
"

PROTOKÓL

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany
Nr 20/1/2008 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Rzeszowa wrejonie Zalesia

Protokół sporządzono w dniu 15 stycznia 20I5 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Szelę pracownika Biura Rozwoju Miasta
Rzeszowa.
Na podstawie art. l l pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu j zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późno zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 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 15 stycznia 2015 L, przeprowadzono dyskusję publiczną nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 201112008 Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie Zalesia.

1. Lista obecności srańowizałącznik do protokołu..
Otwarcie dyskus] i pub] icznej nastąpiło o godz. 10 os .

II. Głos w dyskusji zabrali:

J. Pau mgr inż. arch. Grzegorz Ruszel, główny projektant zmiany studium.

Pan Grzegorz Ruszel poinformował zebranych o przebiegu prac nad projektem zmiany studium
i dokonanych zmianach wniesionych po wcześniejszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu.
Wskazał lokalizację obszaru objętego zmianą studium i uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego mające wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe. Zaprezentował analizy
urbanistyczne dotyczące: dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów, dostępności
komunikacyjnej, uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. stanu środowiska kulturowego
iprzyrodniczego oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Polnformował o obowiązujących
i będących w opracowaniu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu oraz w jego sąsiedztwie. Następnie omówił rozwiązania projektowe nowej
struktury funkcjonalno-przestrzennej zmiany studium Nr 20/1/2008, w tym dotyczące przyjętych
kierunków zagospodarowania tej części miasta i rozbudowy układu komunikacyjnego.

2. Pani i

Zagadnienia poruszone W dyskusji:
- możliwości lokalizacji-własnej działki na rysunku zmiany studium, położonej W obszarze (UXVLI01).

3. Pani
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
- sposób uwzględnienia uwag z: pierwszego wyłożenia;
- czytelność podkładu mapowego oraz oznaczeń kolorystycznych na planszach graficznych studium'
- prawidłowości wskazania ciągu zieleni urządzonej wzdłuż 'Ul. Lawendowej oraz określenia rodzaju
zieleni na poszczególnych załącznikach graficznych-do studium.



- określenie wskaźników urbanistycznych zabudowy dla obszarów dopuszczenia zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej'
- prawidłowości dopuszczenia lokalizacji zabudowy wielorodzinnej w obszarze oznaczonym
na załączniku graficznym MNfUXVIl04;

- sposób przedstawienia na załączniku graficznym nr 55.20 lokalizacji dopuszczenia zabudowy
wielorodzinnej na terenie oznaczonym MN!UXVU04;

- sposób oznaczenia symbolami proponowanych kierunków zagospodarowania w powiązaniu
z legendą na załączniku graficznym nr 55.20;
- spójność ustaleń załącznika tekstowego nr 96.20 w zakresie dopuszczenia usług wzdłuż
ul. Łukasiewicza z załącznikiem graficznym nr 55.20 dla terenu MN!UXVU04;

możliwości realizacji ustaleń dla planowanego zespołu zabudowy wielorodzinnej w rejonie
ul. Zimowit dotyczących uwzględnienia lokalizacji przestrzeni publicznych, systemu zieleni
urządzonej i sąsiedzkich przestrzeni publicznych;
- sposób przedstawienia na załącznikach graficznych nr 44 i 47 terenów możliwych
do zagospodarowania i wskazanych pod zabudowę wielorodzinną na terenie MN!UXVlfo4.

4. PaD ,

Zagadnienia poruszone w dyskusji;
- prawidłowości wskazania kierunku zagospodarowania w rejonie ul. Zimowit pod zabudowę
wielorodzinną w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym MNlUxYnO<1.

5. Pani
Zagadnienia poruszone w dyskusji:
- możliwości wskazania dojazdu do własnej działki w projekcie studium;
- kierunek wyprowadzenia kabli elektroenergetycznych z terenu przeznaczonego pod infrastrukturę
e I ektroenergetyczną;
- prawldłowości określenia obszaru oznaczonego symbolem OZXVIf na planszy 44 jako ~atwego do
uzbrojenia.

6. Pan
Zagadnienia poruszone Vi dyskusji:
- prawidłowości wskazania takich samych ustaleń dla lokalizacji terenów rekreacyjnych i zieleni
urządzonej w rejonie ulicy Kiepury i ul. Zimowit;
- prawidłowość lokalizacji zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Zimowit na terenie MN!Uxvuo.i.

Pan Grzegorz Ruszel, przypomniał o możliwości składania uwag na piśmie do Prezydenta Miasta
Rzeszowa, do dnia 12 marca 2015 T_ i. ich rozpatrywaniu zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Po upewnieniu się, że nie ma więcej pytań, zamknął dyskusję
publiczną o godz. 12°°.
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III. U stal en ia z dyskusj i:
Uczestnicy dyskusj i zapoznali się z ustaleniami przyjętymi w projekcie zmiany studium
iprocedurąjego sporządzania.
Nie podjęto rozstrzygnięć w zakresie dyskutowanych zagadnień - możliwość
wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie rozpatrywania
uwag.

Protokółsporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1)
2)
3)

dla Prezydenta Miasta;
do dokumentacji planistycznej;
do publicznego wglądu.
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[podpisosoby sporzqdzajqcejprotokół)

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Rzeszów, 15 stycznia 2015 c
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