
PROTOKÓL
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej

na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie

Protokół sporządzono w dniu 4 września 2014 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy
ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie, przez Małgorzatę Szelę, 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 2012 poz. 647, z późno zm.) przeprowadzono dyskusję publiczną nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 254/6/2013 po południowej stronie ul. Lwowskiej na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Otwarcie dyskusji publicznej nastąpiło o godz. 10 os

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani mgr inż. arch. Anna Raińczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa,
ul. Słowackiego 9, Rzeszów.

Pani Dyrektor Anna Raińczu.k, przywitała osoby przybyłe na dyskusję. Poinformowała,
o przeprowadzonej procedurze sporządzenia planu, w tym o celu organizowania dyskusji publicznej
nad rozwiązaniami projektu planu, która organizowana jest w trakcie jego wyłożenia do publicznego
wglądu. Następnie przekazała głos projektantowi planu, pani Monice Lachowicz z prośbą
o zaprezentowanie i omówienie tematu.

2. Pani mgr inż. arch. Monika Lachowicz, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa., kierownik
zespołu projektowego, projektant planu.

Pani Monika Lachowicz poinformowała zebranych, że z przebiegu dyskusji publicznej będzie spisany
protokół, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miasta Rzeszowa. Następnie zaprezentowała projekt planu. Wskazała granice obszaru
objętego planem i jego położenie. Przedstawiła uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,
które miały wpływ na rozwiązania projektowe, przyjęte w projekcie miejscowego planu
Nr 254/6/2013. Zaprezentowała analizy urbanistyczne dotyczące obecnego stanu zainwestowania
terenu, uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, struktury własności gruntów, powiązań z sąsiednimi
terenami. Omówiła projektowany docelowy układ komunikacyjny obszaru po południowej stronie ul.
Lwowskiej, w powiązaniu z gminą Krasne ustalony w uchwalonych planach miejscowych.
Poinformowała o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie miejscowym Nr 19/1/2000
"Wilkowyja-Kamionka" oraz o kierunku zagospodarowania przestrzennego określonym dla tego
obszaru w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.
Przedstawiła wnioski złożone w sprawie zmiany zapisów obowiązującego planu.
Następnie pani Monika Lachowicz omówiła ustalenia projektu planu Nr 254/6/2013, w którym
przeznacza się tereny pod zabudowę usługową, zabudowę usługową z dopuszczeniem obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem usług, drogi publiczne dojazdowe i drogi wewnętrzne. Zaprezentowała również,
dołączoną do wniosku, koncepcję rozbudowy istniejącego budynku Hospicjum dla Dzieci,
przewidziane do realizacji na terenie usługowym U.2.
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Projektantka omówiła przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie przeznaczenia terenów i zasad ich
zagospodarowania, w tym przyjętych wskaźników urbanistycznych i linii zabudowy, następnie
zaprosiła zebranych do dyskusji.

3. Pani , zadała pytanie dotyczące projektowanego parkingu przy
ul. Lwowskiej. (pytanie dotyczyło mpzp nr 175/2//2009 obowiązującego dla terenu
sąsiedniego).

W odpowiedzi: Pani Monika Lachowicz wyjaśniła, że teren pod parking zlokalizowany jest przy
ul Lwowskiej, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nr 175/2/2009. Wyjaśniła, że zgodnie ze
Studium Miasta Rzeszowa jest to jeden z kilku parkingów strategicznych, z racji położenia przy
granicy miasta. Ponadto wyjaśniła, że dla terenu U.2 (pod Hospicjum) w projekcie planu
nr 254/6/2013 nie wskazano obszaru pod parking, który może być realizowany w dowolnym miejscu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zostanieuściślone w projekcie budowlanym.

4. Pan zadał pytanie dotyczące obsługi komunikacyjnej jego działki
położonej w granicach terenu MN/U.3.

W odpowiedzi: Pani Monika Lachowicz poinformowała, że dostępność komunikacyjna do działki
pp. Wojtowicz następować będzie z drogi publicznej dojazdowej KDD.2. Wskazała planowane
powiązania komunikacyjne terenu przy granicy miasta z gminą Krasne w rejonie centrum
handlowego.

5. Pani zapytała, kiedy droga KDD.2 będzie zrealizowana.
Informowała, że obecniejest utwardzona do ich domu a dalejjest nieprzejezdna.

W odpowiedzi: Pani Monika Lachowicz wyjaśniła, że 'W'W. droga publiczna ustalona została
wobowiązującym dla tego terenu planie i utrzymana została wprojekcie planu nr 254/6/2013.
W związku z tym istnieje podstawa prawna do wykupu działek podjej realizację.

6. Pani zapytała o szerokość projektowanej drogi KDW.l. Podniosła, że ta
droga obecnie jest zbyt wąska; na całej długości przylega do jej działki i w związku z tym
obawia się, że ciężki sprzęt budowlany, który będzie przejeżdżał koło jej domu w celu
realizacji dużej inwestycji w sąsiedztwie, może powodować niszczenie zabudowań
i ogrodzenia.

W odpowiedzi: Pani Monika Lachowicz wyjaśniła, że w terenie droga ta ma szerokość ok. 3m,
a w projekcie planu została poszerzona do 6 m, co spełnia wymogi obowiązujących przepisów w
zakresie dostępnościkomunikacyjnej działek budowlanych. Dodała, że przebieg drogi wewnętrznej na
odcinku wzdłuż działki Pani jest zgodny z przebiegiem tej drogi wyznaczonym
w obowiązującymplanie.
Pani powiedziała, że mimo iż drogajest zaplanowanaw rzeczywistościjej nie ma.
Pani M. Lachowicz wyjaśniła, że inwestor który będzie realizował przedsięwzięcie, przy pozwoleniu
na budowę będzie musiał uregulować sprawy dojazdu i udokumentować prawo do dysponowania
nieruchomością. Miasto nie ma podstawy prawnej do wywłaszczenia nieruchomości pod drogę
wewnętrzną. Aby droga mogła powstać, właściciele działek położonych w jej pasie, muszą wyrazić na
to zgodę.

7. Pani
drogi KDW.l.

Pani Monika Lachowicz wyjaśniła, że dla tego terenu nie wyznaczono linii zabudowy od strony dróg
wewnętrznych.

zapytała, czy wyznaczono linię zabudowy dla terenu U.2 od strony
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Projektantka przypomniała o możliwości zapoznania się z projektem planu, do dnia 15 września
2014r. i o terminie składania uwag do dnia 8 października 2014 r. Poinformowała również
o procedurze rozpatrywania ewentualnych uwag.
Po upewnieniu się, że nie ma więcej pytań, pani M. Lachowicz podziękowała zebranym za udział
w spotkaniu i zakończyła dyskusję publiczną

Zakończenie dyskusji nastąpiło O godz. 1045.

III. Ustalenia z dyskusji:
Uczestnicy dyskusji zapoznali się z ustaleniami przyjętymi w projekcie planu i procedurą
jego sporządzania.
Nie wniesiono zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań projektowych.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
l) dla Prezydenta Miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Rzeszów, 4 września 2014 r.
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