
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006-11

Staroniwa - Północ w Rzeszowie

Protokół sporządzono w dniu 21 października 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Szelę, pracownika Biura Rozwoju Miasta
Rzeszowa.
Na podstawie 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 21 października 2015 r.
przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006 - II Staro n iwa -Północ w Rzeszowie.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej nastąpiło o godz. 10°°.

Pani mgr inż. arch. Monika Lachowicz projektant planu i kierownik zespołu projektowego z Biura
Rozwoju Miasta Rzeszowa, powitała osoby zgromadzone na dyskusji publicznej zorganizowanej
w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w dniach od 7 pażdziemika do 4 listopada
2015 r. Przedstawiła przebieg procedury formalno-prawnej projektu planu i poinformowała o etapach
opracowania projektu planu. Projekt planu Nr 140/11/2006 - II został sporządzony dla obszaru
wyłączonego z opracowania w 2011 r. z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu związane
z sąsiedztwem strzelnicy garnizonowej. Projektantka omówiła przyjęte w planie rozwiązania
projektowe w odniesieniu do występujących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu.
W trakcie prezentacji przedstawione zostały materiały sporządzone na potrzeby opracowania projektu
planu. 

II. Głos w dyskusji zabrali:

t. Pan
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pan poprosił o wskazanie przebiegu gazociągów.

Pani Monika Lachowicz udzieliła wyjaśnień odnośnie ograniczeń w zagospodarowaniu
wynikających z przebiegu przez teren gazociągów kopalnianych do punktu zbioru gazu
przy ul. Pańskiej oraz występowania czynnych odwiertów gazowych. Poinformowała
o obowiązujących strefach od sieci i urządzeń.

2. Pani.
Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Pani poprosiła o udzielenie informacji o przeznaczeniu działki nr ewid.



Pani Monika Lachowicz wskazała przebieg projektowanej drogi lokalnej, informując
o ustaleniach projektu planu dla terenu przylegającego do strzelnicy garnizonowej
od strony południowej, gdzie m.in. zlokalizowanajest przedmiotowa działka.

Pani zapytała o możliwość wnoszenia uwag dotyczących przebiegu drogi.

Zadała również pytanie, kiedy będzie opracowania zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Staroniwa.

Pani Monika Lachowicz przypomniała termin wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu i termin składania uwag do przyjętych rozwiązań, do dnia 19 listopada 2015 r.
Poinformowała o procedurze rozpatrywania złożonych uwag zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyjaśniła, że zmiana Studium dla
terenu Staroniwy, włączona zostanie do prac nad nową edycją Studium.

Po upewnieniu się, że nie ma więcej pytań, pani Monika Lachowicz, zakończyła dyskusję publiczną
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 140/11/2006 - 11 Staro n iwa - Północ w Rzeszowie, o godz. 1020.

III. Ustalenia z dyskusji:

I. Uczestnicy dyskusji zapoznali SIę z ustaleniami przyjętymi w projekcie planu i procedurą

jego sporządzania.

2. Możliwość wprowadzenia zmian w projekcie planu zostanie przeanalizowana na etapie
rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Rzeszów, 21 październik 2015 r.

...... ~~ . 
(podpis osoby sporządzającejprotokół)
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