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publicznym oraz wynikajqcych z dokonanych zmian w przepisach odnoszqcych si~ do planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. 

Po przygotowaniu nowej wersji projektu planu, w kt6rym doprecyzowano przeznaczenie 
terenu poprzez przyj~cie ustalenia, ze teren ten tymczasowo moze bye zagospodarowany pod zielen 
parkowa" a docelowo pod przedszkole publiczne, przeprowadzono procedur~ jego opiniowania 
i uzgodnienia z wlasciwymi instytucjami . Projekt ten uzyskal pozytywnq opini~ Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznq oraz pozytywne opinie i uzgodnienia innych instytucji. Od dnia 
28 kwietnia 2016 r. projekt wytozono do publicznego wglqdu . Mozliwose zapoznania si~ 

zainteresowanych z tresciq tego planu w ramach tego wylozenia b~dzie trwae do 19 maja 2016 r. 
Do dnia 2 czerwca br. zainteresowani b~dq mogli zloZye uwagi . 

W trakcie prezentacji p. Dyrektor przedstawila plansze sporzqdzone na potrzeby planu, 
tj. plansze struktury wlasnosci , plansze inwentaryzacji urbanistycznej terenu, plansze inwentaryzacji 
infrastruktury technicznej, wyrys ze Studium miasta Rzeszowa oraz wyrys z mpsz "Nowe Miasto" 
jako odniesienie do granic planu w aspekcie zgodnosci ze Studium. 

Na potrzeby planu sporzqdzono r6wniez, opracowanie ekofizjograficzne i prognoz~ 

oddzialywania ustalen planu na srodowisko oraz prognoz~ skutk6w finansowych. 
Nast~pnie Pani Dyrektor om6wi1a uwarunkowania istniejqce na osiedlu Mieszka I, jest to 

osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. Brak teren6w zieleni i rezerw 
pod ustugi publiczne. 

Istniejqca infrastruktura techniczna usytuowana jest w bezposrednim sqsiedztwie poza 
granicami projektu planu, istnieje mozliwose doprowadzenia infrastruktury technicznej do 
projektowanej zabudowy, po ewentualnej rozbudowie istniejqcych sieci i realizacj~ przylqczy. 

W dalszej cz~sci om6wiono ustalenia przyj~te w projekcie planu w przepisach szczeg61owych: 
zasady zagospodarowania, parametry i wskai.niki zabudowy, zasady podzialu na dzialki budowlane, 
obslug~ komunikacyjnq oraz miejsca do parkowania. 

Teren obj~ty planem posiada dost~pnose komunikacyjnq kolowq i pieszq do drogi publicznej 
a!. Niepodleglosci w spos6b posredni - przez ulic~ Marusarz6wny i ul. Solskiego 

W dyskusji poruszono r6wniez zagadnienia nie dotyczqce ustalen projektu planu, a dr6g 
dojazdowych do prywatnych posesji na osiedlu Mieszka I, polozonych poza granicami planu. 

Pani Dyrektor poinformowala, ze r6wnoczeSnie trw a procedura wypowiedzenia uZytkowania 
wieczystego Sp6tdzielni Mieszkaniowej Zodiak, w celu realizacji waznego celu publicznego. 

Po upewnieniu si~, ze nie ma wi~cej pytan, zakonczyta dyskusj~ publicznq i podzi~kowata zebranym 
za udzial w spotkaniu . 

Zakonczenie dyskusj i nastqpito 0 godz. 11 00 
. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusj i zapoznali si~ z ustaleniami przyj~tymi w projekcie planu procedurq jego 

sporzqdzenia i nie wniesli zastrzezen. 


Protok61 sporzqdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 
2) do dokumentacji planistycznej; 
3) do publicznego wglqdu . 

lhl 
Protok61 zawiera2 ponumerowane strony . 
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~Q. PRzesz6w,5 maja 2016 r. 
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