
PRCJI 'OKOl 

z przeprowadzenia u~ s k u!o.ji puhlic7n 'j lIot~ ' cz~cej projektu Zmiany Nr 280/3/2016 
Micj sco" ego Plan l Zagoo; 10d<l 1'0" :lII ia Przestrzcnnego Nr 90/20/2004 "Wilkowyja 

Ka mio nl{a 11"" Kzeszo" ie. 

Prolok61 spu rz<ldzo no \\ dniu 23 l11arca 2017 r. \V Biurze Rozwo.iu Miasta Rzeszowa 
przy ul. S}ovvackiego 9 V\ RzcszO\\ ie , prza M,d~orzat\ Bielend~ , pracownika Biura Rozwoju 
Miasta V\ Rzeszowie. 

Na pOd Sla\\ic 'lIl.17 pkt <) lIst,I\\: L dnia :. / malHI ::!003 r. 0 planO\vaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennYl1l (Dz U. z 20J() r. poz. 778. 7. p6z.n. ZI11.) w dniu 23 marca 2017 r. 
\V Biurze Rozwoju iVliasta RLeSZO\Va przy ul. Slowack iego 9 przeprowadzono dyskusj~ 

publicznq nad r07.wir\Z<lJ1iami PI1),i It' I)l1l i \\ pl'Ojekcie Z.m iany Nr 280/3/20J6 Miejscowego 
Planu Lagospodmo\\ani<1 PrLCSII'lennego Nr 90120/2004 "Wilkowyja - Kamionka II" 
w rZzeszowie . 

1. Lisw obecJ1o:;c1sti.l 1U \\j La l'l1711ik do protokolu. 

Otwa rcie dyskllsji publiclnej i prz)\\'it(lI1ie zebranych naslqpilo 0 godz. 9.00 

n. Glos \\ cl)skus ji zabrLlli : 

1. 	 Pani mgr in l:' . arch. !\nm1 RaillczLlk. Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 
ul. SiO\\8Ckiego 9 RZCS L.UW '. pI\)\\acl zC\ca dy skusj\ pllblicznet oraz pan mgr inl. 
arch. Grzegorz RlI szel pracov\nik Bima Rozwoju lVliasta Rzeszo wa. 

Zag8li niellia pO J'uszan e \\ dyskusj i: 

Pani mgr inl. mch . ;\IlIlCi R~liI1C1 Uk prz) \\ it,il;1 ze bJ'8n yc h infoJ'muj etc. ze ce lem spotkani a jest 
dy skusja pub liczm1 null pJ'ojl'kk'lll I.nwlIl) Nt 280;3!::!0 16 Miej scowego Planu 
Zagospodarow:miCi [)J'/e'itI7:11llC ~, ' ~J' l)()·2 u.· ,:00-l .. \\'i lkov\:'ja - Kamionka II" w Rzeszowie, 
a nast\pnie gl os przckc1 L.aLI P,1!1l1 mgr mI.. ClJ'ch. Grzego rzo wi Rllsze l pracownikowi Biura 
Rozwoj 1I M iasta Rzeszuwa. 

