
UCHWAŁA NR XXXVI/502/2014
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie 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 jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu. 

§ 2. Sporządzenie miejscowego planu obejmuje następujące tereny położone w jednostce 
strukturalnej Brzezie: 

1) teren zlokalizowany przy ul. Brzeskiej - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1; 

2) teren zlokalizowany przy ul. Pogrzebieńskiej - granice terenu zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 2; 

3) teren zlokalizowany przy ul. Jakuba Mandrysza - granice terenu zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 3; 

4) teren  zlokalizowany przy ul. Gajowej - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4; 

5) teren zlokalizowany przy ul. Glinianej - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym nr 5; 

6) teren zlokalizowany przy ulicy bocznej do ul. Glinianej - granice terenu zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 6; 

7) teren zlokalizowany przy ul. Nieboczowskiej - granice terenu zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 7; 

8) teren zlokalizowany przy ul. Brzeskiej  - granice terenu zgodnie z załącznikiem graficznym 
nr 8.

§ 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 jednostce strukturalnej 
Brzezie w Raciborzu. 

 Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów jest 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” oraz 
złożone przez mieszkańców i potencjalnych inwestorów wnioski o zmianę zapisów 
w obowiązujących planach miejscowych w tym również wnioski i uwagi złożone w trakcie 
realizacji procedury ww. studium. 

 Przedmiotowe wnioski podlegały weryfikacji w oparciu o następujące kryteria: 

 - wniosek jest częściowo lub w całości zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz przyjętym w 2009 r., 

 - wnioskowany obszar przylega bezpośrednio do drogi publicznej, bądź przylega do drogi 
wewnętrznej wyznaczonej w obowiązującym planie miejscowym, 

 - wniosek nie ingeruje w układ komunikacyjny wyznaczony w obowiązującym planie 
miejscowym, z wyłączeniem wniosków złożonych przez zarządcę danej drogi, 

 - wniosek nie ingeruje w tereny obsługi komunikacji (parkingi, garaże, czasowe miejsca 
postoju)  wyznaczone w obowiązującym planie miejscowym, 

 - wnioskowany teren zlokalizowany jest poza ustalonymi w studium obszarami 
alternatywnego układu komunikacyjnego (drogi układu podstawowego i uzupełniającego), 

 - wniosek nie obejmuje terenów będących przedmiotem sprzedaży gruntów miejskich 
w okresie ostatnich 10 lat, 

 - wniosek nie obejmuje terenów, dla których w okresie ostatnich 5 lat Rada Miasta Racibórz 
uchwaliła plan miejscowy, 

 - wnioskowany teren zlokalizowany jest poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi 
(tereny osuwisk, tereny zagrożone i predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi), 

 - tereny wyznaczone do zmiany planu miejscowego w oparciu o złożone wnioski obejmować 
będą wyłącznie tereny w granicach aktualnie obowiązujących planów miejscowych, 

 - obszary wskazane do zmiany planu nie będą obejmować terenów, dla których ustalenia 
planu miejscowego są zgodne ze złożonym wnioskiem. 

 Przyjęcie przedmiotowych kryteriów weryfikacji wniosków jest uzasadnione z uwagi na 
obowiązujące przepisy prawa oraz możliwość przeprowadzenia procedury planistycznej 
sporządzenia planu miejscowego dla pojedynczego terenu. 

 Analiza zweryfikowanych w oparciu o wyżej wymienione kryteria wniosków pozwoliła 
wskazać tereny, dla których zasadne jest przeprowadzenie procedury sporządzenia planu 
miejscowego, w celu umożliwienia realizacji zamierzonych inwestycji zgodnie z wolą 
mieszkańców i potencjalnych inwestorów.




















