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Or.0050.587.2018
Dokument : 2018-66196
Załącznik do Zarządzenia Nr 587/2018
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7 sierpnia 2018 r. 

WYKAZ WNIOSKÓW
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, 
Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51)

złożonych na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(zbieranie wniosków od dnia 3 listopada 2017 r.  do dnia 24 listopada 2017 roku)

LP.
DATA WPŁYWU WNIOSKU
NAZWISKO I IMIĘ, NAZWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
I ADRES
TREŚĆ WNIOSKU
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WNIOSEK
ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA 
W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU
UWAGI





WNIOSEK UWZGLĘDNIONY
WNIOSEK NIEUWZGLĘDNIONY
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1.
13.11.2017 r.
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  Ireneusz Brzuska Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o zmianę w mpzp części działki na działkę budowlaną. 
570/9
●


2.
13.11.2017 r.
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  Ireneusz Brzuska Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o zmianę w mpzp działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
1558/81
●


3.
21.11.2017 r.
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  Ireneusz Brzuska Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o zmianę w mpzp części działki na działkę budowlaną.
1270/12

●
Działka zlokalizowana jest poza granicami opracowania planu miejscowego.
4.
24.11.2017 r.
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  Ireneusz Brzuska Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o zmianę w mpzp działki pod zabudowę mieszkaniową jednodzinną.
1289/82

●
Wniosek uwzględniony w zakresie możliwości przeznaczenia wschodniej części działki na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
W pozostałym zakresie nieuwzględniony z uwagi na ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika. 





