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PROTOKÓŁ 
 

ze spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedla Słocina,  
które odbyło się w dniu 12 października 2012 r. 

 
 
Uczestnicy spotkania: 
  

 Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc  

 Przewodniczący Rady Osiedla Słocina – Ludwik Szyszka 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Marek Ustrobiński 

 Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Stanisław Sienko  

 Dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych Urzędu Miasta Rzeszowa  

 Radni Rady Miasta Rzeszowa 

 
Porządek spotkania: 

1. Prezentacja Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa – Stanisława Sienko dotycząca 
najważniejszych inwestycji w mieście. 

2. Dyskusja, pytania dotyczące problemów osiedla. 
 

Ad.1 

Wybrane projekty będące w trakcie realizacji z udziałem dofinansowania ze środków UE: 

 

Projekty planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej 2007 – 2013 

 „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 

 „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”. 

Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę, na fakt iż celem tego projektu jest 

kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na 

terenie miasta, jak i w jego okolicy, poprzez zwiększenie jej funkcjonalności oraz 

efektywności ekonomicznej. Przedstawiono informacje nt. zakresu rzeczowego 

projektu oraz stanu jego realizacji. 
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Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2007-2013 

 „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w 

Rzeszowie”, 

 „Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie” 

 „Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych 

Technologii”, - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”, 

 „Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I” 

 „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN – 

Etap II”,  

  „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej – PSIM”, 

 
Projekty współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 

 „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą 

ekspresową S-19 i autostradą A-4”, 

 „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Rzeszowa”. 

 „Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 

Rzeszowa”. 

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 

 „Szczęśliwe przedszkolaki - program wyrównywania szans w rzeszowskich 

przedszkolach”, 

 „Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla 

pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa” 

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół 

podstawowych”. 

 „Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

Wykorzystanie środków unijnych. Wartość całkowita projektów realizowanych przy wsparciu 

finansowym Unii Europejskiej to 1,1 mld złotych. Wysokość dofinansowania to 759 mln 

złotych. Prezydent zwraca tak duża uwagę na ściąganie środków z zewnątrz, ponieważ dzięki 

temu nie potrzeba podnosić podatków. W latach 2004 -2006 miasto pozyskało 200 mln zł, a 

w latach 2007 – 2010 pozyskało 559 mln zł. Potwierdzeniem tego, że miasto Rzeszów jest 

liderem w pozyskiwaniu środków jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Europejska 

Gmina - Europejskie Miasto. Kwota pozyskanych funduszy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wynosi 5173 zł. Środki unijne miasto wykorzystuje na: infrastrukturę drogową i 

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/poprawa-infrastruktury-placowek
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/przebudowa-ul-wieniawskiego
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/nowoczesny-urzednik-kompetentny-urzednik
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/projekty/projekty-ktore-uzyskaly-wsparcie-na-podstawie-podpisanej-umowy-o-dofinansowanie-2007-2013/podkarpacie-stawia-na-zawodowcow
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telekomunikacyjną – 507,5 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, gospodarki 

komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom - 114 mln zł, nowoczesne technologie 

i informatyzacja – 26,6 mln zł, infrastrukturę sportową – 28,3 mln zł, edukację i wychowanie 

– 57,8 mln zł, ochronę zdrowia i pomoc społeczną - 12 mln zł, promocję, kulturę i turystykę – 

10,5 mln zł, pozostałe – 1,8 mln zł. Liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej to 

226 projektów. 

Gmina Miasto Rzeszów pozyskuje również środki z funduszy krajowych. Środki pozyskane ze 

środków krajowych Rzeszów wykorzystuje na: infrastrukturę sportową – 6,1 mln zł 

infrastrukturę drogową i telekomunikacyjną – 3,9 mln zł, Infrastruktura ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, energetyczna i zapobieganie zagrożeniom – 2,1 mln zł, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną – 0,2 mln zł, promocję kulturę i turystykę – 0,1 mln zł. Liczba 

projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych: 35 projektów. 

