
" 

PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publiczDej Dad przyjfttymi rozwillZaDiami w Miejscowym PlaDie 
Zagospodarowania PrzestrzeDDego Nr 249/112013 - I w rejoDie StadioDu Miejskiego 
w Rzeszowie. 

Protok61: zostal sporZ4dzony w dniu 3 marca 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez mgr ini:. Iwony BorysowslGt pracownika Biura Rozwoju 
Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dDia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz 199) w dniu 3 marca 2015 r., 
przeprowadzono dyskusjt( publicZllij. nad przyj((tymi w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie 

. . . 
rOZW1¥-<lIDaml. 

I. Lista obecnosci stanowi zalqczoik do protokolu. 


Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 10 15 - powitanie zebranych. 


II. Glos w dyskusji zabrali: 


1. Pani mgr ini. arch. Anna Raiitczuk, dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
ul. Slowackiego 9, Rzesz6w, prowadzqca dyskusjlt publicZllij. 

iJ:>ani dyrektor powitala goSci zgromadzonych na dyskusji publicznej zorganizowanej w czasie 
~lozenia, w dniach od 27 lutego do 27 marca 2015 r., MPZP Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu 
Miejskiego w Rzeszowie. N~nie poprosila pani'l projektant planu, mgr int. arch. Annt( GardeclGt 
o przedstawienie procedur i rozwi¥aD przyj«tych w projekcie planu . 

2. Pani mgr info arch. Anna Gardecka: 

Przedmiotem dyskusji jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 249/1/2013 - I w rejonie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie. Teren palozony jest w strefie 
sr6dmiejskiej miasta przy ulicy Hetmatlskiej . Obecnie na tyro terenie obowi¥uje MPZP Nr 50/112002 
terenu przy ul. Hetm.aDskiej w Rzeszowie. Projekt planu nie narusza ustalen studium. Obecny stan 
zagospodarowania terenu objlt1ego graniC'l prZYs14pienia stanowi zielen nieurZ4dzona. 

Z wnioskiem 0 zmiant( planu zwrocil silt do Prezydenta Miasta Rzeszowa wlaSciciel dzialek kt6re 

obejmuj'l w nowym planie caIy teren oznaczony na rysunku planu symbolern U. 


Wniosek dotyczyl zwit(kszenia dopuszczaInej wysokosci budynku z 15 do 25 m oraz dojazdu 


od ul. Hetmanskiej na zasadzie prawego skr~ . 


PrzystC}pienie do sporZ4dzenia projektu planu Il3SU!pilo w oparciu 0 uchwalt( Nr LII973120 13 Rady 

Miasta Rzeszowa z dnia 23 kwietnia 2013 r. UchwalC} 0 prZYs14pieniu do sporZ4dzenia planu zostal 

obj«ty obszar 0 powierzchni okolo 0,64 ha, palozony przy Stadionie Miejskim w Rzeszowie. 


Ogloszenie w prasie miejscowej i w biuletynie informacji publicznej miasta Rzeszowa 0 prZYs14pieniu 

do sporzC}dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ill 249/1/2013 w rejonie 

Stadionu Miejskiego w Rzeszowie ukazalo silt 20 czerwca 2013 roku. 


Wnioski naleialo skladaC w terminie do dnia 12 lipca 2013 roku. W wyzej wymienionym terminie 

wplynt(ly wnioski instytucji kt6re zostaly przyjlt1e do projektu planu oraz jeden wniosek od osoby 

prywatnej (tj. wlaSciciela dzialek), kt6ry zostal uwzgh(dniony przez Prezydenta Miasta. 


~ 
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Z uwagi na obecn'l struktur« wlasnosci zosta!a skorygowana granica p1anu i plan b((dzie uchwalany 
w cz«Sci pod nazw'l MPZP Nr 249/1/2014 - I w rejonie stadionu miejskiego w Rzeszowie. Plan 
po korekcie obejrnuje obszar 0 powierzchni ok 0,57 ha. 

W dnu 28 listopada 2013 r. projekt planu zostal przedstawiany do zaopiniowania Miejskiej Kornisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej. Projekt p1anu uzyskal pozytywIl'l opini« MKU-A . 

W dniu 19 wrzesnia2014 r. projekt planu przeslano do opiniowania i uzgodnien do poszczeg6lnych 
instytucji i urz¢6w. Po wprowadzeniu zmian wynikaj'lcych z uzyskanych opinii i uzgodnien, projekt 
planu wraz z prognoZ<l oddzialywania na srodowisko zostal wylozony do publicznego wgl~u . 

W dniu 19 1utego 2015 r. ukazalo si(( w Nowinach, Intemecie, na tablicach ogloszen w Urz((dzie 
Miasta a takte na terenie Osied1a ogloszenie 0 wylozeniu projektu p1anu do publicznego wgl~u 

w dniach od 271utego do 27 marca 2015 r. 

Pani architekt przedstawila szczeg610we zapisy planu, po czym zebrani rnieli czas na zadawanie pytaiJ.. 

W zwiq.zku z brakiem pytaiJ. dyskusj(( zakonczono. Projektantka planu dzi((kuj'lc zebranym za udzial 
w dyskusji publicznej podczas wylozenia projektu p1anu do publicznego wgl~u , przypomniala 
o rnozliwosci skladania uwag do projektu p1anu, na pismie skierowanym do Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, do 10 kwietnia 2015 r. Uwagi zos1an'l rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
Uwagi nieuwzg1«dnione wraz z projektern p1anu zostan'l przedstawione Radzie Miasta Rzeszowa. 

III. Ustalenia z dyskusji : 


1) Uczestnicy zapoznali si(( z ustaleniami projektu p1anu, 


2) Uczestnicy dyskusji nie wniesli zastrzezen i uwag do ustalen przyj<{tych w projekcie planu. 


Protok61 spor~ono w 3 egzernplarzacb., z przeznacz~niern : 

1) dla Prezydenta Miasta, \ 


2) do dokurnentacji p1anistycznej , 


3) do pub1icznego wg~u. 


Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 


Rzesz6w, 03 marca 2015 r.
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