak”.  
 
Pytanie: Mieszkam na ulicy Cienistej. Chciałem się dowiedzieć na jakim etapie jest budowa 
łącznika ulicy Cienistej z ulicą Bałtycką. Na poprzednim spotkaniu mówiono, że jest to na 
etapie projektowania. Bo zbliża się sezon zimowy, a asfalt jest zrobiony do cerkwi, ja 
mieszkam wyżej i wiecznie jest problem, że jak odśnieżają to, żeby mi nie zostawiali zaspy, 
bo ja chce dojechać do domu. Jak jest odśnieżanie jak kończy się asfalt to zostawia się zaspę, 
ale przecież można złożyć śnieg czy na jedną czy na drugą stronę, a tak muszę iść z łopatą i 
odgarniać. Druga sprawa, to że są zielone linie, ale jeżeli narzekamy na smog, to smog 
produkujemy my jako kierowcy, bo stojąc pod światami, ruszamy podjeżdżam pod następne 
i wskakuje mi czerwone. I tak naprawdę często się zdarza. Często jeżdżę na mecze siatkówki 
i dojeżdżam i raz mi się przytrafiło w ciągu całego sezonu dojechać na zielonej linii. Taka sama 
jest sytuacja przed Mostem Zamkowym, tam 90 sekund światło trwa na bocznych ulicach,                   
a na głównej 35-40 sekund.  
Odpowiedź  Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Ja zawsze się denerwuje, kiedy 
włącza mi się czerwone światło. Powinno być zawsze zielone. Staramy się maksymalnie 
poprawiać tą sytuację. Niektóre światła świecą 10 sekund, niektóre 90 sekund, ale często 
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jest najazd samochodów inny niż są światła ustawione. Ale tak jak powiedziałem, będzie Pan 
teraz jechał przez Armii Krajowej cały czas zielone światło będzie ustawione, jeżeli nie będzie 
nikogo z boku. I to się sprawdza głownie w godzinach nocnych, bo w dzień to wiadomo, że 
ruch jest bardzo duży. 

 
Pytanie: Na ulicy Ofiar Katynia, jest most, przejście nad ulica Ofiar Katynia i tam są schody                      
z jednej strony jest 36 schodów, z drugiej 42. Ponieważ jest to osiedle ludzi starszych, 
wszystkie 3 apteki są na dole ci ludzi starsi muszą chodzić po tych schodach. Czy nie można 
w budżecie miasta zabezpieczyć, że dać dwie windy po jednej stronie schodów i po drugiej 
stronie schodów. By ci ludzi starsi mogli zjechać windą. Druga sprawa, w  2015 roku na 
osiedlu Przybyszówka zgłosiłem sprawę placu zabaw przy ulicy Ustrzyckiej, w tej chwili 
budowanej jest tam przy tej ulicy bardzo duże osiedle. Niedaleko tego osiedla jest działka, 
którą można by było zagospodarować, jest ona naprzeciw pętli autobusowej i żeby powstał 
taki mały plac zabaw, ścieżka rowerowa, jakaś nauka jazdy na rowerach. Czy nie można by 
było w budżecie miasta zarezerwować na to pieniądze.  
Odpowiedź  Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc:  Odnośnie schodów – proszę mi 
rozeznać temat, Pan Prezydent Ustrobiński, Dyrektor Świder (MZD). Będziemy patrzeć jak 
poprawić te schody, żeby ludziom było wygodniej. Jeżeli będą takie możliwości, to 
zdecydowanie byśmy tą inwestycję realizowali. Natomiast, pewno Pan wie o tym, że na 
osiedlu Projektanta na ulicy Leskiej, chcieliśmy budować park wody. No i nie będziemy 
budować, przeniesiemy go bliżej was, na Staromieście, bo mieszkańcy nie zgodzili się na 
budowę takiego obiektu, bo dzieci będą hałasować. Oczywiście bardzo żałuję, że nie 
będziemy realizować tej inwestycji. Mieliśmy na nią przeznaczone 7 mln złotych. Będziemy 
ją w innym miejscu realizować. 
 
