
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 251/3/2013 - część 1 w rejonie ul. Białogórskiej w Rzeszowie

Protokół został sporządzony w dniu 9 września 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa
przy ul. Słowackiego9 w Rzeszowie,przezmgr BożenęAdamczyk-Malicką,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 r., poz. 199 ze zm.) w dniu 9 września 2015 r.,
przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu
Zagospodarowania PrzestrzennegoNr 251/3/2013 - część1 w rejonie ul. Białogórskiej w Rzeszowie
rozwiązaniami.

I. Listaobecnościstanowi załącznikdo protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej o godz. 10 10 - powitanie zebranych.

II. Głosw dyskusji zabrali:

1. Pani mgr inż. arch. Anna Raińczuk, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
ul. Słowackiego 9, Rzeszów,prowadząca dyskusję publiczną,

powitała gości zgromadzonych na dyskusji publicznej zorganizowanej w czasie wyłożenia do
publicznego wglądu, w dniach od 2 września do 30 września 2015 r., MPlP Nr 251/3/2013 - część1
w rejonie ul. Białogórskiej w Rzeszowie.Następnie poprosiła projektantkę planu, mgr inż. Stanisławę
Kiwak-Ciupińską,o przedstawienie procedur i rozwiązańprzyjętych w projekcie planu.

2. Pani mgr inż. Stanisława Kiwak-Ciupińska, projektantka planu, Biuro Rozwoju Miasta
Rzeszowa,ul. Słowackiego9, Rzeszów,

przedstawiła zebranym, omawiając j ilustrując, uwarunkowania oraz rozwiązania zaproponowane
w projekcie planu. Szczególną uwagę zwróciła na brak zaopatrzenia w wodę z wodociągu
3 budynków mieszkalnych znajdujących się w strefie 150 m od granic cmentarza. Zaopatrzenie
w wodę z wodociągu stanowi warunek poszerzenia cmentarza. Poinformowała również, że plan
miejscowy nie może naruszaćustaleń Studium. Omawiając rozwiązania przestrzenne projektu planu,
w szczególnościukład komunikacyjny, przedstawiła przeznaczenieposzczególnychterenów, na które
planowany i istniejący układ komunikacyjny podzieli! obszar projektu planu. Wskazała również na
ograniczeniaw zagospodarowaniuobszaruplanu znajdującegosię w strefach od cmentarza. Omówiła
także przebiegczynnościsporządzaniamiejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego.

3. Pani dr Anna Miarecka - pracownik ZarząduZieleni Miejskiej w Rzeszowie,
przedstawiła projekt unijny (wspólny dla miasta Rzeszowa,Zamościa i Łucka) na zagospodarowanie
strefy rekreacji wraz z Zoo w Rzeszowie.W omawianym miejscowym planie, są to tereny oznaczone
symbolami:US.1 i US.2, które stanowią część obszaru strefy rekreacji. Cały obszar zajmuje 24 ha i na
podstawie konsultacji społecznychzostały zaprojektowane tereny dla Zoo oraz o funkcji edukacyjnej,
rekreacyjnej jak: place zabaw, tory saneczkowe, wyciągi narciarskie, tereny wspinaczkowe,
innowacyjne place zabaw i terenowych gier planszowych.Projekt ma być zrealizowanydo 2022 roku.

4. PanStanisław Ząbek- RadnyMiasta Rzeszowa,
w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni, przypomniał, że uzasadnione są starania Prezydenta
Miasta Rzeszowao przyłączenie do RzeszowaMatysówki sąsiadującej z terenami rekreacyjnymi,
ponieważ ułatwi to zarządzaniei zagospodarowanietych terenów kompleksowo.
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5. Pani 

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

• termin uchwalenia planu i przedział czasowy realizacji planu: S, czy 30 lat?,
• potrzeba oświetlenia na cmentarzu.
• rozwiązanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez al. Sikorskiego przy ulicy Białogórskiej

i ulicy Malowniczej - przejście z sygnalizacją świetlną,
• poszerzenie al. Sikorskiego polegające na bardzo dużym zbliżeniu drogi do domów: 40 cm od

ganku,
• brak wykonywania ekranów wzdłuż al. Sikorskiego.

6. Pani,

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

• termin wyburzenia domu, który znalazł się w terenie przeznaczonym pod drogi publiczne,
• wykup działki przez Miasto pod cel publiczny (teren KS.1 - parking strategiczny),
• kwestia przesunięcia drogi dzielącej działkę w kierunku parkingu strategicznego KS.l. 

7. Pan Aleksander Szala- Przewodniczący Rady Osiedla Biała

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

• pomoc mieszkańcom budynków znajdujących się w strefie od cmentarza, którzy powinni być
podłączeni do sieci wodociągowej,

• możliwość podłączenia istniejących budynków do sieci wodociągowej biegnącej wzdłuż ulicy
Sikorskiego, jako naj szybsze rozwiązanie pozwalające na powiększenie cmentarza.

III. Ustalenia z dyskusji:
1) postanowiono zgodnie z planem realizować jego założenia i dążyć do doprowadzenia

wody z sieci wodociągowej do obiektów leżących w strefie 150 m od cmentarza w celu
jego docelowego poszerzenia;

2) projekt planu został pozytywnie odebrany przez większość uczestników dyskusji,
z wyjątkiem właścicieli budynku mieszkalnego, który koliduje z projektowanymi drogami
publicznymi ustalonymi w projekcie planu.

Po dyskusji nad zaprezentowanymi rozwiązaniami, Pani Dyrektor dziękując zebranym za udział
w dyskusji publicznej podczas wyłożenia projektu miejscowego planu do publicznego wglądu,
przypomniała o możliwości składania uwag do projektu planu, na piśmie skierowanym do Prezydenta
Miasta Rzeszowa, do dnia 14 października 2015 r.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
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