
PROTOKOL 


z pTzeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania PrzestTzennego Nr 275/12/2015 w rejonie u1. Wyspiaoskiego i Ziai 
w Rzeszowie rozwi'lzaniami. 

Protok61 zosta1 sporz'ldzony w dniu 17 stycznia 2017 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 

ill . Slowackiego 9 w Rzeszowie, przez mgr Bozeny Adamczyk-Malick')., pracownika Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2016 r., poz. 778 z p6in. ZIn .) w dniu 

17 stycznia 2017 r., przeprowadzono dyskusjy publiczn'l nad rozwi<)Zaniami przyjytymi w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspiaiiskiego 
i Ziai w Rzeszowie Tozwi<)Zaniami. 

l. Lista obecnosci stanowi za1'lcznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 10 00 - powitanie zebranych. 

II. 	 Glos w dyskusji zabrali : 

I . 	 Pani mgr .ini:. arch. Ewa Ciebien- kierownik zespolu projektowego w Biurze Rozwoju 

Miasta Rzeszowa. 

Pani architekt powitala wszystkich zabranych i poinfOlIDowala zgromadzonych, ze 

przedmiotem dyskusji rozwi'lzania przyjyte w projekcie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 275112/2015 w rejonie ul. Wyspianskiego i Ziai w 

Rzeszowie 0 powierzclmi okolo 2, I I ha na osiedlu Kr61a Augusta w Rzeszowie. Glos 

przekazala projektantce przedmiotowego projektu planu. 

2. 	 Pani mgr inz. Iwona Borysowska projektantka Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 

prowadz'lca dyskusjy publiczn'l 

Projektantka przedstawila dotychczasowe etapy procedury fonnalno-prawnej, ktore 

zostaJy przeprowadzone zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwala w spawie przyst'lpienia do sporz'ldzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostala podjyta przez Rady Miasta 

Rzeszowa uchwal'l Nr XVIII333 /2015 z dnia 27 paidziemika 2015 r., projekt planu 

uzyskal pozytywn'l opiniy Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, zostal 

r6wniez zaopiniowany i uzgodniony przez organy administracji i instytucje wymagane 

przeplsaml prawa. Nastypnie projektantka zapoznala zebranych z materialamj 

pi ani sty cznymi opracowanymj na potrzeby planu miejscowego, tj. m.in. inwentaryzacj'l 

urbanistyczn')., inwentaryzacja infrastruktury technicznej, plansz'l struktury wlasnosci, 

plansz'l wnioskow oraz przedstawila uwarunkowania ekofIzjograficzne, oraz zdjycia 

i wizualizacje przestrzenne terenu. 
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Nastypnie om6wila projekt planu - w szczeg6lnosci w zakresie przeznaczenia teren6w 

oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania, tj . ustalenia dotycz<}ce m.in. funkcji, 

ksztaltowania nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wskainik6w i parametr6w 

zabudowy, a takze zasad obslugi komunikacyjnej teren6w. 

Projektantka zakonczyla prezentacjy i poprosila zebranych 0 zadawanie pytali. 

Przypomniala 0 tenninie wylozenia do publicznego wgl<}du - od ] 1 stycznia do 9 lutego 

2017 r. oraz tenninie sk!adania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa na pismie - do 

dnia 23 lutego 2017 r. 

Z uwagi na brak pytan do rozwi¥an przyjytych w projekcie planu projektantka 

podziykowala wszystkim zebranym za przybycie i zakOJlczyla dyskusjy publiczn<}. 

HI . Ustalenia z dyskusji: 

1) Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu oraz 

z procedur<} jego sporz<}dzania, jak r6wniez z tenninem sk!adania uwag do planu. 

2) Uczestnicy nie vvniesli zastrzezen i uwag do ustaleit przyjytych w projekcie planu. 

Protok61 sporz~dzono w 3 egzemplaJzach, z przeznaczeniem: 

1) dJa Prezydenta Miasta Rzeszowa; 

2) do dokwllentacji planistycznej ; 

3) do publicznego wgl<}du 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane slTOny. 

Rzesz6w, 17 stycznia 2017 r. 
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