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			Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2019
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 stycznia 2019 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 jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)

Lp.
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






uwaga
uwzględniona
uwaga
nieuwzględniona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
16.11.2018
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 udziału minimalnej procentowej powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej z 45% 
na 30%.
brak oznaczenia nieruchomości

Obszar nr 7 
w  rejonie ulicy Wodzisławskiej
7/1MU

●
Zmiana udziału minimalnej procentowej powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 
z 45% na 30% byłaby niezgodna z ustaleniami obowiązującego studium.
2.
06.12.2018
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 przeznaczenia całości działki pod zabudowę mieszkaniową oraz usunięcie drogi wewnętrznej 10/2 KDW.

693/77

Obszar nr 10 
w  rejonie ulicy Oskara Kolberga
10/2ZNU, 10/3KDD, 10/2KDW




          ●
Uwaga została uwzględniona w części przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową poza fragmentami przeznaczonymi pod drogi. Droga wewnętrzna 10/2KDW zapewnia obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
3.
17.12.2018
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 umożliwienie lokalizowania zabudowy szeregowej zgodnie 
z obowiązującym na tym terenie planie miejscowym.

314/16

Obszar nr 4 
w  rejonie ulicy Lipowej
4/1MN

●
W obszarze objętym planem nie występuje zabudowa w formie szeregowej. Dopuszczenie takiej zabudowy na tym obszarze prowadziłoby do naruszenia ładu przestrzennego.
4.
21.12.2018
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 przeznaczenia działki zgodnie ze studium.


590/77

Obszar nr 10 
w  rejonie ulicy Oskara Kolberga
10/3ZNU, 10/3KDD, 10/2KDW
●


5.
21.12.2018
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 projektu planu miejscowego w zakresie umożliwienia w terenie oznaczonym symbolem 4/1MU realizacji usług związanych z:
- prowadzeniem autokomisy,
- sprzedażą roślin (szkółka ogrodnicza),
- prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców (nauka jazdy).

282/16, 283/16, 288/16, 189/16, 139/16

Obszar nr 4 
w  rejonie ulicy Lipowej
4/1MU
●


 
Załączniki:
	zbiór uwag zamieszczonych w wykazie


			


