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ROZDZIAŁ I  

WPROWADZENIE  
§ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

1. Przedmiotem opracowania jest „Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Raciborza”, w jego granicach administracyjnych, wyznaczonych na 
rysunkach studium. 

2. Studium sporządzono dla obszaru o powierzchni około 74,96 km2. 

3. Zgodnie z uchwałą inicjującą nr XXXV/538/2005 Rady Miasta Racibórz w sprawie przystąpienia do 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza 
opracowanie jest zmianą studium. Z merytorycznego punktu widzenia jest to nowa edycja studium, 
która  uwzględnia zamierzenia Miasta określone w programach przyjętych przez Radę Miasta w 
Raciborzu oraz jest dostosowana do wymogów  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z roku 2003. 

 

§ 2. USTALENIA OGÓLNE  

1. Ilekroć w studium jest mowa o:  

1) uchwale  – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta w Raciborzu w sprawie Studium 
uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Raciborza,  wraz             
z załącznikami , o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;  

2) studium  – należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Raciborza”, stosuje się w skrócie określenie „studium ” lub „studium 
2009”,  na którą składają się  kolejno:  

a) Tom I – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzenne go , zawarte w rozdziałach 1 – 2   
oraz załącznikach tekstowo - tabelarycznych, wraz z rysunkami studium,  

b) Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego , zawarte w rozdziałach 1 – 14  oraz 
załącznikach tekstowo- tabelarycznych wraz z rysunkami studium; 

3) mapie  – należy przez to rozumieć mapę wydaną przez Urząd Miasta w Raciborzu: 

a) tłem wszystkich opracowań graficznych studium jest mapa topograficzna w skali 1:10 000,  

b) poszczególne problematyki studium zostały opracowane z wykorzystaniem map w różnych 
skalach od 1:500 do 1:10 000,  

c) przyjęte rozwiązanie pozwala na stworzenie cyfrowego materiału w postaci jednorodnej bazy 
materiałów wyjściowych, przydatnych zarówno do wykonania niniejszego studium jak i 
opracowania w przyszłości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
w skalach 1:2 000 i 1:1 000;   

4) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z dnia 10 maja 2003r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami); 

5) rysunku studium  – należy przez to rozumieć rysunki stanowiące integralną część Tomu-I- 
Uwarunkowania , oznaczone symbolami IA, IB, IC, ID, IE, IF oraz  Tomu-II- Kierunki , 
oznaczone symbolami IIA, IIB, IIC;  

6) załączniki tekstowe i tabele studium – należy przez to rozumieć komplet załączników  
stanowiących źródłowe opracowania problemowe poszczególnych tematyk studium: 

a) w odniesieniu do uwarunkowa ń, wszystkie odpowiadające im  teksty i tabele  oznaczono 
symbolem UT,  

b) w odniesieniu do kierunków ,  wszystkie odpowiadające im tabele, oznaczono symbolem KT;   

7) przepisach odr ębnych  – należy rozumieć obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi 
oraz pozostałymi przepisami. 
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2. Aktualność informacji oraz danych zawartych w I tomie studium jest tożsama z aktualnością baz 
danych instytucji, które je udostępniły dla potrzeb studium. Najważniejszymi źródłowymi 
materiałami wyjściowymi są: 

1)  Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Racibórz 
przyjęte Uchwałą Rady Miasta nr IX/94/2003 roku z dnia 25 czerwca 2003 r. jest zapisem 
polityki przestrzennej umożliwiającym harmonijny rozwój przestrzeni miejskiej, 

b) Uchwała nr XLIII/651/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Śródmieście w Raciborzu, 

c) Uchwała nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Proszowiec – Stara Wieś w Raciborzu, 

d) Uchwała nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Płonia w Raciborzu, 

e) Uchwała nr XXXII/469/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Ostróg w Raciborzu, 

f) Uchwała nr XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Studzienna i Sudół w Raciborzu, 

g) Uchwała nr XXXV/523/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Ocice w Raciborzu, 

h) Uchwała nr XL/602/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Markowice w Raciborzu, 

i) Uchwała nr XXXIV/508/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce 
strukturalnej Brzezie w Raciborzu, 

j) Uchwała nr XXXIX/583/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2006 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar  
w jednostce strukturalnej Miedonia w Raciborzu, 

k) Uchwała nr XXVIII/409/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy 
miasta Raciborza(drogi Pszczyna – Rybnik - Opole) przebiegającej od granicy 
administracyjnej miasta w jednostce strukturalnej Brzezie do granicy administracyjnej  
w jednostce strukturalnej Miedonia, 

l) Uchwała nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obwodnicy 
miasta Racibórz (drogi Opava - Opole) przebiegającej od granicy administracyjnej Miasta 
Racibórz w jednostce strukturalnej Ocice do skrzyżowania ulicy Piaskowej z ulicą Rybnicką. 

2) Programy i dokumenty strategiczne: 

a) Strategia rozwoju miasta,  

b) Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Racibórz, 

c) Program ochrony środowiska Gminy Racibórz na lata 2008-2015, Załącznik do Uchwały nr 
XXV/337/2008 Rady Miasta Racibórz  z dnia 22 października 2008r., 

d) Raport z wykonania Programu ochrony środowiska w okresie od 2004 do 2005 roku, 
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e) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska w okresie od 2006 do 2007 roku 
Uchwały Nr XXV/336/2008 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 października 2008 roku, 

f) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Racibórz na lata 2005 – 2015, Załącznik do Uchwały 
Nr XXIX/421/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 23.02.2005 r., 

g) Studium komunikacyjne, 

h) Lokalny Program Rewitalizacji 2007-2013 (zaktualizowany w 2008r.), 

i) Miejski Program Pomocy Społecznej na lata  2001 – 2010, 

j) Polityka oświatowa Gminy Racibórz na lata 2008 – 2012, 

k) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz, 

l) Wieloletni program inwestycyjny, 

m) Gminny Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2005 – 2010, 

n) Program współpracy Gminy Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r, 

o) Raciborski Program Partnerstwa Lokalnego, 

p) Program termomodernizacji obiektów i budynków Miasta Racibórz pozostających w 
zarządzie jednostek oświatowych na lata 2007-2013, 

q) Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju regionu pomiędzy Miastem Racibórz, 
Powiatem Raciborskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, 

r) Program ograniczania niskiej emisji na terenie Raciborza,  

s) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2008-2012 na terenie Miasta Racibórz Uchwały Nr XX/282/2008Rady Miasta 
Racibórz z dnia 30 kwietnia 2008 roku,  

t) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
miasta Racibórz Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 
2007roku,  

u) Studium optymalizacji warunków przewietrzania, szczególnie w aspekcie podjętych uchwał o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla terenów w jednostce strukturalnej 
Śródmieście i Proszowiec – Stara Wieś oraz ocena istniejącego zainwestowania rolniczego 
w obrębie miasta Racibórz. 