 

Najważniejsze inwestycje: 

 Kontynuacja modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego i Budowa Systemu 
Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic; 

 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4 to kwota 94 mln zł (w tym montaż 
ekranów za 25 mln zł) 

 Przebudowa ulic powiatowych w centrum Rzeszowa za prawie 26 mln zł; 

 Remont ul. Sikorskiego za 27 mln zł (w tym budowa ekranów akustycznych za prawie 
6,5 mln zł); 

 Budowa drogi łączącej ul. Podkarpacką z ul. Przemysłową czyli drogę krajową nr 9 z 
drogą ekspresową S19 na węźle w Kielanówce, oddana do użytku we wrześniu, 
kosztowała prawie 41 mln zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 
prawie 13 mln zł). Poprawiło to ruch    na ul. Podkarpackiej; 

 Budowa drogi łączącej ul. Lwowską z węzłem autostrady A 4 i z drogą ekspresową S19 
(wartość inwestycji to 81 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 60 
mln zł); 

 Budowa tunelu pod Al. Powstańców Warszawy – wartość projektu to 4,4 mln zł, 
połączy on ścieżkę rowerową z Lisiej Góry ze ścieżką rowerową na bulwarach i 
powstanie do końca obecnego roku; 

 Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i Okolic (okres 
realizacji to lata 2008 – 2014, wartość projektu to 415 mln zł, w tym dofinansowanie 
unijne 297 mln zł); 

 Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportu Drogowego na terenie Miasta 
Rzeszowa i okolic (okres realizacji lata 2010 -2014, wartość tego projektu 16 mln zł, w 
tym dofinansowanie unijne to prawie 12 mln zł); 

 Ważną inwestycja była budowa Fabryki Wody za kwotę prawie 170 mln zł (w tym 
dofinansowanie unijne w wysokości prawie 72 mln zł), dzięki której woda w 
rzeszowskich kranach nadaje się do picia bez przegotowania; 

 Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części Rzeszowa 
wartość tego projektu to prawie 51 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 34 mln zł), 
dzięki czemu podczas powodzi zachodnia część miasta nie została podtopiona; 

 Posiadamy 10 kompleksów boisk, w tym 5 typu Orlik po 1,5 mln zł każdy. Hala 
sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym. Na terenie Rzeszowa działa 
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samoobsługowa wypożyczalnia rowerów na 100 rowerów, docelowo przewidziano 20 
stacji bazowych; 

 Autostrada A4 – będą na niej węzły, z których będzie można zjechać lub wjechać na 
autostradę: wschodni – połączenie ronda Kuronia z tym węzłem, centralny – 
przedłużenie ulicy Warszawskiej i z dojazdem w granicy Rzeszowa z Gminą Świlcza; 

 Droga ekspresowa S19. 
 
Ad. 2 
  
Pytanie: Czy będzie budowane rondo na Słocinie (skrzyżowanie koło szkoły podstawowej  

i gimnazjum)? 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Po wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami osiedla  

doszliśmy do wniosku, że rondo byłoby niebezpieczne, dlatego umieściliśmy sygnalizację 

świetlną, zgodnie życzeniem mieszkańców. Nie przewidujemy budowy ronda w tym miejscu. 

Są światła i to  

w zupełności wystarczy. 

 

Pytanie: Rzeka Młynówka – dotarła do nas informacja, że został ogłoszony nieograniczony 

przetarg na opracowanie zagospodarowania wód opadowych rzeki Młynówka. Jest to 

fantastyczna dla nas informacja niemniej jednak zagospodarowanie rzeki, opracowanie 

dokumentacji, a potem realizacja tej dokumentacji będą rozciągnięte w czasie. Mamy 

ogromną prośbę do Pana Prezydenta o podjęcie wszelkich działań, żeby opracowanie tej 

dokumentacji i realizację tego projektu przyspieszyć. Temat ten  był niejednokrotnie 

poruszany na spotkaniach, pisaliśmy wiele listów do Prezydenta w sprawie 

zagospodarowania wód opadowych tej rzeki. W rejonie wylotu kolektora opadowego z 

Makro stan rzeki jest katastrofalny, brzegi są nie koszone (raz w roku były koszone), są 

zniszczone przez bobry również przez powódź z 2010 roku. Przy niewielkich opadach jej 

poziom gwałtowanie się podnosi. Są wydawane kolejne pozwolenia wodno – prawne na 

odprowadzenie wód opadowych z dużych powierzchni, z hipermarketów. Makro nie ma 

kolektora opadowego i to jest przyczyna szybkiego wzrostu poziomu wody. Również ze 

szpitala Pro – familia i z remontowanej ulicy Witolda odprowadzane są wody opadowe do 

Młynówki. Prosimy o przyspieszenie opracowania dokumentacji i realizację dokumentacji na 

zagospodarowanie wód opadowych z rzeki Młynówka.  

