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Załącznik nr 4  
do UCHWAŁY NR XXXVIII / 575 / 2009 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH NA POD STAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY  

Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU I ZAGOSPODAR OWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO DO 

PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA RACIBORZA. 

Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 28.09.2009 Lidia Frątczak,         ul. 
Chrobrego 3a, Racibórz 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna na 
100% powierzchni 
działki 

Działka nr 312 
k.m. 2 

1.1.4/9.M1, 
1.1.4/3.R1 

--- X --- X 

Zbyt blisko linii kolejowej 

4 09.10.2009 Wiesław Maciejewski,          ul. 
Żorska 22/6, Racibórz 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Działka nr 178 
k.m. 1 

1.2.2/3.R1 
--- X --- X Zbyt daleko od zwartej zabudowy 

ul. Żurawiej 
17 19.10.2009 Janusz Pawlik,         ul. 

Pionierów 6A, Racibórz 
Budownictwo 
jednorodzinne 

Działka nr 616 
k.m. 4 

1.3.2/6.R1 
--- X --- X Z uwagi na znaczną odległość od zwartej 

zabudowy 
19 21.10.2009 GPH Sp. z o.o.,         ul. 

Wiejska 18, Racibórz 
Zabudowa 
produkcyjna (P2) 
jako 
przeznaczenie 
dominujące lub 
równorzędne dla 
całej działki 

Działka 192 
k.m. 1 

3.4.1/39.M1 
(U1, U2), 
3.4.1/38.R2 
(P2), --- X --- X 

Z uwagi na zbyt bliską odległość od zwartych 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 22.10.2009 Anastazja Kolarz, 
ul. Arki Bożka 3, Racibórz 

2. Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Działka nr 263, 
264/3 

1.1.4/3.R1 

X  
tak, w 

zakresie 
działek poza 

śladem 
projektowane
go obejścia 

centrum 
Markowic 

X 
nie, w 

zakresie 
części działek 
znajdujących 
się w śladzie 
projektowane
go obejścia 

centrum 
Markowic 

X  
tak, w 

zakresie 
działek poza 

śladem 
projektowane
go obejścia 

centrum 
Markowic 

X 
nie, w 

zakresie 
części działek 
znajdujących 
się w śladzie 
projektowane
go obejścia 

centrum 
Markowic 

 

22 22.10.2009 Ireneusz Kustos,  
ul. Chrobrego 26/88, 40-881 
Katowice 

2. Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Działki nr 1687, 
1689 k.m. 9 

1.3.2/6.R1 

--- X --- X 
Z uwagi na znaczną odległość od zwartej 
zabudowy, położenie w granicy PK CKKRW 
oraz bliskość Arboretum 

23 22.10.2009 
 

Józef Gadzicki, 
ul. Czeska 14, Racibórz 

1. Adaptacja i 
przebudowa 
istniejącej 
zabudowy bez 
ograniczeń, 
realizacja nowej 
zabudowy na cele 
mieszkaniowe bez 
ograniczeń 

Działka nr 
546/68 k.m. 7 

3.4.1/25.M1 
(M2, U1, Z2, 
Z5) 

--- X --- X 

Studium wprowadza wskaźniki 
urbanistyczne, których celem jest utrzymanie 
charakteru zabudowy 

30 03.11.2009 Grzegorz Drożdż,  
ul. Słowackiego 40/1, Racibórz 

Zabudowa jedno- 
lub wielorodzinna 

Działki nr 212, 
213, 216 k.m. 2 

2.1.4/15.R1 
--- X --- X Zbyt daleko od zwartej zabudowy zarówno 

Brzezia, jak i Pogrzebienia 
33 04.11.2009 Łucja Bujko,           ul. 

Radosna 13, Racibórz 
Funkcja usług 
komercyjnych U3 
(pow. 2000 m2 
pow. 
sprzedażowej); 
pod funkcję stacji 
paliw 

Działki nr 
1364/129, 
1114/131, 
1113/132, 
1112/132, 
1111/132, 
1115/131, 
1416/132 

3.1.7/44.M2 
(U1, M1) 

--- X --- X 

Realizacja stacji paliw oraz obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 
2000 m2 w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jedno-          
i wielorodzinnej oraz na skrzyżowaniu dróg 
DK45 i DW416 doprowadziłaby do wzrostu 
uciążliwości związanych z hałasem, 
natężeniem i płynnością ruchu. Ograniczona 
możliwość zagwarantowania na podstawie 
warunków technicznych właściwej obsługi w 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

zakresie miejsc parkingowych 
34 04.11.2009 Lidia Mandrysz,       ul. Juliana 

Ordona 40, 
Racibórz 

Teren zabudowy 
jednorodzinnej           
i niskiej oznaczony 
w Studium, jako 
1.3.2/3.M1 