 

§ 3. INFORMACJA O MIEŚCIE 

1. Informacje o mieście Racibórz: 

1) obszar położony w w południowo – zachodniej części województwa śląskiego, na wysokości od 
179 do 272 m npm.,  jego współrzędne geograficzne to 18º 12’ długości geograficznej wschodniej 
i 50º 05’ szerokości geograficznej północnej: 

a) o powierzchni  około 75,0 km2, w tym:  

a1) użytki rolne 50,70 km2  – co stanowi  67,65 % powierzchni miasta,  

a2) lasy 4,06 km2 – co stanowi 5,42 % powierzchni miasta, 

a3) grunty pod zabudową mieszkaniową 10,18 km2 – co stanowi 13,5 % powierzchni miasta,  

a4) grunty pod zabudową przemysłowo-usługową 6,5 km2 – co stanowi 8,6 % powierzchni 
miasta,  

a5) nieużytki 3,5 km2 – co stanowi 4,6 % powierzchni miasta,  

b) ludność ogółem 56 919 osób (GUS, Bank Danych Regionalnych, 2008 r), 

c) gęstości zaludnienia   715 osób/km2 , 
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d) działalność gospodarcza, w tym: 

d1) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej – ogółem 386 
(na podstawie Biuletynu Statystycznego Województwa Śląskiego i systemu REGON US 
Katowice), 

d2) osoby fizyczne (w tym indywidualne gospodarstwa rolne) – ogółem 4554 (na podstawie 
Biuletynu Statystycznego Województwa Śląskiego i systemu REGON US Katowice); 

2) miasto posiada 11 jednostek osadniczych: Centrum, Nowe Zagrody, Ocice, Stara Wieś, 
Miedonia, Ostróg, Markowice, Płonia, Brzezie, Sudoł, Studzienna. 

3) centralny ośrodek powiatu raciborskiego. 

2. Ujawnione na podstawie porównania (z różnych źródeł informacyjnych) dane o powierzchniach i 
liczbie ludności są rozbieżne w granicy dopuszczalnego błędu i nie mają znaczenia dla 
podejmowanych w studium rozstrzygnięć. 

 

§ 4. INFORMACJA O GMINACH S ĄSIEDNICH 

Miasto  Racibórz sąsiaduje z następującymi gminami:  

1) od północy z gminą Rudnik i z gminą Nędza,  

2) od wschodu z gminą Lyski, z gminą Kornowac i z gminą Lubomia 

3) od południa z gminą Krzyżanowice i z gminą Krzanowice,  

4) od zachodu z gminą Pietrowice Wielkie. 

Otoczenie miasta pokazano na rysunku studium IA.  

 

ROZDZIAŁ II  

UWARUNKOWANIA  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
§ 5. DOTYCHCZASOWE  PRZEZNACZENIA,  ZAGOSPODAROWANI AI  UZBROJENIE  

TERENÓW 

1. Identyfikacja istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania terenów została przeprowadzona dla 
potrzeb Studium, na podstawie następujących materiałów wyjściowych:   

1) inwentaryzacji urbanistycznej, wykonanej  na tle mapy sytuacyjnej w skali 1:5000 (postać 
wektorowa); 

2) wybranych map tematycznych wg Studium z 2003 r., dotyczących problematyk uwarunkowań: 
mieszkalnictwa, środowiska, kulturowych, komunikacyjnych, obszarów strategicznych i rozwoju 
miasta;   

3) inwentaryzacji użytkowania terenu wykonanej na potrzeby Studium (postać wektorowa); 

4) cyfrowej ortofotomapy w skali 1:2000; 

5) obowiązujących, sporządzonych po 1995r. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego;   

6) projektów planów i zmian planów będących w opracowaniu. 

2. Dla potrzeb studium przeznaczenia terenów w stanie istniejącym zostały zdefiniowane  przez 
analogię do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z roku 2003, 
nr 164, poz. 1587) „w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego”, załącznika nr 1, zatytułowanego „podstawowe barwne 
oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na 
projekcie rysunku planu miejscowego”, rozwinięte i dostosowane do potrzeb studium oraz specyfiki 
terenów miasta Racibórz.  
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3. Przeznaczenie i zagospodarowanie stanu istniejącego zostało zdefiniowane w granicach  
obszarów zwanych terenami stanu istniejącego, wydzielonych i wyznaczonych graficznie za 
pomocą ciągłych linii rozgraniczających, posiadających jednorodne przeznaczenie oraz sposoby 
zagospodarowania i użytkowania (rysunek studium IA).  

4. Z uwagi na specyfikę i skalę opracowania studium 1:10000,  jednorodno ść istniej ącego 
przeznaczenia  została sprowadzona (uśredniona) do istniej ącego przeznaczenia 
dominuj ącego,   występującego w granicach wyznaczonego  terenu stanu istniejącego.  

5. Dla potrzeb studium wyodrębniono w granicach miasta Racibórz następujące tereny stanu 
istniejącego, obejmujące: 

1) TERENY  NIEZURBANIZOWANE –  w tym: 

1.1) TERENY UŻYTKÓW ROLNYCH (R ) – tereny gruntów ornych, upraw polowych, łąk, 
pastwisk, upraw sadowych, ogrodniczych  (z istniejącą zabudową oraz  bez istniejącej  
zabudowy), zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

1.2) TERENY LEŚNE (ZL) – tereny lasów państwowych, lasów komunalnych, lasów prywatnych, 
nowych zalesień i zakrzewień wraz z terenami zabudowanymi na gruntach leśnych, drogami 
leśnymi. 

2) TERENY ZURBANIZOWANE ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE –  w tym: 

