
!" 

PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwilJZaniami w projekcie Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu 


gen. W. Andersa w Rzeszowie - c~sc II 


Protok61 spor~no w dniu 25 wrzesma 2014 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Beater Gunia-Guniewsk!l, 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, poz. 647, z poin. zm.) oraz w zwi~zku 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy 0 Pailstwowej Inspekcj i Sanitamej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece 
nad zabytkami (Oz. U. Nr 130, poz. 871) w dniu 25 wrzesnia 2014r., przeprowadzono dyskusjer 
publiczn~ nad przyjertymi rozwi~iami w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 196/8/2010 na osiedlu Baranowka i osiedlu gen. W. Andersa w Rzeszowie 
czcrsc II. 

I. Lista obechosci stanowi zal~znik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji pUblicznefo godz. 10 00 
- powitanie zebranych. 

1. Pani mgr ini. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Dyrektor powitala gosci przybylych na dyskusjer publiczn~. Poinformowala, Ze projekt planu 
opracowany jest na podstawie uchwaly Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przys~pienia do jego 
spor~nia. Pani Dyrektor wyjasnila, Ze rol~ dyskusji publicznej jest prezentacja projektu 
i omowienie przyjertych rozwi~zail planistycznych, w celu zapoznania zainteresowanych z projektem. 
Poinformowala 0 mozliwosci skladania uwag do projektu planu i sposobie ich rozpatrywania. 

Nasterpnie poprosila autora projektu planu, panamgr ini:. Damiana Dragula urbanister, 
o zaprezentowanie tematu. 

Pan mgr ini. arch. Damian Dragula zapoznal zebranych z poszczegolnymi etapami procedury 
sporzltdzania projektu planu oraz ich terminami, m.in. ogloszeniem 0 przys~pieniu, terminami 
sktadania i rozpatrywania wnioskow, uzgodnien i opinii, wyloZenia do publicznego wgl~du 

oraz terminem sktadania uwag do projektu planu. Nasterpnie omowil uwarunkowania w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego obszaru objcrtego planem, przedstawione na planszach: 
inwentaryzacji urbanistycznej, powi~ przestrzennych, wydanych decyzji 0 warunkach zabudowy 
i pozwoleniach na budower, struktury wlasnosci grunt6w oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. W dalszej czcrsci prezentacji przedstawil 
uwarunkowania w zakresie: infrastruktury technicznej, uwarunkowan kulturowych i przyrodniczych. 
Zaprezentowal wizualizacje oraz rozwi~nia por~dkuj~ce zagospodarowanie wzdlui: 
ul. Broniewskiego oraz przy skrzyzowaniu ww. ulicy z al. gen. L. Okulickiego. Zapoznal zebranych 
z analizami dotyc~cymi zasad zabudowy kompozycji przestrzennej osiedla 
i ich wpIywu na projektowany plan a nasterpnie szczeg61owo przedstawil ustalenia projektu, 
ze szczegolnym naciskiem na ustalenia dotyc~ce zagadnien z zakresu telekomunikacji publicznej. 

Po zakonczeniu prezentacji Pan Damian Dragula poinformowal 0 moZliwosci zadawania pytail 
do rozwi~n przyjertych w projekcie planu. 



Z uwagi na brak pytaO, pan Damian Dragula poinfonnowal 0 tenninie skladania uwag, tj. 
do dnia 17 paidziernika 2014 i 0 godz. 1045 zako6czyl dyskusj~ publiczn(!. 

II. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu 
i procedtml jego sporZ(!dzania. 
Nie podj~o rozstrzygni~c w zakresie dyskutowanych zagadnien - mozliwosc 
wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie rozpatrywania 
uwag. 

Protok61 spofZ(!dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1} dla Prezydenta Miasta; 

2} do dokumentacji planistycznej; 
3} do publicznego wgl(!du. 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

RzeszOw, 25 wrzesnia 2014 r. 
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