PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16817/2008 - 1
przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie, wyłożonym do publicznego wglądu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Protokół

sporządzono

w dniu 12 lutego 2020 r., w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa
przy ul. ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, przez Beatę Gunia-Golema, pracownika Biura.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późno zm.) w dniu .................................... ........ .
przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego
wglądu, wraz z prognozą oddzialywania na środowisko, projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ................................... ............................................... .
(nMwa planu)

Pomimo prawidłowego ogłoszenia w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w Rzeszowie, o wyłożeniu projektu zmiauy planu do publicznego
wglądu oraz terminu organizacji dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany planu
00
rozwiązaniami, wyznaczonej na dzień 12 Intego 2020 r. na godz. 10 nie stawiła się żadna
zainteresowana osoba.
W związku z powyższym dyskusja pnbliczna nie odbyła się.
I. Lista obecności stanowi
II.

Głos

załącznik

do protokołu.

w dyskusji zabrali:
l.
(imi ~,

nazwisko, nazwa, organ)

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusj i ............................................. ................ . .

2.
(imi~,

nazwisko, nazwa, organ)

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ......................... . .......... ........ .. ........... ...... .

III. Ustalenia z dyskusji:
l) ........... .............. ...... ....... .. ..... ..... . .. .. .. .. . .. .......... .. .. .... . .. .. .. .. .. ...... ...... . ... .
2) ................. . .. .......... ......... ... .... ............................ . ................................ .
3) ........... ................... ........... . ......... ... ... ... ..................... .. .. .. ........ . ...... . .... .
Protokół sporządzono

w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
l) dla prezydenta miasta;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół

zawiera 2 ponumerowanych stron.

Miejscowość,

data Rzeszów, 12 lutego 2020 r.
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(podpis osoby sporządzaj ącej
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