
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa Nr 238/6/2012

w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie

Protokół sporządzono w dniu 8 grudnia 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Bielendę, pracownika Biura Rozwoju Miasta
w Rzeszowie.

Na podstawie art. L 7 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późno zm.) w dniu 8 grudnia 2015 r., w Biurze Rozwoju
Miasta Rzeszowa przy ul. Słowackiego 9, przeprowadzono dyskusję publiczną na temat projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej
i ul. Strzelniczej w Rzeszowie.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusj i publ icznej i przywitanie zebranych nastąpiło o godz. J O. J S. 

II. Głos w dyskusji zabrali:

l. Pani inż. Renata Ataman, pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa - prowadząca dyskusję
publiczną,

2. Pani mgr inż. arch. Aneta Zygmunt - projektant projektu planu.

Zagadnienia poruszane w dyskusj i:

Pani inż.. Renata Ataman przywitała zebranych informując, że celem spotkania jest dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr
238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego
wglądu w dn iach od 30 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 f.

Następnie omówiła przebieg toku formalno-prawnego przedmiotowego projektu planu miejscowego,
w tym powiadomiła zebranych o terminie, do którego zainteresowani mogą składać uwagi (tj. do dnia
15 stycznia 2016 r.) oraz, że ogłoszenie o przedmiotowym wyłożeniu ukazało się w gazecie
codziennej Nowiny w dniu 19 listopada 2015 r. oraz w Internecie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Miasta.
Ponowne wyłożenie związane jest z faktem ponowienia części toku formalno-prawnego.
W listopadzie 2015 r. nastąpiły ponowne uzgodnienia projektu planu związane z zaistniałymi
korektamiw tekście i rysunku projektu planu, a wynikające z faktu rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., znak pisma: P-I1.413 1.2.55.2015 .

.Następnie głos zabrała pani mgr inż. arch. Aneta Zygmunt omawiając projekt planu, w tym korekty
i poprawki zaistniałe w tekście i na rysunku projektu planu.

II I. Ustalenia z dyskusji:

I. Pani zapytała o stanowisko archeologiczne
zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem 2MW fU i jego następstwa dla potencjalnego
inwestora.
Pani Aneta Zygmunt wyjaśniła, iż problematykę tę rozstrzygają uregulowania prawne. Podstawę
prawną stanowią przepisy zawarte w ustawie o ochronie zabytków z 23 lipca 2003 r. i aktach
wykonawczych. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków może nakazać przeprowadzenie
ratunkowych badań archeologicznych lub nadzór archeologiczny. Pierwszy wariant wymaga
przeprowadzenia systematycznych prac wykopaliskowych. W drugim przypadku, najczęstszym,



r 
nadzór obliguje do zatrudnienia archeologa, który podczas prac ziemnych kontroluje i prowadzi
dokumentację.

2. Pan Julian Jaworski (Przewodniczący Rady Osiedla Staroniwa) zapytał o sąsiadującą z terenem
projektu przedmiotowego planu, od strony wschodniej, drogę publiczną klasy zbiorczej oraz
układ komunikacyjny, jaki jest planowany na i w sąsiedztwie przedmiotowego projektu planu.
Pani Aneta Zygmunt omówiła i wskazała na planszy analizy terenu oraz planszy miasta
Rzeszowa planowane trasy komunikacyjne.

Ouskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 238/6/2012 w rejonie
ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie zakończono o godz. 1 1.00.
Pani inż. Renata Ataman podziękowała wszystkim zebranym za przybycie.

Biorący udział w dyskusji:

l. Zapoznali się z rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie planu miejscowego,
2. Nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do ustaleń projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:

l) dla Prezydenta Miasta,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Rzeszów, 14 grudnia 2015 r.

Małgorzata Bielenda
(podpis osoby sporządzającej protokći)
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