Działki nr 1437 
i 1438 k.m. 8 

1.3.2/3.M1 
(M2, U1, U2, 
R2), 
1.3.2/18.R1-
M1 

--- X --- X 

Zapisy studium umożliwiają realizację 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

35 03.11.2009 Krzysztof Bugla,       ul. Bitwy 
Olzańskiej 24, 
Racibórz 

Likwidacja 
dwutorowej linii 
napowietrznej 
wysokiego 
napięcia 110kV 
Rydułtowy-Piaski 

Obręb Brzezie Jednostka 
osadnicza 
Brzezie 
Południe 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

Studium z uwagi na brak jednoznacznego 
przesądzenia przez zarządcę sieci 110 kV o 
przebiegu nowej linii nie wskazuje żadnego 
przebiegu alternatywnego; do paragrafu 34 
wprowadza wyłącznie zapisy ogólne 
umożliwiające na dalszych etapach 
planistycznych wynegocjowanie 
satysfakcjonującego wszystkie strony 
przebiegu sieci 110 kV przez jednostkę 
osadniczą Brzezie; wnioskowane 
umieszczenie zapisu o terminie utrzymania 
dotychczasowego przebiegu linii 110 kV nie 
może zostać wprowadzone, gdyż studium 
zgodnie z prawem nie rozstrzyga tych kwestii 

36 05.11.2009 Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w 
Rybniku, ul. Reymonta 2,       
44-200 Rybnik 

Parking dla 
pracowników i 
klientów ZUS wraz 
z drogą dojazdową 
i dojściem do 
budynku 
Inspektoratu ZUS 
w Raciborzu przy 
ul. Łąkowej 

Działki nr 
1020/131, 
1018/121 k.m. 
3 

3.6.2/1.U2 
(U1, Z4), 
15.2.D2.KDL 

--- X --- X 

Realizacja drogi 15.2.D2.KDL z punktu 
widzenia obsługi istniejących i 
projektowanych terenów przemysłowych jest 
niezbędna, gdyż gwarantuje możliwość 
włączenia się, w szczególności transportem 
ciężkim, do nowoprojektowanej obwodnicy 
północ-południe; realizacja miejsc 
parkingowych w pasie drogowym jest 
możliwa, jednakże wymaga jednoznacznego 
wskazania na etapie projektu budowlanego 



 4/10 

Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Zabudowa 
mieszkaniowa 

Działki nr 
426/69, 428/69, 
429/69, 430/69, 
440/28 

2.1.4/14.R1, 
2.1.4/13.R1-
M1 

--- X --- X 

Dopuszczono możliwość realizacji zabudowy 
wzdłuż ul. Wiśniowej, w pozostałej części nie 
dopuszcza się zabudowy ze względu na 
niekorzystną topografię. Ponadto 
wprowadzenie nowej zabudowy w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
zakładów produkcyjnych oraz blisko 
podstawowego układu komunikacyjnego 
skutkować może na dalszych etapach prac 
planistycznych oraz projektowych brakiem 
możliwości właściwego zabezpieczenia 
przed uciążliwościami wywoływanymi w/w 
funkcjami. 

44 16.11.2009 Zakłady Elektroenergetyczne 
"EMA Brzezie" PP w 
upadłości,       
 ul. Zakładowa 2, Racibórz 

2. Zabudowa 
mieszkaniowa 

Działki nr 
426/69, 428/69, 
429/69, 430/69, 
440/28 (zazn. 
dz. nr 462 na 
podstawie zał. 
graf.) 

2.1.4/16.L1 

--- X --- X 

Nie dopuszcza się zabudowy ze względu na 
topografię. Ponadto wprowadzenie nowej 
zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących zakładów produkcyjnych oraz 
blisko podstawowego układu 
komunikacyjnego skutkować może na 
dalszych etapach prac planistycznych oraz 
projektowych brakiem możliwości 
właściwego zabezpieczenia przed 
uciążliwościami wywoływanymi w/w 
funkcjami. 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 05.11.2009 Komitet Protestacyjny 
Mieszkańców Raciborza-
Brzezia, ul. Gajowa 20, 
Racibórz 

Likwidacja 
przebiegu przez 
teren Brzezia 
dwutorowej linii 
napowietrznej 
wysokiego 
napięcia 110 kV 
Rydułtowy-Piaski 

Obręb Brzezie Jednostka 
osadnicza 
Brzezie 
Południe 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