2.1) TERENY  ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ  (M) –  w tym: 

a) M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2.2)  TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ (U) – w tym: 

a) U1 – tereny zabudowy i zagospodarowania związanego z usługami konsumpcyjnymi tj. 
tereny (budynki): handlu (w tym wielkopowierzchniowego), usług, gastronomii, biur, usług 
różnych (w tym rzemiosło nieprodukcyjne), kin, galerii sztuki, usług artystycznych i 
rozrywkowych, stacji urządzeń nadawczych, stacji radiowych, centrali telekomunikacyjnych, 
usług pocztowych, zamieszkiwania zbiorowego, itp. z wykluczeniem terenów (budynków), 
obiektów i urządzeń przemysłu lekkiego, spożywczego, budowlanego, warsztatów, hal 
produkcyjnych, tartaków wraz z funkcjami towarzyszącymi, terenów (budynków), obiektów i 
urządzeń usług związanych z produkcją wraz z funkcjami towarzyszącymi, 

b) U2 – tereny zabudowy i zagospodarowania związanego z usługami ogólnospołecznymi tj. 
tereny (budynki) żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponad podstawowych 
(publicznych i niepublicznych) oraz szkolnictwa specjalnego i ośrodków kształcenia, szkół 
wyższych, placówek i instytutów naukowo badawczych i rozwojowych (wraz z produkcją), 
szpitali, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji, opieki społecznej, domów opieki, przychodni, 
lecznic, gabinetów lekarskich, władz i administracji samorządowej, gospodarczej, 
finansowej, sądów, prokuratury, urzędów różnych, usług państwowej i ochotniczej straży 
pożarnej, organizacji służb publicznych (np. policji itp.), kościołów, kaplic (miejsc kultu), 
budynków parafialnych związanych z kultem religijnym (z wyłączeniem cmentarzy) wraz z 
funkcjami towarzyszącymi, klasztorów, a także domów kultury, muzeów, bibliotek, archiwów, 

c)  U3 – tereny zabudowy i zagospodarowania związanego z usługami i obsługą komunikacji 
oraz transportu drogowego tj. tereny (budynki) stacji paliw, stacji obsługi pojazdów, 
warsztatów samochodowych, usług transportowych, zespołów parkingów, garaży, obiektów i 
urządzeń komunikacji miejskiej, zajezdni, baz transportowych, logistyki wraz z obiektami 
towarzyszącymi  itp., 

d) U4 – tereny zabudowy i zagospodarowania związanego z usługami produkcyjnymi 
(wytwórczością). 

2.3) TERENY  ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ I PRODUKCYJNEJ (P)  – tereny zabudowy i 
zagospodarowania przemysłowego, produkcyjnego, magazynowo-składowego, wraz z 
funkcjami towarzyszącymi,  

2.4) TERENY SPORTU I REKREACJI (US) – tereny (budynki), obiekty: sportu i rekreacji 
(kubaturowe), hal sportowych, pływalni itp., tereny, obiekty i urządzenia: otwartych terenów 



            
           Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciborza 

 
8 

sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w tym: boiska, korty, strzelnice, itp., z obiektami 
towarzyszącymi. 

2.5) TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (TI) ; 

2.6) TERENY GOSPODARKI ODPADAMI (TO) ;  

2.7) TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ (ZP); 

2.8) TERENY RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH  (ZD);   

2.9) TERENY CMENTARZY (ZC);  

2.10) TERENY KOMUNIKACJI (K) – w tym:  

a) KD – tereny (grunty) dróg publicznych, (w zależności od klasy dodano parametr KDG  – 
tereny dróg głównych przyśpieszonych, KDG  – tereny dróg głównych, KDZ  – tereny dróg 
zbiorczych, KDL  – tereny dróg lokalnych, KDD – tereny dróg dojazdowych), 

b) KK –  tereny (grunty) kolei.  

3) TERENY POZOSTAŁE – w tym: 

3.1) TERENY ZAMKNIĘTE (TZ); 

3.2) TERENY ZIELENI INNEJ (ZI) - tereny zieleni nie wymienionej w R, ZL, ZP, ZD, ZC, tj. 
zieleni nieurządzonej, zieleni przywodnej, kęp drzew i krzewów itp. położonych zarówno w 
terenach zurbanizowanych jak i niezurbanizowanych. 

3.3) TERENY WÓD (WS) – tereny pod wodami płynącymi i stojącymi. 

6. W zał.tekst-tab. nr UT/1 dokonano agregacji poszczególnych przeznaczeń terenów stanu 
istniejącego z przeznaczeniami terenów studium proponowanych do określenia w Tomie II Kierunki 
Studium przeznaczeń. 

7. Rozpoznanie stanu istniejącego i uwarunkowań związanych z systemami komunikacji zostało 
przeprowadzone na modelu istniejącego układu dróg i ulic oraz tras kolejowych (opracowanych na 
podstawie map zasadniczych), uzupełnionym o przesądzenia wynikające z dotychczasowych 
opracowań planistycznych oraz ze Studium Komunikacyjnego dla miasta Raciborza. W części 
uwarunkowań podstawowe informacje źródłowe dotyczące komunikacji drogowej i kolejowej 
zestawiono kolejno dla:  

1) KD – systemu komunikacji drogowej (zał.tekst-tab. nr UT/2) ; 

2) KK  – systemu komunikacji kolejowej (zał.tekst-tab.nr UT/3) ;    

przedstawiając je na rysunku studium IB.  

8. Rozpoznanie stanu istniejącego i uwarunkowań związane z infrastrukturą techniczną, zostały  
opracowane na podstawie przesądzeń wynikających z dotychczasowych opracowań 
planistycznych, z wyszczególnieniem rodzajów infrastruktury. W tomie uwarunkowania dodatkowe 
informacje źródłowe zestawiono w załącznikach, kolejno dla: 

1) TIE (e) – energetyki                                           (zał.tekst-tab.nr UT/4), 

2) TIG (g) – gazownictwa                                      (zał.tekst-tab.nr UT/5), 

3) TIW (w) – wodociągów                                      (zał.tekst-tab.nr UT/6),  

4) TIK (k) – kanalizacji                                          (zał.tekst-tab.nr UT/7), 

5) TIT (t) – telekomunikacji                                   (zał.tekst-tab.nr UT/8), 

6) TIC (c) – ciepłownictwa                                    (zał.tekst-tab.nr UT/9), 

7) TIO (o) – odnawialnych źródeł energii             (zał.tekst-tab.nr UT/10), 

przedstawiając je na rysunku studium nr IB. 
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§ 6. STAN  ŁADU  PRZESTRZENNEGO I WYMÓG JEGO OCHRON Y 

1. Ocenę stanu ładu przestrzennego, (rozumianego zgodnie z treścią ustawy jako „takie 
kształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczne, gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno estetyczne”), przeprowadzono w granicach 
administracyjnych miasta, wyodrębniając kolejno tereny niezurbanizowane, zurbanizowane 
zabudowane i niezabudowane a także tereny pozostałe. W wyniku tych analiz wyznaczono obszar   
istniejącej miejskiej urbanizacji oraz dokonano jego analizy pod kątem możliwości obsługi 
infrastrukturą komunikacyjną oraz infrastrukturą techniczną.  

Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej jak również w oparciu o obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowani przestrzennego dokonano podstawowego podziału funkcjonalnego miasta na 
wyraźnie zaznaczające się obszary dominacji zabudowy: 

1) Śródmiejskiej; 

2) Miejskiej; 

3) Przemysłowej; 

4) Podmiejskiej; 

które zostały przyjęte jako ważny element, charakteryzujący miasto Racibórz oraz w dużej mierze 
decydujący o ładzie przestrzennym miasta.   

