
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 125/33/2005-1

Staroniwa - Południe w Rzeszowie

Protokół sporządzono w dniu 10 lutego 2016 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Szelę, pracownika Biura Rozwoju Miasta
Rzeszowa.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199, z późno zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 130, poz. 871), w dniu 10 lutego 2016 r. przeprowadzono dyskusję publiczną
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 125/33/2005- I Staroniwa -Południe w Rzeszowie.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Otwarcie dyskusji publicznej nastąpiło o godz. 1010.

ł. Pani mgr inż. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa
ul. Słowackiego 9, Rzeszów

Pani Dyrektor Anna Raińczuk powitała zebranych gości. Poinformowała, że dyskusja publiczna
zorganizowana jest w trakcie ponownego wyłożenia projektu planu Nr ł25/33/2005-1 Staroniwa -
Południe do publicznego wglądu. Wyjaśniła, że rolą dyskusji publicznej jest prezentacja projektu
iomówienie przyjętych rozwiązań planistycznych. Powtórne wyłożenie projektu planu wynika
z ponowienia procedury planistycznej. Pani Dyrektor poinformowała również o możliwości składania
uwag do wyłożonego projektu planu oraz O procedurze związanej z rozpatrywaniem wniesionych
uwag, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie przekazała glos
projektantce pani arch. Monice Lachowicz.

2. Pani mgr inż. arch. Monika Lachćwicz projektant planu i kierownik zespolu projektowego
z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

Pani Monika Lachowicz poinformowała o przebiegu procedury formalno-prawnej projektu planu
i etapach jego opracowania. Wyjaśniła, że plan został podjęty na podstawie uchwały Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2005 r. Opracowaniem objęto obszar o pow. ok. 105 ha i dla takiego
terenu został sporządzony projekt planu. Po zaopiniowaniu projektu przez Miejską Komisję
Urbanistyczno-Architektoniczną czasowo wyłączono z opracowania tereny, które nie posiadały
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Projekt planu w granicach o pow. ok. 75,74 ha
przekazano do uzgodnień i zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje a następnie wyłożono
do publicznego wglądu, w dniach od 10 września do łO października 2012 r. Do projektu planu
złożono 45 uwag, które w większości dotyczyły projektowanego układu komunikacyjnego, terenów
pod usługi i zieleń urządzoną. Po rozpatrzeniu złożonych uwag przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,
grupa mieszkańców i właścicieli działek, popartych przez Radę Osiedla Staroniwa, kontynuowała
protesty dotyczące przebiegu drogi lokalnej (o roboczej nazwie ul. Urbanistów) łączącej
ul. Staroniwską z ul. Przemysłową. Negocjacje w sprawie zmiany trasy tej drogi trwały od 2012 r.
do marca 2015 r. Ostatecznie zadecydowano, po konsultacjach z mieszkańcami, o powrocie
do pierwotnego przebiegu drogi.
Projekt przedłożony powtórnie do wyłożenia dotyczy terenów dróg publicznych, terenów
przemysłowo-usługowych i terenów infrastruktury technicznej. Ograniczenie zakresu projektu planu
wynika z konieczności aktuali zacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla pozostałych terenów.



•
Następnie pani Monika Lachowicz omówiła przyjęte w planie rozwiązania projektowe, w odniesieniu
do występujących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu. W trakcie prezentacji
przedstawione zostały materiały sporządzone na potrzeby opracowania projektu planu.

Projektantka przypomniała terminy wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i składania
uwag.

II. Głos w dyskusji zabrali:

3. Pani 
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pani zadala pytanie dotyczące zasad realizacji dróg wewnętrznych
i finansowania ich budowy.

Pani Monika Lachowicz poinformowała o przebiegu sieci infrastruktury technicznej,
istniejących i projektowanych wzdłuż terenów przemysłowo-usługowych. Udzieliła
wyjaśnień odnośnie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych pod drogi
publiczne, wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej. Następnie wyjaśniła,
że Miasto może sfinansować budowę dróg wewnętrznych po przekazaniu gruntów,
przeznaczonych pod te drogi, na rzecz gminy.

4. Pan
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan nie zgadzał się z przebiegiem projektowanego kolektora
deszczowego przez jego działki (na południe od terenu objętego planem w rejonie
ul. Przemysłowej), Jego zdaniem zasadnym byłoby zaprojektowanie sieci po byłej granicy
administracyjnej miasta, sprzed 2008 r. Wyraził obawę, że pola w tym rejonie zostaną
zalane, gdyż inwestycję przeprowadzono niezgodnie z naturalnym ukształtowaniem
terenu. Zada I pytanie o przebieg projektowanego kolektora w kierunku Wisłoka.
Protestował przeciw wyznaczonej trasie drogi lokalnej KDL.5. Wniósł o zmianę przebiegu
drogi i kolektora.
Pan Wiesław Kaczor, Przedstawiciel Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa
poinformował o trwającej procedurze w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i polu dniowej strony os. Staroniwa.
Powiedział również o protestach mieszkańców dotyczących trasy przebiegu sieci.

