
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa Nr 257/9/2013

przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie.

Protokół sporządzono w dniu 16 lipca 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Bielenda - pracownika Biura Rozwoju Miasta
w Rzeszowie.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późno zrn.), w dniu 16 lipca 2015 r. w Biurze Rozwoju
Miasta Rzeszowa, przy ul. Słowackiego 9, przeprowadzono dyskusję publiczną na temat projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 257/9/2013 przy ul. Kasprowicza
w Rzeszowie.

l. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej i przywitanie zebranych nastąpiło o godz. 10°°.

II. Głos w dyskusji zabrali:

l. Pani mgr inż. arch. Elżbieta Kruczek - pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
ul. Słowackiego 9, 35-60 Rzeszów - prowadząca dyskusję publiczną,

2. Pani mgr inż. arch. Aneta Zygmunt - pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
ul. Słowackiego 9,35-060 Rzeszów - przedstawiająca projekt planu miejscowego.

Zagadnienia poruszane w dyskusji:

Pani mgr inż. arch. Elżbieta Kruczek przywitała zebranych informując, że celem spotkania jest
dyskusja publiczna nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr
257/9/2013 Miasta Rzeszowa przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie, a następnie oddała głos pani mgr
inż. arch. Anecie Zygmunt.

Pani mgr inż. arch. Aneta Zygmunt poinformowała o toku formalno-prawnym dotyczącym
projektu planu, m.in. poinformowała zebranych, że w terminie wyznaczonym do składania wniosków,
tj. do dnia 5.09.2014 r. do opracowywanego projektu planu miejscowego zostały złożone dwa wnioski
do projektu planu. Wnioski zostały uwzględnione.
Na przełomie kwietnia i maja 2015 r. projekt planu miejscowego został pozytywnie uzgodniony przez
właściwe organy. Projekt planu został wyłożony od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 23 lipca 2015 r.,
a uwagi do projektu planu można składać do dnia 6 sierpnia 2015 r.

Projektantka przystąpiła do omawiania przedmiotowego terenu objętego projektem miejscowego
planu, kolejno rozpoczynając od uwarunkowań, w tym historycznych, poprzez strukturę własności,
kończąc na szczegółowych ustaleniach projektu planu.

Teren objęty planem miejscowym usytuowany jest w centrum miasta, a jego lokalizacja
charakteryzuje się specyficznymi uwarunkowaniami. Stanowi on obszar zabudowy usługowej,
otoczony z wszystkich stron terenami dróg publicznych oraz terenem parkingu, pełniącego rolę
dworca podmiejskiego. W bliskim sąsiedztwie przebiega linia kolejowa relacji Rzeszów - Jasło,
a nad terenem - Wiadukt Śląski.



Na terenie objętym przystąpieniem do sporządzenia planu obowiązuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy aJ. Cieplińskiego
w Rzeszowie, uchwalony w dniu 5.09.2006 r. przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą Nr
LX III 2 l 1/2006. Ustala on sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu jako teren UIMN - teren
usług komercyjnych z dopuszczeniem mieszkań. Zapisy obowiązującego planu przewidują jedynie
możliwość przebudowy i nadbudowy istniejących budynków, ~. usługowych i usługowo
mieszkalnych, z możliwością adaptacji ich poddaszy na cele użytkowe. W chwili obecnej, odnosząc
się do ustaleń ww. planu, niemożliwe jest zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie nowego obiektu budowlanego.
Teren objęty projektem planu Nr 257/9/2013 jest płaski, o powierzchni około 014 ha, uzbrojony,
w części ogrodzony (działka przy skrzyżowaniu ul. Kasprowicza oraz ul. Towarnickiego).
Zainwestowany jest czterema budynkami, w tym dwa to tzw. wille podmiejskie wpisane do
Wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków urbanistyki, architektury, budownictwa i archeologii
Miasta Rzeszów. Część zachodnia terenu planu jest po części niezainwestowana, nieuporządkowana.
Przy skrzyżowaniu ulic: Borelowskiego oraz Kasprowicza, zbudowany został sklep spożywczy,
jednopiętrowy z poddaszem oraz jednokondygnacyjny budynek w stylu kiosku, przekryty
stropodachem. Odnośnie struktury własności terenu, w 80% jest ona w rękach osób prywatnych,
pozostałe 20% to własność gminy Rzeszów.

