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PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie 


Nr 245/13/2012 przy ul. Kopisto. 


Protok61 zosta1 sporz<j.dzony w dniu 23 lipca 2014 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
u1. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renaty Mica1, pracownika BRMR. 


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Oz. U. z 2012 poz. 647, z pozn . zm.) przeprowadzono dyskusjy publiczn<j. nad 

rozwi<j.Zaniami przyjytymi w projekcie Nr 245 / 13/2012 w rejonie u1. Kopisto w Rzeszowie. 


I. Lista obecnosci stanowi za1<j.cznik do protokoru. 

Otwarcie dyskusji publicznej nast<j.pi1o 0 godz. 1010. 

II. Gtos w dyskusji zabrali: 

Pani Anna Rainczuk, Oyrektor BRMR, u1. Slowackiego 9, Rzesz6w. 

Pani Oyrektor Anna Rainczuk, przywitala osoby przybyle na spotkanie i poinformowala 0 temacie 

dyskusji publicznej. Nastypnie poprosila 0 zabranie glosu pani<j. mgr inz. arch. Elzbiety Kruczek 

i zaprezentowanie projektu MPZP w rejonie u1. Kopisto. 


Pani EI:ibieta Kruczek - projektant planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, powitala zebrane 
osoby, nastypnie wprowadzita w zagadnienia dotycz<j.ce przedmiotu dyskusji. 
Projekt planu Nr 245/ 13/2012 przy u1. Kopisto obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 1,44 ha, 
po1ozony w prawobrzeznej cZysci Rzeszowa, na osiedlu Nowe Miasto. Uchwaly w sprawie 
przyst<j.pienia do sporz<j.dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 245/1 3/2012 
podjyta Rada Miasta Rzeszowa w dniu 4 grudnia 2012 r. Na przedmiotowym obszarze, stanowi<j.cym 
przestrzenn<j. ca1osc, obowi<j.zuj<j. obecnie dwa odrybne plany: cZysc p6lnocna, 0 powierzchni oko1o 
1,08 ha, objyta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 86116/2004 w rejonie 
ul. Karowej i Kopisto w Rzeszowie, uchwalonym w 2006 r., wraz ze zmian<j. Nr 151 /6-A/2007 
uchwalon<j. w 2008 r., natomiast CZySC porudniowa 0 powierzchni okolo 0,33 ha, objyta jest 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 151 /6-B/2007 w rejonie ul. Karowej 
i Kopisto , uchwalonym w 2008 r. 

Studium Uwarunkow3l1 i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, 
przewiduje w projektowanej strukturze funkcjonalno - przestrzennej , na przedmiotowym obszarze, 
uslugi centrotworcze, w tym usrugi komercyjne. 
Obszar objyty planem polozony jest w dzielnicy mieszkaniowo - uslugowej pomiydzy dwoma 
dominuj<j.cymi obiektami: galeri<j. Millenium Hall i hotelem Prezydent. Istniej<j.cy, na obszarze objytym 
planem, salon Mercedesa odbiega gabarytami od obiektow zlokalizowanych na dzialkach s<j.siednich. 
Tereny S<j. w1asnosci<j. podmiotow gospodarczych, Gminy Miasto Rzeszow, oraz osob prywatnych. 
Z wnioskiem 0 sporz<j.dzenie nowego planu byd<j.cego zmian<j. Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 86/ 16/2004 w rejonie ul. Karowej i Kopisto w Rzeszowie, wyst<j.pil wlasciciel 
cZysci dzia1ek objytych tym planem, ktory nosi siy z zamiarem rozbudowy istniej<j.cego zesporu 
usrugowego. Zamierzenie inwestycyjne uwarunkowane jest zmian<j. prawa miejscowego w zakresie 
zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczegolnosci nieprzekraczalnej linii zabudowy. 
W granicach planu wyznaczone zostaty tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1). UC - tereny zabudowy usrugowej - UC.l i UC.2 0 l<j.cznej powierzchni okolo 1,32 ha; 
2). KX.I - teren ogolnodostypnego ci<j.gu pieszego, 0 powierzchni oko1o 0,12 ha. 
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W zwi,gku z zaproponowanym w plan ie, przebiegiem nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ul. 
Kopisto istniejqcy salon Mercedesa po rozbudowie nie bydzie kolidowa~ z budynkiem Millenium Hall. 

Pani Elibieta Kruczek poinformowala, ze projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 245/ 13/2012 przy ul. Kopi sto, uzyskal wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia 
oraz, ze od 10 lipca do 22 sierpnia 2014 r. odbywa siy wy~ozenie do publicznego wglqdu projektu 
planu. 

Pani Anna Rainczuk, Dyrektor BRMR przypomniala 0 mozliwosci skladania uwag do projektu 
planu, do dnia 22 sierpnia 2014 r. Po upewnieniu siy, ze nie ma wiycej pytan, zakonczyla dyskusjy 

publicznq i podziykowa~a zebranym za udzial w spotkaniu. 

Zakonczenie dyskusji nastqpilo 0 godz. 1030. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyj ytymi w projekcie zmiany pJanu 

i procedurqjego sporzqdzania i nie wniesli zastrzezen . 

Protok6l sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 


I) dJa Prezydenta Miasta; 


2) do dokumentacji planistycznej ; 

3) do publi cznego wgJqdu . 

Protok6l zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzes~6w, 23 lipca 2014 r. _ 
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