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PROTOK6t. 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiqzaniami 
przyj~tymi w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 23917/2012 w rejonie 
ul. Slowackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie 

,Protok6~ zosta~ sporzqdzony w dniu 02 czerwca 2015 r., w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa, przy ul. S~owackiego 9, przez mgr inz. arch. Agnieszk~ Iwan-Ryznar, pracownika 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012 r. poz. 647, z p6in zm.) w dniu 
2 czerwca 2015 r. przeprowadzono dyskusj~ nad przyj~tymi rozwiqzaniami w projekcie 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239/7/2012 w rejonie 
ul. S~owackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi za~qcznik do protok~u. 

Otwarcie dyskusji publicznej oraz powitanie zebranych nastqpi~o 0 godz. 1000 

II. G~os w dyskusji zabrali: 

1. 	 Mgr inz. arch. Grzegorz R6g - generalny projektant w Biurze Rozwoju Miasta 
Rzeszowa. 

Pan Grzegorz R6g powita~ zebranych gosci, przedstawi~ przedmiot dyskusji i odda~ g~os pani 
mgr inz. arch. Izabeli Ska~a-Salamon, wsp6~pracujqcej przy projekcie planu. 

2. Mgr inz. arch. Izabela Skala-Salamon - pracownik Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pani Izabela Ska~a-Salamon wprowadzi~a przybytych na dyskusj~ w zagadnienia dotyczqce 
przedmiotu dyskusji. Poinformowa~a zebranych 0 procedurze toku formalno - prawnego 
projektu planu. Nast~pnie om6wHa lokalizacj~ terenu obj~tego opracowaniem, jego 
powierzchni~, obecny stan i spos6b uzytkowania, oraz szczeg61ne uwarunkowania 
wynikajqce z p~ozenia w obszarze scistego centrum, obj~tego ochronq konserwatorskq 
i obserwacjq archeologicznq. 

Podczas prezentacji zosta~y przedstawione plansze wtasnosci, inwentaryzacji 
i uwarunkowan. Pani Izabela Ska~a-Salamon zaznaczy~a, pokazujqc zdj~cia z inwentaryzacji 
w terenie, ze przysz~a zabudowa na terenie obj~tym planem, b~dzie najbardziej widoczna od 
strony ul. S~owackiego . Po realizacji ustalen planu zmieni si~ funkcjonowanie przestrzenne 
budynku Ratusza, kt6ry zyska dodatkowq opraw~ od strony p~udniowej . 

Podczas prezentacji zostaty przedstawione analizy historyczne wraz z archiwalnymi 
fotografiami dawnej zabudowy znajdujqcej si~ na terenie opracowania, z kt6rych wynika, ze 
na ostatniq zabudow~ tego terenu sk~adaty si~ trzy kamienice. Trzecia, liczqc od strony 
ul. S~owackiego , trzykondygnacyjna kamienica by~a budynkiem 0 trzyosiowej elewacji. 
Kolejna przyleg~a do niej kamienica by~a obiektem dwukondygnacyjnym, 0 trzyosiowej 
elewacji. Kamienica narozna, zlokalizowana bezposrednio przy ulicy, by~a budynkiem 
o dwukondygnacyjnej i pi~cioosiowej elewacji rynkowej oraz siedmioosiowej elewacji od 
strony ul. S~owackiego . Na rogu ulic Stowackiego i Kr61a Kazimierza znajdowat si~ 
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trzykondygnacyjny budynek z attykq. W latach 1942-1943 kamienice zostaty rozebrane i na 
ich miejscu zabudowa juz nie wr6ci~a . 

Pani Izabela Ska~a-Salamon zaznaczy~a, ze w zwiqzku z poszerzeniem ul. S~owackiego 
niemozliwe jest dok~adne odtworzenie historycznej zabudowy. Zaznaczyta r6wniez, ze 
zgodnie z opiniq konserwatorskq, najwazniejszym przy projektowaniu nowej zabudowy, 
powinno bye nawiqzanie do historycznych gabaryt6w budynk6w, rozbicie projektowanej 
zabudowy, stosowanie tradycyjnych dach6w stromych oraz uzycie najwyzszej klasy 
materia~6w. 

Po om6wieniu uwarunkowan i analiz pani Izabela Ska~a-Salamon przedstawHa 
zebranym rysunek projektu planu. W projekcie caty teren obj~ty opracowaniem 
przeznaczono pod us~ugi komercyjne, z dopuszczeniem ustug celu publicznego, 
z parkingiem podziemnym i infrastrukturq technicznq. 

