
PROTOKOL 

z przeprowadzcnia dyskusji publicznej nad rozwi~zaniami 

• 	 w projckdc Micjscowego Planu L.:!l120'SPll)U:IU 

• 	 w nrOlCI{CIC MleISCOWe!!o Planu L.:!lI!!O'SDll)U:IU 

i ul. 7",,,,,...,,..,w reionie !l:krT.V:1owan 	 w Rzcszowic. 

sporzadzony w 7 czerwca 2016 r. w przy 

9 w Rzeszowie przez Ll.uuuall pracownika BRMR. 

art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
U. z 20 15 poz. 1 z przeprowadzono 

przyjytymi: 

• w Miejscowego 	 Przestrzennego Nr 24811 12w 

Krajowej oraz aL Gen. W. w l'I.L"""'U 

Nr 5w• 

I. 	 do nr...t .. l<nh 

o !!Odz. 10 10. 

II. w 

Pani Anna Rainczuk, dyrcktor BRMR - przywitala nr,n./nurp na spotkanie, 


miejscowe, kt6re tematem dyskusji i odd ala ",H<lntmn Z BRMR. 


Pani Anna 

Nr 24811 12 w oraz aL gen. 


at Armii oraz gen. w '~V~L.~ 
Miasta Rzeszowa z 2012 r., kt6ra 

w poludniowo Rzeszowa, 0 l!}cznej 
okolo 

• 	 Teren [-0 pow. ok.I,88 oznaczonysymbolem 2U, z 
religijnym, 

• 	 Teren Il- 0 l!}cznej ok. 0,16 oznaczony symbolem 1 WS i 2 
powierzchniowe sr6dl!}dowe. 
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II 

i 2WS znajdujll siy na obszarze przeznaczonym pod uslugi komercyjne z dopuszczeniem uslug 
publicznych i dzialalnosci gospodarczej pozarolniczej oraz na terenie ogr6dk6w dzialkowych. 
Z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa 0 sporzlldzenie zmiany planu Nr 116/24/2005 wyst'lpili 
inwestorzy, kt6rzy wnosZ4 0: 

- budowy budynku garazowego w miejscu istniej'lcego znajdujllcego siy na zapleczu budynk6w 
Katedry oraz dopuszczenie lokalizacji katakumb w obrybie istniejllcych zabudowan Katedry, na 
terenie 0 symbolu 2U, 
- dopuszczenie mozliwosci przykrycia istniej'lcego cieku wodnego - potoku Czekaj oraz budowy 
parkingu w rejonie obiekt6w Firmy "Watkem" na terenie oznaczonym symbol em WS. 
Z analizy wynika, ze zakres przebudowy i rozbudowy istniej'lcego zesporu budynk6w Katedry, 
przedstawiony we wnioskach inwestorow nie wplynie istotnie na srodowisko i nie zakl6ci roli 
dominanty gl6wnego obiektu. Nadbudowa i rozbudowa budynk6w garazowych ograniczona 
ustaleniami obowi,!zuj'lcego planu jest niezbydna w celu dostosowania do aktualnych potrzeb 
funkcjonowania obiekt6w. Powierzchnia biologicznie czynna na przedmiotowym terenie zmniejszy 
siy nieznacznie, przy czym ubytek ten mozna latwo zrekompensowac. Zakres wnioskowanego przez 
inwestora przykrycia potoku Czekaj nie wplynie znacz'lco na srodowisko przy zapewnieniu 
swobodnego przeplywu w6d. 
Projekt planu Nr 248116/2012 w rejonie aL Armii Krajowej oraz aL gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie 
przeznacza: 
" teren oznaczony na rysunku planu symbolem U, 0 pow. okafo 1,88 ha pod zabudowy uslugow'l 

zwi'lzan,! z kultem religijnym, w szczeg6lnosci: 
I. budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego z dopuszczeniem lokalizacji 

katakumb, 
2. budynki administracji koscielnej, plebanii, dom katechetyczny, dom zakonny, dom pielgrzyma itp., 
3. budynek 	 pomocniczy - naleZy przez to rozumiec budynek pelnillcy funkcjy garazu 

z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi oraz toalet publicznych z zapewnieniem 
osobnego wejscia, 

4. komunikacjy wewnytrzn'l piesZ4 i kolow'l, parkingi, place, obiekty malej architektury, inne 
urZ4dzenia budowlane oraz zielen urZ4dzon'!; 

tereny oznaczone na rysunku planu symboJami 1 WSIKS i 2WSIKS ol'lcznej pow. ok. 0,16 ha to 
tereny w6d powierzchniowych sr6dl,!dowych ( potok Czekaj ) z dopuszczeniem parking6w. 

