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Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 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 Hotelowej (MPZP 38)

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
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2
3
4
5
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8
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1.
26.08.2019
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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wnosi o całkowite wykreślenie drogi dojazdowej zaplanowanej na działce

339/132
3MN

●
Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ projekt planu miejscowego, co do którego złożono uwagę, nie przewiduje na przedmiotowej działce żadnej drogi dojazdowej.
Usunięta zostanie natomiast nieprzekraczalna linia zabudowy, która została przewidziana od drogi dojazdowej zaplanowanej poza granicami opracowania przedmiotowego planu.
2.
4.09.2019
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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Wyraża kategoryczny sprzeciw 
do planów wyznaczenia drogi 
na działce nr 339/132 oraz budowy wieży nadawczo-przekaźnikowej 
na działce prawdopodobnie położonej przy ulicy Hotelowej 12
339/132
3MN

●
Uwaga nie została uwzględniona, ponieważ projekt planu miejscowego, co do którego złożono uwagę, nie przewiduje 
na przedmiotowej działce żadnej drogi dojazdowej.
Usunięta zostanie natomiast nieprzekraczalna linia zabudowy, która została przewidziana od drogi dojazdowej zaplanowanej poza granicami opracowania przedmiotowego planu.
Działka położona przy ulicy Hotelowej 12 zlokalizowana jest poza granicami opracowania przedmiotowego planu.
Uwaga nie została także uwzględniona w zakresie sprzeciwu do planów budowy wieży nadawczo-przekaźnikowej, gdyż zgodnie 
z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.) - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, 
a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrębnymi.”
3.
10.09.2019
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 – Naczelnik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Protestuje przeciw budowie masztu telefonii komórkowej



●
Uwaga nie została uwzględniona, gdyż zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 ze zm.) - „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna 
z przepisami odrębnymi.”
 
Załączniki:
	zbiór uwag zamieszczonych w wykazie


			


