
PROTOKO T
z pnzeprowadzenia dyskusii publicznei nad przyiQtymi w projekcie Vl zmiany

miqbcowego phnu zagpcpodarowania przestrzennego t{r {/95
obejmujqcego rejon ul. Topolowej i Obrofic6w Pokoju w Kolbuszowej

rozwiq3aniami

Protok6l spozqdzono w dniu 1 1 grudnia 2015 t. w Vrzedde Miejskim w Kolbuszowej

Przez lreng Dqbek Inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

l,la podstawb art. 17 pkt.9) usiarvy z dnia 27 ftarca 2003 r. o planoivaniu
i zagospodarowaniu pzestzennym (tekst jedn. Dz.U. 22012r., poz.647 z p62n zm.) w dniu
1'l grudnia 2015 r. pzeprowadzono dyskusjg publiczna nad przyjetymi w projekcie
Vl zmlany miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego Nr 1/95 obejmujqcego
rejon uf. Topofowei i Obroric6w Pokoju w Kolbuszowej rcv iezaniami.

I. Lista offici stanoryi za+qcznik do protokofu.

tr. Glos w dyskusji zabrali:

1. Marek Chodorowski
(imie, nazwisko, nazwa, organ)

. . 1

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

Jako pzyszly lnwestor na terenie oznaczonym symbolem U4 prosil o wyjasnienie
ustabrt zmiany planu dotyczqcych gabarytdw i kqta nachylenia polaci dachowych
budynk6w oraz motliwoSci dopuszczenia przeznaczenia czqSci budynku uslugowego
na ceic mieszkalne-.. . .  - .- .  - .- .- . . . .

. lnspektor lrena Dabek i Projektant Teresa Labuda udzielily Wja$niert ddyczqcych
ustalefi zmiany planu w zakresie gabaryt6w budynkaw.

Poinformowano Pana Marka Chodorowskiego, 2e w ramach Regionalnego Programu
Qpncyjnego w 2O13 r. zrealizowano hwesipie pn- 

"Uzbrcjenie lere..n&v
inwe*ycyjnych przy ulicy Sw. Bnta Alberta i Topolowej w Kolbuszowejna" i w ciqgu 5
Iat od zakortczenia inwestycji, tj. do 2018 r. nie mo2na wpmwadzat zmian funkcji
te re n u objetego inwe stycjq.

Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie przeznaczonym pod usfugi
niepufficzne i dziatahni6 go@arczq bez ake$enia linii rczgnniczajqcych te tereny
moze skutkowaf odmowq legalizacji uchwaly Rady Miejskiej przez Wojewode
Podkaryackiego

(imi?, nazwisko, naaffa, organ)

(adres)
Zagadnienia poruszone w dyskusji...,........ ..



3.

Protok6l spozqdzono w 3 egzemplazach, z pzeznaczeniem:
1) dla Burmistza Kolbuszowej
2) do dokumentacji planistycznej
3) do publicznego wglqdu

Protok6l zawiera... .. . .. ponumerowanych stron.

Kolbuszowa, dnia 11 grudnia 2015 r.

?-t r-l\ a n
..:4.,.€.+t!!..... U. 9!1?3........... .
(podpis osoby spozqdzajqc.j protok6l)
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