
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu
.Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 ,,, rejonie ul, Dworzysko

i ul. Łanowej w Rzeszowie w części "A" .

Protokół sporządzono w dniu l 8 marca 2014 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Bielendę, pracownika Biura Rozwoju
Miasta 'N Rzeszowie.

Na podstawie art.l7 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedno Dz.U. z 2012 r. paz, 647) w dniu 18 marca 2014r. w Biurze
Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Słowackiego 9, przeprowadzono dyskusję publiczną nad
przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 18-/912009 obowiązującego przy ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części. A".

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej i przywitanie zebranych nastąpiło o godz. 10.00
n. Głos w dyskusji zabrali;
l. Pani i112: Lidia Szczepanek. zastępca dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul.

Słowackiego 9 Rzeszów - prowadząca dyskusję publiczną.

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

l. Pani Lidia Szczepanek, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.
ul. Słowackiego 9, Rzeszów,

Pani zastępca dyrektora przywitała gości przybyłych na dyskusję publiczną.
Poinformowała. że dyskusja zorganizowana jest w czasie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu planu Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko iul. Łanowej w Rzeszow.ie w części
"A" i ma na celu prezentację projektu - omówienie przyjętych w nim ustaleń i udzielenie
informacji dotyczących rozwiązań planistycznych dla terenu położonego na osiedlu
Przybyszewka po północnej stronie ul. Krakowskiej. Przedstawiła także procedurę i zasady
sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz przypomniała
o możl iwości składania uwag do projektu planu, do dnia 18 kwietnia 2014 r. Następnie
poprosiła projektantkę planu panią mgr inż. arch. Annę Dyrkacz, o zaprezentowanie tematu
oraz uzasadnienie przyjętych rozwiązań, a także celu opracowania planu dla przedmiotowego
terenu.

2. Pani mgr inż. arch. Anna Dyrkacz - projektant Biura Rozwoju Miasta
Rzeszowa, pracująca pod kierunkiem pani mgr Violetty Blotko. glównego
specjalisty z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, kierownika zespołu projektowego,
urbanisty, członka Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w
Katowicach wpisanego na listę pod nr KT ·296

Pani Anna Dyrkacz przedstawiła zasady sporządzenia projektu planu oraz
zaprezentowała materiały planistyczne, przedstawione na planszach inwentaryzacji
urbanistycznej. struktury własności, infrastruktury technicznej i powiązań komunikacyjnych,
oceny warunków ekofizjograficznych, a także określiła stopień zgodności ustaleń ze Studium
Uwarunkowań j Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa,



Następnie projektantka omówiła koncepcję nowego systemu powiązań drogowych na
ałyrn osiedlu i przedstawiła uwarunkowania wynikające z przebiegu sieci infrastruktury

technicznej oraz uwarunkowania historyczne. Poinformowała, że wszystkie te czynniki
zostały uwzględnione w projekcie planu.

Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy,
w tym Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i następnie wyłożony po raz
pierwszy do publicznego wglądu w okresie od 14 listopada do 7 grudnia 2012 r. Do projektu.
planu. v terminie przewidzianym ustawą. nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu
wyłożenia planu tj. w czasie do 28 grudnia 2012 r., wpłynęło 40 uwag.
Zarządzeniem Nr VI/8S8/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 stycznia 2013 r.
\\0 sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie
ul. Dworzysko i ul. Łanowej na osiedlu Przybyszewka w Rzeszowie uwzględniono
większość uwag, poprzez naniesienie korekt do tekstu i rysunku projektu planu.

Wprowadzone zmiany w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej na osiedlu
Przybyszewka w Rzeszowie wymagały ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie
i ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W dniach od 5 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. projekt planu w części .,A" został
wyłożon po raz drugi do publicznego wglądu W siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa
przy ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, a dyskusja publiczna została wyznaczona na 18 marca
2014 r.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r., każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu będzie mógł wnieść uwagi na piśmie do Prezydenta
Miasta.

W dalszej części prezentacji omówione zostały zmiany wynikające z uwzględnienia
uwag po pierwszym wyłożeniu, Zmiany dotyczyły głównie szerokości dróg w liniach
rozgraniczających oraz ich przebiegu w oparciu o koncepcję układu komunikacyjnego
zav artą w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Rzeszowa. Wyłączono z procedowania tereny usługowe, tereny zieleni parkowej oraz tereny
zieleni chronionej wzdłuż ul. Dworzysko wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej, ze
względu na intensywne zagospodarowanie terenu uniemożliwiające wprowadzenie istotnych
zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej omawianych terenów.

