
PROTOKOL 


z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiqzaniami przyj~tymi 

w projekcie MPZP Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie 

Protok6l sporzqdzony zostal w dniu 27 sierpnia 2014 r., w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez inz. Renat~ Ataman 
pracownika Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z p6in. zm.) w dniu 27 
sierpnia 2014 r. przeprowadzono dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami przyj~tymi 
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 
w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie. 

l. Lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz.1015 - pOwitanie zebranych. 


II. Glos w dyskusji zabrali: 
1. 	 Pani mgr inz. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa, prowadzqca dyskusj~ publicznq. 
Pani Anna RaiI1czuk przywitala osoby przybyle na spotkanie i poinformowala 

o temacie dyskusji publicznej. Nast~pnie porosila 0 zabranie glosu pana Grzegorza 
Ruszla i zaprezentowanie projektu planu Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand 
w Rzeszowie. 

2. 	 Pan mgr inz. arch. Grzegorz Ruszel, projektant planu, 

Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 


Pan Grzegorz Ruszel - projektant planu, powital zebrane osoby, nast~pnie 
wprowadzil w zagadnienia dotyczqce przedmiotu dyskusji. 

Projekt planu Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand w Rzeszowie obejmuje 
obszar 0 powierzchni okolo 0,20 ha, polozony jest w rejonie Hotelu Grand przy 
ul. Dymnickiego w Rzeszowie i w obr~bie zabytkowego zespolu urbanistycznego 
starego miasta - wpisanego do Rejestru Zabytk6w Wojew6dztwa Podkarpackiego, 
decyzjq nr A - 325 z dnia 30 stycznia 1969 r. W granicach obj~tych planem teren 
przeznaczono pod zabudow~ uslugowq z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, 
plac og6lnodost~pny z zieleniq urzqdzonq oraz parking podziemny i infrastruktur~ 
technicznq. Przedmiotowy teren na rysunku planu zostal oznaczony symbolem U. 
Na potrzeby planu sporzqdzono nast~pujqce plansze: wlasnosci - w struktur~ wlasnosci 
wchodzq r6zni wlasciciele, plansz~ infrastruktury technicznej z istniejqcym 
uzbrojeniem, plansz~ wysokosci zabudowy - dominujqca jest wysokosc 2 do 3 - ch 
kondygnacji, plansz~ osi widokowych, plansz~ konserwatorskich uwarunkowan, 
plansz~ analizy urbanistycznej i plansz~ Studium Uwarunkowan i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, kt6ra przewiduje w 
projektowanej strukturze funkcjonalno - przestrzennej, ze wi~kszosc sr6dmiescia 
znajduje si~ w centrum - uslugi centrotw6rcze, w tkance historycznej wpisanej do 
rejestru zabytk6w. Nast~pnie projektant przystqpil do om6wienia ustalen projektu 
planu, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, powierzchni zabudowy i 
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powierzchni biologicznie czynnej, wskaznik6w intensywnosci zabudowy, zasad 
ksztahowania formy architektonicznej obiekt6w, zasad ksztaltowania dzialek 
budowlanych, cechy zabudowy, zasad obslugi komunikacyjnej terenu - bezposrednio z 
istniejqcej ulicy Dymnickiego, wskaznik6w miejsc postojowych. 
Ustalenia zawarte w projekcie planu b~dq zgodne z ustaleniami Studium". 
W projekcie planu ustalone zostaly zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
system6w infrastruktury technicznej. 
Nast~pnie wspomnial, ze projekt planu uzyskal wszystkie wymagane przepisami opinie 
i uzgodnienia,oraz ze, w dniach od 20 sierpnia 2014 r. do 19 wrzesnia 2014 r. odbywa 
si~ wylozenie do publicznego wglqdu. W trakcie wylozenia projektu planu do 
publicznego wglqdu odbywa si~ dyskusja publiczna nad przyj~tymi ustaleniami, kt6ra 
zaplanowana zostala na dzien 27 sierpnia 2014 r. 

Po przedstawieniu ustalen szczeg6lowych projektu planu przez pana 
Grzegorza Ruszla, pani Dyrektor Anna Rainczuk - zwr6cHa si~ do zgromadzonych 
z prosbq 0 zadawanie pytan. 

3. Pan Andrzej Dec - PrzewodniczClcy Rady Miasta Rzeszowa 
Pan Andrzej Dec zapytalo wskaznik miejsc postojowych, zwracajqc uwag~, ze niski 

wskaznik miejsc postojowych rna zasadniczy wplyw na wskaznik intensywnosci 
zabudowy. 

4. Pani Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
odpowiedziala, ze okreslony w projekcie planu wskaznik miejsc postojowych 
uwzgl~dnia polozenie terenu w strefie scislego centrum, gdzie w Studium okreslone 
zostaly zasady parkowania uwzgl~dniajqce specyfik~ terenu oraz dost~pnosc 

komunikacyjnq zbiorowq, dojscia piesze, a takze lokalizacj~ parking6w strategicznych 
chroniqcych centrum. Projekt planu jest w zgodnosci ze Studium i uwzgl~dnia t~ 
zasad~. 

Dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 250/2/2013 w rejonie Hotelu Grand 
w Rzeszowie, zakonczono 0 godz. 10 so. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu oraz 

procedurq jego sporzqdzania. 


Protok6l sporzqdzono w 3 - ch egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wglqdu. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 27 sierpnia 2014 r. 
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