
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
Zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A.

Protokół sporządzony w dniu 8 listopada 2017 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renatę Micał, pracownikaBiura Rozwoju Miasta Rzeszowa.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 L, poz. 1073) w dniu 8 listopada 2017 r., przeprowadzono dyskusję
publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań
i Kierunków ZagospodarowaniaPrzestrzennegoMiasta Rzeszowa.

Otwarcie dyskusji publicznej nastąpiło o godz. 1015.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani mgr inż. arch. Anna Raińczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
uJ. Słowackiego 9, Rzeszów.

Pani Dyrektor powitała zebranych i przedstawiła temat dyskusji publicznej. Następnie poprosiła Panią
mgr inż. arch. Elżbietę Kruczek wraz z Zespołem, o zaprezentowanie i omówienie projektu zmiany
Studium.

2. Pani mgr inż. arch. Elżbieta Kruczek, generalny projektant Biura Rozwoju Miasta
Rzeszowa.

Pani Elżbieta Kruczek wskazała lokalizację obszaru objętego projektem zmiany Studium, wyjaśniła,
że opracowaniem objęto obszar w części Ą o powierzchni około 102,8 ha, w skład którego wchodzą
przebiegi najważniejszych dróg (drogi głównej i zbiorczej) wraz z terenami bezpośrednio
przylegającymi. Poinformowała, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 28/1/2010
Studium Uwarunkowań i Kierunków ZagospodarowaniaPrzestrzennegoMiasta Rzeszowa na Osiedlu
Słocina w Rzeszowie została podjęta przez Radę Miasta Rzeszowa 26 stycznia 20lOr. Zmianą objęte
zostało całe osiedle. Tereny na Osiedlu Słocina bardzo intensywnie się zabudowują w oparciu
o decyzje administracyjne, co w konsekwencji często uniemożliwia zagospodarowanie zgodnie
z ustaleniami Studium. Dlatego istnieje pilna potrzeba zarezerwowania terenów pod nowe przebiegi
głównych elementów układu komunikacyjnego osiedla. W związku z powyższym, podjęto decyzję
o procedowaniuzmiany Nr 28/1/2010 w kilu etapach - w pierwszej kolejności w części A.

3. Pani mgr inż. arch. kraj. Agata Banaś, projektantBiura Rozwoju Miasta Rzeszowa.
Pani Agata Banaś przedstawiła i omówiła uwarunkowania mające wpływ na przyjęte w projekcie
kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zaprezentowała uwarunkowania wynikające
z zagospodarowania gruntów, rzeźby terenu, warunków fizjograficznych, możliwości uzbrojenia
terenu, lokalnych wartości zasobów środowiska kulturowego i krajobrazu oraz archeologicznego
dziedzictwa kulturowego.



4. Pani mgr inż. arch. Anna Ząb er, główny projektantBiura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Pani Anna Ząber przedstawiła i omówiła przyjęte w projekcie zmiany Studium, kierunki
zagospodarowania przestrzennego oraz parametry i wskaźniki urbanistyczne dla poszczególnych
obszarów tzn.: obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, obszarów
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - alternatywnie lub uzupełniająco - zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - alternatywnie
lub uzupełniająco - zabudowy usługowej, obszaru usług komercyjnych, obszaru usług publicznych
lokalnych, obszaru usług rekreacji, turystki, sportu w zieleni urządzonej, obszaru cmentarza, obszaru
lasu i obszarów zieleni urządzonej.

Po zakończeniu prezentacji pani Dyrektor Anna Raińczuk poprosiła Zebranych o zadawanie pytań
dotyczących projektu zmiany Studium.

5. Pan . , mieszkaniec osiedla Słocinaw Rzeszowie.
Pan zapytał: "kto będzie zajmował się wykupem działek, które znajdują się w pasie
zieleni urządzonejprzy cmentarzu ?"

Pani Elżbieta Kruczek odpowiedziała, że jest to cmentarz parafiaJny i wszelkie decyzje dotyczące
wykupu terenów będą należały do Parafii.