Odpowiedź Dyrektor Homa: Szanowni Państwo, na wiosnę tego roku, w marcu (2012 r.) 

zostało podpisane porozumienie między samorządem wojewódzkim, a Prezydentem i 

wójtem gminy Krasne o przystąpieniu do regulacji rzeki Młynówka. W wyniku tego został 

ogłoszony przetarg, wyłoniony wykonawca na opracowanie tej dokumentacji i termin 

wynikający z podpisanej umowy z wyłonionym wykonawcą tj. 7 grudzień 2012 r. ma być 

gotowa dokumentacja. Niezależnie od tego podjęte zostały już starania związane z 

poszukiwaniem środków na realizacje tego przedsięwzięcia i w związku z tym zgłoszony już 

został przez miasto wniosek do programu „Górna Wisła”, w którym to przewidziane są środki 

na realizację między innymi tego rodzaju przedsięwzięć. Niezależnie od tego Pan Prezydent 
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podjął decyzję o zwiększeniu środków z budżetu miasta na bieżące utrzymanie Młynówki ( w 

tym roku) do 100 tysięcy złotych, z tego 5 tysięcy zostało wydane na bieżącą konserwację 

Przyrwy, a 95 tysięcy złotych na konserwację Młynówki. Na długości około 6 km rzeka 

Młynówka w lipcu i we wrześniu tego roku została poddana bieżącej konserwacji przez 

Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych. Pan Jęczmionka 2 lub 3 lata temu dokonał 

przeglądu wydanych pozwoleń wodno – prawnych i takie pozwolenia nie były wydawane. 

Przykładem tego w ostatnich latach są problemy Wikany i nowo wybudowanego Instytutu 

Pastoralnego, który nie uzyskał pozwolenia na bezpośrednie wprowadzanie wód do 

Młynówki tylko zobowiązany został do budowy zbiorników retencyjnych. 

 Pozwoleń wodno – prawnych na bezpośrednie odprowadzenie wód do Młynówki nie 

wydajemy. 

Mieszkaniec I: To nieprawda. Na odcinku 200 m znajduje się kilka spustów wodnych: z 

Makro, Pro – familii, Klimawentexu i z ul. Witolda. Wody opadowe spływają rowem do 

Młynówki. 

Prezydent: Proszę Państwa nie mówię, że będziemy zmieniać układ stosunków wodnych na 

osiedlu, tylko, że nie wydajemy nowych pozwoleń wodno – prawnych. Nie będziemy 

zamykać wylotów wodny, dla tych, którzy już wcześniej w ten sposób mieli rozwiązany 

problem gospodarki wodnej.   

 

Mieszkaniec I: Proszę o regulację Młynówki, ponieważ woda rozmywa wały. Przy 

jednogodzinnym deszczu woda wylewa z rzeki i zalewa posesje mieszkańców.  

Prezydent: W tym roku na pewno będzie gotowa dokumentacja na regulację Młynówki. 

Mieszkaniec II: W takim razie w przypadku zalania naszych posesji będziemy prosić o 

odszkodowania. Sprawa dotycząca rzeczki Młynówki jest dyskutowana od lat. Prosimy o 

doraźną pomoc, o komisję, która na miejscu będzie mogła sprawdzić jaki jest stan faktyczny 

rzeki i o tym, że znajduje się tam wylot kolektora opadowego z Makro. Boimy się, że 

zostaniemy zatopieni. 

Prezydent: Zdajemy sobie sprawę, że macie Państwo ciężkie warunki. Miasto będzie 

dokładać wszelkich starań żeby Urząd Marszałkowski zajął się rzeką Młynówką. 

Są jeszcze inne „palące” tematy, między innymi mały chodnik przy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich i parking przy ulicy Paderewskiego. Pan Dyrektor Magdoń poinformuje 

Państwa kiedy to będzie zrobione. 

