
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj«(tymi rozwi~zaniami w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/4/2013 


przy al. W. Witosa w Rzeszowie 


Protok61 sporzC}.dzono w dniu 1 paidziernika 2015 L, w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa 
przy u1. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez Beaty Gunia - Golema, pracownika Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199, z poin. zmian.) w dniu 1 paidziernika 2015 L 

przeprowadzono dyskusjy publicznC}. nad przyjytymi rozwi(},Zaniami w projekcie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 252/412013 przya1. W. Witosa w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 1015 
- powitanie zebranych. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani mgr inz. arch. Anna Rainczuk - Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, 
prowadzC}.ca dyskusjy publicznC}.. 
Pani Dyrektor powitala przybylych gosci i wprowadzila zebranych w zagadnienia dotyczC}.ce 
przcdmjotu dyskusji. Poinformowala 0 procedurze toku formalno-prawnego opracowania 
planu, terminie wylozenia projektu do publicznego wglC}.du (od 9 wrzesnia do 
7 pai dziernika 20 } 5 r.) oraz 0 sposobie i terminie sktadania uwag do tego projektu 
planu tj. do dnia 21 paidziernika 2015 L Nast<rpnie poprosila projektanta planu 
pana mgr inz. Damian Draguly 0 przedstawienie rozwilF an przyjytych w projekcie planu. 

2. Pan mgr inz. Damian Dragula, projektant planu poinformowal zebranych, 
iz przedmiotem dyskusji jest projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 252/412013 przy a1. W. Witosa w Rzeszowie. Nastypnie omowil lokalizacjy terenu 
objytego opracowaniem, jego powierzchniy, obecny stan i sposob uzytkowania. 
Projektant przedstawil rowniez plansze pomocnicze opracowane na potrzeby planu 
tj. inwentaryzacji urbanistycznej, infrastmktury technicznej, struktury wlasnosci, wydanych 
decyzji administracyjnych, powiC}.zan obszaru planu z otoczeniem, oraz okreslil rowniez 
stopien zgodnosci ustalen projektu planu ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Na potrzeby planu zostalo sporzC}.dzone 
rowniez opracowanie ekofizjograficzne i prognoza oddzialywania na srodowisko. 
Po zapoznaniu zebranych z uwarunkowaniami pan Damian Dragula zaprezentowal zebranym 
ustalenia projektu planu. Szczegolowo omowil ustalenia projektu planu, w tym obslugy 
komunikacyjnC}. przedmiotowego terenu, oraz przeznaczenie poszczegolnych terenow i zasady 
ich zagospodarowania. 

Po zakonczeniu prezentacji pan Damian Dragula poinformowal 0 mozliwosci 
zadawania pytan do rozwiC}.zan przyjytych w projekcie planu. 
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Z uwagi na brak pytan pan Damian Dragula poinformowal 0 terminie skladania uwag 
tj. do 21 paidziernika 2015 r. 0 godz. 1055 zakonczono dyskusj~ publicznq. 

m. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu 

i procedurq jego spor~dzania. 


Mozliwosc wprowadzenia zmian w projekcie zostanie przeanalizowana na etapie 

rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu. 


Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) Dla Prezydenta Miasta; 

2) Do dokumentacji planistycznej ; 

3) Do publicznego wglCldu. 


Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

RzeszQw, 1 paidziernika 2015 r. 
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