Stan ładu przestrzennego w formie wynikowej przedstawiono na rysunku studium IF, studia i 
analizy będące podstawę jego zapisu są zawarte w materiałów planistycznych studium. 

 

§ 7. STAN ŚRODOWISKA ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY  

1. Stan środowiska przyrodniczego rozpoznano w zakresie: 

1) położenia                                         (zał.tekst-tab.nr UT/11); 

2) budowy geologicznej i stratygrafii    (zał.tekst-tab.nr UT/12); 

3) rzeźby terenu geomorfologii            (zał.tekst-tab.nr UT/13); 

4) hydrografii                                        (zał.tekst-tab.nr UT/14); 

5) zasobów wodnych                            (zał.tekst-tab.nr UT/15); 

6) wód powierzchniowych i ich jakości (zał.tekst-tab.nr UT/16); 

7) wód podziemnych i ich jakości         (zał.tekst-tab.nr UT/17); 

8) warunków klimatycznych                 (zał.tekst-tab.nr UT/18); 

9) hałasu                                              (zał.tekst-tab.nr UT/19); 

przedstawiając powyższe  zagadnienia na rysunku studium nr IC.  

2. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej (R) rozpoznano w zakresie: 

1) Gleb: 

a) użytki rolne stanowią ok. 67,65% powierzchni całego miasta, 

b) informacje źródłowe  o glebach i gruntach rolnych  zawiera zał.tekst-tab.nr UT/20. 

2) Analiza zasięgów kategorii gleb a tym samym poszczególnych użytków zakwalifikowanych do 
klas bonitacji I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIz, została przeprowadzona poza  obszarami 
maksymalnego zasięgu terenów zurbanizowanych i zabudowanych, rozgraniczonych na 
podstawie: mapy zasadniczej, zdjęć lotniczych, inwentaryzacji urbanistycznej w terenie. 

3) Wyznaczenia i zwaloryzowania obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z punktu widzenia 
zagospodarowania terenu obszarami aktualnych użytków rolnych, z wprowadzonymi na 
podstawie map glebowo-rolniczych zasięgami kategorii jakości gleb I-III, IV, V-VI  (zał.tekst-
tab.nr UT/20). 

4) Powyższa problematyka została przedstawiona na rysunku studium nr IC. 
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3. Leśną przestrzeń produkcyjną (ZL) tworzą lasy państwowe stanowiące w miarę zwarty kompleks 
lasów, obejmujący ok. 4,06 km2, będące w zarządzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

Ogółem lasy stanowią ok. 5,42 % powierzchni miasta. Wszystkie lasy w granicach 
administracyjnych miasta Racibórz należą do lasów o charakterze ochronnym.  

4. Współczesna szata roślinna obszaru Raciborza, w tym terenów rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, kształtowała się pod wpływem wielowiekowej działalności gospodarczej człowieka. 
Ogromny wpływ na rozwój roślinności Raciborza miało również jego na położenie w obszarze 
Bramy Morawskiej. Cechuje ją specyficzna flora i fauna, gdyż Brama Morawska jest i była szlakiem 
migracyjnym wielu gatunków roślin i zwierząt głównie z obszarów położonych nad Morzem 
Śródziemnym.  

Informacje i uwarunkowania na temat waloryzacji przyrodniczej zestawiono w zał.tekst-tab.nr 
UT/21.  

5. Uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska, w tym obiektów i terenów chronionych prawem  
oraz obiektów proponowanych do ochrony prawnej zebrane w zał.tekst-tab.nr UT/22, to zespół 
ograniczeń i warunków ukierunkowujących (w przyszłych planach miejscowych) prawo 
wykonywania własności na nieruchomościach, w granicach których występują.  

6. System terenów wód powierzchniowych, w zakresie stanu istniejącego i uwarunkowań został 
omówiony w  zał.tekst-tab.nr UT/14 i UT/16. Z punktu widzenia struktury urbanistycznej miasta 
wyróżniono:   

1) tereny wód powierzchniowych płynących wyznaczone graficznie (do których należą: rzeki, kanał 
i tereny pod wodami, zgodnie z przepisami odrębnymi),  

2) tereny wód powierzchniowych stojących wyznaczone graficznie, do których należą stawy, oczka 
wodne i pozostałe tereny pod wodami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz tereny pod 
zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku przekształceń geologicznych i działalności 
przemysłowej 

przedstawione w zał.tekst-tab.nr UT/14 oraz na rysunku studium nr IC .  

7. Zestawienie wymienionych w ust.1-6 elementów środowiska, stanowi podstawę do opracowania 
zbiorczej mapy środowiska przyrodniczego  - rysunku studium nr IC, obejmującej zarówno 
elementy stanu istniejącego jak i uwarunkowania dla form ochrony oraz preferencji przyszłego 
zagospodarowania terenów, położonych w zasięgach ich oddziaływania, które wpływają na kształt 
kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w dalszej części. 

 

§ 8. STAN KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ WYMÓG JEGO OC HRONY   

1. Zasoby krajobrazu kulturowego Miasta Racibórz, to najważniejsze elementy decydujące o jej 
indywidualności, a tym samym atrakcyjności. Tworzą go: 

1) struktura przestrzenna miasta , wyraźnie narastająca i podlegająca, przez ostatnie około 900 
lat, transformacjom wraz z charakterystycznymi dla poszczególnych okresów formami 
zagospodarowania i zabudowy (zał. tekst-tab. nr UT/24); 

2) strefa śródmie ścia i  centrum miasta  z charakterystyczną zabudową miejską, w znacznym 
stopniu o charakterze pierzejowym, kamienicznym, z dala od Rynku nabierająca charakteru 
coraz większego rozproszenia; 

3) warto ściowa substancja zabytkowa i kulturowa  scharakteryzowane w zał. tekst-tab. nr 
UT/24; 

4) założenia zieleni urz ądzonej  obejmujące układy historyczne oraz współczesne, ciągi zieleni 
przyulicznej, zieleń osiedlową scharakteryzowane w z zał. tekst-tab. nr UT/21; 

5) cmentarze  o historycznym rodowodzie scharakteryzowane w z zał. tekst-tab. nr UT/21; 

6) układ komunikacyjny oparty na historycznej siatce dróg. 

2. Zestawienie wymienionych w ust.1-6 elementów krajobrazu kulturowego, stanowi podstawę do 
opracowania zbiorczej mapy środowiska kulturowego  - rysunku studium nr ID, obejmującej 
zarówno elementy stanu istniejącego jak i uwarunkowania dla form ochrony oraz preferencji 
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przyszłego zagospodarowania terenów, położonych w zasięgach ich oddziaływania, które wpływają 
na kształt kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w dalszej części. 

