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Marek Florczyk 
Radny Miasta Rybnika 
 
Rada Miasta Rybnika 
ul. B. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 
kom. 668 429 391 
 

                                                                          Szanowny Pan 

                                                                          Piotr Kuczera 
                                                                          Prezydent Miasta Rybnika 

za pośrednictwem Przewodniczącego 
Rady Miasta 

 

INTERPELACJA W SPRAWIE  
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ulicy 

Zebrzydowickiej (MPZO22) oraz remontu ulicy Zebrzydowickiej. 
 

 Szanowny Panie Prezydencie, 

 W dniu 19 maja 2015 roku Rada Miasta Rybnika przyjęła Uchwałę nr 
106/VIII/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren                       
w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP22). Do chwili obecnej taki plan nie powstał, co 
rodzi określone skutki, nie tylko dla potencjalnych inwestorów.  
           Mieszkańcy dzielnicy Zebrzydowice od dawna oczekują zakończenia prac 
planistycznych związanych z ulicą Zebrzydowicką. Nieoczekiwany podział zadania na 
dwie części dał możliwości fragmentarycznego rozwiązania problemu. Taki podział 
może jednak powodować rozdziały w społeczeństwie ściśle integrującym się                             
z dzielnicą.  
            Oczekiwania mieszkańców wiążą się z remontem ulicy i zagospodarowaniem 
jej otoczenia. Remont ten to nie tylko wymiana nawierzchni. Oczekiwania dotyczą 
organizacji ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Otoczenie ulicy w części gdzie 
obowiązuje jeszcze stary plan preferuje prawie wyłącznie zabudowę mieszkaniową, 
co w otoczeniu ruchliwej , wylotowej ulicy jaką jest ulica Zebrzydowicka prawie 
całkowicie wyklucza jej atrakcyjność inwestycyjną.  
            Oczekiwania mieszkańców dzielnicy jak i inwestorów rozbudziło obowiązujące 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
Rybnika, które wprowadziło możliwości zmian stanu istniejącego, dotyczących 
możliwości kompletnego przeprojektowania ulicy Zebrzydowickiej wraz z jej 
otoczeniem, których już od czasu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego fragmentu dzielnicy, 
oczekują mieszkańcy Zebrzydowic. 
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 W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania: 
 

1. W jakim terminie zakończone zostaną prace dotyczące sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego  dla części miasta Rybnika obejmującej 
teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP22)? 

2. Czy Rada Miasta Rybnika będzie mogła procedować przyjęcie uchwały                  
w sprawie MPZP22 w miesiącu kwietniu 2019 roku? 

3. Czy planowany jest  remont kapitalny ulicy Zebrzydowickiej? Jeżeli tak, to           
w jakim zakresie i w jakiej perspektywie można spodziewać się jego realizacji? 
 

 

 
Z poważaniem 

 

 Marek Florczyk 