Wg ustaleń zawartych w tekście projektu planu wyznaczono tereny zabudowy usługowej,
oznaczonejako lU, 2U, 3U.
Teren I U obejmuje działkę narożną, o powierzchni około 0,06 ha, usytuowaną od strony
skrzyżowania ul. Towarnickiego i ul. Kasprowicza. Teren przeznacza się pod zabudowę usługową,
z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Dla terenu ustalono - zgodnie z zasadami prawodawstwa -
wskaźnik dotyczący powierzchni użytkowej dla funkcji mieszkalnej, powierzchni biologicznie
czynnej oraz zasady kształtowania formy architektonicznej budynku. Nakazano również
pozostawienie ogrodu przydomowego, ustalając minimalną jego powietrznię. Ustalono zasady obsługi
komunikacyjnej oraz lokalizacji miejsc parkingowych.
Teren 2U obejmuje obszar o powierzchni około 0,03 ha, przeznaczony pod zabudowę usługową,
z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Ustalono, jak w ww. terenie I U, optymalne wskaźniki
dotyczące m.in. powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnika zabudowy, zasad kształtowania formy
architektonicznej. Ustalono zasady obsługi komunikacyjnej oraz lokalizacji miejsc parkingowych.
Teren U3, o powierzchni około 0,05 ha, obejmuje teren zabudowy usługowej, z dopuszczen iem
funkcji mieszkalnej. Jest to obszar zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Borelowskiego
i ul. Kasprowicza, wymagający uporządkowania istniejącej, chaotycznej zabudowy usługowej.
Ustala się dwa alternatywne rodzaje zabudowy.
Jeden z nich polega na odtworzeniu charakteru dzielnicy willowej poprzez budowę
budynku/budynków w stylu kamienicy czy willi podmiejskiej, o cechach zbliżonych do istniejących
sąsiednich kamienic.
Druga koncepcja to budowa jednego obiektu budowlanego o funkcji usługowej, w stylu
modernistycznym, nawiązującym do istniejącej, zabudowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez
zastosowanie ściśle sprecyzowanych materiałów elewacyjnych charakterystycznych dla nowoczesnej
architektury. Ustalono minimalną powierzchnię zabudowy obiektu, która umożliwi zaprojektowanie
bryły budynku jako akcentu zlokalizowanego przy węźle komunikacyjnym.

Zagadnienia poruszane w dyskusji:

I. Właściciel działki nr : w obr. , Pan _ " poprosił o wytłumaczenie
zapisu dotyczącego wysokości budynku oraz zapisu o zabudowie alternatywnej dla terenu
oznaczonego symbolem 3U, a także zapisu dotyczącego opłaty planistycznej.

2. Pani mgr inż. arch. Aneta Zygmunt udzieliła stosownych wyjaśnień, odnośnie problematyki
gabarytów budynku powołała się na przepisy prawa, jak Rozporządzenie o warunkach
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaś kwestię opłaty
planistycznej normuje art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2



.• ,

III. Ustalenia z dyskusji:

Biorący udział w dyskusji

1. Zapoznali się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium.
2. Nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do ustaleń projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Nr 257/9/2013 Miasta Rzeszowa przy ul. Kasprowicza w Rzeszowie.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:

1. dla Prezydenta Miasta
2. do dokumentacji planistycznej
3. do publicznego wglądu

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony

Rzeszów, 16 lipca 2015 r.

Małgorzata Bielenda
(podpis osoby sporzqdzajqcej protokół)
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