
PROTOKOL 

z przeprowadzonej dyskusji puhlicznej nad rozwi~zaniami przyj~tymi 


w projekcie MPZP Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskie i ul. Strzelniczej w Rzeszowie 

w zakresie teren6w IMWfU, MNfU 


Protok6l sporzqdzony zostal w dniu 8 stycznia 2015 r., w Siurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez inz. Renat~ Ataman 
pracownika Siura 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 
8 stycznia 2015 r. przeprowadzono dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami 
przyj~tymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie w zakresie 
teren6w 1MW /U, MN/U. 

I. Lista obecnosci stanowi zalqcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz.1010 - powitanie zebranych. 


II. Glos w dyskusji zabrali: 
1. 	 Pani inz. Renata Ataman - gl6wny projektant planu, urbanista, pracownik 

Siura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Renata Ataman przywitala osoby przybyle na spotkanie, poinformowala 
o 	 temacie publicznej dyskusjli. Nast~pnie zwr6cHa si~ do pani Anety Zygmunt 
o prezentacj~ projektu planu. 

2. 	 Pani mgr inz. arch. Aneta Zygmunt - projektant planu, pracownik Siura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Aneta Zygmunt poinformowala zebranych, ze dyskusja publiczna 
zorganizowana jest w czasie ponownego wylozenia do publicznego wglqdu projektu 
MPZP Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie, w zakresie 
teren6w: 1MW /U, MN/U, ze wzgl~du na uwagi jakie wplyn~ly do ustalen przyj~tych 
w projekcie planu w czasie pierwszego wylozenia oraz uwzgl~dnienie ich w cz~sci 
poprzez wprowadzenie niezb~dnych korekt w projekcie planu. 
Nast~pnie przedstawHa zagadnienia dotyczqce przedmiotu dyskusji. 

Poinformowala zebranych 0 procedurze toku formalno - prawnego projektu 
planu. Planem obj~to obszar 0 powierzchni okolo 2,90 ha, kt6ry zlokalizowany jest 
w zachodniej cz~sci miasta Rzeszowa, w rejonie ulic Szewskiej i Strzelniczej. Obecnie 
na przedmiotowym obszarze obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 29/11/2000 w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie, uchwalony 
oraz opublikowany w 2004 r. Opracowaniem nowego planu obj~to tereny oznaczone 
na rysunku planu symbolami: 
- 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U- tereny te przeznaczone Sq pod zabudow~ mieszkaniowq 
jednorodzinnq wolnostojqCq z dopuszczeniem uslug komercyjnych nieuciqzliwych oraz 
niezb~dne urzqdzenia infrastruktury technicznej, 
- 3KD - drog~ osiedlowa 0 funkcji dojazdowej, 
- 2 KX/KD - ciqg pieszo - jezdny, i KD - drog~ 0 funkcji dojazdowej. 
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Wnioski, kt6re wplyn~ly do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 zmian~ Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 29/11/2000w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie, 
dotyczyly zwi~kszenia wskaznika intensywnosci zabudowy mieszkaniowej oraz 
mozliwosci realizacji zabudowy wielorodzinnej, z dopuszczeniem uslug w parterach. 
Wyprzedzajqco w maju 2013 r. zostala uchwalona zmiana Studium dla przedmiotowego 
obszaru 0 pow. ok.4,Oha, okreslajqca w kierunkach zagospodarowania nowe tereny 
pod zabudow~ mieszkaniowq wielorodzinnq i jednorodzinnq z dopuszczeniem uslug. 
Projektantka przedstawila zainteresowanym dotychczasowe etapy procedury formalno 
- prawnej, zgodnie z art. 17 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Projekt planu opracowany zostal w oparciu 0 uchwal~ Rady Miasta Rzeszowa z dnia 
24 kwietnia 2012 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej i ul. 
Strzelniczej w Rzeszowie. 

Projektantka zapoznala zebranych z planszami pomocniczymi sporzqdzonymi na 
potrzeby projektu planu oraz przedstawila istniejqce uwarunkowania 
zagospodarowania teren6w, analizy wysokosciowe obiekt6w, a takze om6wHa 
ustalenia projektu planu i zasady zagospodarowania oraz przyj~te wskazniki 
urbanistyczne i linie zabudowy. Zaprezentowala r6wmez, wizualizacj~ planu 
wpisujqcego si~ w osiedle mieszkaniowe, jako jeden z wariant6w. 

Wspomniala, ze pierwsze wylozenie projektu planu do publicznego wglqdu odbylo si~ 
w dniach od 24 wrzesnia 2014 r. do 22 pazdziernika 2014 r. Uwagi do ustalen 
przyj~tych w projekcie planu mozna bylo skladac do 5 listopada 2014r. W tym czasie 
wplyn~lo 5 uwag do ustalen przyj~tych w projekcie planu. 
Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 listopada 2014 r. dwie 
uwagi zostaly uwzgl~dnione w cz~sci, poprzez wprowadzenie niezb~dnych korekt 
w projekcie planu. 
W wyniku tego zaszla koniecznosc ponowienia procedury w niezb~dnym zakresie dla 
teren6w 1MW /U, MN/U. Projekt planu ponownie uzgodniono z Miejskim Zarzqdem 
Dr6g w Rzeszowie, a nast~pnie wylozono do publicznego wglqdu. Na dzien 8 stycznia 
2015 r. zaplanowano dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie 
planu. 
Pani Renata Ataman poinformowala zebranych, ze 18 grudnia 2014 r. w czwartek 
w gazecie Iokalnej Nowiny ukazalo si~ ogloszenie 0 wylozeniu do publicznego wglqdu 
projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 
w rejonie ul. Szewskiej i ul. Strzelniczej w Rzeszowie w zakresie teren6w: 1 MW/U, 
MN/U, wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko, w dniach od 29 grudnia 
2014 r. do 29 stycznia 2015 r. oraz 0 mozliwosci skladania uwag do dnia 12 Iutego 
2015 r. Po zakonczeniu procedury projekt planu zostanie przedstawiony Radzie Miasta 
Rzeszowa, w celu uchwalenia. 

3. Pani mgr inz. arch. Anna Rainczuk, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta 
Rzeszowa, po zakonczeniu prezentacji zaprosHa zebranych do dyskusji publicznej nad 
przyj~tymi w projekcie planu rozwiqzaniami, przekazujqc glos uczestnikom dyskusji. 
Z uwagi na brak pytan do rozwiqzan przestrzennych przyj~tych w projekcie planu, 
podzi~kowala wszystkim zebranym za przybycie. 
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Dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami przyj~tymi w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 238/6/2012 w rejonie ul. Szewskiej 
i ul. Strzelniczej w Rzeszowie, w zakresie teren6w: 1MW /U, MN/U, zakonczono 
o godz. 10 3S . 

III. Ustalenia z dyskusji: 

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

procedurq jego sporzqdzania. 


Protok61 sporzqdzono w 3 - ch egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wglqdu. / 

Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 

Rzesz6w,8 stycznia 2015 r . 

. . t.~.lY/flJ:1: . :!.t.Tfl.M.fT.N. 
(podpis osoby sporzqdzajqcej protok61J 
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