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PROTOKOL 
'1 • 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwutzaniami przyj~tymi w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego or 92/22/2004 w rejonie u1. Wieniawskiego 


i uL Kiepury w Rzeszowie w cZlf(sci "A", wyloionym do publicznego wgll\du 

wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko sporz~dzoD~ do niniejszego projektu planu 


Protok61 sporZ4dzono w dniu 15 listopada 2019 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. ks. Jalowego 23A w Rzeszowie, przez Marlen~ Omowsk<h glownego projektanta 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 p6i:n. zm.) w dniu 15 listopada 2019 r. przeprowadzono 
dyskusj~ publiczn(f nad rozwi<}Zaniami przyjytymi w wylozonym do publicznego wgll:!du, 
wraz z prognozll oddzialywania na srodowisko, projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lIT 92/55/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. KiepUly w Rzeszowie w cz~sci "A". 

Dyskusja publiczna rozpocz~a siy 0 godz. 1000. 

1. Lista obecnosci stanowi zal~2l1ik do protokolu. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 
1. Pan mgr i.nZ. arch. Grzegorz Ruszel, generalny projektant BRMR 

Pan Grzegorz Ruszel poinfonnowal zgromadzonych, iZ przedrniotem dyskusji jest projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lIT 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego 
i ul. Kiepury w Rzeszowie w czysci "A", polozony w poludniowo-wschodniej cz~sci miasta 
Rzeszowa. 

Rada Miasta Rzeszowa ucbwal4 Nr XXXII/248/2004 z dnia 21grudnia 2004 r. prZYsUWila 
do sporzq.dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004 w rejonie 

ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie. Uchwall:! objyto obszar 0 powierzchni okolo 78 ha. 

Przedmiotem dyskusji jest mpzp nr 92122/2004 w c~ci "A", 0 powierzcbni OkOfO 33,98 ha. Pozosta!a 
czysc planu bydzie procedowana po zgodnosci ze studium miasta Rzeszowa. 

Decyzja 0 procedowaniu planu etapow9 wynika z potrzeby pilnego uchwalenia planu miejscowego 
mog4Cego przyczynic siy do polepszenia w tym obszarze obslugi komunikacyjnej, a tyro samym 
umozliwi6 rozw6j funkcji mieszkaniowej. 

Projektant, po zapoznaniu zebranych z materialami planistycznynll opracowanymi 
na potrzeby planu, dotycz~cymi inwentaryzacji urbanistyc2l1ej, jnfrastruktury technicznej, struktury 
wiasnosci, planszy wydanych decyzji, planszy powi~ oraz po przedstawjeniu uwarW1.kowan 

zagospodarowania, omowil szczeg61:owo projekt miejscowego planu wraz z prognoZ4 oddzialywal1ia 
na Srodowisko. 

Gl6wnym celem projektu planu jest poprawienie dostl(pnoSci korounikacyjnej teren6w polozonych 
w obszarze projektu planu. 

W obszarze objytym planem miejscowym wystypuje obiekt chroniony "Dl:!b Julian". Uchwal~ 

Rady Miasta Nr LVII/1336/2018 z dnia 27 marca 2018 r. d~b ten zostal uznany za pomnik przyrody. 



Ponadto w planie wystypuj'} obszary prawdopodobnego wystypowania obiekt6w archeologicznych 

oraz stai\owisk archeologicznych. 

Projektant, przypomnial zgromadzonym, ii: tennin wylotenia projektu planu trw a 
od 22 paidziemika do 211istopada 2019 r., natomiast uwagi motna wnosic do dnia 5 grudnia 2019 r., 

kieruj~ je pod adresem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Po zakonczeniu prezentacji nad projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzeunego ill 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego 

i ul. Kiepury w Rzeszowie w czysci "A" oraz prognOZ'} oddzialywania na Srodowisko, pan 

Grzegorz Ruszel przekazal glos uCzestnikOffi. 

2. Pan. 
Pan . _ na wstypie podzii(kowal za prace nad mpzp oraz zadal pytanie dotyczi:)ce 

zasadnosci zapisu w §16 pkt 2 ppkt 1, dotycZ<:)cego wysokosci budynk6w mieszkaniowych 
jednorodzirmych nie wii(kszych nii: 12 m, i moi:1iwoSci zr6znicowania tego zapisu do roi:nych teren6w 
przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniow,!. 