Dyrektor Magdoń Miejski Zarząd Dróg: Część chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 

nie wymagająca pozwoleń na budowę, została wykonana. Natomiast w chwili obecnej, po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę, została wszczęta procedura przetargowa w celu złożenia 

ofert na wykonanie tego chodnika i jest to połowa tego miesiąca z terminem zakończenia do 

końca listopada i jego skończenie do połowy grudnia. Natomiast w związku z przebudową 

ulicy Witolda została wszczęta procedura dotycząca wykonania parkingu (okolice parku), po 

zakończeniu przebudowy ul. Witolda parking będzie zrobiony. W chwili obecnej trwa 

procedura dokumentacyjna. 
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Mieszkaniec: Występowaliśmy do MZD o wyasfaltowanie zjazdu z ul. Wąsacza, otrzymaliśmy 

odpowiedź, że będzie ona w utrzymaniu kamienistym.  Jest to spadek 45 st. i przy każdej 

ulewie nawierzchnia ta jest zmywana. Prosimy o wyasfaltowanie tej ulicy.  

Ulica Św. Marcina – do MZD wysłaliśmy pismo, w którym zwróciliśmy się z prośbą o budowę 

chodnika. MZD przychylił się do naszej prośby i stwierdził, że będzie starał się o 

dofinansowanie tej inwestycji. Prosimy o realizację. 

Ulica Wąsacza – nie są odwożone nieczystości.  Prosimy o zakup samochodu, który mógłby 

odbierać nieczystości z naszych posesji. 

Dyrektor MZD: ul. Wąsacza jest zbyt wąska, żeby pojazdy MPGiK mogły wjechać. W budżecie 

na 2013 r. przewidziane jest asfaltowanie tej ulicy.  

 

Pytanie: Kiedy zostanie nałożona nakładki asfaltowej na ulice: Niemaszków i Szajerów? Czy 

nie można byłoby doświetlić większą ilością lamp ulicy Wieniawskiego? 

Odpowiedź Dyrektor MZD: Jeżeli chodzi o wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szajerów – 

jest położona na gruntach prywatnych. W budżecie na 2013 r. jest przewidziane wykonanie  

nakładki na ul. Niemaszków. W sprawie doświetlenia nie ma większych problemów, tam 

gdzie jest to możliwe będziemy robili – na 2013 r. jest przewidziane ok. 700 tys. na cele 

doświetlenia. 

Prezydent: Jeżeli dana ulica położona jest na terenach (działkach) prywatnych to proszę 

osoby zainteresowane żeby dla dobra wspólnego przekazać taką działkę miastu i wtedy 

będzie można zrobić nawierzchnie tam gdzie potrzeba. Jako miasto nie możemy wejść na 

teren prywatny bez zgody właściciela. 

 

Mieszkaniec: Ul. Rodziny Kąkolów – podziękowanie za doraźne wsparcie w kwestii poprawy 

nawierzchni na naszej ulicy i prosimy o dalszą poprawę jakości tej nawierzchni. Prośba o 

budowę kanalizacji na ulicy.  

Ul. Św. Marcina – prośba o połączenia komunikacji autobusowej i poszerzenie ulicy na 

odcinku około 3 km. 

Ul. Pileckich – prośba o wyasfaltowanie w celu ułatwienia przejazdu, skomunikowanie                      

z ul. Św. Marcina. 

Odpowiedź Dyrektor MZD: Jeśli chodzi o ul. Św. Marcina to będziemy starać się o jej 

przedłużenie, utworzenie chodników i skomunikowanie jej z pozostałymi ulicami. 

Przewidziane jest nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Pileckich i będziemy starać się 

wykonać ją w przyszłym roku. 

 

Pytanie: Czy będzie sygnalizacja świetlna w okolicach salonu Volkswagena (skrzyżowanie)? 

Prezydent: Ujmiemy to w budżecie na przyszły rok. 

 

Pytanie: Czy będzie rozbudowywana ulica ks. Daniela Sulikowskiego? 
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Odpowiedź Dyrektor MZD: Po interwencji mieszkańców jest planowana przebudowa tej 

ulicy – poszerzenie i wykonanie nakładki asfaltowej. W budżecie na przyszły rok jest 

przewidziana kwota na ten cel. Przygotowywana jest dokumentacja w tej sprawie. 

