
PROTOKOL 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjytyrrll w projekcie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy uJ. Morgowej w Rzeszowie rozwi~jami 
oraz nad prognoz,! oddzialywania na srodowisko. 

Protok61 zostal sporz'!dzony w dniu 25 lipca 2017 r. w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa przy 

ul. Slowackjego 9 w Rzeszowie, przez mgr Boteny Adamczyk-Malicklb pracownika Biura Rozwoju 

Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie alt. 17 plct 9 ustav/Y z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowamu i zagospodarowamu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dnju 25 lipca 2017 r. , przeprowadzono dyskusjy 

publiczn'! nad rozwi'!Zamami przyjytymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 26512/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie oraz w prognozie oddzialywania na 
srodowisko. 

I. Lista obecnosci stano wi zal'!cznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej nast,!pilo 0 godz. 10 00 
. 

II. Glos w dyskusji zabraJi: 

1. Pani mgr inZ. arch. Anna Ramczuk Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 

powitala zabranych gosci na dyskusji publicznej organizowanej w trakcie ""ylotenia 

do publicznego wgl<!du MPZP Nr 265 /212015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie. 

Nastypnie przekazala glos pani mgr into Iwonie Borysowskiej, kt6ra przedstawila 

zalozenia, procedury i terminy obowi'!Zuj~ce przy opracowaniu planu. 

2. Pam mgr into Iwona Borysowska pracownik w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa. 

przedstawila dotychczasowe etapy procedury fOlmalno-prawnej, kt6re zostaly 

przeprowadzone zgodnje z art. 17 ustav/Y z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu obejmuje obszar 0 powierzchlli okolo 

5 ha na osiedlu Wilkov.yja w Rzeszowie. Uchwala w spawie przyst,!pienia do 

sporzqdzerua Miejscowego Planu Zagospodarowama Przestrzennego zostala podjyta 

przez Rady Miasta Rzeszowa uchwalq Nr XVIIIIl12/20 15 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

24 marca 2015 r., nastypnie w zwi~ z poszerzeniem grauicy obszaru planu zostala 

podjyta kolejna uchwala Nr XIII205120 15 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniajqcq 

uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia planu. Projekt pJanu uzyskal 

pozytywn,! opiniy Miejskjej Komisji Urbanistyczno - Architek1:onicznej, zostal r6wniez 

zaopiniowany i uzgodniony przez organy administracji i instytucje wymagane 

przepisarni prawa. 

Nastypnie projektantka zapoZllala zebranych z materialanti planistycznymi 

opracowanymi na potrzeby planu rniejscowego, ~ . m.in. inwentaryzacjq urbanistycZlll!, 

inwentaryzacjq infrastruktury technicznej, planszq struktury wlasnosci, plansz,! 

wniosk6w do planu, uwarunkowaniami ekofizjograficznymi oraz zdjyciami terenu. 
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Nastypnie om6wila projekt pJanu - w szczeg6lnosci w zakresie przeznaczema 

teren6w: MNIU, UIMN, Ul, U2, ZP/U, ZPl, ZP2, ZP3, ZP4, oraz KDW, KS i KDD oraz 

zasad ich zabudowy i zagospodarowania, 0. ustalenia dotycz,!-ce m.in. funkcji, 

ksztaltowania nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wskainik6w i parametr6w 

zabudowy, a takze zasad obslugi komunikacyjnej teren6w. Om6wila r6wniez zapisy 

zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko. 

Na zakonczenie prezentacji poprosila zebranych 0 zadawanie pytan. Przyponmiala 

o terminie wylozenia do publicznego wgl,!-du - od 12 lipca do 9 sierpnia 2017 r. oraz 

o terminie skladania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa na pismie - do dnia 

23 sierpnia 2017 r. 

Z uwagi na brak pytan do rozwi'l-Zan przyjytych w projekcie planu podziykowala 

wszystkim zebranym za przybycie i zakonczyla dyskusjy publiczn'!-. 

Ill. Ustalenia z dyskusji: 

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

z procedur,!-jego sporz,!-dzania, jak r6wniez z terminem skladania uwag do planu. 

2) Uczestnicy nie wniesli zastrzezen i uwag do ustalen przyjytych w projekcie planu. 

Protok61 sporz'!-dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 

2) do dokumentacji planistycznej; 

3) do pUblicznego wgJqdu 

Protok61 zawiera 2 ponumerowane strony. 

Rzesz6w, 25 Jipca 2017 r. 
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