Studium z uwagi na brak jednoznacznego 
przesądzenia przez zarządcę sieci 110 kV o 
przebiegu nowej linii nie wskazuje żadnego 
przebiegu alternatywnego; do paragrafu 34 
wprowadza wyłącznie zapisy ogólne 
umożliwiające na dalszych etapach 
planistycznych wynegocjowanie 
satysfakcjonującego wszystkie strony 
przebiegu sieci 110 kV przez jednostkę 
osadniczą Brzezie; wnioskowane 
umieszczenie zapisu o terminie utrzymania 
dotychczasowego przebiegu linii 110 kV nie 
może zostać wprowadzone, gdyż studium 
zgodnie z prawem nie rozstrzyga tych kwestii 

46 18.11.2009 Mirosław Dreja,       ul. 
Tartakowa 89, 44-360 
Lubomia 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Działka nr 
323/173 k.m. 2 

2.1.4/13.R1-
M1, 
2.1.4/15.R1 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

X  
uwaga 

częściowo   
uwzględnio-

na 

X 
uwaga 

częściowo 
nieuwzglę-

dniona 

Wskazane zagospodarowanie realizuje w 
50% uwagę strony 

52 19.11.2009 Helena i Wincenty Jureczko,                
ul. Kombatantów 9, Racibórz 

Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Działka nr 1733 
k.m. 10 

1.3.2/6.R1 
--- X --- X 

Z uwagi na znaczną odległość od zwartej 
zabudowy 

54 18.11.2009 FEN Sp. z o.o., 
ul. Rudzka 107, Racibórz 

Przeznaczenie 
nieruchomości - 
działek pod trasę 
kabli 
energetycznych 
110 kV 
stanowiących 
przyłącza farmy 
wiatrowej do GPZ 
Studzienna 

Studzienna Studzienna 

--- X --- X 

Zaproponowana trasa przebiegu linii 110kV 
narusza wyznaczone w mpzp tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Studium wprowadza wyłącznie zapisy 
ogólne, które umożliwiają wprowadzanie na 
dalszych etapach prac planistycznych 
rozwiązań z zakresu infrastruktury 
nierozstrzygając jednoznacznie z uwagi na 
skalę opracowania o ich konkretnej 
lokalizacji. 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

62 25.11.2009 Spółdzielnia mieszkaniowa 
„Nowoczesna” 
 ul. Wileńska 3 
 47-400 Racibórz 

1.Brak 
jednoznacznego 
zapisu odnośnie 
stanu istniejącego 
– należy uzupełnić 
studium o 
stosowne zapisy 

Miasto 
Racibórz 

Miasto 
Racibórz 

--- X --- X 

Stosowny zapis funkcjonuje zgodnie z par.11 
ust. 1 pkt. 4) 

   4.1Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

5/1, 7/1  
ul. Siwonia 4 

3.1.2/20.M2 
(M1, U1, Z4, 
Z5) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy. 

   8.1Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

587/96 
ul. Słowackiego 
28 

3.1.7/31.M2 ( 
Z5, U1, U5) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy. 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   11.1Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

697/46, 696/42 
ul. 
Chodkiewicza, 
Starowiejska 

3.1.7/50.M2  
(M1, U1) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy. 

    436/53 
ul. 
Częstochowska 

3.1.7/53.M2  
(M1, U1, U6) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy. 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
wpływu  
uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   14.1 Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

1/17 
ul. Siwonia 

3.1.2/20.M2 
(M1, U1, Z4, 
Z5) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy. 

   16 Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

45/6, 45/9 
ul. Nad Koleją  

3.1.2/23.U5 

--- X --- X 

Uwagi nie uwzględnia się z uwagi na brak 
prawidłowej infrastruktury oraz właściwego z 
punktu widzenia funkcji U3 układu 
komunikacyjnego. 

   17.1 Uzupełnienie 
zapisów o 
przeznaczenie 
równorzędne U3 

735/90, 736/88 
ul. Książęca 

3.1.2/20.M2 
(M1, U1, Z4, 
Z5) 

--- X --- X 

Wprowadzenie funkcji równorzędnej U3 w 
zwartej i ukształtowanej zabudowie 
mieszkaniowej z uwagi na zwiększenie 
uciążliwości związanych z hałasem, 
wzrostem ruchu samochodowego oraz 
koniecznością zapewnienia znacznych 
powierzchni parkingowych nie jest 
przeznaczeniem właściwym. Teren ten 
posiada przeznaczenie U1 – usługi 
komercyjne, które umożliwiają lokalizację 
funkcji handlowych, jednak o zdecydowanie 
mniejszej uciążliwości dla otaczającej 
zabudowy.  