Pytanie: Jestem z Osiedla Krakowska Południe. Pan Prezydent mówi, ze jeździ po mieście. 
Ale czasami wystarczy się przejść np. ulicą Witosa w kierunki B1, od skrzyżowania do ronda. 
Tam wszystkie dojścia na osiedle wymagają remontu. Nie wiem czy jest to w kwestii miasta 
czy administracji. Trudno się porusza po tych wyłupanych podejściach, to jest odcinek 
Witosa. Mówiono też o prawoskrętach, nie wiem czy to będzie realizowane. Puszczono                        
6 przez osiedle ale o skrętach nie pomyślano, a ciągnie się to już 2 lata. W wielu miastach 
jest czasookres przejścia zarówno dla pieszych, jak i kierowców kiedy zapali się światło 
czerwone.  I wtedy kierowca wie, że ma 10 sekund i nie będzie pędził, to samo pieszy na 
przejściu.  
Odpowiedź  Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Odnośnie ulic Witosa, 
Lwowskiej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Krakowskiej, te ulice zostały 
przebudowane 10 lat temu. I trzymają się bardzo dobrze. Ulica Witosa jest piękną ulicą.  
Odnośnie zjazdów – od ulicy Pleśniarowicza porobiliśmy ronda, na ulicy Wiktora. Również 
ulica Ustrzycka. Chętnie się z Panem spotkam i pokaże mi Pan te niedociągnięcia.  Odnośnie 
przechodzenia na pasach. To światła dostosowane są do ruchu samochodów, tam gdzie ich 
dużo jeździ, to te światła są dłużej, gdzie mało samochodów, to światła są krócej.  
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Pytanie: Mam pytanie odnośnie te drogi, która idzie od Żołnierzy Wojska Polskiego, koło 
Kazexu, koło Asseco Poland w kierunku Wilkowyi. To jest pierwszy etap zmierzający do 
bramy północnej cmentarza Pobitno, taki był pierwotnie plan. Na jakim stopniu 
zaawansowania jest ta droga, ponieważ w tej dyskusji którą Państwo prowadziliście ona 
gdyby była prowadzona zgodnie z pierwotnymi planami odciążyłaby również ruch na bramę 
zachodnią Pobitna od ulicy Polnej. Jakie jest zaawansowanie na tej inwestycji. Druga sprawa, 
była dyskusja i zamknięcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nad 
Wisłokiem „Wisłokostradę” począwszy od ulicy Polnej, ulicy Traugutta od domu kultury, 
Kopiec Konfederatów Barskich. Ta koncepcja w jakich etapach i kiedy byłby początek jej 
realizacji tych zadań objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Jako 
przedstawiciele mieszkańców ściśle współpracowaliśmy, byliśmy wnioskodawcami tego 
planu. I tam ponad 23 propozycję wnieśliśmy, z czego podczas przesłuchania, które się 
odbyło większość została uwzględniona. Kiedy byłaby realizacja, która wniosłaby dużo 
dobrego dla naszego miasta.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Uchwalono 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla cmentarza Wilkowyja, planuje się 
jego rozbudowę w kierunku północnym. Wykonanie parkingu i bramy dojazdowej od strony 
północnej, o czym  Pan mówił wraz z drogą dojazdową , która ma połączyć ulicę Żołnierzy 
Wojska Polskiego z ulicą Lwowską. Chcemy to w przyszłym roku projektować, Wieloletnia 
Prognoza Finansowa, która jest co roku uchwalana i przedłużana przewiduje tego typu 
rozwiązanie. Odnośnie Konfederatów Barskich, kopca Konfederatów Barskich i tych 
rozwiązań dla zagospodarowania terenu, te rozwiązania zostały niedawno przyjęte, była 
dyskusja publiczna i ten plan został niedawno wprowadzony. 
Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – Monika Lachowicz: Plan został 
wyłożony do publicznego  wglądu. Zostały złożone uwagi i będzie ponownie wykładany                          
i skierowany do uchwalenia na początku przyszłego roku.  Wpłynęło sporo uwag do projektu 
wyłożonego do publicznego wglądu, część została uwzględniona i w związku z tym projekt 
będzie ponownie analizowany i nowa jego wersja zostanie ponownie wyłożona do 
publicznego wglądu, znowu będzie zorganizowana dyskusja publiczna, na która każdy może 
przyjść, zapoznać się z przyjętymi rozwiązaniami i następnie jeżeli nie będzie uwag, bądź 
jeżeli uwagi nie zostaną uwzględnione, to projekt zostanie skierowany pod obrady Rady 
Miasta Rzeszowa w celu uchwalenia. I zakładamy, że będzie to w przyszłym roku.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński: Plan o którym tutaj 
mówimy, złożyliście Państwo 23 uwagi, jak Pan wspomniał większość została uwzględniona. 
Będziemy sukcesywnie zadania wprowadzać  do budżetu. Wiec należy się spodziewać                          
w  latach najbliższych realizacji tych  planów. 
 