W granicach terenu us~ugowego U zostaty wydzielone tereny us~ugowe, oznaczone 
symbolami: [U-1], [U-2], [U-3] i [U-4] oraz tereny plac6w pieszych: [KX-1], [KX-2] 
i [KX-3]. Pani Izabela Ska~a-Salamon om6wi~a szczegOtowo rozwiqzania kazdej sekcji, kt6re 
okreslaty gabaryty zabudowy, uksztaHowanie dach6w, rozwiqzania materiatowe, rodzaj 
iluminacji oraz zasady sytuowania reklam, szyld6w i znak6w handlowych. Zostata r6wniez 
om6wiona dost~pnose dla komunikacji pieszej i kotowej. 

Zagadnienia poruszane w dyskusji: 

1. 	 Pani Edyta Dawidziak - Miejski Konserwator Zabytk6w zada~a pytanie, czy zapisy 
planu odrzucajq technologi~ tynk6w akrylowych i czy dopuszcza si~ tylko tynki 
szlachetne? Zapyta~a r6wniez, czy rzeczywiscie nie ma mozliwosci odtworzenia 
dawnej zabudowy? 

Mgr Inz. arch. Izabela Ska~a - Salamon odpowiedzia~a, ze zapisy planu nakazujq 
stosowanie tynk6w szlachetnych, co wyklucza tynki nizszej jakosci. Wyjasni~a r6wniez, ze 
w obecnym zagospodarowaniu terenu trzecia dzia~ka, kt6ra byta zabudowana naroznq 
kamienicq, znajduje si~ w pasie drogowym, poza obszarem planu. Rekonstrukcja 
pozostatych dw6ch kamienic skutkowa~aby pojawieniem si~ kolejnej slepej sciany. Projekt 
w takiej formie zostat uzgodniony przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w. 

2. 	 Pan Andrzej Skotnicki poruszy~ kwesti~ dotyczqCq zapisu 0 r6wnoleg~osci kalenicy 
do frontu budynku na terenie wydzielonym [U-1J, kt6ry okreslH jako niedok~adny 
i zasugerowa~, by zamiast frontu okreslae elewacj~ wzgl~dem stron swiata, tak jak 
jest to w zapisach dot. terenu [U-2]. 

Mgr Inz. arch. Grzegorz R6g wyjasnit, ze na terenie [U-2] zapisy planu dotyczq dachu 
tr6jspadowego, stqd zawarta w nich informacja 0 kierunkach swiata. 

3. 	 Pan Andrzej Skotnicki poruszy~ temat gromadzenia odpad6w. Poinformowa~, ze 
wedtug przepis6w smietniki podlegajq pod poj~cie ma~ej architektury, a zatem mogq 
bye sytuowane na terenach wydzielonych [KX], m.in. od strony ul. S~owackiego. 
Zasugerowa~ zatem, by na terenach plac6w pieszych [KX] wykluczye lokalizacj~ 
smietnik6w. 

Mgr Inz. arch. Grzegorz R6g odpowiedzia~, ze docelowo lokalizacja smietnik6w by~a 
przewidywana w ramach terenu wydzielonego [U-4], przy wjeidzie do garazu, lecz 
ostatecznie nie zosta~a doprecyzowana w projekcie planu. 

, 
4. 	 Pani Stanisfawa Kiwak - Ciupinska, w zwiqzku z poprzedniq wypowiedziq pana 

Andrzeja Skotnickiego, zada~a pytanie, czy we wszystkich planach, na terenach, 
gdzie przewiduje si~ ma~q architektur~, trzeba wykluczae lokalizacj~ smietnik6w? 

W odpowiedzi pan Andrzej Skotnicki wyjasnH, ze nie jest to konieczne we wszystkich 
planach, ale plan, b~dqcy przedmiotem dyskusji, znajduje si~ w miejscu szczeg6lnym. 
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Wobec braku dalszych pytan dyskusj~ publicznq nad rozwiqzaniami zawartymi 
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 239n12012 
w rejonie ul. &owackiego i Kr61a Kazimierza oraz Rynku w Rzeszowie zakonczono 
o godz. 104S 

III. Ustalenia z dyskusji:, 
Uczestnicy zapoznali si~ z ustaleniami projektu planu oraz procedurq jego sporzqdzania. 

ProtokOt sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem : 

1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do publicznego wglqdu. 

Protok& zawiera 3 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 02 czerwca 2015 r. 

Agnieszka Iwan-Ryznar 

fJr4 ..I~'''''::'H:::'b~ 
(podpis osoby sporzqdzajqcej protok6l) 

BIDRO ROZWOJU 
MJASTA RZESZOWA 
35-060 RLosz6w. uL Slowac.:kiE:Jgo 9 

tel. 01774849 00, 0 1774849 02 
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