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PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemyslowej i Boya

Zelenskiego w Rzeszowie. 

Protok6l zostal sporzqdzony w dniu 24 kwietnia 2014 r., w Siurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renaty Mical, pracownika SRMR. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrze'nnym (Oz. U. z 2012 poz. 647, z p6Zn. zm.) przeprowadzono dyskusjy publicznq nad 
rozwiqzaniami przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 219/5/20 I I w rejonie ulic Przemyslowej i Soya - Zelenskiego w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej nastqpilo 0 godz. 910. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani Lidia Szczepanek, zastypca Oyrektora BRMR, ul. Slowackiego 9, Rzesz6w. 
Pani Lidia Szczepanek, przywitala osoby przybyle na spotkanie i poinformowala 0 temacie dyskusji 
publicznej. Nastypnie poprosila 0 zabranie glosu projektanta planu paniq mgr inz. arch. Elzbiety 
Kruczek i zaprezentowanie projektu MPZP w rejonie ul. Przemyslowej i Soya - Zelenskiego. 

2. Pani ElZbieta Kruczek - projektant planu, przedstawila projekt planu, wskazala obszar objyty 
opracowaniem i jego usytuowanie w przestrzeni miasta. Planem objyto obszar 0 powierzchni okolo 
5,40 ha, kt6ry zlokalizowany jest w zachodniej czysci miasta, w rejonie ulic Przemyslowej i Soya -
Zelenskiego. Ola cZysci tego obszaru obowiqzuje MPZP Nr 94/2/2005 przy ul. Przemyslowej 
w Rzeszowie, 0 pow. ok. 4,34 ha, uchwalony przez Rady Miasta Rzeszowa w dniu II lipca 2006 r. 
W aktualnie obowiqzujqcym miejscowym planie Nr 94/2/2005, obszar 0 pow. ok. 3,55 ha 
przeznaczony jest pod zabudowy uslugowq lub obiekty handlowe 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 
2000m2

, 0 symbolu UC. Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 94/2/2005 przy ul. Przemyslowej, wystqpil inwestor, w zwiqzku 
ze swoimi zamierzeniami inwestycyjnymi. Rada Miasta Rzeszowa w dniu 29 marca 2011 r. podjyla 
uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 219/5/20 II w rejonie ulic Przemyslowej i Boya-Zelenskiego w Rzeszowie. 
Przedmiotem opracowania miejscowego planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w zwiqzku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami wystypujqcymi na terenie objytym 
planem. 

W trakcie prezentacji pani Elzbieta Kruczek przedstawila plansze sporzqdzone na potrzeby 
planu tj. inwentaryzacj i urbanistycznej terenu, struktury wlasnosci oraz infrastruktury 
i powiqzan komunikacyjnych, a takZe plansza struktury funkcjonalno - przestrzennej obowiqzujqcego 
Studium. W dalszej czysci prezentacji om6wione zostaly: projekt rysunku planu i przyjyte oznaczenia 
og61ne i szczeg6lowe, ustalenia dotyczqce przeznaczenia teren6w, oraz przyjyte wskazniki i parametry 
techniczne, zasady ksztaltowania zabudowy, zasady poddzialu na dzialki budowlane. 
W granicach planu wyznaczone zostaly tereny 0 roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach 
zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1) UC.I - tereny zabudowy uslugowej, z dopuszczeniem lokalizacji obiekt6w handlowych 
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2,o powierzchni okolo 4,60 ha; 
2) ZP.I - teren zieleni urzqdzonej 0 powierzchni okolo 0,23 ha; 
3) KOL.I - teren drogi publicznej lokalnej, 0 powierzchni okolo 0,20 ha; 
4) KOW.I - teren drogi wewnytrznej, 0 powierzchni okolo 0,28 ha. 
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Pani Elzbieta Kruczek dodala, ze projekt planu uzyskal pozytywnq opiniy MKUA oraz niezbydne 

uzgodnienia. Uwagi mozna skladae do 27 maja 2014 r. 

3. 	 Pan Andrzej Dec Przewodnicz~cy Rady Miasta Rzeszowa poprosil 0 wyjasnienie dlaczego 

nie dopuszcza siy podzialu na dzialki mniejsze niz 1,5 ha? 

W odpowiedzi: Pani Elibieta Kruczek wyjasnila, ze minimalna wielkose dzialki w MPZP 

Nr 94/2/2005 wynosila 1,6 ha. W projekcie MPZP Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemyslowej i Boya 

- Zelenskiego w Rzeszowie ustalono, ze dzialki budowlane nie powinny bye mniejsze niz 1,5 ha, co 

jest dostosowane do planowanego przeznaczenia terenu pod zabudowy usrugOWq, z dopuszczeniem 

lokalizacji obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedaZy powyzej 2000m2
. NaleZy zaznaczye, ze 

dopuszcza siy wydzielenie dzialek mniejszych pod obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej, 

drogi wewnytrzne i obiekty zwiqzane z obslugq uczestnik6w ruchu. 

Pani Lidia Szczepanek, zastcrpca Dyrektora BRMR przypomniala 0 mozliwosci skladania uwag do 

projektu planu, do dnia 27 maja 2014 r.. Po upewnieniu siy, ze nie ma wiycej pytan, zakonczyla 

dyskusjy publicznq i podziykowala zebranym za udzial w spotkaniu. 

Zakonczenie dyskusj i nastqpilo 0 godz. 930. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany Studium 

i procedurqjego sporzqdzania i nie wnieSli zastrzezen . 

Protok6l sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

I) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdll . 

Protok6l zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 25 kwietnia 2014 r._ 
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