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PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej dotycz~cej projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa Nr 233/1/2012 


w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie. 


Protok6l sporz'ldzono w dniu 21 sierpnia 2015 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Malgorzaty Bielendy, pracownika Biura Rozwoju 
Miasta w Rzeszowie. 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z p6Zn. zm.) w dniu 21 sierpnia 2015 r. 
w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Slowackiego 9 przeprowadzono dyskusjy 
publiczn'l na temat projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 233/1 /212 w rejonie al. Wyzwolenia w Rzeszowie. 

1. Lista obecnosci stanowi zal'lcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej i przywitanie zebranych nast'lpilo 0 godz. 10.00. 

II. Zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Pan mgr inz. arch. Grzegorz Ruszel przywital zebranych informuj'lc, ze celem spotkania 
jest dyskusja nad rozwi'lzaniami przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 233/ 1/2012 Miasta Rzeszowa przy al. Wyzwolenia 
w Rzeszowie. Poinformowal 0 toku formalno-prawnym dotycz'lcym projektu planu, 
w szczeg61nosci 0 terminie wyznaczonym do skladania wniosk6w do projektu. 
Do opracowywanego projektu planu miejscowego zostal zlozony jeden wniosek, kt6ry 
zostal rozpatrzony i uwzglydniony pozytywnie na etapie przedprojektowym przez 
Prezydenta Miasta. 
Projekt miejscowego planu zostal pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez wlasciwe 
organy, instytucje i zostal wylozony od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 01 wrzesnia 
2015 r. , uwagi do projektu planu mozna skladac do dnia 15 wrzesnia 2015 r. 

Projektant przyst'lpil do omawiania przedmiotowego projektu mleJscowego planu, 
kolejno rozpoczynaj'lc od uwarunkowan m.in. inwentaryzacji urbanistycznej 
i infrastruktury technicznej, struktury wlasnosci dzialek i ekofizjografii. Nastypnie 
przedstawil szczeg6lowe ustalenia projektu planu. 

Teren objyty planem mIeJscowym usytuowany jest w sr6dmiesciu miasta, a jego 
lokalizacja charakteryzuje siy specyficznymi uwarunkowaniami. Stanowi on obszar 
zabudowy uslugowej, otoczony z jednej strony drog'l publiczn'l a1. Wyzwolenia, terenern 
parkingu, oraz zabudow'l mieszkaniow'l. 

Projekt planu Nr 233/1/2012 obejrnuje tereny 0 l'lcznej powierzchni okolo 6,81 ha. 
W projekcie planu, wyznacza siy tereny: 
pod zabudowy uslugow'l z dopuszczeniern obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy 
powyzej 2000 m2, parkingi, cZysc drogi gl6wnej publicznej, i drogi wewnytrzne. 

Wg ustalen zawartych w tekscie projektu planu wyznaczono teren zabudowy uslugowej 
z dopuszczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2, 
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oznaczony na rysunku planu symbolem UC 0 powierzchni okolo 2,65 ha, w kt6rym to 
dopuszcza siy zabudowy do 80% powierzchni terenu, parkingi, infrastruktury techniczn'l 
oraz zwiykszenie wysokosci zabudowy do 50 m na cZysci terenu oznaczonym symbolem 
[UC]. 

Kolejnymi terenami przeznaczonymi pod zabudowy uslugow'l, parkingi 
i infrastruktury techniczn'l, S'l tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U. 
Poszczeg6lne tereny wchodz'lce w sklad teren6w uslugowych charakteryzuj'l siy 
odmiennymi uwarunkowaniami. Na terenie 1 U dopuszcza siy zabudowy do 80% terenu 
z mozliwosci'l zwiykszenia wysokosci zabudowy do 50 m na cZysci terenu oznaczonym 
symbolem [U]. Pozostale tereny 2U i 3U umozliwiaj'l zabudowy do 20 m wysokosci , 
z ograniczeniem zabudowy, odpowiednio dla terenu 2U do 80% powierzchni terenu i 50% 
dla terenu 3 U. 
Pozostale tereny KDG i KDW S'l przeznaczone pod uklad komunikacyjny sluz'lcy 
obsludze poszczeg6lnych teren6w. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDG 
o powierzchni 0,55 ha, przeznacza siy pod cZysc drogi gl6wnej publicznej, natomiast teren 
oznaczony na rysunku planu symbol em KDW 0 powierzchni okolo 0,24 ha, pod drogy 
wewnytrzn'l . 

Ponadto przy gl6wnej drodze projektuje siy parkingi oznaczone odpowiednio na 
rysunku planu symbolem 1 KS i 2KS. Teren 2KS jest przeznaczony na parking 
strategiczny, z mozliwosci'l wybudowania parkingu wielopoziomowego i pol'lczenia go 
w granicy z budynkiem na tereniel U. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

BiorCj.cy udzial w dyskusji : 

1. Zapoznali siy z rozwi'lzaniami przyjytymi w projekcie, 
2. Nie wniesli uwag i zastrzezen do ustalen projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 233/1 /2012 Miasta Rzeszowa przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie, tym 
samym projektant planu pan arch. Grzegorz Ruszel zakonczyl dyskusja publiczn'l. 

Protok6l sporz'ldzono w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta 

2) do dokumentacji planistycznej 

3) do publicznego wgl'ldu 


Protok6l zawiera 2 ponumerowane strony 

Rzesz6w, 21 sierpnia 2015 r. 
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