
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 


w rejonie ul. Leskiej i ul. w Rzeszowie, 

wyloionym do pnblicznego wgl~du wraz z progno~ oddzialywauia ua srodowisko sporz~dzouf! 


do projektu planu 


Rozwoju Miasta11 2019 r., w Biurze 

r. 0 planowaniu i za~~ospO(:1arOWaDllU 
11 2019 r. przepr,owlldZlDno 

do 
wraz z Pl'-"E;ll'JLq OOCIZUlLfYVvan 

Dyskusja publiczna rozpoczyla 0 godz. 10°°. 

II. w 

1. mgr int. arch. Marta Trybus, ~,",l,"';""llH'y n ..rlip,Lrt"",t hl',,"'U1'U,," 

Pani mgr int. arch. Matra 
planu 

wydzielonym 



Pani Jolanta Kaimierczak zwrocila uwagy, ze teren przeznaczony pod zabudowy uslugowll jest 

wiykszy, od terenu przeznaczonego pod zabudowy mieszkaniow(! wielorodzinn(!. 

, Spoldzielnia Mieszkaniowa "Projektant", zaznaczyla, ze ustalenia 
z wlascicielem dzialek zainteresowanym inwestowaniem na tyro terenie byly inne, ze teren rnial bye 
r6wno podzielony. 

Pani Marta Trybus wyjasnila, ze w terenie UIMW funkcja rnieszkaniowa jest funkcjll 
dopuszczon(!. Funkcjl} dommuj(!c<vpodstawowl} sl} uslugi. Takie przeznaczenie odpowiadalo na 

aktualne potrzeby inwestycyjne zainteresowanych wlascicieli dzialek, a takZe zapotrzebowanie 
spoleczne na nowe uslugi na osiedlu. Wyznaczona linia pozwala na zachowanie w tym zakresie 
wlaSciwych proporcji pomiydzy obydwoma funkcjami. 

, zapytala 0 dostypnose komunikacyjnll? 
Pani Marta Trybus, wyjasnila, Ze dostypnosc komunikacyjna do terenu objytego planem jest 

dopuszczona z ul. Bieckiej, ul. Krosnienskiej i drogi 3KWD. 
3. Pani mgr ini. arch. Marta Trybus, generalny projektant BRMR 

Pani Marta Trybus, podziykowala zgromadzonym za przybycie i uczestnictwo w dyskusji nad 
rozwi¥llniami przyjytymi w projekcie planu miejscowego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej 
i ul. Krosnienskiej w Rzeszowie, oraz Prognoz£l oddzialywania na srodowisko. 

Projektantka jeszcze raz poinformowala 0 terminie i sposobie skladania uwag do projektu planu 
oraz prognozy oddzialywania na srodowisko. Uwagi moma wnosie na pismie w terminie 
do 8 stycznia 2020 r., kierujllc je pod adresem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Po upewnieniu siy, ze nie 
rna pytafi, zamknyla dyskusjy publiczn£l 0 godz. 1040. 

ill. Ustalenia z dyskusji: 
l) uczestnicy zapoznali slY z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu procedurll 

sporZ<}dzania; 
2) uczestnicy uzyskali odpowiedzi na zadane pytania. 

Protok61 sporZ<}dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniern: 
1) dla prezydenta miasta; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wgilldu. 

Protok61 zawiera 2 ponurnerowane strony. 

Rzesz6w, 11 grudnia 2019 r. 
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