 

Mieszkaniec: Prośba o wykonanie chodnika przy ulicy Powstańców Listopadowych, 

przynajmniej od ulicy Armii Krajowej do bloków, dla bezpieczeństwa mieszkańców, a w 

szczególności dzieci wracających ze szkół. Właściciel działki przy salonie Volkswagena jest 

gotowy oddać część terenu pod budowę chodnika. Czekamy już 6 lat i prosimy chociaż o 

kawałek takiego chodnika. Złożyliśmy ponad 150 podpisów do Pana Prezydenta w sprawie 

chodnika i świateł.  

Prezydent: Środki na ten cel ujmiemy w budżecie na przyszły rok. Będziemy starali się jak 

najszybciej zrealizować ten cel. 

 

Mieszkaniec: Ul. Wallis – jest to ulica prywatna, w tamtym roku wystosowaliśmy pismo do 

dyrektora BGM-u o przejęcie tej ul. przez miasto, jednak sprawa nadal jest w toku i przeciąga 

się. Prosimy o ustalenie spadkobierców tej ulicy i przejęcie jej przez miasto. Dyr. Magdoń jest 

nieugięty i tłumaczy, że jeśli jest to teren prywatny to miasto nie może tam wejść. Droga jest 

w bardzo złym stanie, nie jest odśnieżana w związku z tym prosimy o postępy w tej sprawie. 

Podobnie na ul. Szajerów – nie ma spadkobierców, ponieważ wszyscy już zmarli, proces z 

przejęciem tego terenu przez miasto przedłuża się. Prosimy o przyspieszenie spraw 

spadkowych. 

Odpowiedź Dyrektor Tarnowski BGM: Jest robiona dokumentacja na obie drogi. Jeżeli 

chodzi o ul. Wallis to z dokumentacji wynika, że jest ona współwłasnością około 50 osób z 

tego większość z tych osób nie żyje. To nie jest nasz wymysł, że musimy szukać tych 

spadkobierców. Robimy wszystko, żeby ich znaleźć jak najszybciej. Jesteśmy na etapie 

ustalania wszystkich spadkobierców w celu przyspieszenia sprawy. Jeżeli chodzi o ul. 

Szajerów to sprawa jest prostsza, bo jest mniej właścicieli. Dokumentacja w tej sprawie 

wpłynie do sądu w przeciągu 2 do 3 miesięcy.  

Pytanie: Czy to samo dotyczy ulicy (jest jeszcze bez nazwy) następnej od Szajerów? 

Odpowiedź Dyrektor BGM: Tam tez jest robiona dokumentacja, jest to droga prywatna, 

rozmawialiśmy z właścicielem, jesteśmy chętni przejąć drogę ale nieodpłatnie. 

Prezydent Ustrobiński: Za drogi, które leżą na gruntach prywatnych odpowiadają ich 

właściciele. Przepisy prawa nie pozwalają na wydawanie pieniędzy publicznych na drogi 

położone na gruntach prywatnych. Należy ustalić właścicieli danego gruntu żebyśmy jako 

miasto mogli wybudować tam drogę, odśnieżać, oświetlać itp. Póki co jest to własność 

prywatna. 

Mieszkaniec: Nie do końca rozumiemy tą sytuację. Drogi te ulegają stopniowej destrukcji, ich 

stan jest fatalny. Od kogo będziemy mogli żądać odszkodowań w przypadku np. złamania 

nogi i czy w ogóle te ulice będą odśnieżane w zimie? Kiedy mieszkańcy otrzymywali 

pozwolenia na budowę (przed włączeniem Słociny do Rzeszowa) nie było takiego problemu z 

własnością gruntów.  
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Prezydent Ustrobiński: W ostatnich czasach zmieniły się przepisy prawne. Kiedyś żeby mieć 

dostęp do drogi publicznej wystarczyło mieć umowę cywilno – prawną z właścicielem i 

dołączyć do dokumentów związanych o wydanie pozwolenia na budowę. Od około 10 lat jest 

wymóg, że dostęp do drogi publicznej musi być wpisany w akt notarialny (służebność). I stąd 

się bierze problem, że jest kwestia dłuższa przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.  

Mieszkaniec: Kiedyś drogi takie były łatane, gmina o nie dbała, a teraz  jesteśmy 

pozostawieni sami sobie. 