Pytanie: Chodzi o sprawę przebiegu tych tras. Ponieważ da się zauważyć, że przy 
projektowaniu tej drogi, droga wojewódzka łącząca, właściwie równoległa do A4                                        
i autostrady, która miała przebiegać przed wiaduktem kolejowym jak jest Asseco w prawo.                   
I ta droga wchodzi w mój teren. Mam tam 96 metrów działkę, akurat w całości drogi 
przebiega po mojej działce. Jest to niezgodne z jakimikolwiek wytycznymi projektowania, 
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ponieważ w tych przypadkach to zabiera jednej osobie. Ja się z tym nie zgadzam. Napisałem 
pismo jakieś 1,5- 2 lata temu. Nie ma śladu odpowiedzi w tym temacie i nie wiem, mam kopie 
pism, które będę musiał wprowadzić i doprowadzać do niepotrzebnych spięć. Nie mówiąc                    
o tym, że zastanawia mnie sama sprawa geodezyjna wprawdzie obręb 18, czyli że ten 
zakolek, ten tył w kierunku Załęża, był wykonany na prawach geodezyjnych austriackich,                       
w tej chwili mamy już uaktualnione to wszystko, i po wytyczeniu dowiaduję się, że przyszedł 
geodeta, nawet zwróciłem mu uwagę na tą sprawę, jak wytyczył z punktu poligonowego (to 
jest taki podstawowy punkt do tyczenia), tak wytyczył mi w sąsiada 7 metrów działkę. 
Dopiero po poprawieniu namiarów z komina na Załężu, dało radę wytyczyć, chociaż 
dokładność pomiarowa też jest różna. Prosiłbym o uwzględnieniu i przestrzeganiu własności 
i tego poszanowania, bo nie można sobie pozwolić na to by przedstawiciele władzy naruszali 
podstawowe prawa własności.  Geodeta mówił mi jeszcze, że podczas ostatnich 
wykonywanych map lotniczych okazuje się, że niektóre stare graniczniki w tym rejonie i nowe 
obszary nagle powstały tam gdzie były owszem drogi, ale nie były drogi gminne, tylko droga 
dojazdowa do poszczególnych pól na tym odcinku od mostku na dole, prosto w kierunku na 
zachód. I te drogi są całkowicie zlikwidowane, nie jest brany pod uwagę tamten podział, nie 
wiem jak to się zmniejsza, wystarczy po matematycznych przestawieniu mapy, tym bardziej 
to powinno być. 
Odpowiedź  Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa – Zygmunt Pysz:  Cały teren miasta 
Rzeszowa w ubiegłym roku był objęty aktualizacją ewidencji  gruntów i budynków. 
Założeniem sieci geodezyjnej uzbrojenia terenu  oraz założeniem mapy zasadniczej 1:500.  
Było ot wykonywane w ramach projektu Podkarpacki System Przestrzenny i aktualizacja była 
nie tylko na terenie miasta Rzeszowa, ale w ramach tego projektu były też objęte aktualizacją 
wszystkie powiaty województwa. Jeżeli Pan nie złożył w odpowiednim czasie uwag do 
wykonania tej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, gdzie można było rozpatrywać 
pewne uwagi do tego wyłożenia ewidencji gruntów i budynków, natomiast jeżeli Pan się                   
z czymś nie zgadza może Pan w dalszym ciągu wystosować odpowiednie pismo do wydziału, 
my się temu jeszcze raz przyjrzymy i w ramach rękojmi wykonawca jeżeli będzie to 
uzasadnione, wykona pewne korekty.               