 

§ 9. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ D ÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

1. Stan dziedzictwa kulturowego, walory kulturowe i historyczne (zał.tekst-tab.nr UT/26, UT/27, 
UT/28, UT/29) oraz wartości niematerialne (zał.tekst-tab.nr UT/30), stanowią tło dla waloryzacji 
jego materialnych elementów takich jak: układ  osadniczy , układy i obiekty zabytkowe  oraz 
krajobraz miasta.  

2. W obszarze miasta Racibórz znajdują się następujące zabytki objęte formami ochrony na mocy 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 

1) układ urbanistyczny; 

2) zabytki architektury sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, objęte wpisem do rejestru 
zabytków nieruchomych; 

3) zabytki architektury sakralnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej, wskazane do ochrony 
prawem miejscowym; 

4) stanowiska archeologiczne. 

3. Rozwój miasta i zmiany w historycznym układzie przestrzennym przedstawione zostały w zał.tekst-
tab.nr UT/24. 

4. Wykaz obiektów ujętych w rejestrze znajduje się w załączniku w zał.tekst-tab.nr UT/27. 

5. Wykaz obiektów wskazanych do ochrony prawem miejscowym znajduje się w załączniku w 
zał.tekst-tab.nr UT/28. 

 6. Wykaz zarejestrowanych stanowisk archeologicznych znajduje się w załączniku w zał.tekst-tab.nr 
UT/29. 

7. Uwarunkowania w zasięgu stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej (zał.tekst-tab.nr UT/26, UT/27, UT/28), stanowią zespół ograniczeń i warunków 
ukierunkowujących w przyszłych planach miejscowych, prawo wykonywania własności na 
nieruchomościach, dla których są definiowane.  

 

§ 10. SYTUACJA SPOŁECZNA, WARUNKI I JAKO ŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

1. Ludność (zał.tekst-tab.nr UT/30).  

1) Dane statystyczne: 

a) Stan ludności wynosi 56 919 osób (GUS, Bank Danych Regionalnych, 2008 r). Przyjmując tę 
liczbę ludności do analizy zauważyć należy spadek liczby ludności o ok. 7683 osób w 
stosunku do 1999r. 

2) Tendencje demograficzne:  

a) Opracowane, dla potrzeb różnych opracowań,  prognozy demograficzne prognozują raczej 
pesymistyczne tendencje rozwoju miasta Raciborza. Wszystkie wskazują na znaczący 
spadek ludności w okresie następnych 30 lat do poziomu ok. 41 000 osób. 

3) Zjawiska migracyjne: 

a) przyrost naturalny  jest ujemny,  

b) saldo migracji w mieście jest ujemne. 

2. Zatrudnienie zostało scharakteryzowane w zał.tekst-tab.nr UT/32. 

3. Bezrobocie na terenie Raciborza spada i jest niższe od średniej województwa. 

1) Ogólne czynniki wpływające na kształtowanie się poziomu bezrobocia:  

a) udział w strukturze zatrudnienia dużych zakładów pracy, 
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b) mała ilość średnich i małych przedsiębiorstw o zróżnicowanej produkcji,  

c) podatność ww gałęzi produkcji na niezależne od miasta wahania makroekonomiczne. 

2) Rozmiar i struktura bezrobocia została scharakteryzowana w zał.tekst-tab.nr UT/32.  

4. Jakość życia mieszkańców, odzwierciedlają wskaźniki odnoszące się do: 

1) stałego miejsca zamieszkania zał.tekst-tab.nr UT/33; 

2) identyfikacji stanu infrastruktury społecznej zał.tekst-tab.nr UT/34; 

3) zestawienia standardów jakości życia, wyrażone analizą wybranych elementów infrastruktury 
społecznej zał.tekst-tab.nr  UT/34. 

 

§ 11. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA  

1. Do czynników pośrednio  wpływających na poziom zagrożenia i bezpieczeństwa w mieście należą:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa ludności, polegającego na groźbie wzrostu bezrobocia, w 
przypadku spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego, ogólnokrajowej recesji, spadku 
koniunktury budowlanej; 

2) stan środowiska naturalnego i kulturowego, nie wskazujący na narastanie zjawisk 
degradujących je, za wyjątkiem stopniowej wycinki lasów, której  z uwagi na brak dostatecznej 
liczby terenów rozwojowych nie da się całkowicie wykluczyć; 

3) istniejące i przewidywane formy działalności przemysłowej, z dopuszczeniem  istniejących i 
realizacje nowych przedsięwzięć. 

2. W obszarze objętym studium występują obszary bezpo średniego zagro żenia powodzi ą.  Zasięg 
strefy wyznaczono na rysunku studium nr IC  i scharakteryzowano w  zał.tekst-tab.nr  UT/14, 
UT/15. 

3. Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, poddano analizie czynniki rzutujące 
bezpośrednio na ten stan,  takie jak: 

1) ilość zaistniałych przestępstw, w tym głównie kryminalnych; 

2) wykrywalność sprawców przestępstw; 

3) bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych; 

4) bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

5) liczba osób bezdomnych.  

4. Z analizy pośrednich i bezpośrednich czynników rzutujących na poziom bezpieczeństwa ludzi i 
mienia, można stwierdzić, iż czynniki pośrednie są zdecydowanie korzystne, bezpośrednie nie 
odbiegają od średniej statystycznej w tym rejonie, a widoczna malejąca dynamika niektórych  
zjawisk  patologicznych potwierdza tezę o względnie dobrym poziomie bezpieczeństwa.  

 

§ 12. STAN, POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA  

1. Stan gospodarki miasta omówiono w zał.tekst-tab.nr UT/35. 

2. Stan miasta zdefiniowano kolejno w par. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.  

3. Potrzeby miasta równoznaczne w większości przypadków z kierunkami zmian zdefiniowano w 
Tomie II Kierunki studium. 

4. Możliwości rozwoju miasta przeanalizowano z punktu widzenia porównania średnich  wielkości 
budżetów i struktury wydatków w skali roku (wg uchwały budżetowej na 2008r):  

1) Budżet miasta realizowany jest w oparciu o następujące źródła dochodów: 

a) dochody własne: pokrywające średnio 35,6 % budżetu rocznego, 

b) subwencje: pokrywające średnio  13,03 % budżetu rocznego,  
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a) dotacje celowe: pokrywające średnio  28,86 % budżetu rocznego, 

b) kredyt bankowy pokrywający: średnio  22,51 % budżetu rocznego. 