Dyrektor Wydziału Architektury Skotnicki: Przed wydaniem pozwolenia na budowę, w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (a taki jest właśnie 

na Słocinie), trzeba wydać decyzję o warunkach zabudowy. W tej decyzji uwarunkowane jest 

udokumentowanie dostępu do drogi publicznej. W wielu takich konfliktowych przypadkach 

nie ma służebności przejazdu przez te nieruchomości prywatne, ani działka objęta wnioskiem 

o decyzje o warunkach zabudowy nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej ani 

właściciel tej działki nie jest współwłaścicielem drogi wewnętrznej (użytek drogowy). Nie ma 

możliwości dyskutowania z przepisami prawnymi. Nie ma możliwości innej interpretacji tych 

przepisów. 

Prezydent Ferenc: Sprawa jest do rozwiązania.  

 

Mieszkaniec: Prośba o wykup działek przez miasto w okolicy ulic: Powstańców 

Listopadowych i Styczniowych oraz Sowińskiego.  

Odpowiedź Dyr. Tarnowski: Jeśli chodzi o wykup działki pod budowę drogi to staramy się 

zawsze nabyć taką, w zakresie takim jaka jest potrzeba.  

Prezydent Ferenc: Nie mogę wydać decyzji na zakup terenu, który jest niepotrzebny.  

 

Mieszkaniec: Ul. Św. Marcina – problem z kanalizacją sanitarna. W 2008 r. rozpoczęto 

wykonywanie projektu kolektora kanalizacyjnego, który ma połączyć ul. Paderewskiego                   

z ul. Św. Marcina (około 2600 m). Ciągle pojawiają się przeszkody w rozpoczęciu budowy 

tego odcinka. Jedną z tych przeszkód jest problem z działką w odległości około 100 m od             

ul. Św. Marcina, przez którą ma przebiegać kolektor (działka miasta). Proszę o przyspieszenie 

wydania pozwolenia na budowę tego odcinka kolektora.  

Odpowiedź Prezydent Ustrobiński: Projekt budowlany jest gotowy, inwestycja zostanie 

zrealizowana. 

 

Pytanie: Kiedy Słocina będzie miała plan przestrzennego zagospodarowania? 

Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury: Obecnie opracowywany jest plan ogólny tzw. 

studium kierunku zagospodarowania przestrzennego. Plan będzie udostępniony do wglądu 

mieszkańcom po zakończeniu jego tworzenia czyli w połowie 2013 roku. 

 

Pytanie: Czy drogi, które są prawnie nieuregulowane będą odśnieżane? 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Drogi gminne będą odśnieżane, natomiast w sprawie dróg 

nieuregulowanych prawnie będziemy rozmawiać i robić wszystko żeby doprowadzić do ich 
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prawnej regulacji i wtedy będą one odśnieżane. Należy uregulować sprawę własności tych 

dróg. 

 

Pytanie: Ul. Św. Marcina – prośba o wykonanie drogi na końcowym odcinku tej ulicy, 

ponieważ w okresie zimowy praktycznie nie ma tam dojazdu, wozy, które wypompowują 

szambo nie chcą dojeżdżać w to miejsce przez co jesteśmy w trudnej sytuacji. Dopóki nie 

będzie wykonana kanalizacja prosimy o kawałek tej drogi.  

Dyrektor Magdoń MZD: Postaramy się przychylić się do Państwa prośby, aby doraźnie 

pomóc w tej sytuacji.  

 

Mieszkaniec: Prośba o chodnik od kapliczki Św. Rocha do nowej parafii p.w. bł. W. Findysza  

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Chodnik trzeba budować aż do granicy z Chmielnikiem.  

 

Pytanie: Problem z nawierzchnią i odśnieżaniem ul. Szajerów, czy będzie odśnieżana? 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Mówiłem już wielokrotnie, że drogi gminne będą odśnieżane, 

natomiast na tereny prywatne nie mam prawa wjechać. Nie mogę obiecać, że będę odśnieżał 

te drogi. Podjęte zostaną starania o przejęcie terenów należących do osób prywatnych. 

Zapraszam Pana do biura na spotkanie w tej sprawie. 

