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PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publiczne] nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie

Miejscowego Planu Zagospodarowania Pt4esłrzeń!1eg,o Nr 164/3/2008 
"Staromfeście-Brzeźńik-Wschód" w Rzeszowle

Protokół sporządzono w dniu 10 października 2013 r. w Biurze Rozwcju Miasta Rzeszowa
przy ul. SłoWaGkiego 9 w Rzeszowie, przez mgr inż. arch. Izabelę Skafę-Salamon przy
współpracy z mgr inz. Adą Leśniewską, pracowników Biura ROzwoju Miasta Rzeszowa. .

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnla 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U,. z 2012 poz. 647, z późno zrn.) przeprowadzono
dyskusię publiczną nad przyjętymi rozwłązanlam! w projekcle Miej$cbwegq Praną
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 "Staromięście.-B"rzeinlk-Wschód"
IN 'Rzeszowie.

I. Usta obęcności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej nastąpiło o godz. 1005

II. Głos w dyskusji zabrali:

'1. Pani U~ia Szązepanek, Zastępca Dyrektora 8RMR, ul. SłowackIego 9, Rzeszów.
Pani Lidi~ Szczepanek przywitała osoby p~yl:lyle na spotkanie i petntormowała
o ternatyce dyskusjł publicznej. Następnie przekazała głoś, projektantce, pani mgr inż. arch.
Wio'letCie Król i poprosiła o zaprezentowanie projektu planu Nr: 164/3/2008
,.Staromieście-Brzeźnik-Wschócf' w Rzeszowie.

2. Pan mgr inz. aren. Grzegorz Róg, uprawniony urbanista, wpisany do Ppł,udniqwej
Okręgowej liby Urbanistów pod nr KT-224, gener.a1ny prOjektant w Biurze Rozwoju
Miasta 'Rzeszowa. '.

3. Pani mgr inż. arch. WIoletta KJól •. projektantka planu, starszy projektant Biura
Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Pani Wioletta Król przedstawiła procedurę sperządzenia prOjektu planu
i uwarunkowania. zagospodarowanla przestrzennego terenu oblęte,90 projektem ptanu,
przedstawione na pianszach. inwentaryzacji urbanistycznej, struktury własróścl,
infrastruktury techniczne], powiązań komunikacyjnych oceny waruń.ków ekbfitjograficznych
oraz Studium Uwarunkowań l Kierunków Zagospodacowania Przestrzenneęo Miasta
Rzeszowa.
W dniu 1 kwietnia 20Ó8 Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę. o przystąpieniu do
sporządzenia planu. Opracowaniem objęto obszar o pOW. ok. 28 ha, położony przy północnej
granicy miasta, miedzy ulicą Lubelską i ulicą Warszawską. Teren graniczy z: obowiązuj.ącyml
planami: MPZP Nr 141/12/2006 przy ulicy Lubelskie] w Rzeszowie, MP2P Nr 5/2/ae
Staromieście-Ogrody w Rzeszowie craz z MPlP Nr 165/4/2008 Staromfeście-Zagórze
w Rzeszowie będącym obecnie w trakcie opracowania.
Na części terenu objętego planem obowiązuje MPZP Nr 28/10/2,000 Starotnieście- Wygoda
pr2y uL Lubelskiej uchwalony 31 sierpnia 2004r.
Zgódnie z ustaleniami w obowiązującym Studłurn Uwarunkowali j K.ieruńków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, plan ten ptzeznacza ter,en.y pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usłl;Jgi, zieleń i układ komunikacyjny
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Obecnie cały ten teren jest w większości terenem pól uprawnych z wyjątkiem pasa terenu
przy wschodniej granicy opracowania, gdzie znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe im.
Szafera. W' §ranic8ch terenu objętego opracowaniem projektu planu, wekofizjografii
sporządzone] dla tego terenu wyznaczone zostały doliny nieckowate, które są rynnami
chłodnego i wilgotnego powietrza, w związku z czym pełnią one szczegófną rotę
w kształtowaniu terenów zabudowy.
W dalszej części prezentacji omówione zostały ustalenia przyjęte w projekcie planu.
Głownym zależeniem projektu planu miejscowego "Staromieścje-Brzeźnik~Wschódu jest
wytworzenie na terenach obecnie niezabudowanych noWej tkanki miejskiej. przede
wszystkim o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, wyposażonej w odpowiednie usługi oraz
ogólnodostępną zieleń.
W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w postaci Kwartałów
mieszkaniowych z wewnętrznym! dziedzińcami, w obrębie których mają 'Znaleźć się elementy
zieleni urządzone]. Na większej powierzchni każdęgo z tych kwa.rta!ów zaplanowane z9s~ały
parkingi podziemne. Planowana zabudowa mieszkaniowa została starannie uregulowana
liniami zabudowy obowiązującymi i nieprzekraczalnymi.
Na całym osiedlu określono wysokość zabudowy mieszkaniowej od 3do 5 kondygnacji.
Pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej zaplanowano obszerny teren zielenI
urządzonej, w obrębie którego zakłada się możliwość kształtowania różnoroonych enklaw
adresowanych do różnych grup wiekowych rnieszkańców p~yszłego osiedla (m. in. place
zabaw, zielone boiska. miejsca spacerów i rekreacji).
Wyznaczono również tereny usługowe lokalizując je w miejscach wskazanych w Studium.
Zaprojektowano nowe ciągi komunikacyjne w szczególności publiczną ulicę zbiorczą,
publiczne ulice lokalne i dojazdowe, a także parkingi i place. Ulicę zbiorczą i ulice lokaln.e
zaplanowano w ścisłym powiązaniu z analogicznymi ciągami komunikacyjnymi
wyznaczonymi w planach miejscowych obowiązujących na tereńach sąsiadujących
~ obszarem opracowania planu miejscowego "Staromieście-Brzeżnik-Wschód".
szczególną rolę w przestrzeni planowanego osiedla ma, pełnić publiczna ulica lokalna
oznaczona symbolem KDL.2 na rysunku projektu plaou. Ma ona pełnie funkcję
reprezentacyjnej arei osiedlowe] - z szerokimi chodnłkarni, zielenią urządzoną
i elementami małej architektury. Zabudowa mieszkaniowa, mająca tworzyć pierzeje ulicy
KDL.2, została zaprojektowana w jednakowej wysokości, w celu ukształtowania Jednolitych.
optymalnych proporcji wnętrza te] ulicy.
Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy, w tym
Mięjską Komisję Urbanistyczno- Archltektootczną i następnie wyłożony do publicznego
wglądu na okres od 13 września do 11 października 2Q13 r; Do dnia 25 października można
składać uwagi do projektu planu.

