
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami przyjC(tymi w zmianie Nr209/12/2010 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 

w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 2. 

Protok6t zostal sporzqdzony w dniu 19 sierpnia 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie przez Agaty BanaS, pracownika BRMR. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 z p6in. zm.) przeprowadzono dyskusjy publiczn,! nad 

rozwiClZaniarni przyjytymi w zmianie Nr 209112/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 2. 

I. Lista obecnosci stanowi zal,!cznik do protokoru. 

Otwarcie dyskusji publicznej nas~pilo 0 godz. 10 10. 

II. Gtos w dyskusji zabrali: 

Pani Elibieta Kruczek - projektant zmiany planu z Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przywitala osoby 
przybyle na spotkanie oraz wprowadzila w zagadnienia dotycz'!ce przedrniotu dyskusji. 

Projekt zmiany Nr 209/2112010 MPZP Nr l37/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-l 
w Rzeszowie - 2, obejrnuje obszar powierzchni okolo ok. 1,45 ha, polozony w porudniowo-zachodniej 

czysci rniasta, na osiedlu D,!browskiego. Uchwaly w sprawie przysU!pienia do sporzqdzenia zrniany 
Nr 209/2112010 MPZP Nr l37/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-I w Rzeszowie podjyla Rada 
Miasta Rzeszowa w dniu 26 paidziemika 20 lOr. Obszar objyty zrnian,! planu potozony jest 
w s,!siedztwie nowego i ci,!gle rozbudowuj,!cego siy osiedla rnieszkaniowego przy gran icy z zabudow,! 

przernyslowo-usrugowo-skladow,! zlokalizowan,! przy ul. Przernystowej. Na terenie znajduje siy 
tyrnczasowa kaplica, kt6r,! w przysztosci rna zasU!pi6 kosci61, Studiurn Uwarunkowail i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przewiduje w projektowanej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej, na przedrniotowyrn obszarze, zielen urzqdzon,! i zabudowy rnieszkaniow,! 
wielorodzinn,! wraz z niezbydnyrni uslugarni. RozwiClZania zaproponowane w zmianie Nr 209/2112010 
MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-1 w Rzeszowie - 2 w Rzeszowie byd,! zgodne 
z kierunkarni zagospodarowania okreslonymi w Studiurn. 

Na przedrniotowym obszarze, obowiClZuje obecnie MPZP Nr l37/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy 
Czamego -I w Rzeszowie. Do dnia dzisiejszego zostaty uchwalone nastypuj,!ce zmiany: 

1) zrniana Nr 173112/2008 z 2009 r., obejrnuj,!ca teren 6U/P; 

2) zrniana Nr 209/21120 I 0 -I, obejrnuj,!ca tereny oznaczone na rysunku planu syrnbolarni: 

a) 5ZPz,6ZPz, I WS i 3KXIKD oraz czysci teren6w: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX1KR 2012 r., 

b) IMW-7MW oraz cZysci teren6w: 3ZPz i 5KDD 2012 r., 

c) 3MN/U, 2U, 3U, 1UIP-3UIP, IUlZP, 2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 1KDWIXR oraz czysci teren6w: 
3MN-5MN i IE 2013 r .. 

Zrniana Nr 20912112010MPZPNr 137/812006 w rejonie ulicy Zawiszy Czamego-1 w Rzeszowie - 2 
obejrnuje tereny oznaczone na rysunku planu syrnbolami 5U i 3ZPz. W obowi,!zuj,!cyrn planie teren 5U 
przeznaczony jest pod zabudowy usrugow,! - zlobek natorniast teren 3ZPz pod publiczn,! zielen 
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urzqdzon~ - zieleniec. Z wnioskiem 0 sporzqdzenie zmiany planu, dotycz~cej teren6w 5U i 3ZPz, 

wysh!pifa parafia rzymskokatolicka pw. hl. ks. J. Popieruszki., kt6ra nosi siy z zamiarem budowy 

kosciota. Zamierzenie inwestycyjne uwarunkowane jest zrnian~ prawa miejscowego. Nowe 

przeznaczenie terenu 5U to: " zabudowa usrugowa zwi~zana z kultur~ i kultem religijnym, przez co 

rozumie siy mozliwosc lokalizacji osrodka kultury, obiekt6w sakralnych (kaplica, kosci6t), plebanii, 

budynku administracji koscielnej". Ustalono nowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W trakcie prezentacji przedstawione zostaly materialy sporzqdzone na potrzeby zmiany planu 

tj. plansze: inwentaryzacji urbanistycznej terenu, struktury wtasnosci, inwentaryzacji infrastruktury 

technicznej oraz uwarunkowao przestrzennych. 

Pani Elzbieta Kruczek poinformowata, ze zmiana Nr 209/12/2010 MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie 

ulicy Zawiszy Czamego - 1 w Rzeszowie - 2 uzyskata pozytywn~ opiniy MKUA oraz niezbydne opinie 

i uzgodnienia. Od dnia 31 lipca do 28 sierpnia 2015 r. trwa wytozenie projektu zmiany planu do 

publicznego wgl~du zas uwagi mozna sktadac do 11 wrzesnia 2015 r. 

W zwi(!Zku z tym ze nie padly Zadne pytania dotyczqce zmiany planu, pani Elzbieta Kruczek zamknyta 

dyskusjy publiczn~ i podziykowata za udziat w spotkaniu. 

Zakonczenie dyskusji publicznej nast~pilo 0 godz. 1020. 

III. Ustalenia z dyskusji : 

Uczestnicy zapoznali siy z ustaleniarni przyjytymi w projekcie zrniany planu procedur~ jego 

sporzqdzania oraz nie wniesli zastrzeZeo. 

Protok6t sporzqdzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta; 

2) do dokumentacji planistycznej ; 

3) do publicznego wgl~du. 

Protokot zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 19 sierpnia2015 r. 
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