
I 
PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji pubJicznej nad rozwi~zaniami przyj~tymi w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 258/10/2013 w rejonie Placu 

Maurycego Allerhanda w Rzeszowie. 

Protoko+ zosta+ sporlildzony w dniu 9 czerwca 2015 r., w Biurze Rozwoju M iasta Rzeszowa przy 

u1. Stowackiego 9 w Rzeszowie, przez Renaty Mica+, pracownika BRMR. 

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

przestrzennym (Oz. U. z 2015 poz. 199) przeprowadzono dyskusjy publiczn'! nad rozwi,!zan iami 

przyjytymi w projekcie MPZP Nr 258/10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi za+'!cznik do protoko+u. 

Otwarcie dyskusji publicznej nast,!pilo 0 godz. 10 10. 

II. G+os w dyskusj i zabral i: 

Pani Lidia Szczepanek, z-ca Oyrektora BRMR, u1. Stowackiego 9, Rzeszow. 


Pani Lidia Szczepanek, przywita+a osoby przybyk na spotkanie poinformowa+a 


o temacie dyskusji publicznej. Nastypnie poprosi+a pani,! mgr inz. arch. Elzbiety Kruczek 0 zabranie 

gtosu i zaprezentowanie projektu MPZP Nr 258/ 10/2013 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda 

w Rzeszowie. 

Pani EI:ibieta Kruczek - projektant planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, powitata zebrane 

osoby, nastypnie wprowadzita w zagadnienia dotycz'!ce przedmiotu dyskusji. 

Projekt M PZP Nr 258/1 0/2013 obejmuje obszar powierzchni oko+o 0,70 ha, potozony 

w prawobrzeznej czysci miasta, na os . Mieszka I, w bezposrednim s,!siedztwie Placu Maurycego 

A lIerhanda, przy ktorym stoi monumentalna bryta S,!du Rejonowego. Uchwa+y w sprawie 

przystq.pienia do sporz,!dzenia MPZP Nr 258/ 10/2013 podjyta Rada Miasta Rzeszowa w dniu 17 

grudnia 2013 r. Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasla 

Rzeszowa, przewiduje VI projektowanej strukturze funkcjonalno - przestrzennej na przedmiotowym 

obszarze, us+ugi centrotworcze. Rozwi,!zania zaproponowane w M PZP N r 2581 10/2013 byd,! zgodne 

z kierunkami zagospodarowania okreslonymi w Studium. 

Na przedmiotowym obszarze, obowi,!zuje obecnie MPZP Nr 24/7/2001 "Temida" w r~jonie ul. 

Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie, uchwalony w 2002 r. W planie obszar przeznaczony jest pod 

"ustugi z zakresu administracji publicznej, edukacji nauki (szkolnictwa wyzszego) 

z dopuszczeniem uslug komercyjnych". Z wnioskiem 0 sporz,!dzenie zmiany MPZP Nr 24/7/2001 
"Temida" w Rzeszowie, wyst'!pi+ w+asciciel dziatek objytych tym planem, ktory nosi siy z zallliarem 

budowy kompleksu budynkow biurowo - us+ugowych przy Placu Maurycego Allerhanda. Zamierzenie 

inwestycyjne uwarunkowane jest zmianq. prawa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz zasad 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 00 wniosku 0 sporz,!dzenie zmiany MPZP Nr 24/7/2001 
"Temida" w Rzes70wie, inwestor dotq.czyl projekt koncepcyjny kompleksu budynkow biurowo 

ustugowych. 

Projekt MPZP Nr 258/1 0/2013 w rejonie Placu Maurycego Alerhanda w Rzeszowie prz,eznacza 

teren oznaczony na rysunku planu symbolem U.I pod publicznq. lub komercyjn,! zabudowy llstUgOW'!. 

Ustalone zostaj'! : funkcja podstawowa - biura i urzydy oraz funkcje uzupetniaj,!ce: gastronomia, 

handel, ustugi hotelarskie. Plan precyzuje zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 

obowiq.zuj,!cq. i nieprzekraczalnq. liniy zabudowy, wskazniki urbanistyczne oraz zasady obstugi 

komunikacyjnej. 



W trakcie prezentacji przedstawione zostaly plansze sporz~dzone na potrzeby planu tj . plansza 
inwentaryzacji urbanistycznej terenu, plansza struktury wfasnosci, plansza inwentaryzacji 
infrastruktury technicznej, plansza uwarunkowan przestrzennych i plansza wydanych decyzji 
administracyjnych . Na potrzeby planu spor~dzono r6wniez, opracowanie ekofizjograficzne 
i prognozy oddzialywania ustalen planu na srodowisko. 

Pani' Elibieta Kruczek poinformowafa, ze projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 258/1 0/20 13 w rejonie Placu Maurycego Allerhanda w Rzeszowie, uzyskaf 
pozytywn~ opinie MKUA, niezbydne opinie i uzgodnienia oraz, ze od 29 maja do 30 czerwca 
2015 r. odbywa si y wylozenie do publicznego wglqdu projektu planu, a uwagi mozna skfadac do 14 

lipca 2015 r. 

Pani Anna Rainczuk, dyrektor BRMR przypomniala 0 mozliwosci skfadania uwag do projektu 
planu. Po upewnieniu siy, ze nie ma wiycej pytan, zakollczyia dyskusjy publiczn~ i podziykowafa 
zebranym za udzial w spotkaniu. 

ZakOllczen ie dyskusj i nastllpifo 0 godz. 10:1 5. 

III. 	 Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie zmiany planu 
i procedurlljego spor~dzanja i nie wniesli zastrzezell. 

Protok61 SPorzlldzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 


I) dla Prezydenta Miasta; 


2) do dokumentacji planistycznej; 


3) do publicznego wgl~du. 


Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 


Rzesz0w, 9 czerwca 2015 r. 
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