
PROTOKOL 

z 

Zagospodarowania 

w Rzeszowie 
Nr 

w Planu 

275/12/2015 w re,jonie ul. Wyspianskiego i Ziai 

Protok61 sporz:}dzony w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 

ul Slowackiego 9 w przez Barbary Wilk, Miasta 

Rzeszowa. 

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

1 U. z 6 r., 778 z w 

11 k\.vietnia 2017 r., przeprowadzono dyskusjit publiczn:} nad rozwi:}Zaniami przyjy1:ymi w projekcie 

Miejscowego Plantl Nr 275/12/2015 w rejonie ul. Wyspianskiego 
i Ziai w Rzeszowie rozwi:}Zaniami. 

I. Lista obecnosci stanowi zalq.cznik do protokolu. 

10 09Otwarcie o _ 

II. GIos w dyskllSji 

Miasta Kz,eszow 1. mgr inz. arch. Anna Rairlczuk - dyrektor Biura 

dyrektor powitala wszystkich poinfonnowala i.e 

dyskusji s<J w Planu 

strzennego Nr 27511212015 w 

W l'..L..,:>L,Vw o powierzchni okolo 2,11 ha na 

przekazala projektantce przedmiotowego nr",pillTi' planu. 

2. Pani mgr Iwona - alltorka planu, projektantka Biura Rozwoju Miasta 

publicznq.Rzeszowa -prow'aCllaC:a 

etapy fonnaIno-prawnej, kt6re 

z rut, 17 z 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, przypominajq.c, ze do prac planistycznych 

opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przystlfpiono na 

podstawie llchwaiy Rady Miasta Rzeszowa 1\r XVIII333/2015 z dnia 27 P32:dZl.em 

2015 r.. planu pozytywnq. opmHr 

zostal przez 

organy l\.J<:>ctPT11'11IP zostal wylozony 

publicznego wglq.du. W tenuinie przewidzianym ustawq. do ustalen projektl.l planu 

wpiynyla jedna ki6rq. z dnia 16 marcaMiasta Rzeszowa 

2017 r., uwzglydnil. 

http:P32:dZl.em
http:ustaVi.ry


Uwaga dotyczyla wprowadzenia zapis6w do projektu planu umozliwiajqcych realizacjy 

burs lub intemat6w. Ze wzglydu na wprowadzone zmiany do zapis6w projektu planu 

ponowiono w niezbydnym zakresie procedury planistycznq ponowiono wylozenie 

projektu planu do publicznego wglqdu. 

Nastypnie projektantka zapoznala zebranych z materialami planistycznymi opracowanyrni 

na potrzeby planu miejscowego, tj . min. inwentaryzacjq urbanistycznq" inwentaryzacjq 

infrastruktmy technicznej, planszq stlllktury wlasnosci i planszq wniosk6w oraz 

przedstawila uwarunkowania ekofizjograficzne, zdjycia i wizualizacje przestrzenne 

terenu. Om6wila projekt planu, po wprowadzeniu zmian wyniklych po uwzglydnieniu 

uwag, w szczeg6lnosci w zakresie przeznaczenia teren6w oraz zasad ich zabudowy 

i zagospodarowania, tj. ustalenia dotyczqce m.in. funkcji, ksztahowania nieprzek:raczalnej 

linii zabudowy oraz wskainik6w i parametr6w zabudowy, a takZe zasad obslugi 

komunikacyjnej teren6w. 

Om6wila zmiany jakie wprowadzono do zapis6w projektu planu w wyniku 

uwzglydnienia uwagi. 

Na tym autorka projektu zakonczyla prezentacjy i poprosila zebranych 0 zadawanie 

pytaiJ. 

3. Pani Ewa Stelmach z Wydziaru Inwestycji Urzydu Miasta Rzeszowa 

Pani Stelmach zapytala, czy projekt planu dopuszcza lokalizacjy obiekt6w 

tymczasowych na omawianym terenie. 

Pani mgr ini:. Iwona Borysowska 

Projektantka odpowiedziala, ze projekt planu nie wprowadza ustalen dotyczqcych 

lokalizacji obiekt6w tymczasowych . Poinformowala, ze problem przekrycia hali 

plandekq i w zwiqzku z tym wprowadzenia ewentualnych zapis6w dotyczqcych 

obiekt6w tymczasowych zostal poruszony na Iv1KUA. Zdecydowano, ze nie ma potrzeby 

wprowadzania takich zapis6w. 

W dalszej kolejnosci Pani Stelmach zapytala, jakie zasady dotycz'!ce zaplecza obiekt6w 

sportowych Sq zawarte w planie. 

Projektantka wyjasnila, ze elementy zaplecza obiekt6w sportowych mogq posiada6 nie 

wiycej nit dwie kondygnacje i rnie6 wysokosc nie wiykszq nit 12 m. 

Wobec brakll innycb pytan projektantka podziykowala wszystkim zebranym za 

przybycie i zakoitczyla dyskusjy pUblicznq" przypominajqc 0 terminie wylozenia do 

2 



publicznego wglqdu - od 31 marca do 2 maja 2017 r. oraz tenninie skladania uwag do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa na pismie - do dnia 16 maja 2017 r. 

III. Ustalenia z dyskusji : 

1) Uczestnicy dyskusji zapoznali sit( z ustaleniami przyjt(tyrnl w projekcie planu oraz 

z procedurq jego sporzq.dzania, jak r6wniez z terminem skladania uwag do planu. 

2) Uczestnicy nie wniesji zastrzezen i uwag do ustalen przyjt(tych w projekcie planu. 

Protok61 sporz[j.dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 


1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 


2) do dokumentacji planistycznej; 


3) do publicznego wglqdu. 


Protok61 zawiera 3 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 11 kwietnia 2017 r. 

.:l?~...v'dk..... .. ....... . , ... ..... . 

(podpis osoby I:!porzqdza}qcej protok6l) 
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Lidia ~lcepallek 
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