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

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno 
w Rzeszowie. 

Protok61 zostal sporzij.dzony w dniu 15 pazdziemika 2014 r., w Biurze Rozwoju Mi asta Rzeszowa 

przy ul. Siowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renaty Mical, pracownika BRMR. 


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647, z pMn. zm.) przeprowadzono dyskusjy publicznij. nad 

rozwiij.zaniami przyjytymi w projekcie MPZP Nr 25517/20 13 na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. 


I. Lista obecnosci stanowi zaIij.cznik do protokoiu. 

Otwarcie dyskusji publicznej nastij.pilo 0 godz. 10 10. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

Pani Anna Rainczuk, Dyrektor BRMR, ul. Siowackiego 9, Rzesz6w. 

Pani dyrektor Anna Raiftczuk, przywitata osoby przybyte na spotkanie i poinfonnowaia 0 temacie 

dyskusji publicznej. Nastypnie poprosila paniij. mgr into arch. Eltbiety Kruczek 0 zabranie gtosu 

i zaprezentowanie projektu MPZP Nr 25517/2013 na osiedlu Pobitno. 


Pani Elzbieta Kruczek - projektant planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, powitala zebrane 

osoby, nastypnie wprowadziia w zagadnienia dotycZ4ce przedmiotu dyskusji. 

Planem objyto obszar 0 powierzchni okolo 4,83 ha, kt6ry pototony jest pomiydzy ul. Sp6ldzielczij. 

i AI. Zoinierzy 1 Annii Wojska Polskiego na osiedlu Pobitno w Rzeszowie. Z wnioskiem do 


Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 opracowanie miejscowego planu wystij.pit Wydzial Architektury 

Urzydu Miasta Rzeszowa. 


Rada Miasta Rzeszowa w dniu 14 Iistopada 2014 L, podjyla uchwaly w sprawie przystij.pienia 
do sporzij.dzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu 
Pobitno w Rzeszowie. 

Przedmiotem opracowania mleJscowego planu jest ustalenie zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w zwiij.zku z przeznaczeniem tego obszaru pod drogy publicznij. gI6wnij.. 

W Miejscowym Planie Szczeg6Iowym Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "Pobitno - P6lnoc" 
uchwalonym w roku 1994 r. , kt6ry stracil waznosc z dniem 31 grudnia 2003 r., teren objyty granicami 
MPZP Nr 25517/2013 , byl przeznaczony pod ulicy gt6wnij. ruchu przyspieszonego. 

Przeprowadzona analiza zasadnosci przystij.pienia do sporzij.dzenia planu i stopnia zgodnosci 
przewidywanych rozwiij.zal1 z ustaleniami Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa wykazaIa, te w projektowanej strukturze funkcjonalno 
przestrzennej, na przedmiotowym obszarze przewiduje siy drogy publicznij. gI6wnij., kt6ra stanowi 
watny element systemu ukladu komunikacyjnego miasta Rzeszowa. 

W trakcie prezentacj i przedstawione zostaly plansze sporzij.dzone na potrzeby planu tj. plansza 
inwentaryzacji urbanistycznej terenu, plansza struktury wtasnosci, plansza inwentaryzacji 
infrastruktury technicznej, plansza uwarunkowaft przestrzennych i plansza wydanych decyzji 
administracyjnych. Na obszarze objytym planem zosta~y wydane trzy decyzje 0 warunkach zabudowy. 
Na potrzeby planu sporzij.dzono r6wniet, opracowanie ekofizjograficzne i prognozy oddzialywania 
ustaleft planu na srodowisko. 



i 

W dalszej cZysci prezentacji om6wione zostaly: projekt rysunku planu i przyjyte oznaczenia, og61ne 

szczeg610we ustalenia dotyczqce przeznaczenia terenu, przyjyte parametry techniczne, zasady 

ksztahowania powiqzan komunikacyjnych oraz zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

Pani El:ibieta Kruczek poinformOW3.12, ze projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno, uzyskal wszystkie \vymagane opinie i uzgodnienia 

oraz, ze od 29 wrzdnia do 27 paidziemika 2014 r. odbywa siy wylozenie do publicznego wglqdu 

projektu planu, a uwagi mozna skladac do 12 listopada 2014 r. 

Pan Adam Napiorkowski - Przewodniczqcy Rady Osiedla Zalyze zadal pytanie: laka jest 

perspektywa czasowa zwiqzana z realizacjq drogi? 

Pani Anna Rainczuk, dyrektor BRMR odpowiedziala, ze perspektywy czasowq mozna bydzie 

okreslic dopiero po uchwaleniu planu. 

Pan Adam Napiorkowski - Przewodniczqcy Rady Osiedla Zalyze zadal pytanie: Co z kontynuacjq 

ulicy od strony wschodniej w kierunku Zalyza? 

Pani Anna Rainczuk, dyrektor BRMR odpow iedziala, ze przebieg tej ulicy jest 

okreslony w uchwalonym MPZP Nr 74/4/2004 rejon osiedla Wilkowyja ( przy cmentarzu 
komunalnyrn). 

Pani Anna Rainczuk, dyrektor BRMR przypomniala 0 rnozliwosci skladania uwag do projektu 

planu. Po upewnieniu siy, ze nie rna wiycej pytan, zakonczyla dyskusjy publicznq i podziykowala 

zebranyrn za udzial w spotkaniu. 

Zakonczenie dyskusji nastqpilo 0 godz. 1030. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznaJi siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany planu 

i procedurqjego sporzqdzania i nie wniesli zastrzezen. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdu. 

Protok6l zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 15 paidziemika 2014 r . 
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(podpis osoby sporzqdzajqcej pr% ka!) 
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