Pan Grzegorz Ruszel, podkreSli!, ze w uchwale jest zapis dotycz'!cy wysokosci budynk6w to jest 

,,nie wiycej nii: 12 m". Na to czy powstanie 12 m budynek maj,! wplyw jeszcze inne wskaZniki np. 

intensywnosc zabudowy, powierzchnia zabudowy, stanowiska postojowe lokalizowane na dzialce 

oraz powierzchnia biologicznie czynna. S,! to parameuy kt6re r6wniez ograniczaji:) wysokosc 
zabudowy na dzialce budowlanej. Ponadto przypornnial, it waronki techniczne okreslaj~ 

oddzialywanie obiekt6w na s'!Siednie dzialki poprzez przyslanianie s'!5iednich obiekt6w, kt6re naleZy 
spelnic w trakcie projektowania i zagospodarowania dzialki budowlanej na etapie pozwolenia na 
budowi(. 

Pani Barbara Pujdak, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, wytlurnaczyla, ze w zapisie 

jest wyraz "do 12 m", oznacza to ze nie rna nakazu stawiania budynk6w 12 m. 

3. Pan 
Pan zwr6ci! uwagy, ze wprowadzenie zapisu urnozliwiaj~ego budowy wysokich 

12 m budynk6w bi(dzie stanowilo bariercr dla przewietrzania tego terenu i przyczyni siy do jeszcze 

wiykszego smogu. 

Pani mgr Janina Nowak, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, wyjaSnila, Ze problem jest znany 

z uwagi na morfologiy terenu i kierunki nawietrzania. Teren palozony jest w strefie przejsciowej 

tzn. doliny Wisloka i Pog6rza Dynowskiego. Obszar doliny Wisloka narazony jest na zaleganie 

zanieczyszczonego, ch!onnego powietrza i gorsze warunki przewietrzania. 

Zabudowa jednorodzinna wolnostoj~ca ze znacznym udzialem zieleni nie utrudnia przewieu'zarua 
terenu zabudowy. Rozwi(!Zanie niedopuszczaj~ce zabudowy szeregowej w czysci terenu zapewnia 

swobodne przewietrzanie. 
Problem zanieczyszczenia powietrza i smogu powoduj~ ir6dla ogrzewania. W planie dopuszczono 

wyl~cznie ekoiogiczne fr6dla energii cieplnej. 
Pan Grzegorz Ruszel, przypomnial, Ii: warunki techniczne okreslajl} wysokosc budynku ~. 12 m 

naleiy do niskich, a nie wysokich. Ponadto zauwaiyl ze uchwala zakazuje lokalizacji zabudowy 

szeregowej na terenach: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 12.MN i 13MN, ktore rnoglyby przyczynic Sly do 

ograniczenia przewietrzania terenu. 
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Pani Barbara Pujdak, zauwa.zy!a, ze rnpzp swoimi ustaleniami nie rozwi~e problernu smogu 

i niew!a~ciWych zachowall mieszkailc6w (np. palenie opon i innych substancji toksycznych) . Tego 

typu problernami zajmujl} siy inne organy i instytucje urzydowe. 

4. Pan mgr inZ. arch. Grzegorz Ruszel, generailly projektant BRMR 

Pan Grzegorz RuszeJ, podziykowaJ zgromadzonym za przybycie i uczestnictwo nad projektem 

planu miejscowego nr 92/2212004 w rejonie ul. Wieruawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w czysci 

"A" oraz prognozl} oddzialywania na srodowisko. Po upewnieniu siy, ze rue rna pytaiJ. zamkni}! 
dyskusjy publiczn~ 0 godz. 1030. 

III. Ustalenia z dyskusji: 
1) uczestnicy zapoznali Sly z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu procedurl} 

sporzl}dzania; 

2) uczestnicy uzyskali wyczerpujl}ce odpowiedzi na zadane pytania. 

Protok6:t sporz<ldzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla prezydenta miasta; 

2) do dokumentacji planlstycznej ; 

3) do publicznego wgl£j.du. 

Protok61 zawiera 3 ponumerowane stron. 

Miejscowosc, data 15 listopad 2019 r . 

... .~;(frf44 ..c/lb.rf~.. ....... .. ... '" 

(podpi. osoby ,pofZlld7..j~c.:j protok61) 

BIURO ROZWf\HJ 
MlASl'A Z""S·Z·· " v.-.'JJf!." ' .-It...: J .l. 

35-010 Rzesz6w, u!. l<s.Jalowfr(}'l ::3A 
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Gencra]ny Projektant 

Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 


I71gr il/i., arch, .\1ollika Lachowicz 
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