63 25.11.2009 Beata i Zbigniew Paluch 
ul. Ocicka 118 
47-400 Racibórz 

Zmiana PB z 25% 
na 0% 

407/35 3.1.7/49.M2 

--- X --- X 

Z uwagi na konieczność zachowania 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 
uwagi nie uwzględnia się, jednakże w tabeli 
KT zmniejsza się parametr PB do 10 % 
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Rozstrzygni ęcie     
Prezydenta Miasta Racibórz 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Rozstrzygni ęcie 
Rady Miasta 

Uwagi Lp.  Data      
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uwagi 

Nazwisko i imi ę, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszaj ącego uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomo ści, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu  
studium                     

dla nierucho-
mości, której 

dotyczy           
uwaga  

Uwaga 
uwzgl ędniona  

Uwaga 
nieuwzgl ę-

dniona 

Uwaga 
uwzgl ę- 
dniona 

Uwaga 
nieuwzgl ę- 

dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

64 25.11.2009 Beata i Zbigniew Paluch 
ul. Ocicka 118 
47-400 Racibórz 

Wniosek o zmianę 
MPZP w jednostce 
strukturalnej 
Śródmieście 

407/35 3.1.7/49.M2 

--- X --- X 

Studium nie rozstrzyga 

65 27.11.2009 Krzyżyk Ryszard 
ul. Podmiejska 39 
47-400 Racibórz 

Hodowla bydła ul. Podmiejska 
39 

3.2.1/4.M1 

--- X --- X 

Realizacja w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
hodowli bydła, którą cechuje duża 
uciążliwość, w szczególności w zakresie 
odorów nie może zostać dopuszczona. 

73 27.11.2009 AWA sp. z o.o. 
ul. Rudzka 107  
47-400 Racibórz 

Zmiana zapisu 
terenu 
sąsiadującego 
aktualnie z 
wysypiskiem ziemi 
i gruzu z 
przeznaczeniem w 
części na 
zabudowę 
mieszkaniową 
pozostałą część 
na zalesienie 

Wg załączonej 
mapy 

2.1.4/6.P2, 
2.1.4/9.M1 

--- X --- X 

Z uwagi na fakt, iż teren objęty uwagą nie 
stanowi własności strony składającej, a 
właściciel działek nie zgłosił uwag do 
wyłożonego projektu, zmiana przeznaczenia 
na zabudowę mieszkaniową ingeruje we 
wskazane w studium przeznaczenie działek i 
istotnie ogranicza możliwości inwestycyjne 
właściciela terenu. Ponadto wprowadzenie 
nowej zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących zakładów 
produkcyjnych oraz blisko podstawowego 
układu komunikacyjnego skutkować może na 
dalszych etapach prac planistycznych oraz 
projektowych brakiem możliwości 
właściwego zabezpieczenia przed 
uciążliwościami wywoływanymi w/w 
funkcjami.  

74 30.11.2009 Stroka Marcin  
ul. Adamczyka 3 47-400 
Racibórz 

Przeznaczenie na 
budownictwo 
jednorodzinne 

178/20, 179/20 3.1.5/ 18.P1 

--- X --- X 

Wprowadzenie nowej zabudowy w 
bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
zakładów produkcyjnych oraz blisko 
podstawowego układu komunikacyjnego 
skutkować może na dalszych etapach prac 
planistycznych oraz projektowych brakiem 
możliwości właściwego zabezpieczenia 
przed uciążliwościami wywoływanymi w/w 
funkcjami. 
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dniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75 30.11.2009 Psotta Marek, 
ul. Królewska 31, 47-400 
Racibórz 

Przeznaczenie 
pod usługi 
komercyjne, 
zabudowę 
mieszkaniową z 
możliwością 
zabudowy do 
100% powierzchni 
działki 

510/14 3.1.7/42.M2  
( M1, U1) 

--- X --- X 

Ustalenia studium umożliwiają realizację 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej. 
Zmiana parametru powierzchni biologicznej 
czynnej dla terenu 3.1.7/42.M2 bardzo 
negatywnie wpłynęłoby na jakość 
zagospodarowania istniejącego osiedla. 

82 26.11.2009 Gacka Kazimiera, ul. 
Powstańców Śl. 56, 
47-400 Racibórz 

Przeznaczenie na 
budownictwo 
jednorodzinne 

611 1.3.2/6.R1 
--- X --- X 

Z uwagi na znaczną odległość od zwartej 
zabudowy 

86 30.11.2009 Sylwia Oleszak 
ul. Pawlikowskiego 10B/1 
44-240 Żory 

Przeznaczenie 
podstawowe P2 
uzupełniające U1 
oraz U5 

298/41 2.1.2/1.R1 

--- X --- X 

Strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią 

87 30.11.2009 Henrietta Sławińska, 
ul. Czogały 15, 
47-400 Racibórz 

Przeznaczenie 
podstawowe P2 
uzupełniające U1 
oraz U5 

303/26, 303/27, 
303/28, 303/29, 
303/30, 303/31, 
303/33 

2.1.2/1.R1 

--- X --- X 

Strefa bezpośredniego zagrożenia powodzią 

 