Plan precyzuje zasady zabudowy i zagospodarowania trenu, w tym nieprzekraczaln'lliniy zabudowy, 
liniy podziaru wewnytrznego, wskazniki urbanistyczne oraz zasady obsrugi komunikacyjnej. 
W trakcie prezentacji przedstawione zostaly plansze sporz'ldzone na potrzeby planu lj. plansza 
inwentaryzacji urbanistycznej terenu, plansza struktury wlasnosci, plansza inwentaryzacji 
infrastruktury technicznej, plansza wniosk6w. Na potrzeby planu sporz'ldzono r6wniez, opracowanie 
ekofizjograficzne, prognOZy oddzialywania ustalen planu na srodowisko oraz prognOZy skutk6w 
finansowych uchwalenia planu. 
Pani Anna Dyrkacz poinformowala, ze projekt MPZP Nr 248116/2012 uzyskal pozytywn'l opiniy 

MKUA, niezbydne opinie i uzgodnienia oraz, ze od 18 maja 2016 r. do 16 czerwca 2016 r. odbywa siy 
wYfozenie do publicznego wgl'ldu projektu planu, a uwagi mozna skladac do dnia 30 czerwca 2016 r. 

W zwi,!zku z tym ze nie padly zadne pytania dotyczllce projektu planu Nr 248116/2012 w rejonie 
al. Almii Krajowej oraz al. Gen. W. Sikorski ego w Rzeszowie, przedstawiono kolejny temat. 

Pani Agata Banas - zaprezentowala projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 277114/2015 w rejonie skrzyzowania ul. Podkarpackiej i uL Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. 

Projekt MPZP Nr 277114/2015 obejmuje obszar 0 powierzchni okafo 0,54 ha, polozony po 
p61nocno-zachodniej stronie ul. Podkarpackiej. Uchwaly w sprawie przyst,!pienia do sporZ4dzenia 
MPZP Nr 277/14/2015 podjyla Rada Miasta Rzeszowa w dniu 17 listopada 2015 r. 

Obszar objyty planem jest zainwestowany. Znajduje siy na nim obiekt handlowy - sklep 
LIDLA. Na dziake sllsiedniej zlokalizowany jest sklep PRAKTIKERA. Studium Uwarunkowan 
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i Klerunk6w Miasta przewiduje w projektowanej 

przedmiotowym komercyjne 

i ul. w z 

w Studium. 

Teren objyty projektem MPZP Nr 27711412015 w Podkarpackiej 

i ul. byl objytego MPZP 

Nr 1 
Rzeszowa Z ogJtOS;lOfU:} w Dzienniku 

u""vlJ,.ua 2001 r., wraz ze 
Rzeszowa Z 31 2011 

Urzydowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 93, poz. 1 z 21 czerwca 11 r. 

Z 0 wystqpi! dzia!ek 

zabudowv pomiydzy 

prawa 

zewnytrznych. 

W)'Polsa:;~orIV w technicZ1114 wodociiil:gowl'!:, 

teren6w 

w 

i architektury terenu pod z 

ustaleniami w MPZP Nr 26/8/00 przy ul. Podkarpackiej w sp6jnosc w 

w Kzeszowle, 

Ustalona 

Projekt MPZP Nr 277/14/2015 w rejonie ul. Podkarpackiej i 

w l<z~~szlowle ll:lVSKa1 

do I 0 czerwca 

24 czerwca 2016 r. 

w Anna Rainczuk - dvrektor DrunK 

publicZ11iil: "n,v,"''J''''' 

• w projekcie Miejscowego Nr 	 16/2012 w 

Annji 	 oraz w KZ~;:SZIOWle 

5w 
'7a....."''''' W Kzeszowle, 

Zakonczenie 	 nas~pilo 0 godz. 10 45, 
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III. Ustalenia z dyskusji: 

Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projektach plan6w procedur~ ich 

spor~dzania oraz nie wniesli zastrzezen. 

Protok61 spor~dzono w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem: 
1) dla Prezydenta Miasta; 
2) do dokumentacji planistycznej ; 

3) do publicznego wgl~du. 

Protok61 zawiera 4 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 7 czerwca 2016 r. 

.... ~f.~~rd~"0:...8.f4'.~?t?!.? .. 
(podpis sporzqdzajqcego pr%k6l) 
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