
Protokol 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjc;tymi rozwil}zaniami w projekcie 
Miejscowego P1anu Zagospodarowania Przestrzennego N .. 228114/2011 pod tereoy 

u:dugowe pn)' ut B~TnaTt\)"r.~kiej w Rz.e-s'l.owlt; 

Protok61 sporzCJdzono w dniu 12 grudnia 2013 r w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul S~owacki ego 9 w Rzeszowie, przez pracownika Biufa Rozwoju Miasta 
w Rzeszowie. 

Na podstawie art ] 7 pkt 9 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowanju przestrzennym 
(Oz. U. z 2012 r, poz. 647 z puin. zm) w dniu 19 grudnia 2013 r , w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9, przeprowadzono dysku~i~ publiczn~ nad rozwi ~zaniamj 

przyj~tymj w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 228/14/2011 pod tereny ustug,owe przy uL BemardYilskiej w Rzeszowie. 

Protok61 z dyskusji publ icznej sporz'!dzony zosta~ na podstawie §11 pkt 15 
rozporzCJdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego 
zakresu projektu ffileJscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakres 
przedmiotowy protokolu obejmuje projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 2281\41201 1 pod tereny us{ugowe przy ul. Bernardynskiej w Rzeszowie 
oraz prognozy oddzialywania na srodowisko, sporzCJdzonej na potrzeby niniejszego planu. 
Zakres podmiotowy normuje art. ] 7 pkt 9 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tj. dyskusja dotyczy wyhtcznie przyjytych w projekcie planu rozwiqzan. 
Ewentualne lIwagi dotyczqce prognozy zgodnie z ustaw'l z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 
o udostypn ianiu informacj i 0 srodowisku i jego ochrorue, udziale spcleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 	0 ocenach oddzialywani a na srodowisko (Oz. U. 2008 nr 199 poz 1227), 
awarte zostaly w protokole. 

I. 
Lista obecnosci stanowi za!~cznik do protokolu 
Otwarcie dyskusji publicznej j powitanie zgromadzonych nastqpHo 0 godz. 1 oj 5 

11. 
Zagadnienia Qoruszone w dyskusi i: 

Pani mg." inz. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor BiUl"a Rozwoju Miasta Rzeszowa 
prowadz'lca dyskusjy publicznq., przywita!a zebranych 

Projektant planu Pan mgr inz. arch. Radoslaw Baranski: zapoznal zebranych 
z planszami pomocniczymi opracowanymi na potrzeby planu, tj ., inwentaryzacji 
urbanistycznej i infrastruktury technicznej, struktury wlasnosci, planszy wydanych decyzji 
Przedstawit rysunek Studium dla terenu planu i terenuw sq.sied nich, ukazujq.c powi¥ania 
terenu planu z otoczeniem , Zaprezentowalponadto wizualizacjtt terellU Z proponowan8: form8: 
zabudowy. Omowit ruezbydoy zakres ustalen planu zgodnie z §4 Rozporzqdzenia Ministra 
lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uzasadniajqc jednoczesnie wybrane parametry i zapisy 
ustalen planu 



Z uwagi na brak pytan do projeJ...'tli planu, projektant planu podzil(kowal za przybycie 
wszystki m zebranym i 0 godzinie 1100 zakonczyl dyskusjy publicznc!-. 

III. Ustalenia z dyskusji : 
1) Uczestn icy zapoznali silt z ustaleniami projektu pJanu 
2) Uczestnicy dyskusji nie wniesli zastrzezenia i uwagi do ustalen przyjl(tych w projekcie 

planu . 

Protok6t sporz'tdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem 
1) dla Prezydenta Miasta, 
2) do dokumentacj i pl anistycznej , 
3) do publicznego wgl(}du . 

Protok6t zawiera 2 ponumerowane strony 

Rzesz6w, .. . .. . .. . . . . .. r. 
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