2) Struktura wydatków w rozbiciu na podstawowe działy: 

a) Rolnictwo i łowiectwo:   0,003 %, 

b) Turystyka: 0,067%, 

c) Transport i ł ączno ść: 9,008 %, 

d) Gospodarka mieszkaniowa: 7,257 %,  

e) Działalność usługowa: 2,054 %, 

f) Administracja publiczna: 8,254 %,  

g) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 
0,005 %, 

h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 2,699 %, 

i) Obsługa długu publicznego: 1,407 %, 

j) Oświata i wychowanie: 32,729 % , 

k) Szkolnictwo wyższe: 1,751 %, 

l) Ochrona zdrowia: 1,342 %, 

ł) Opieka społeczna:  14,387 % , 

m) Edukacyjna opieka wychowawcza: 3,7 %, 

n) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 5,659 % , 

o) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,166 %,  

p) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 
0,465%, 

r) Kultura fizyczna i sport: 4,221% , 

(zaznaczono pozycje wydatków zbliżających się i przekraczających próg 5% udziału).  

3) Przy zrównoważonym budżecie, struktura wydatków nie gwarantuje rozwijania ze środków 
budżetowych strategicznych dla rozwoju miasta zadań i inwestycji.  

4) Z punktu widzenia koniecznych inwestycji zdecydowanie większych nakładów budżetowych 
wymagają: działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport, stanowiące obecnie łącznie 
14,1%, dla wzrostu których należałoby pozyskać wieloletnie gwarantowane dotacje celowe, 
których całość winna być wydatkowana na cele inwestycyjne.  

 

§ 13. STAN  PRAWNY GRUNTÓW 

1. Stan prawny gruntów miasta, zidentyfikowano w zakresie podstawowych form własności gruntów, 
to jest informacji istotnych do podejmowania decyzji w skali i zakresie merytorycznym 
odpowiadającym studium. 

2. Wyodrębniono  grunty stanowiące własność miasta Racibórz o łącznej powierzchni 14,60 km2, co 
stanowi 19,5% powierzchni, z czego 2,32 km2 stanowią grunty w użytkowaniu wieczystym,  
a 9,39 m2 stanowią zasób gminy. 

3. Wyodrębniono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa: łącznie 10,08 km2. 

4. Decydująca większość gruntów, nie będących drogami publicznymi lub lasami, jest własnością 
prywatną osób fizycznych lub prawnych. W tej sytuacji wszelkie podejmowane z punktu widzenia 
celów polityki przestrzennej miasta działania będą wiązały się z wyprzedzającym uregulowaniem 
stosunków własnościowych gruntów wskazanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć celu 
publicznego. 



            
           Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciborza 

 
14 

5. Gruntami decydującymi o realizacji większości ze zidentyfikowanych w ramach uwarunkowań, 
celów i zadań publicznych związanych ze stopniową zmianą struktury przestrzennej miasta są 
grunty prywatne, co do których uzyskanie prawa do dysponowania lub częściowego  
dysponowania nieruchomościami dla realizacji inwestycji celu publicznego winno być przedmiotem 
przemyślanej, długoterminowej, stabilnej polityki władania, zarządzania i gospodarowania 
nieruchomościami.    

6. Miasto winno podjąć aktywną politykę w zakresie nieruchomości pozyskując na rzecz miasta 
nieruchomości, które w przyszłości mogłyby stać się przedmiotem bezgotówkowych form 
odszkodowawczych (zamiana gruntu za grunt), związanych z realizacją art.36 ustawy.   

Powyższą problematykę przedstawiono na rysunku studium nr IE. 

 

§ 14. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE   
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

W obszarze objętym studium występują obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów 
odrębnych, należą do nich: 

1) obszary, strefy, obiekty chronione w myśl ustawy prawo ochrony przyrody, omówione w par.7,   

2) obszary, strefy, obiekty chronione w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
omówione w par.8 i 9.    

 

§ 15. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGRO ŻEŃ GEOLOGICZNYCH 

1. W obszarze objętym studium nie zidentyfikowano obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.  

2. Budowa geologiczna obszaru została przeanalizowana w zał.tekst.-tab.nr UT/12. 

 

§ 16. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓ Ż KOPALIN ORAZ ZASOBÓW  
WÓD PODZIEMNYCH 

1. Na terenie miasta występują udokumentowane złoża kopalin: 

5) złoże kruszywa naturalnego w kategorii C – Racibórz - Zakole,  

6) złoże kruszywa naturalnego w kategorii B, C1 i C2 - Brzezie nad Odrą, 

7) złoże iłów – Cegielnia-Racibórz. 

2. Na terenie miasta Racibórz występuje zbiornik wód podziemnych GZWP nr 332 Racibórz 
Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka.  Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu głębokość 
zalegania jego zwierciadła jest różna i wynosi od 10 do 30 m p.p.t. W miejscach gdzie 
przypowierzchniową warstwę stanowią utwory spoiste (gliny) poziom ten charakteryzuje się dużą 
odpornością na zanieczyszczenia. W miejscach, gdzie bezpośrednie podłoże stanowią utwory 
piaszczyste odporność na zanieczyszczenia z powierzchni jest bardzo mała . 

3. Stan wód podziemnych omówiono w zał.tekst-tab nr UT/16. 

 

§ 17. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWI E 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

Na terenie Miasta Racibórz występują następujące tereny górnicze i udokumentowane złoża kopalin 
(wg danych Okręgowego Urzędu Górniczego Rybniku). 

1) „Racibórz-Zakole” (Odkrywkowy Zakład Górniczy „Racibórz-Zakole” należący do Zakładu 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „BETRA” Sp. z o.o. w Raciborzu) – złoże kruszywa 
naturalnego. 

2) „Brzezie” (Zakład Eksploatacji Kruszyw należący do Saksońsko-Śląskiej Unii Betonowej              
Sp. z o.o. w Gliwicach) złoże kruszywa naturalnego. 
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3) „Cegielnia-Racibórz” (okres ważności koncesji upłynął dnia 31.12.2007 r., koncesja nie została 
wygaszona) – złoże iłów. 

 

§ 18. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TE CHNICZNEJ, W TYM 
STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ, 
ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI  

1. Komunikacja drogowa w mieście oparta jest na: 

a) drodze krajowej :  DK45 - ulice Kwiatowa, Kozielska, Głubczycka, Starowiejska, Jana Pawła II, 
Bogumińska, Hulczyńska, 

b) drogach wojewódzkich: 

b1) DW 416 ul. Głubczycka, 

b2) DW 915 ul. Czechowicka, 

b3) DW 916 ul. Opawska, 

b4) DW 917 ul. Korczaka, 

b5) DW 919 ul. Gliwicka, Rudzka, Armii Krajowej,  

b6) DW 923 ul. Odrodzenia, 

b7) DW 935 ul. Londzina, Reymonta, Pl. Mostowy, Armii Krajowej, Bosacka, Rybnicka, 

c) drogach powiatowych: 

c1) S 3500  ul. Podmiejska, 

c2) S 3512  ul. Brzeska, 

c3) S 3540  ul. Dębiczan, 

c4) S 3543  ul. Pogrzebieńska, 

c5) S 3548  ul. Piaskowa, Kolejowa, Kościuszki, Łąkowa, Opawska, Ocicka, Wiejska, 

c6) S 3549  ul. Czynu Społecznego,  

d) drogach gminnych. 