Paru mgr inż. Barbara Więcek-Guniewska z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa specjalista
ds. infrastruktury technicznej, wyjaśniła że zmieniono przebieg kolektora deszczowego
w stosun.ku do jego pierwotnej wersji, która była kon.sultowana w Biurze. Poinformowała,
że sprawa ta zostani c przeanalizowana z porozumieniu z Wydziałem Inwestycji Urzędu
Miasta w celu wyeliminowania zaistniałych rozbieżności.

5. Pan ,
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan zadał pytanie czy kolektor deszczowy przebiega w ciągu drogi
lokalnej KDL.5~aproponował aby zorganizować spotkanie w sprawie projektowanego
kolektora deszczowego.
Pani Anna Raińczuk, Dyrektor BRMR i Pani Monika Lachowicz wyjaśniły, że plan
określa zasady uzbrojenia terenu \v infrastrukturę techniczną, nie ustala ścisłej lokalizacji
sieci czy urządzeń. Zgodnie z projektem planu sieci infrastruktury technicznej należy
lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych, dróg wewnętrznych lub na
terenach zieleni urządzonej a w przypadku braku możliwości technicznych takiego
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usytuowania wszystkich sieci, dopuszcza ich przebieg na pozostałych terenach, wzdłuż
dróg i granic działek.

6. Pan 
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan zapytał jaka jest szerokość drogi oznaczonej symbolem KDZ.

Pani Monika Lachowicz poinformowała, że droga publiczna zbiorcza KDZ, posiada
szerokość w liniach rozgraniczających od 30 do 40 m, z poszerzeniem w rejonie
skrzyżowań, szerokość jezdni ustalono na nic mniej niż 7m. Na odcinku od włączenia
drogi KDW.2 do wlączenia drogi KDL.4 zaprojektowano dodatkową jezdnię o szerokości
nie mniejszej niż Sm, stanowiącą dojazd do terenów P.U.S. Projektantka podała również
ustalenia projektu planu dotyczące dróg lokalnych KDL.3 i KDL.4.

7. Pani 
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pani zapytała o ustalenia dla obszaru wyłączonego z zabudowy
w granicach terenu P U.S przeznaczonego pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny.
zabudowę usługową. Zarzuciła, że szerokość doliny 'wyłączonej z zabudowy zmieniała się
na kolejnych wersjach projektu planu.
Pani Monika Lachowicz poinformowała o obecnych ustaleniach projektu planu dot.
ww. terenu j ustaleniach na pierwszym wylożeniu projektu do publicznego wglądu.
Przedstawiła na czym polegają różnice w zapisach. Powiedziała, że zmian w projekcie
w stosunku do pierwszej jego wersji, dokonano na wniosek Pani Klimak.

8. Pan 
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan ~, zapytał o przeznaczenie działek zlokalizowanych po południowej
stronie drogi KDL.S, w rejonie ul. Przemysłowej. (dat. terenu poza projektem planu
wyłożonym do publicznego wglqdu).
Pani Monika Lachowicz i Pani Anna Raińczuk Dyrektor BRMR, poinformowały
o obecnym kierunku zagospodarowania, wskazanym dla tego terenu w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa, o podjętej
uchwale Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zmiany Studium oraz o możliwości
inwestowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

9. Pani 
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pani zadała pytanie o powód fragmentarycznego opracowania planu.
Powiedziała, że mieszkańcy chcą aby sporządzono plan dla całego terenu. Zapytała
o termin budowy dróg.
Pani Monika Lachowicz, poinformowała, że procedowany jest projekt planu, zgodny
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rzeszowa. Dalsze prace nad planem będą kontynuowane po opracowaniu zmiany
studium. Projektantka przypomniała jakie było przeznaczenie całego terenu objętego
planem, na pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu.
Pan Władysław Konieczny, przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,
poinformowal o planowanym terminie realizacji drogi lokalnej o przebiegu
od ul. Staroniwskiej do ul. Przemysłowej, na podstawie decyzji o zgodzie na realizację
inwestycji drogowej (ZRlD).
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10. Pan

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan _ zadał pytanie, dlaczego ustalono tak szeroki pas terenu pod
realizację drogi zbiorczej.

Pani Monika Lachowicz wyjaśniła, że szerokość pasa drogowego wynika z klasy drogi
oraz uwarunkowań terenowych. Poinformowała, że pod tę drogę rezerwowany był teren
w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.
który obowiązywał do końca 2003 r. Obecnie dla kolejnych odcinków tej drogi uchwalone
są plany miejscowe

Po upewnieniu się, że nie ma 'więcej pytali, pani Monika Lachowicz, zakończyła dyskusję publiczną
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 125/33/2005-1 Staroniwa - Południc w Rzeszowie, o godz. 1120.

III. Ustalenia z dyskusji:

l. Uczestnicy dyskusji zapoznali się z ustaleniami przyjętymi w projekcie planu i procedurą
jego sporządzania.

2. Możliwość wprowadzenia zmian w projekcie planu zostanie przeanalizowana na etapie
rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem

l . dla Prezydenta Miasta;
2. do dokumentacji planistycznej;
3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Rzeszów, 10 lutego 20 l6 r.
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(podpis osoby sptrządzQjqcąiprotokół)
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