
UCHWAŁA NR XXXVI/501/2014
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, 

Proszowiec Stara - Wieś oraz Ocice w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec – Stara Wieś oraz 
Ocice w Raciborzu. 

§ 2. Sporządzenie miejscowego planu obejmuje tereny położone: 

1) w jednostce strukturalnej Markowice teren zlokalizowany w rejonie ulic Gliwickiej, Odrodzenia 
i Słoneczny Stok - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; 

2) w jednostce strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś teren zlokalizowany w rejonie ulic 
Starowiejskiej i Mariańskiej - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2; 

3) w jednostce strukturalnej Ocice teren zlokalizowany w rejonie ulic Wiejskiej i Dolnej - granice 
terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3.

§ 3. Granice terenów, o których mowa w § 2 określone zostały w załącznikach graficznych, 
stanowiących integralną część niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) przedmiotem przyjęcia przez Radę 
Miasta Racibórz jest uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych 
Markowice, Proszowiec – Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu. 

Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu jest Uchwała Nr 
XXXIII/465/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 października 2013 r. w sprawie aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, a także Uchwała Nr 
XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza”. 

Uchwała w sprawie aktualności studium i planów miejscowych przyjęła wnioski 
z przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Raciborza oraz 
wytyczne do wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych. Jedna z przyjętych 
wytycznych wskazywała na konieczność przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla 
terenów zlokalizowanych wzdłuż ul. Wiejskiej w Ocicach, w Markowicach w rejonie ul. 
Gliwickiej, Odrodzenia, Słoneczny Stok oraz w dzielnicy Proszowiec – Stara Wieś pomiędzy 
ulicami Starowiejską i Mariańską. Kolejna przyjęta wytyczna w przedmiotowej uchwale 
wskazywała na potrzebę wykreowania na terenie miasta odpowiedniej bazy terenów dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która będzie stanowić konkurencyjną ofertę 
w stosunku do terenów zlokalizowanych w miejscowościach sąsiednich. 

Mając na uwadze, że obowiązujące studium dla przedmiotowych terenów przewiduje przede 
wszystkim realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej podjęcie niniejszej uchwały 
pozwoli realizować wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXXIII/465/2013 Rady Miasta Racibórz 
z dnia 30 października 2013 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta.