2. Pod względem komunikacyjnym położenie Raciborza jest korzystne. Leży w obrębie Euroregionu 
Silesia, gdzie zlokalizowanych jest 21 przejść granicznych z Republiką Czeską: 3 ogólnodostępne, 
1 kolejowe i 17 przejść małego ruchu.  

W odległości ok. 30 – 40 km od Raciborza zlokalizowane są dwie autostrady: 

a) A 1 „północ – południe” (w trakcie budowy),  

b) A 4 „wschód – zachód”. 

Połączenie Raciborza z autostradami zapewnią drogi: 

a) z autostradą A – 1 w kierunku północno – zachodnim – DK 45, 

b) z autostradą A – 1 w kierunku północno – wschodnim – DW 935, 

c) z autostradą A – 4 w kierunku wschodnim – DW 935, 

d) z autostradą A – 4 w kierunku południowo – wschodnim – DK 45. 

3. Podstawowy układ drogowy tworzą drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. Winien on zostać  
uzupełniony o nowe odcinki, z uwagi na znaczne ograniczenia przestrzenne i prawne w 
odniesieniu do możliwości dostosowania dróg w stanie istniejącym do ustawowych linii 
rozgraniczających, przypisanym poszczególnym klasom dróg  (szczególnie G i Z). Z uwagi na 
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obwodnic miasta 
Raciborza - dróg: Pszczyna – Rybnik – Opole i Opava - Opole  należy przewidzieć realizację dróg 
przez wyznaczone tereny. 
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4. W odniesieniu do dróg krajowych stanowiących istotny element krajowej sieci dróg tranzytowych, 
należy stwierdzić, że praktycznie wydzielają one ruch tranzytowy od ruchu typowo miejskiego i 
docelowo – źródłowego – do/z miasta, związanego z podróżami, które kończą się w mieście. Drogi 
te prowadzone są w terenach mocno zainwestowanych przemysłowych, usługowych, 
mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz przez centrum miasta co 
niekorzystnie wpływa na możliwość prawidłowego kształtowania struktury przestrzennej tych 
jednostek. Wpływa to również na nowo realizowane zainwestowanie które musi być lokalizowane z 
uwzględnieniem parametrów technicznych dróg odpowiadających ich klasie. Szczególnie uciążliwa 
w tym zakresie jest lokalizacja DK45 

5. W odniesieniu do dróg wojewódzkich i powiatowych oraz niektórych gminnych tworzą one 
regularną sieć układu drogowego miasta, ściśle związaną z zewnętrznym, regionalnym układem 
komunikacyjnym. 

6. Pozostała sieć ulic układu podstawowego wypełnia układ promienisty i tworzy nieregularną siatkę 
powiązań.  

7. Transport zbiorowy organizowany jest obecnie w głównej mierze przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o.. Usługi 
komunikacyjne świadczone są w zakresie linii autobusowych połączeń miejskich i regionalnych.  

8. Komunikacja kolejowa w mieście ma znaczenie krajowe - dwutorowa zelektryfikowana magistrala 
kolejowa (linia nr 151) relacji: Wrocław Brochów - Opole - Kędzierzyn Koźle - Chałupki - granica 
państwa, stanowiąca element ciągu E–59 (głównej międzynarodowej linii kolejowej /AGC/ relacji 
Malmo -Ystad - Świnoujście - Szczecin – Kostrzyn nad Odrą - Zielona Góra - Wrocław - Chałupki - 
granica państwa) ze stacjami węzłowymi na terenie miasta: Racibórz oraz Racibórz Markowice. Na 
linii tej prowadzone są przewozy pasażerskie i towarowe. Lokalne jednotorowe niezelektryfikowane 
drugorzędne linie kolejowe: Nr 176 Racibórz Markowice – Olza oraz Nr 177 relacji Racibórz - 
Pietrowice Wielkie - Baborów – Głubczyce, na tych liniach prowadzone są tylko przewozy 
towarowe – ruch pasażerski jest zawieszony. 

9. W zakresie transportu lotniczego miasto obsługiwane jest poprzez lotnisko Pyrzowice oraz 
konkurencyjne lotnisko Mosnov w Ostrawie, drugi pod względem wielkości port lotniczy w 
Czechach, z którymi nie posiada bezpośrednich połaczeń komunikacją zbiorową.  

10. System parkowania miasta oparty jest w głównej mierze o parkingi lokalizowane wzdłuż ulic. W 
centrum miasta występuje znaczący brak miejsc postojowych w stosunku do nasycenia usługowo-
mieszkaniowego. Wąskie ulice w obszarze śródmieścia nie kwalifikują się do przyjęcia znaczącej 
liczby miejsc parkowania. Powierzchnie uliczne wydzielone dla ruchu pieszego, konieczność 
zachowania odpowiedniej przepustowości dla ruchu z zagwarantowaniem możliwości 
tymczasowego postoju na ulicach wyposażonych w usługi i instytucje rezerwujące sobie miejsca 
postojowe, to kolejne czynniki ograniczające możliwość lokalizacji miejsc postojowych w 
śródmieściu. 

W obszarach osiedli zabudowy wielorodzinnej pochodzących z lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych występuje poważny deficyt miejsc parkingowych, wynikający z bardzo niskiego 
wskaźnika motoryzacji przyjmowanego przy ich projektowaniu. Nowo powstające osiedla 
zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej projektowane są wraz z ogólnodostępnymi parkingami 
oraz zespołami garaży, uwzględniających wystarczające na chwilę obecną wskaźniki motoryzacji.  

11. W Raciborzu istnieje rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, które stanowią część 
międzynarodowych połączeń rowerowych. Ponadto miasto w oparciu o projekt „Ścieżki rowerowe 
szansą na rozwój pogranicza raciborsko – opawskiego” stale rozwija sieć rowerową. 

12. Elementy i stan systemu komunikacji drogowej i kolejowej omówiono zał.tekst-tab nr UT/2, UT/3. 

13.  Elementy i stan systemu infrastruktury technicznej omówiono zał.tekst-tab. od nr UT/4 do nr 
UT/10. 

14.  Stopień uporządkowania gospodarki wodno ściekowej omówiono w zał.tekst-tab.nr UT/6 i nr UT/7. 

15.  Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej  omówiono w  zał.tekst-tab.nr UT/4, nr  UT/5 i 
nr UT/9. 