Pani Dyrektor Anna Raińczuk wyjaśniła, że pas zieleni urządzonej wraz z parkingiem znajduje się
w strefie sanitarnej cmentarza.

6. Pani Kinga Warchoł, PrzewodniczącaRady Osiedla Słocinaw Rzeszowie.

Pani Kinga Warchoł zapytała: ,jak jest przewidziane odprowadzenie wód opadowych przy ulicy
Na Jaworzu, która będzie poszerzona do parametrówulicy zbiorczej?"

Pani Elżbieta Kruczek, poinformowała, że zostało opracowane "Studium programowo przestrzenne
wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych
w zlewni potoku Młynówka z uwzględnieniem możliwości odprowadzania wód opadowych
w szczególności z terenów zurbanizowanych i planowanych do zurbanizowania na terenie Gminy
Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie". Zakłada ono budowę zbiorników
retencyjnych, co spowodujezebranie wód opadowych i wyeliminuje zagrożenie podtopieniami.

7. Pani Kinga Warchoł, PrzewodniczącaRady Osiedla Słocina w Rzeszowie.

Pani Kinga Warchoł odnosząc się ponownie do problemu odprowadzenia wód opadowych,
stwierdziła, że należy pogłębiać rowy wzdłuż dróg ponieważ tereny na Słocinie są górzyste i spływ
wody następuje bardzo szybko w niektórych miejscach, dlatego należy na to zwrócić szczególną
uwagę przy projektowaniu.

Pani Barbara Więcek - Guniewska - główny specjalista do spraw infrastruktury technicznej
i wodnokanalizacyjnej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, wyjaśniła, że w opracowywanych planach
zostaną szczegółowo zapisane zasady odprowadzania wód opadowych, a w terenach zabudowy
wielorodzinnej i usługowej wprowadzony zostanie nakaz retencji oraz odprowadzanie wód do
kanalizacji deszczowej.

8. Pani ., mieszkanka Osiedla Słocina.

Pani _ . zapytała: .jaka jest szerokość drogi głównej i czy można otrzymać projekt
układu komunikacyjnegona terenie Miasta Rzeszowa?"
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Pani Elżbieta Kruczek poinformowała, że droga publiczna główna KDG ma szerokość 35 m
w liniach rozgraniczających. Wzdłuż ww. drogi wyznaczono obszary KD-ZP przeznaczone pod
dodatkowejezdnie, alternatywnie lub uzupełniająco pod zieleń urządzoną. Ww. obszary będą służyły
obsłudzeruchu z terenów przyległych do pasa drogowego.
W trakcie wyłożenia można zapoznać się w Biurze z projektem układu komunikacyjnegona terenie
miasta. Jest on również dostępnyna stronie internetowejUrzędu Miasta Rzeszowa.

Pani Anna Ząber przypomniała, że termin wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego
wglądu trwa (do dnia 17 listopada 2017 r.) możliwość składania uwag do Prezydenta Miasta
Rzeszowa (do dnia 8 grudnia 2017 r.).
Po upewnieniu się, że nie ma więcej pytań, Pani Dyrektor Anna Raińczuk zamknęła dyskusję
publiczną o godz. 1110.

III. Ustalenia z dyskusji:
Uczestnicy dyskusji:

zapoznali się z ustaleniami przyjętymi w projekcie znuany Studium procedmą jej
sporządzania,

- uzyskali wyczerpująceodpowiedzi na zadane pytania,
- nie zgłosili uwag ani nie zaproponowali zmian w projekcie Zmiany Nr 28/1/20 l O Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na
osiedlu Słocina w Rzeszowie - w części A.

Protokół sporządzonow 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1. dla PrezydentaMiasta;
2. do dokwnentacji planistycznej;
3. do publicznegowglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Rzeszów, 8 listopada 2017 f . 
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(podpisosoby sporządzającejprotokćł)
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