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Autopoprawka 

dotycząca punktu 16 porządku obrad Rady Miasta w dniu 23 maja 2019 r.  

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej 

(MPZP 53) 

 

 
1. § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a – otrzymuje brzmienie „1/1MN, 1/2MN, 1/3MN, 1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 

2/1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,” 

2. § 3 ust. 1 pkt 4 lit. f – otrzymuje brzmienie „1/1KDW, 1/2KDW, 1/3KDW, 1/4KDW, 1/5KDW, 

2/1KDW – tereny dróg wewnętrznych,” 

3. § 5 pkt 3 – otrzymuje brzmienie „zakazuje się stosowania pokrycia elewacji w formie paneli  

z tworzyw sztucznych typu siding, blachy falistej i blachy trapezowej na terenach oznaczonych 

symbolami 1/1MN, 1/2MN, 1/3MN, 1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 2/1MN;” 

4.  § 5 pkt 7 – otrzymuje brzmienie „dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami 1/1MN, 

1/2MN, 1/3MN, 1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 2/1MN, 2/1U lokalizowanie parkingów dla 

samochodów osobowych;” 

5. § 5 pkt 10 - otrzymuje brzmienie „dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaływaniu o maksymalnej wysokości zabudowy 10 m na terenach 

oznaczonych symbolami 1/1MN, 1/2MN, 1/3MN, 1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 2/1MN.” 

6. § 6 – otrzymuje brzmienie „W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

dopuszcza się poziom hałasu dla terenów oznaczonych symbolami 1/1MN, 1/2MN, 1/3MN, 

1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 2/1MN jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową.” 

7. § 9 pkt 1 - otrzymuje brzmienie „obsługa komunikacyjna obszarów objętych planem poprzez 

drogi oznaczone symbolami 1/1KDZ, 1/1KDD, 1/2KDD, 2/1KDD, 2/2KDD, 1/1KDW, 

1/2KDW, 1/3KDW, 1/4KDW, 1/5KDW, 2/1KDW;” 
8. § 9 pkt 4 lit. b - otrzymuje brzmienie „drogi oznaczone symbolami 1/1KDD, 1/2KDD, 2/1KDD, 

2/2KDD, 1/4KDW, 1/5KDW: 10 m,” 

9. § 14 ust. 1 - otrzymuje brzmienie „Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolami 1/1MN, 1/2MN, 1/3MN, 1/4MN, 1/5MN, 1/6MN, 2/1MN, dla których 

ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.” 

10. § 19 – otrzymuje brzmienie „Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 

1/1KDW, 1/2KDW, 1/3KDW, 1/4KDW, 1/5KDW, 2/1KDW, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.” 

11. Zmianie ulega załącznik Nr 1. 

 

Rybnik, dnia 23 maja 2019 

 

 

 

 

 

 
 


