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PROTOKOL 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyj~tymi rozwi~aniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10119/2005 "Staromiescie-Brzeinik-Zach6d" w Rzeszowie 

Protok61 sporll\.dzono w dniu 3 marca 2016 w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 
ul. Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez lzabely Skala-Salamon, pracownika Biura Rozwoju Miasta 

Rzeszowa. 

Na podstawie art. J7 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. V. z 2015, poz. 199. z poin zm. ), w zwi¥ku z art. 4 ust. 2 ustawy z dn ia 
25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o 	 Panstwowej Inspekcji Sanitamej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami 
(Oz.V. z 2010 r. Nr l30. Poz. 871), w dniu 10 lutego 2016 r. przeprowadzono dyskusjy publiczn~ nad 

rozwi~niami przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 101/9/2005 "Staromidcie-Brzeinik-Zachod" w Rzeszowie. 

I. Lista obecnosci stanowi zal~cznik do protokoru. 
Otwarcie dyskusji publicznej nas~pilo 0 godzinie 10°°. 

1. Pan Grzegorz R6g - urbanista, projektant planu i kierownik zespolu projektowego z Biura 
Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

Pan Grzegorz Rog powital zebranych gosci. Nastypnie poinformowal 0 przebiegu procedury 
formalno-prawnej projektu planu i etapach jego opracowania .. Wyjasnil, ze plan zostal podjyty na 

podstawie uchwaly Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2005 r. Opracowaniem objyto obszar 
o pow. 29 ha, rozci~gaj~cy siy wzdluz polnocnej granicy miasta na wschod od ulicy Warszawskiej. 

Do planu nie zostal zlozony :laden wniosek 
Nastypnie projektant om6wil przyjyte w planie rozwi~zania projektowe, w odniesieniu do 
wystypuj~cych uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego terenu. Teren objyty planem jest 
w wiykszej cZysci niezabudowany, s~ to obszary dawnych upraw rolnych. Na przedmiotowym terenie 

dominuje wlasnosc prywatn.a oraz pojedyncze tereny byd~ce wlasnosci~ gminy i Skarbu Panstwa 
W granicach planu znajduj~ siy dwa skupiska zabudowy - osiedle domow jednorodzinnych przy 
ul. Owocowej oraz domy przy ulicy Zywicznej. Oodatkowo w p61nocno wschodniej czysci planu 

znajduje siy gl6wny punkt zasilania. 
Projektallt omawiaj~c struktury funkcjonalno-przestrzenn~ tego terenu, poinformowal 0 procedowanej 
zmianie Studium Vwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Ila osiedlu 

Staromiescie w Rzeszowie. 
W trakcie prezentacj i przedstawione zostaly materialy spor~dzone na potrzeby opracowania projektu 

planu. 
Po om6wieniu uwarunkowafl i analiz Pan Grzegorz Rog przedstawil zebranym rysunek projektu 

planu. Projektant szczeg610wo om6wil projektowany uklad komunikacyjny, system drog lokalnych 
i dojazdowych oraz ogoille powi~zania drogowe z miastem Rzeszow i gmin~ Trzebownisko. 

Nastypnie om6wione zostalo przeznaczenie poszczegolnych terenow i zasady ich zagospodarowania. 

II. Glos w dyskusji zabrali: 

1. Pani Anna Rainczuk - dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
Zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Pani Anna Rainczuk zapytala czy do czasu realizacji drogi gl6wnej (znajduj~cej Sly poza 
obszarem opracowania) na zach6d przewidziane jest etapowanie? 
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- Pan Grzegorz R6g poinfonnowal ze jest rnozliwe etapowanie inwestycji drogowej oraz dodal, 
ze projektowania droga gl6wna nie jest niezb~dna do funkcjonowania tych teren6w w fonnie 
przedstawionej w projekcie planu, natorniast tereny te zyskajq na budowie tego odcinka drogi. 

2. 	 Pan Miroslaw Baran 
Zagadnienia poruszone w dyskusji: 

Pan Miroslaw Baran poprosil 0 orn6wienie skrzyzowania projektowanej ulicy gl6wnej z ulicq 
Warszawskq oraz 0 orn6wienie dost~pnosci kornunikacyjnej projektowanego parkingu 
z punktern przesiadkowyrn. 

Pan Grzegorz R6g orn6wil projektowane skrzyzowanie z ul. Warszawskq i torarni 
kolejowyrni, wyjasniajqc, ze droga rna przebiegac pod torarni. 
Projektant poinfonnowal 0 projektowanej obsludze kornunikacyjnej wyjasniajqc, ze odbywac 
si~ ona b~dzie zjazdern z ulicy Warszawskiej oraz, po realizacji odcinka projektowanej drogi 
gl6wnej, publicznyrn zjazdern od strony poludniowej. 

3. 	 Pani Barbara Guniewska 
Pani Barbara Guniewska orn6wila projektowanq infrastruktur~ w granicach przedmiotowego 
planu, rn.in. lokalizacj~ hydroforni i przepornpowni. Poinfonnowala, ze na przedrniotowyrn 
terenie obecnie nie rna kanalizacji deszczowej, natorniast w projektowanej drodze gl6wnej jest 
duZy kanal deszczowy, oraz istnieje rnozliwosc budowy zbiornik6w retencyjnych. 

Pan Grzegorz R6g przypornnial tenniny wylotenia planu do publicznego wglqdu i skladania uwag. 
Po upewnieniu si~, ze nie rna wi~cej pytan, pan Grzegorz R6g zakonczyl dyskusj~ publicznq 
nad rozwiqzaniarni przyj~tyrni w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 10119/2005 "Staromiescie-Brzeinik-Zach6d" w Rzeszowie 0 godzinie 10 45 

. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1. 	Uczestnicy dyskusji zapoznali si~ z ustaleniarni przyj~tyrni w projekcie planu i procedurq 
jego sporzqdzania. 

2. 	 Mozliwosc wprowadzenia zrnian w projekcie planu zostanie przeanalizowana na etapie 
rozpatrywania ewentualnych uwag do projektu. 

Protok61 sporzqdzono w 3 egzernplarzach, z przeznaczeniern: 

1. 	 dla Prezydenta Miasta 
2. do dokurnentacji planistycznej 
3. do publicznego wglqdu. 

Protok6l zawiera 2 ponurnerowane strony. 

Rzesz6w,3 rnarca 2016 r. 
zup. rRflZl'UF.~ ~~ RZESZOWJ\ 

Sldl.~V~ .-.:Wll/W 
mr~m I'tiEmm~ ~I\ST,\ 'll[SUIfA 

(podpis osoby sporz,!dzaj,!cej protok6l) 

j , r 
_YflJJwntl 

2 