Prowadzenie dyskusji publicznej przejęła pani Anna Raińezuk Dyrektor Biura Rozwoju,
Miasta Rzeszowa. Poprosila zebranych o zadawanie pytań do przedmiotowego projektu
planu i poinformowała, ze z przeprowadzonej dyskusji zostanie spisany protokół
i zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta.

Ul. Zagadnienia poruszane w dyskusji:

l, Pan zapytał o ustawę na podstawie której sporządza się projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także o odstępstwa jakie
można przyjąć do projektowanego poszerzenia ul. Łanowej, tak żeby miała 10 ll1

w liniach rozgraniczających. Zapytał także o stacje trafo i przyczynę lokalizacji
w danym miejscu.

Pani dyr. Anna Raińczuk poinformowała o możliwości składania uwag na piśmie do
Prezydenta Miasta Rzeszowa Wyjaśniła że kształtowanie polityki przestrzennej na tere nie
gminy. w tym uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do
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zadań własnych gminy na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, (tekst jedno Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późno zm.).

Wyjaśniła, że szerokości oraz klasa dróg projektowanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wynikają z koncepcji układu komunikacyjnego Miasta
Rzeszowa zawartej w zmianie Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań j Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa
z dniem l stycznia 2007 r. - część A (osiedle Przybyszówka w części XVllIA - Dworzysko),
uchwalonym przez Radę Miasta Rzeszowa w dniu 29 września 2009r.
uchwałą Nr LX/1 026/2009.

Projektowane drogi, w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie
w części "A' ,mają klasę dróg wyznaczoną w Studium aby nie naruszyć ustaleń przyjętych
w t. Ul studium (art. 20 ust I).

2. Następnie Oani Dyrektor zwróciła się do pana Mirosława Barana, przedstawiciela
Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, o szczegóły realizacji projektu
technicznego budowy drogi oraz o odstępstwach, które mogą być zastosowane,

Pan Mirosław Baran wyjaśnij, że droga lokalna wymaga minimum 12 m, a zawężenia
drogi do 10m stanowią utrudnienia w real izacj i tej drogi. Jednakże w terenach mocno
zainwestowanych odstępstwa od warunków teclmicznych są możliwe. Zapewnił, że
w momencie realizacji planu zastosowane będą rozwiązania najmniej uciążliwe dla
mieszkańców.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.
U z 2000 r. Nr 71) poz. 838, z późno zm.) w planach zagospodarowania przestrzennego
powinno się rezerwować pod przyszłą budowę lub modernizacje dróg, pas terenu o szerokości
uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziaływaniem.

Według §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późno zrn.) szerokość drogi
w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż :

40 m dla ulicy klasy G (ulica główna)
30 m dla ulicy klasy Z o przekroju dwujezdniowym (ulica zbiorcza)
20 m dla ulicy klasy Z o przekrojujednojezdniowym (ulica zbiorcza)

12 m dla ulicy klasy L (ulica lokalna)
10m dla ulicy klasy D (ulica dojazdowa)

Według §7 ust. 3 ww. rozporządzenia szerokość ulicy powinna być odpowiednio zwiększona,
jeżeli przewiduje się umieszczenie w tej ulicy m.in.: ścieżek rowerowych, pasów lub zatok
postojowych, pasów zieleni wysokiej lub urządzeń odwodnienia powierzchniowego.

Według §44 ust. 2) 3, 4 ww. rozporządzenia szerokość chodnika przy jezdni nie
powinna być mniejsza niż 2m. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona
jeżeli oprócz ruchu. pieszych jest on przewidziany do usytuowania urządzeń technicznych,
w szczególności podpór znaków drogowych, slupów, drzew, wejść lub zjazdów
utrudniających ruch pieszych. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni nie powinna być
mniejsza niż 1,5 m.

3. Pan zapyta I czy jeśli teraz mieszkańcy zgodzą się na takie
rozwiązania i zapisy Vi planie, czy miasto da gwarancję, na późniejsze odstępstwa

3



od warunków technicznych. Zapytał również o odszkodowania dotyczące
trawnil ów, krzewów i ogrodzeń.

Pani Dyrektor Raińczul wyjaśniła, .Że wszelkie odstępstwa możliwe są tylko na etapie
realizacji. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1'. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jedno Dz,U, z 2012 r. poz. 647 z późno zrn) jeżeli;
w związku z uchwaleniem miejscowego planu albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości
lub jej CZęŚCI w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało
się niemożliwe bądź i tornie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości może, żądać od gmi ny odszkodowania za poniesioną rzeczywistą .szkodę albo
wykupienia nieruchomości lub jej części.
Natomiast wszelkie sprawy wynikłe z zakresu gospodarki nieruchomościami regulowane są
na podstawie ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z2010 r .. Nr J 02,poz 651, z późn. zm.)

