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ZARZĄDZENIE NR 348/2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie:	rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r.

Działając na podstawie:
	art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 506),

art. 7, art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
art. 42 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

zarządzam, co następuje

§ 1.
Postanawiam uwzględnić uwagę o numerze 1 wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6), zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Postanawiam nie uwzględnić uwag o numerach 2, 3 i 4 wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar 
w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6), zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Integralną częścią zarządzenia jest wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca              2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Nie złożono uwag na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