 

Mieszkaniec: Prośba o chodnik i oświetlenie przy ul. Św. Rocha w kierunku na Chmielnik, 

ponieważ jest niebezpiecznie, wąskie pobocze, ciemno. Zebrano podpisy w parafii                           

p.w. bł. W. Findysza w tej sprawie. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Są decyzje w tej sprawie, chodnik będzie robiony.  

 

Pytanie: Czy planowany jest wykup działek w rejonie ul. Betańskiego?  

Odpowiedź Dyr. Tarnowski: ul. Betańskiego jest częściowo ulicą gminną, a częściowo w 

pozsiadaniu prywatnych inwestorów. Rozmawiałem z prezesami tej firmy by przekazali 

działki na rzecz miasta.  

 

Mieszkaniec: Prośba o zagospodarowanie I części ul. Św. Marcina – najwięcej uczęszczana. 

Jest ona zbyt wąska szczególnie na odcinku przy wyjeździe na ul Św. Rocha. Brakuje pobocza 

przez co jest niebezpiecznie.  

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Będziemy kolejne zadania realizować.  

 

Pytanie: Czy będzie doprowadzona kanalizacja do końca ul. Św. Rocha? Prośba o ławeczkę na 

przystanku przy ul. Św. Rocha.  

Odpowiedź Dyrektor MPWiK: Wpłynęło pismo od mieszkańców z prośbą o połączenie 

kanalizacji z ul. Św. Rocha z Chmielnikiem. Zapraszam na rozmowę do mojego gabinetu 

odnośnie odcinka kanalizacji, o który Państwu konkretnie chodzi. Jeśli jest to jakiś krótki 

odcinek to nie ma problemu.  



Strona 10 z 12 
 

Odpowiedź Dyr. Dziągwa ZTM: Jeśli chodzi o ławeczkę na przystanku to postaramy się ją 

umieścić najpóźniej w przyszłym tygodniu. 

Prezydent Ferenc: Nie w przyszłym tygodniu tylko jutro. 

 

Pytanie: Czy jest planowanie poszerzenie jezdni od świateł przy ul. Słocińskiej? Jaka jest 

przyczyna, że na ul. Wielkopolskiej od świateł do kościoła stoi woda? Ul. Słocińska jest za 

wąska, kratki ściekowe źle działają, w pewnych miejscach gromadzi się dużo wody.  

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Faktycznie ul. Słocińska jest wąska i brakuje chodników. 

Będziemy starali się to zrobić.  

Dyrektor MZD: Problemy zgłaszane przez mieszkańców ul. Słocińskiej będą brane pod 

uwagę.  

W sprawie zastoju wody – sprawdzimy to.  

 

Mieszkaniec: Prośba o rozwiązanie problemu z dzikim wysypiskiem gruzu przy ul. Na Jaworze 

(na przeciwko cmentarza) 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Przyglądniemy się tej sprawie. 

 

Pytanie: Czy będzie MKS na ul. Św. Marcina? 

Odpowiedź Dyr. Dziągwa ZTM: Brana jest pod uwagę ta sprawa. Droga jest jednak zbyt 

wąska i zła nawierzchnia żeby mogły poruszać się tam autobusy. Podobnie jest z ul. 

Wieniawskiego. Planowane jest, że być może w przyszłym roku zostaną uruchomione 

połączenia z tymi ulicami.  

 

Pytanie: Kto jest odpowiedzialny za pojemniki na odzież? Rzeczy z nich wysypują się i walają 

po ziemi.  

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Prezydent odpowiada za tą sprawę, za ład w mieście. Musimy 

uporządkować to. 

Pracownik Miejskiego Zarządu Zieleni: Pojemniki będą sukcesywnie usuwane.  

 

Pytanie: Na jakim etapie jest projektowanie nowej drogi łączącej Zalesie z ul. Św. Rocha (do 

E4)? 

Odpowiedź Dyrektor Wydziału Architektury: Ten projekt jest na etapie usprawniania, jest to 

bardzo ważne połączenie. Sprawa będzie rozpatrywana.  

