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Załącznik do Zarządzenia Nr 574/2019
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 września 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 
obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)

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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1.08.2019  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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o zmianę odległości z 6 m do 4 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej (lewa strona działki) do potencjalnego budynku budowlanego, który może powstać w przyszłości. 
1090/293
2MN, 1KDW

•
Z treści uwagi nie wynika             o zmianę jakiej odległości chodzi. Można się domyślać, że chodzi      o zmianę odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. W związku      z powyższym korekcie ulegnie odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczającej tereny. 
	

22.08.2019 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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnoszą o utrzymanie połączenia komunikacyjnego ul. Arki Bożka z ul. Szewczyka, co zapewni obsługę komunikacyjną działek budowlanych.
978/293
2MN, 1MU

•
Uwaga nieuwzględniona ze względu na zbyt bliskie usytuowanie budynków na działach nr 977/293, 3483/293, co powoduje, że nie można uzyskać na odcinku od               ul. A. Bożka do ul. Alojzego Szewczyka minimalnej szerokości ciągu pieszo-jezdnego wynikającej z § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) zgodnie z którym „dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów”.
Obsługa komunikacyjna działek zostanie więc zaproponowana     w projekcie miejscowego planu poprzez wprowadzenie nieprzelotowej, niepublicznej drogi wewnętrznej o szerokości 5 m. z wjazdem od ul. Alojzego Szewczyka. 

	

22.08.2019 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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o utrzymanie połączenia komunikacyjnego ul. Arki Bożka z ul. Szewczyka, co zapewni obsługę komunikacyjną działek budowlanych. Zwraca się o zaprojektowanie drogi w taki sposób, aby była ona odsunięta jak najbardziej od granicy swoich działek w celu zachowania przebiegu ogrodzenia.
3399/285, 3396/285, 3363/293
1MU, 1KDZ

•
Uwaga nieuwzględniona ze względu na zbyt bliskie usytuowanie budynków na działach nr 977/293, 3483/293, co powoduje, że nie można uzyskać na odcinku od               ul. A. Bożka do ul. Alojzego Szewczyka minimalnej szerokości ciągu pieszo-jezdnego wynikającej z § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) zgodnie z którym „dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów”.
Obsługa komunikacyjna działek zostanie więc zaproponowana     w projekcie miejscowego planu poprzez wprowadzenie nieprzelotowej, niepublicznej drogi wewnętrznej o szerokości 5 m. z wjazdem od ul. Alojzego Szewczyka. 
Nie można zaproponować drogi wewnętrznej o szerokości 5 m pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami na wysokości działek nr 3399/285, 3396/285, 3363/293, gdyż odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 5 m tj. wynosi od 4,8 do 4,9 m.
Ponadto część ogrodzenia usytuowana jest na terenie będącym własnością Gminy Miasta Rybnik.  


Załączniki:
	zbiór uwag zamieszczonych w wykazie




