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Załącznik do Zarządzenia Nr 774/2017
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia  5 grudnia 2017 r.                                                      

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)
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Data wpływu uwagi
Nazwisko i imię,
nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga
Rozstrzygnięcie prezydenta miasta
w sprawie rozpatrzenia uwagi
Uwagi
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31.10.
2017
Dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - jawność wyłączył  Janusz Orzeł Naczelnik Wydziału Architektury
Wnosi o zmiany w treści projektu uchwały w § 16 w następującym zakresie:
- wykreślenie zapisu „z wyjątkiem dyskotek, klubów muzycznych, pubów, kasyn, punktów gier losowych”;
- zmianę maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – do 65%;
- zmianę minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – do 15%.
1724/154, 2193/154, 1722/154, 1723/154
1/1U, 1/1KDW

	

Działki ewidencyjne wymienione w uwadze znajdują się w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terenach o symbolach 1/1U i 1/1KDW. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania dla tych terenów zostały zawarte odpowiednio w § 17 oraz § 26 projektu uchwały. Mając jednak na uwadze treść pisma oraz ustalenia zawarte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego uznać należy, że jego autorzy mylnie wskazali jednostkę redakcyjną (§ 16) w projekcie uchwały. Uwaga w zakresie pierwszego żądania jest bezprzedmiotowa. W pozostałym zakresie uwaga nie uwzględniona ze względu na niezgodność z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.


