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Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 maja 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 pięć obszarów 
w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)

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
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1.
15.04.2019
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 sposobu zagospodarowania wymienionych działek. Zabudowa terenu 1/1MW dopuszcza maksymalną wysokość budynku jaki może zostać wybudowany na 18 m.

2077/188, 4352/184, 4353/184, 4577/203

Obszar nr 1 
w  rejonie 
ul. św. Józefa
1/1MW, 1/2U

●
Zaproponowana wysokość zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 1/1MW jest zgodna 
z ustaleniami obowiązującego studium. 
Teren oznaczony symbolem 1/1MW otoczony jest z trzech stron terenami zabudowy usługowej oraz terenem drogi publicznej.

2.
18.04.2019
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 uwzględnienie wszystkich uwag wymienionych w załączniku 
do zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 21/2019 z dnia 21.01.2019 r. dotyczących wymienionej działki. 
W szczególności zmianę wymagań 
w zakresie miejsc postojowych wymaganych na jedno mieszkanie 
z 2 miejsc do 1,2 miejsca na każde mieszkanie.
4577/203

Obszar nr 1 
w  rejonie 
ul. św. Józefa
1/1MW, 1/2U
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Załączniki:
	zbiór uwag zamieszczonych w wykazie


