
PROTOK6L 


z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad projektem I\1iejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 288/1112016 w rejonie uf. Borelowskiego, 


ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie 


Protok61 sporz(!dzony w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Rozwoju J.H'«,,".U. .n~,-,.JLV 

ul. Slowackiego 9 w Barbary Wilk, pracownika Biura Rozwoju 
Miasta .l.'-L.,","L_V 

Na podstawie art. 17 pki 9 z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu U. z 2017 r., pOZ. 1073) w dnlu 2017 r., 
przeprowadzono nad w projekcie Miej 
Planu Zagospodarowania w rejonie ul. Borelowskiego, 
ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego w Rzeszowie. 

1. obecnosci stano\;vi zal(!cznik do protokolu. 

Otwarcie dyskusji publicznej 0 godz. 10 00 powitanie zebranych. 

w dyskusJi zabrali: 

1. Pani mgr arch. Anna Rainczuk dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. 
Pani dyrektor powitala wszystkich zebranych i poinfonnowala zgromadzonych, 
ze przedmiotem dyskusji w projekcie PIanu 
Zagospodarowania 16 w Borelowskiego, 
ul. I w projektantce 
przedmiotowego projektu planu, 

2. Pani mgr into Stanistawa Kiwak-Ciupinska, projektantka planu w Rozwoju 

Projektantka przedstawila dotychczasowe etapy procedury formalno-prawnej, kt6re zostaly 
przeprowadzone z art, 17 ustav.'Y z marca 2003 r. 0 pJanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uchwala Nr 16 w sprawie przyst4pienia do sporz<tdzenia Miejscowego 

Zagospodarowania Przestrzennego 288111/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, uL 
Kasprowicza i ul. Towamickiego w KZ(~sz()'W1 podjyta w dniu listopada 16 r. 
Dnia 12 stycznia 2017 L Prezydent Miasta Rzeszowa, 0 przyst(!pieniu do 

planu. okolo 1,1 ha, 
na osiedlu 

prZ;YSlaPllenm do osoby 
zainteresowane nie zloZyly wniosk6w do projek'1u planu, Od instytucji 
i organ6w wplynylo 11 wniosk6w, niekt6re z nich mialy wplyw na rozwi£tZania projek'1u 
planu (np. Wojew6dzkiego Zabytk6w). Natomiast \vniosek 
Zarz(!du Transportu Miejskiego stano\;vil podstawy koncepcyjnych projektu 
pJanu. 
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Nastypnie projektantka zapoznala zebranych z materialami planistycznymi opracowanymi 

na potrzeby planu miejscowego, m.in. : inwentaryzacj,! urbanistyczn,!, schematem ukladu 

drogowego, powi¥aniami przestrzennymi, uwarunkowaniami konserwatorskimi , plansz'! 

struktury wlasnosci oraz uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. 

Omowila projekt planu, przedstawione w nim rozwi,!zania, obslugy komunikacyjn,! oraz 

zasady zabudowy. 


Na calym obszarze objytym przedmiotowym planem, obowi,!zuje obecnie Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszow przy 

al. Cieplinskiego w Rzeszowie. 

W planie tym tereny zostaly przeznaczone pod drogi publiczne i parking w poziomie 

terenu na nie wiycej niz 150 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych oraz 

obiekt uslug komercyjnych 0 powierzchni zabudowy do 120 m2 W przepisach 

przejsciowych i koncowych ustalono, ze do czasu zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem - pod parking - teren przeznacza siy pod podmiejski dworzec 

autobusowy oraz obiekt uslugjak wyzej. 


Z wnioskiem 0 sporz,!dzenie zmiany ustalen tego planu, wyst,!pil Zarz'!d Transportu 

Miejskiego w Rzeszowie , poniewaz nie mogi uzyska6 pozwolenia na budowy nowego 

dworca komunikacji lokalnej wraz z budynkiem obslugi pasazerow w oparciu 

o ustalenia obowi¥uj,!cego planu. 

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie nowych zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenow, w zwi,!zku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami . 

W projekcie planu przyjyto alternatywne ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: KS], [KS2] , KS3 (KS) - pod dworzec autobusowy komunikacji lokalnej 
wraz z budynkiem obslugi pasazerow i pod parking wraz z budynkiem uslug 
nieuci,!zli wych. 
Ustalono parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow, 
w tym linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
dzialki budowlanej , udzialu powierzchni biologicznie czynnej, gabarytow 
i wysokosci zabudowy oraz geometrii dachu. W przypadku realizacji dworca 
autobusowego uwzglydniono wniosek Zarz'!du Transportu Miejskiego w Rzeszowie. 
Ustalono klasy i parametry zagospodarowania drog: KDZ, KDL.l i KDL.2 
Na calym obszarze obj ytym granicami planu ustalono strefy ochrony konserwatorskiej . 
stanowiska archeologicznego ill 17 (AZP 103-76/56), wpisanego do wojewodzkiej 
i gminnej ewidencj i zabytkow miasta Rzeszowa. 

W Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa, teren proponowany do opracowania miejscowego planu zostal wskazany pod 
dworzec jak i pod parking. Projekt planu jest zgodny ze Studium. 

Projekt planu uzyskal pozytywn,! opiniy Miejskiej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej w dniu 22 czerwca 2017 r. , zostal r6wniez pozytywnie zaopiniowany 
i uzgodniony przez organy administracji i instytucje wymagane przepisami prawa. 

2 



Projektantka zakonczyia prezentacjy i poprosiia zebranych 0 zadawanie pytail. 
Przypomniaia 0 terrninie wyiozenia do pubJicznego wgl£!du - od dnia 17 sierpnia do 
dnia 14 wrzesnia 2017 r. oraz tenninie skiadania uwag do Prezydenta Miasta Rzeszowa na 
pismie - do dnia 28 wrzesnia 2017 r. 

Z uwagi na brak pytan do rozwi£!zan przyjytych w projekcie planu, projektantka 
podziykowala wszystkim zebranym za przybycie i zakonczyla dyskusjy publiczn£!. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

1. 	 Uczestnicy dyskusji zapoznali siy z ustaleniami przyjytymi w projekcie planu oraz 
z procedur£! jego sporz£!dzania, jak rowniez z terrninem skladania uwag do planu. 

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

Protok61 sporZ<!dzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) 	 dla Prezydenta Miasta Rzeszowa; 
2) 	 do dokumentacji planistycznej; 
3) 	 do publicznego wgl£!du. 

Protokol zawiera 3 ponurnerowane strony. 
Zup. PREZY DEN TA ~lI AS TA RZESZOWA 

~ 
Stani .w , t. 1U.u 

lAST ,peA PR£Z~\ill'iU W:S7.0 l'/ARzeszow, 23 sierpnia 2017 r. 	 I 

..... -D.. .~q ~~~-...U~ ~.I. .. .................. .. 

(podpis osoby spor;:qdzajqcej protok6!) 
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