 

Pytanie: Czy Rzeszów ma swoją wizję urbanistyczną rozwoju miasta? Wydaje się za dużo 

pozwoleń na budowę. Teren przy ul. Wallis, Szajerów i Chłapowskich jest ciągle 

zabudowywany, nie ma jednak dobrych rozwiązań komunikacyjnych, wjazd do tych ulic jest 

tylko jedną, wąska drogą. Istnieje też problem odprowadzania wód deszczowych z tych ulic, 

brakuje rowów, odprowadzanie wód jest całkiem przypadkowe („na dziko”). Powstają nowe 

budynki, bloki i problem z tym odprowadzeniem pogłębia się. 
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Odpowiedź Prezydent Ferenc: Gdy Słocina nie była przyłączona do miasta było dużo gorzej. 

Było dużo błota i wody.  

Odpowiedź Dyrektor Homa: 7 km rowów melioracyjnych zostało zrobione w 2012 r. na 

Słocinie.  

W chwili obecnej realizowana jest duża inwestycja dotycząca regulacji rzek w mieście, 

między innymi regulacja Młynówki i Przyrwy.  

 

Proboszcz parafii p.w. św. Rocha i Marcina: Na Słocinie istnieje duży problem z własnością 

działek. Kupując teren na tym osiedlu należy sprawdzić czyją własnością jest dana działka, czy 

wpisano w księgi wieczyste.  

Wyremontowany parking przy kościele jest zamykany w dni powszednie, po to żeby nie 

zatrzymywały się tam ciężkie auta z ładunkiem, ludzie przetrzymywali na tym parkingu różne 

materiały budowlane. Po remoncie, gdy zrobiono nowa kostkę, nie możemy pozwolić na jej 

niszczenie. Parking jest czynny w niedzielę i święta.  

Mieszaniec: Proszę proboszcza o otwarcie parkingu przy kościele przed mszą wieczorną w 

dni powszednie. 

Odpowiedź proboszcz: Parking będzie otworzony przed mszami wieczornymi.  

 

Mieszkaniec: Prośba o utwardzenie drogi koło remontowanej ul.Witolda (drobna dróżka). 

Odpowiedź Prezydent Ferenc: Będziemy mieli tą sprawę na uwadze. 

 

Pytanie: Ul. Jaklińskiej – kiedy będzie asfalt na tej ulicy? Podczas deszczu droga jest ciężka do 

przejścia. 

Odpowiedź Dyrektor Magdoń MZD: Część tej ulicy jest prywatnym terenem. Mniejsza część 

ul. Jaklińskiej, która jest w posiadaniu miasta będzie remontowana. Postaramy się rozwiązać 

ta sprawę. 

 

Pytanie: Kiedy ruszy budowa wodociągu przy ul. Powstańców Listopadowych (od DPS-u) – 

krótki odcinek?  Od dawna tamten teren jest zalewany.  

Odpowiedź MPWiK: Projekt budowy wodociągu jest planowany na 2013 r.  

 

Pytanie: Ul. Wieniawskiego – jakie są plany przebudowy tej ulicy? 

Odpowiedź Dyrektor Magdoń MZD: W budżecie na 2013 r. przewidziane są środki na 

przebudowę ul. Wieniawskiego. 

 

Pytanie: ul. Św. Faustyny – kiedy zostanie zrobione oświetlenie i nawierzchnia asfaltowa? 

Odpowiedź Dyrektor Magdoń MZD: W przyszłym roku jest przewidziana realizacja 

powyższych inwestycji.  

 

Pytanie: Czy są plany rozbudowy ul. Powstańców Styczniowych, ponieważ jest za wąska? Czy 

będzie droga jednokierunkowa? 
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Odpowiedź Prezydent Ferenc: Nie będzie tam drogi jednokierunkowej, nie chce żeby 

mieszkańcy jeździli dookoła. 

 

Pytanie: Okolice ul. Wieniawskiego – skąd pochodzi woda, miejska czy ze studni? 

Wolelibyśmy miejską. 

Odpowiedź Dyrektor MPWiK: Woda jest mieszana – ze studni głębinowej i trochę z miasta 

(woda ulega częściowemu zmieszaniu z 2 pierścieni). Prośba będzie rozpatrywana. 

 

Pytanie: Park na Słocinie – wyburzane są szopy po GSie, co tam jest przewidywane? 

 Odpowiedź Prezydent Ferenc: Będzie tam przedszkole.  

 

 

 

Protokołowała: 

Gabriela Niżańska    

 

 

 

 


