
PROTOKOL 

z nad w projekcie 

nr 304/9/2018 w rejonie a1. PowstailcCfW 

w Rzeszowie - Ioraz oddziatywania na srodowisko sporz~dzonl1 i wylozolUl 

do publicznego wgl~du do projektu planu. 

ia 2019 

podstawie art 17 9 lIstawy z 27 marca 1'. 0 planowanill i IU 

przestrzennym (Oz, u, z 2018 c, poz, 1 z poin, zm,) w dniu 10 grudnia 19 r., przeprowadzono 
publicZllq do 

rozpocz<;;fa 

I. obecnosci za.fqcznik do protokolu, 

II. w 

1. Barbara Pujdak, Rozwoju M Rzeszowa przybylych 
i poinformowah ze przedmiotem dyskusji SCI: rozwiqz3nia ITIleJscowego 
zagospodarowania nr 3 18 w rejonie al r<07<.lU,'" \V Rzeszo\,ie 
cz<;;sc I, 

2. 	 mgr ini. arch. Wioletta Kr61, projektantka i autorka planu, 

temat dyskusji publicznej poinformowak ze 0 przystqpienill do sporzqdzenia 
planll zagospodarowania 	 or 304/9/2018 w rejonie al. Powstailco\\ 

Rada 18 r. 

teren w zielel1i nku 
szkoly oraz wzdluz zabudowy mieszkaniowej 

'nych, 

wniosek, kt6ry wpiynqJ po ill do spol'zqdzellia plallll, 
zfozony osiedla Nowe Miasto 0 

Sp61dzielni Nowe Miasto i Miasto Rzeszow na teren 
z zabaw dla 

rowerowy, ul. bpa Pelczara z al. 
Podstawowej 23, 

Poinformowaia r6wniez, ze dla terellll w obszaru zostaf3 
o warunkach zabudowy l1a zamlerzenle o 

z 

1 

http:r<07<.lU


Nasti(pnie projektantka 

zagospodarowania 

o przeznaczeniu i r6znych La::.aua\., 

teren oznaczony na 

! I 

III 

dwa wyznaczone 

wraz z 

wzcltuz 

planie 

I, 

ustalel1. 
Poinfonnowa!a, ze utrzymanie w projekcie planu teren6vv zieleni 

w6d 

w terenie oznaCZOIlYIll 
ZPiU, us{ugowy, 

odprowadzenia w6d na powierzchni<;: terenu, celem 
retcncj i, 

:lr6del energii cieplnej z q 

s iec kanal san do 
kanalizacji itarnej zapewni ochrol1 y 

pani Nowak poinformowata, ze w rejonie 
z Ze nalezy ten teren zakwal 

N plan i real 
zr6dtem wii(kszego hafasu 

Na zakot1czenie prezentacji pani Wioletta Kr61 do I. 

Barbara Pujdak, dyrektor 8ima Rozvvoju Miasta 

miejscowego planu 
\\1 Rzeszo 

t 

2 



cz~sc I, 	 i przypolTInia!a 0 terl11inie oraz sposo bie sldadania uwag do projektu planu i prognozy 

oddziatywania na srodowisko. 
1035Po upewnieniu si~ , ze nie ma pytall, Pani Dyrektor zamklH(fa dyskusj~ publi cZllq 0 godz .. 

III. 	 Usta1enia z dyskusji: 

- uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z Ll stalenial11i przyj~tyilli w proj ekcie planu, procedmqj ego 
sporzqdzania oraz prognozq oddziatywania na srodowisko, 

- uczestnicy dyskusji uzyskaJi wyczerpuja,ce illforl11acje oclnosnie rozwiCjzall przyj~tyc h 

w projekcie planu oraz prognozie oddziatywania na srodowisko. 

Protok6~ 	spo rzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczenielll: 
1) dla prezydenta miasta; 
2) do dokumentacji planistycznej ; 

3) do publicznego wglctdu. 

Protok6~ zawiera 3 ponumerowane strony. 

Rzesz6w~J QIJ2rD t~20:;1@ r.III \ 't-;t / .. \ 
. 	 ' .. t'\ c-;l.llW' . Ro"",OJ\I ,\;i , .'\.31ura ,, ' 

......... '.. ;,' ........ S:'i.;:::· , )cl71ek- .......... . 

(pod pis osbl3Y's~df¥l\~zarqcej protok61) 
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