Pan mgr inz. arch . Gr/egorz Ru:,zel pointc)J'J11()\\ (1L ze \V dn iu 1 malTa 20 J 6 r. zostab podj~ta 
Llc!l\vala Nr XX lll i486, 201 6 prl.i:? Rdd\ rVJiasl<l Rzeszo wa \V sprawi e przystqpienia do 
spOl'zqd i'.cnia Zmiany Nr 28U 3:': U \() Mi cjsco\\ego Planu i ngospodarO\,vani a Przestrzennego 
Nr 90/2012004 .. Will, o\\),1n-](,1l1liollk zl [I " \\ RZl;:' sz()\-\ ic l1a \"niosek Diecezji Rzeszo wskiej. 
fnformacja llkazal a silt' \\' gCILt'c ie codzicnn ej Nowiny. poprzez internet, na stronie Biuletynu 
lnformacji Publiczne,i, obwieszczenia 11a tabli cac h ogloszell w UJ'z~dzie Miasta i na osiedlu 
Wilko\vy.j8. Oddzielni e zawiadomiono wlasciwe inslytllcje i urz~dy. Nast~pnie poinformowal 
ze projekl zmiclIw NJ' ::!80/3!20! 6 rVliej sco\\ego PI,lJ1U Zagospodarovvania Przestrzennego Nr 
90120/2004 .. \\ilko\\ '.jil - 1' ,IIIIIUllk ,l II" \\ Rll:.' SZO \\ ic lI l~; s kal po zy1ywnq opini~ MKUA , 
zustal l<.lllPlllio\\dn\ i l!/ ~l'Ijl l iull: Pi/l'Z Ul~~lll: :lclmin ls lrClcji i instyt ucje wymagane 
przepis;lmi PJ';\\ \ ,[ h / \ 111.1111 11:, 11 kl lli lli \\ ~ IU,( \.'11 :i ,io Pl lbliul1cgo \\glqdu - od J 6 l11arca 2017 
do J4 k\.\ielni'l 2017 \\ :,lcd/ i ) Il' dlll!',1 r~OL\\O.Jll YliCl stn }V.eszow8 przy ul, S~owackiego 9 
w Rzeszowie. l.mJ<lI)u prujekLlI lostala "yjuIOl1d ud clnia 16 marCCI 2017 r. do 14 kwietnia 
20 J 7 )'. a uwagi 111 0;1. 11 a sldZldac dl) dni,j 5 1118,ic1 20171'. 

http:Wilko\vy.j8
http:RZCSL.UW
http:Rozwo.iu
http:sku!o.ji


Kolej no projekt<llll przeszcd l do l.aprezcllto\\ania il1\\ entmyzacji terenll, infrastruktury 
techniczne.i. strllktury wlasllosci cI:nalek. oraz przeds tav,i1 opracowanie pro.jektll Zmiany 
Nr 28013/20) 6 Miejsco wego Planll Zagospodmowania Przestrzennego Nr 90/20/2004 
"Wilkovvyj a - Kamionkcl 11", Projekt obejmuje terell 0 Po.wierzchni okofo 3,0Iha, 
polot,ony \\ R:;t' slO\\ie. n 3 osieclill WilkO\\) j a, Przedmiotem zmiany planu Sq no.we 
lI stcilen id J:d SC1d pr /\."/ 11dC /l..'l l l ~ 1 t'rt' nlJ pod za blluow,;, lIS11lg0Wq. uslllg SPo. rtll 
i I'ekleacji. J: liOPllSZL'lCnic ll1 ubickt(l\\ os\\ iat) _ kultll religijnego wraz z obiektami 
o funkcj ,lc h to\\a['£) snje) eh os\\iatcmeJ_ kultunllnej . socjalnej mieszkaniowej , 
z ziele ni q lIil.qdLOn 'l, oral p,\rkingailli i infrastrukturq technicznq, 

Z uwagi na brak p)' t811 do. projektu zmiany [)an Grzego.rz Ruszel Po.dzi\kowaf 
wsz),stkirn zebranYI11 za prz.ybycie i zako[lczyl dyskllsj\ publicznq, 

111. Lstak ni,1 J: d\slilliL 

1) Obecni zapo.znali S l~ z 1'0/\\ i't7Dniami prz)J\tymi \\ projekcie zmiany studium. 
2) Nic wniesli mvag I zastrzezell do Llswlell l l11iall;, projektll Nr 2801312016 Miejscowego 
Planu ZagospOci ,m)\\C1nia Prlc ~ trzellnq!.() :\ 1' l)(), :20 /2004 .. Wilkowyja - Kamionka II" 
w Rzeszovvic, 

Pro.to.k01 spn JzqcilOl1o \V tl7,ech ,jc:dllobrzl1lictcych egze l1lplarzach z przeznaczeniem : 

1) dlJ Prezydcnta \Vliastcl RZl' ::,zo \\,(j 

2) do do.klllllentac,ii plani sl)CLne,i 

J) clo. publi cz nego \\glqclu 


Pro.to.k61 zi:1\viera :2 Po.llllI1lCro \,va ne stro.n) 

Rzes /cl\\2 0 k\\ictl1i,12())7 r. 

ilalgorzata Biclt:lld~1 
(poc/pis (}su/>l' s/}()l':w/:u/ I{(e/ / JI'I)/ IIA IJ/) 

vt. ("e\...0.0~ 
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