 
Pytanie: Mieszkam na ulic Olbrachta, chciała zgłosić taki problem. Pisałam w tej sprawie do 
ZTM, niestety nic to nie dało, ponieważ numery linii 9 i 38 na ulicy Olbrachta, ale teraz już 
nie tylko bo linia numer 9 ma inną trasę przez remont wiaduktu. I one pokrywają się już od 
Galerii Rzeszów, mają takie same godziny rozkładu. Jeden jedzie za drugim po prostu. Czy na 
ulicy Olbrachta, zarówno wyjeżdżając czy wjeżdżając do niej. I jest to utrudnienie bo jeden 
autobus jedzie pełny, a drugi pusty.  38 ma mało kursów bo 5 czy 6, ale jest to uciążliwe. 
Zgłaszałam też, że o godzinie 11 nie ma żadnego autobusu i nie został taki kurs dodany, ani 
38 ani 9. Prosiłabym o uwzględnienie chociażby tych linii. 
Odpowiedź Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego – Tomasz Wesołowski: 
Wpłynęły te uwagi, aczkolwiek zawsze rozmawiamy z radami osiedla i wspólnie z radą 
będziemy analizować wszystkie te informacje, tak żeby wszyscy byli zadowoleni.  
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Odpowiedź  Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc: Proszę rozpatrzyć temat, który 
Pani podniosła.  
 
Pytanie: Rok temu na spotkaniu na ulicy Olbrachta była poruszana sprawa wylotu ulicy 
Morgowej i wykonania dodatkowego prawoskrętu i lewoskrętu i na wprost. Państwo 
powiedzieliście, że przyjrzą się tej sprawie ponieważ ulica Morgowa jest ulica równoległą do 
ulicy Lwowskiej i rano są tutaj okropne korki. Praktycznie przez 2 godziny czasu na odcinku 
ponad pół kilometra stoją samochody, które cały czas wydzielają spliny, a my jesteśmy 
narażeni na wdychanie tych spalin. I chciałam się zapytać co w tej sprawie jest zrobione.  
Odpowiedź Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński:  (Pani chodzi                        
o połączenie ulicy Morgowej z ulicą I Armii Wojska Polskiego) W tym miejscu jest 
opracowany projekt, zostało wydane pozwolenie na budowę i w najbliższym roku  
kalendarzowym będziemy realizować zadanie pod nazwą „Modernizacja skrzyżowania ulicy 
Morgowej z ulicą I Armii Wojska Polskiego” polegające na dobudowaniu lewoskrętu z ulicy 
Morgowej w ulicę I Armii Wojska Polskiego, poszerzeniu pasów ruchu w kierunku zbiorników 
i powstanie kieszeń zjazdowa w prawo z ulicy I Armii Wojska Polskiego od Lwowskiej na 
długości parceli na której są zbiorniki po to by upłynnić ruch na tym skrzyżowaniu, żeby tak 
jak Pani mówi ulica przez 2 godziny się nie korkowała. Były kłopoty przy uzyskiwaniu 
pozwolenia na budowę, ale to już  jest poza nami i chcemy na początku roku to realizować. 

 
Spotkanie zakończył pokaz filmu z wyjazdu na konferencję w Chinach.   
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Małgorzata Lisowicz 

 
 
 
 
 


