
!)RO rUKÓL

z przeprow udzeniu lvskusji publicznej doryczące] projektu Zmiany Nr 269/6/2015
Miejscowego Plunu Zagospod;lron unia Przestrzennego Nr 90120/2004 "Wiłlwwyja

Kamionka Ił " " RICS1.U v ie.

Protokół sporządzono \\ dniu n muren 2017 r. \\ Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa
przy ul. Slov ack iego t) \\ K/cs/o\\ ic. prl.<27 i\LilgoIDllt;; Bielendę, pracownika Biura Rozwoju
Miasta v\ Rzeszowie.

Na podstaw ie .m.l ? pkt 9 L1st,m) l dniu 17 1ll11IC<"l 1003 L o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (D/, li. l :.!Ol() r. pUl. 770,7 póżn. lm) 'vV dniu 23 marca 2017 r.
'l'V Biurze Rozwoju :\1iasla lhcs/u\\<1 prz.) ul Slowackiego 9 przeprowadzono dyskusję
publiczną nad 10/.\\,i«l<lnia111i przvjętymi \\ projekcie Zmianv NI 269/6/2015 Miejscowego
Planu laguspocLt!\,\\anio hi',l'SII'I.<.:'lll:CgU 1\)1' 9U ~\V?UO-t "Wilko\\yj8 - Kamionka II "
\.\ RZeSlO\A,le.

I I. Cii\)'; \\ .J,\skusji znbruli:

l. Pani mgr inl. arch. !\nn~1 Ruińczuk. Dvrektor Sima ROZ\'\O_ill Miasto Rzeszowa
ul. Słownekiego 9 R/c:)/u\\ prowadząca dyskusję publiczną oraz pan mgr Inż.
arch. GI'Z~i:-'-llr/, l~lIs/('1 pruco« nik Biur:l !((J!\·\,ojll ~1iastn Rzeszowu.

Zagadnienia poruszane 1,\ dyxkusji:

Paui mgr inż. arch. :'\I1I1~1 Rainczuk PI'Z) \\ it~d~1 zebranych informując że celem spotkania jest
dyskusja publiczn» 11 li d projektem /mIJn\ Nr 26()/ó/:20 I:) Miejscowego Planu
Zagospodarov ania l)r{l_'slr/t'Illh..'~;) .\;1' ,)() ~().~l)(J-t ,,\\ ilkovvyju - Kamionka II" \\ Rzeszowie.
(I następnie glo;; prLl'k:il.~iI'l panu mgr 1:1.( tlr..:l! Cirlci2llJ'l()\vi Rusżel pracownikowi Biura
ROZ\\Ojll Miasl,) IZ1<.:';-,/U\\~!. 

') Pan mgr inż. ,11\:11. Ci r/cg\) !'I, ]-:d-;/.cl poinformovval. J.c w dniu 29 wrzesura 2015 r.
ZOSUlid pu..:l.i",l~l uch" :Ii:l ,'<I' :\ 'I'; 29:1 ':2 U l:) przez Radę VI iastu Rzeszowa w sprawie
pflysl~Uliclll,\ ch) ")jI"I!;ld/CI;I(i /lllian) ~r :26l)/6/20 I:) Miejscowego Planu
ltlgu-spud,m)\\ ~1I1 iu h/ ',''>11' /'-.'1 li 1\,' \21..) i'i r tJU; 20/2004 "w i l kowyj ~1- Kam ionka I]"'
1\ l<_/l's/'u\\ ic. !111(_nill,I •.._i,t l,k~l/itli. ~j.; \\ ~Ui'l'cjl' codziennej Nu\\ in). poprzez internet.
11,1 strome Uiu!C[) IlU !! lonuucji Publicznej. obw ieszczenia na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i J1~1 osiedlu WiJko'vVvj8 Oddzielnie zawiadomiono właściwe
instytucje i 0i'l!;lny. Następnie poinformownl o terminie do którego zainteresowani
ruouli ~kblhtć wniosl;i. \\ \n l.n~l(/l..)nyl11 termillic wnioski nie wpłynęły, W dniu 21
kv ierniu ~Uj() r. [\Ji<jsbl K,\illi,ia l ;rh,llIl-;l)'C/nu - Architektoniczno, pozytywnie
/~IOp;1 iu\\~d~1 pruje"l Illl;~Ul.\ i !JIIU. d II\li~lll:1 projektu została \\·yI07.0!1U \\ siedzibie
i3iul'<\ Fo, \\uju "Vh\S!~l l~/\.',v,)\\d prl_\' li:. ";;\.)\\dcklCgO l) \\ pok . III' 26 od dnia 16
marcu 2d 7 r. ,.1" l-l I,\\jclrlill 2\)17 ; .. :)Jij (irLL'gl..)11 Rusze] przypomniał także że,
lIWdg: dl) u:,u!L'lI pruj..:klll /l11ia!\y mozna skl'\chll.': do dnia:) maja 2017 r.



Kolejno projektant przeszedł do zaprezentowania inwentaryzacji terenu, infrastruktury
technicznej. struktur) własności działek. oraz przedstawił opracowanie projektu Zmiany
Nr 269/6/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/2012004
.,Wilko',,\·yja _ Kamionka 11 ". Projekt obejmuje tereny o łącznej powierzchni około
1 Ll Sha. połozone \V Rzeszowie. na osiedlu Wilkowyja, oznaczone na załączniku
graficznym symbolem l [\,1 W/U. 42.P. 3M I!M'vV.

3. Pytania :

Pan Lapylal o wysokość kondygnacji i układ komunikacyjny oraz
o lO czy przev, id , \1 ant' są pluce zubu« d!u .Izi ci nu terenie objętym zmianą planu.

Pan mgr inż arch. CJri'l'):!.ol'/ I\u~)/el udzieli] wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej
lokalizacji placu znbaw. omówił i przed sra II, il II' sposób graficzny ilość kondygnacji,
wskaźników dotyczących poszczególnych terenów objętych zmianą planu. Następnie
przedstawił powiązania układu komunikacyjnego od ul. Olbrachta w kierunku
ul. L wowskiej ,

HI. Cstalenii.l 7. lh skll u:

I) Obecni zapoznali Się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 269/6/20 l S
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja _
Kamionko U",
2) Uczestnic) nie wnieśl i lI\\ ,\~ i znstrzeźcń do ustaleń z'111ic1l1Y projektu Nr 269/6/20 lS 
Miejscowego Plunu L:lgospudClI'O\\dllia Przestrzennego Nr 90/20/2004 "Wilko'wyja _
Kamionka II "\,1 Rzeszowie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

1) dla Prezydenta vlinsra 1<.lcsz0\\ a
2) do dokumentacji pIcmisI: l'ZI1l'_j

3) do publicznego wglądu

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Rzeszów 20 kwietnia 2017 r.
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