4. Pani zapytała w jaki sposób będą dzielone działki pod
poszerzenie ul. Łanowej, i na jakiej zasadzie się to odbędzie i w jakim terminie.

Pani Dyrektor odpowiedziała że, na tym etapie terminy nie są znane. Podziały działek pod
ewentualne wykupy oraz ich wycena prowadzone będą w porozumieniu z właścicielami
nieruchomości, według projektu technicznego drogi.

S. Pani
Łanowej.

wyraziła swój sprzeciw odnośnie poszerzenia drogi

6. Pan Łukasz Dziągwa zastępca dyr. Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
dodatkowo wyjaśnił że 6 m to minimalna szerokość jezdni aby autobus miejski
mógł kursować daną trasą. Oprócz tego potrzebne są zatoczki, odpowiedni
promień skrętu, chodniki i ścieżki rowerowe. Wobec tego trzeba zarezerwować
pas o szerokości minimum 12 m pod drogę, po której miałby się poruszać autobus
miejski.

7. Pan wyraził swoje obawy dotyczące poszerzenia Łanowej z uwagi na to
iż mogła by być alternatywą dla ul. Krakowskiej. Zapytał czy będą odpowiednie
znaki i ograniczenia dla pojazdów ciężarowych.

Pani Anna Raińczuk wyjaśniła, ze projektowana droga 3.KDL (ul.Łanowa jest jednym
z ważniejszych elementów układu komunikacyjnego osiedla i jej przebieg jest uwarunkowany
istniejącym i przyszłym zainwestowaniem terenu. Droga ta służyć będzie jedynie obsłudze
osiedlowej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do strefy ekonomicznej odbywać się będzie
poza granicą opracowania drogą główną realizowaną po zachodniej stronie terenu objętego
planem.

8. Pan zapytał także o usługi jakie są projektowane na tym terenie i czy są
uciążliwe. Wyraził swoje zdanie na temat projektowanej drogi 3.KDL, żeby
poszerzenie istniejącej ul. Łanowej na etapie realizacji było sprawiedliwie
wytyczone obustronnie względem osi istniejącej drogi, z gwarancją na
maksymalnie 10 m w liniach rozgraniczających w terenach zabudowanych.

Pani Anna Dyrkacz podała przykłady usług dopuszczonych na terenie planu oraz
poinformowała, że wszystkie należą do usług nieuciążliwych. Wyjaśniła również, że
projektowana droga lokalna musi mieć minimum 12 m w liniach rozgraniczających
i że jest to rezerwa terenu. Dopiero na etapie projektu technicznego zostanie dokładnie
"'•...ytyczona jezdnia wraz z pozostałymi elementami drogi.
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Pani Stanistawa Cłupińska pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa dodała, że
projektowana na osiedlu ul. Łanowa jest istotną drogą na osiedlu z które} będą korzystać
również dzieci idące do szkoły projektowanej po wschodniej stronie osiedla, dlatego należy
zapewnić im bezpieczną komunikację na przyszłość.

9. Pani Violetta Blotko - kierownik zespołu projektowego? poinformowała
o trwającym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o konsultacjach w sprawie
tego projektu, wyjaśniła że projekt ma na celu zaspokajać potrzeby mieszkańców,
jest ukierunkowany z przyszłe zainwestowanie osiedla, a bez właściwego układu
komunikacyjnego nie ma możliwości dalszego rozwoju.

10. Pani Dyr. Anna Raińczuk przypomniała, że do 4 kwietnia trwa wyłozenie a do 18
kv ietnia można składać uwagi. Podziękowała za przybycie.

Dyskusję publiczną nad rozwiązaniami zawartymi w projekcie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej
w Rzeszowie w części,A zakończono o godz. 11.05

IV. Ustalenia z dyskusji:
- Uczestnicy zapoznali się z ustaleniami przyjętymi w projekcie planu i procedurą jego
sporządzania
- Nie podjęto rozstrzygnięć w zakresie dyskutowanych zagadnień=- możliwość wprowadzenia
zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie rozpatrywania uwag.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:

I) dla Prezydenta Miasta
2) do dokumentacji planistycznej

) do pub l icznego wglądu

Protokół zawiera 5 ponumerowane strony

Rzeszov 18 kwietnia '20141".

Małgorzata Bielenda
(podpis osoby sporządzającejprotokół)
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