Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/421/18
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 października 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 22 listopada 2012 r.
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1073 ze zm.),
Rada Miasta w Myszkowie
rozstrzyga:
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Myszkowa uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/191/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r., wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu ww. planu, zgodnie z poniższą tabelą:
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6
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7
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8
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10
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Uwagi złożone do projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 maja 2018 r. do 21 czerwca 2018 r.
1.

27-06-2018

*

Wnosi o skorygowanie zapisów
planu – powierzchnia terenów
biologicznie czynnych 29 m2 –
współczynnik powierzchni
biologicznie czynnej 5,5 %
(ustalone w planie współczynniki
minimum 10% i 20% są
niewystarczające – wnoszą o
zmianę na minimum 5% dla
zabudowy usługowej i usługowo-

dz. ew. nr
10056/1,
10056/2,
6217/11

47UMN

+

–

+

–

Uwaga uwzględniona
częściowo poprzez zmianę
minimalnego udziału
powierzchni biologicznie
czynnej przy zabudowie
mieszkaniowo-usługowej do
10 %.
Uwaga nieuwzględniona
częściowo ze względu na
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mieszkalnej).

2. Wnoszą o usunięcie zapisów o
konieczności zapewnienia
wszystkich wymaganych w par.
21 miejsc postojowych w
granicach działki inwestycyjnej z
uwagi na położenie i gabaryty
działki.

+

–

+

–

niezgodność z
obowiązującym Studium –
PBC dla terenów U powinna
wynosić 10%.
Uwaga uwzględniona
częściowo w projekcie
wyłożonym do publicznego
wglądu – obowiązujący plan
miejscowy dla nowych usług
lokalizowanych na terenach
UMN dopuszcza
bilansowanie miejsc
postojowych
w zasięgu promienia dojścia
pieszego – 200 m (§ 21 pkt 4
lit. c).

Do projektu zmiany planu miejscowego ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia 2018 r. do 12 września 2018 r. uwagi nie wpłynęły.
* dane osobowe zgłaszających uwagi znajdują się w aktach sprawy
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