Zagadnienia poruszane w dyskusji;

1. Pan _ : Pyranie o rozmieszczenie przystanków, zatok autobusowych
możliwość nawracania dJa komunikacji mięjsklej.

Mgr Inż. arch Grzegorz Róg odpowiedział na pytanie WYJaSI11aJąc, że istniejący
j, projektowany układ ulic umożliwia przejaZd autobusu bez konieczncścl zawracania. Omówi!
również przeznaczenie terenów w sąsiednich planach rnlejscowych W kontekście
ostatecznego ro-zmieszczenia i funkcjonowania komunikaojl miejskiej. Nie wiadomo jak
będzie wyglądało ostateczne zaqcspcdarowarve terenów sąsiednich- przy ul. Lubelskiej.
Możliwe są usługi lub alternatywnie zabudowa mieszkaniowa. Jeśli teren przeznaczy się pod
usługi, możliwe że konieczna będzieJokallzacja pętli autobusowej.

2. Pan Sławomir Gofab, przewodniczący Rady Osiedla Starornieście: Pytanie
o rodzaj planowanych usług, czy będzie hotel i pływalnia?
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Mgr inż, arch. Grzegorz Róg omówił i uzasadnił lokalizację obiektu usługowego, rnożuweqo
do zagospodarowania jako hotel, jako akcentu wysokościowego na skrzyżowaniu głównych
dróg, Sąsiedztwemdo tego obiektu mają być tereny sportu i rekreacji z dużym parkingiem.
Propozycja pływalni pojawiła się w planie, bowiem jest zapotrzebowanie' na tego typu
obiekty. .

3. Pan 'Sławomir Gołąb, przewodniczącyRady Osiedla Starornieścle: Pytanie czy nie
ma możliwości lokalizacjiaquaparku w miejscuproponowane]pływalni~?

Mgr Inż. arch. Grzegorz Róg wyjaśnił, że teren nie jest wystarczający pod tęgo typu
inwestycJę. Ponadtoteren usług przeznaczonychpod pływalnię nie jest Określonyjako teren
pod usługi celu publicznego, Pływalnia przewidywana jest jako obiekt komercyjny, choć
może być też miejska. Została omówiona łekallzacja pływalni, jej położenie przy głównej
drodze na przedłużeniu alei osiedlowych osiedla Staromieśde jako całości założenia
urbanistycznego,

Wobec braku dalszychpytańdyskusjazakończyłasię o godzinie 10.30.

Protokół zawiera3 ponumerowane strony.

Rzeszów, 10 października 2013 r.

Izabela Skała- Salamon

J. "~:.,,. ,,.J:~~(~._:-; ... 'f4{(.Ij,ą./-
(pQdp;s osoby spol7ądzającej protokół)
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