16.  Stopień uporządkowania gospodarki odpadami omówiono w zał.teks.-tab.nr UT/36. 
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§ 19. INWESTYCJE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH  

1.  W ramach analizy uwarunkowań zostały zidentyfikowane następujące inwestycje służące 
realizacji celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym :  

1) proponowane zadania rządowe: budowa zbiornika retencyjnego Racibórz,  

2) proponowane zadania samorządu województwa: budowa drogi wojewódzkiej Racibórz – Rybnik 
– Pszczyna,  

2. W oparciu o zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 
sformułowano następujące wnioski dla poszczególnych problematyk zagospodarowania 
przestrzennego:   

1) ochrona zasobów środowiska:  

a) ochrona zasobów wód - obejmująca między innymi zagadnienia ochrony Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,  
likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń,  

b) ochrona powierzchni ziemi i gleby,  

c) ochrona zwierząt i roślin - obejmująca między innymi zagadnienia tworzenia systemu 
obszarów chronionych przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wdrożenia elementów 
projektowanej europejskiej sieci Natura 2000 oraz Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – 
Polska, w tym między innymi obejmowanie ochroną obszarów i obiektów cennych 
przyrodniczo, na przykład stanowiących biocentra, wyspy ekologiczne oraz ostoje flory i 
fauny; 

2) rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury: 

a) modernizacja istniejących tras i realizacja nowych połączeń drogowych wschód-zachód i 
północ-południe dla tworzenia alternatywnych połączeń wewnątrzaglomeracyjnych,   

b) budowa i rozbudowa komunikacji kolejowej, w tym linii kolejowych objętych umową AGTC 
(ważniejsze linie kolejowe transportu kombinowanego) dostosowane do prędkości 120km/h 
dla pociągów towarowych (częściowo wykorzystując odcinki linii AGC) – C-E Tczew – 
Zduńska Wola – Tarnowskie Góry – Katowice – Pszczyna – Chybie – Zebrzydowice – 
granica państwa (wariantowo: Tarnowskie Góry – Bytom – Gliwice – Kędzierzyn Koźle – 
Rybnik – Pszczyna lub Gliwice – Rybnik Pszczyna); 

3) wnioski do polityki przestrzennej samorządów lokalnych:  

a) wskazanie lokalizacji dla parków przemysłowych z wykorzystaniem występujących w 
gminach terenów poprzemysłowych, 

b) wyznaczenie stref aktywizacji gospodarczej, 

c) porządkowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, 

d) utworzenie centrów konferencyjnych, targowych, wystawienniczych o znaczeniu 
międzynarodowym (pożądane w aglomeracjach), 

e) wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody w gminach w zasięgu projektowanego 
systemu obszarów ochrony przyrody, 

f) tworzenie parków kulturowych w celu ochrony krajobrazów kulturowych oraz zachowania 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami charakterystycznymi dla miejscowej 
tradycji budowlanej i osadniczej. 

2. W ramach analizy uwarunkowań zostały w zał.teks.-tab.nr UT/37 zidentyfikowane inwestycje 
związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Raciborza i służące realizacji celów 
publicznych o znaczeniu lokalnym które s ą wypełnieniem priorytetowymi celów 
strategicznych tj.: 

 



            
           Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciborza 

 
18 

a) modernizacja układu komunikacyjnego, 

b) stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

c) wykorzystanie położenia Raciborza i zbiornika „Racibórz Dolny” dla rozwoju turystyki, sportu 
i kultury, 

d) promocja miasta i współpraca transgraniczna, 

e) rozwój szkolnictwa wyższego. 

 

§ 20.  WNIOSKI  I  WYTYCZNE Z  UWARUNKOWA Ń ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

1. Wnioski i wytyczne w zakresie zagospodarowania  przestrzennego i przeznaczenia terenów 
(rysunek studium nr IA) obejmują następujące zagadnienia: 

1) Z analizy stanu istniejącego zabudowy i zagospodarowania terenów w świetle dotychczasowych 
opracowań planistycznych wynika, iż:    

a) tereny zurbanizowane (stan na rok 2008 wg inwentaryzacji) stanowią około 30,0 % 
powierzchni miasta,  

b) zasięg  terenów  zurbanizowanych  (wg poprzedniej edycji studium oraz obowiązujących 
planów miejscowych) stanowi około 50,0% powierzchni miasta, 

c) z porównania analizy stanu istniejącego oraz  opracowań planistycznych wynika, iż: 

c1)  w odniesieniu do miasta przyrost terenów zurbanizowanych w chwili obecnej 
pozostawia rezerwę wg poprzedniej edycji studium około 20 % powierzchni miasta, 

c2) planowane nowe tereny zurbanizowane powstawały poprzez zmniejszenie areału 
terenów rolniczych oraz terenów lasów,  położonych poza terenami dotychczasowej 
urbanizacji. 

2) Z analizy stanu istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenów, wniosków złożonych do 
studium (wnioski właścicieli lub użytkowników terenów) oraz wniosków archiwalnych, 
potwierdza się fakt, iż niezależnie od rzeczywistego tempa zmian i przekształcania się terenów 
niezurbanizowanych w zurbanizowane (w ostatnich 10 latach), pojawiły się wyraźne tendencje 
do: 

a)  utrzymania zasięgów terenów zurbanizowanych z poprzednich opracowań planistycznych, 

b)  maksymalnego rozszerzania się terenów zurbanizowanych w granicach miasta,  

c) wyznaczania nowych zwartych terenów zurbanizowanych,  

d) wyznaczania nowych terenów aktywności gospodarczej. 

Tendencje te powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, przede wszystkim w  
odniesieniu do systemu komunikacji drogowej, m.in. z uwagi na nieznaczny procent 
zrealizowanych nowych dróg (w stosunku do planowanych) oraz nawarstwienie się konfliktów 
przestrzennych, własnościowych, środowiskowych.  

2. Wnioski i wytyczne z zakresu uwarunkowań środowiska (rysunek studium nr IC) obejmują 
następujące zagadnienia: 

1) Ochroną leśnej przestrzeni produkcyjnej  winny zostać objęte zwarte kompleksy leśne oraz 
enklawy zadrzewień i zakrzewień przede wszystkim o powierzchni od 2,0 ha wzwyż. Mniejsze 
kompleksy leśne i zadrzewienia w terenach zurbanizowanych w zależności od jakości 
kompleksu oraz pozostałych uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także 
uwarunkowań  funkcjonalno przestrzennych.  

2) Ochroną powinny być objęte wody powierzchniowe  wraz z ich bezpośrednim otoczeniem, 
tworząc system terenów zieleni przywodnej .  

3)  Ochroną powinny być objęte obiekty i tereny chronione prawem, do których należy zaliczyć: 
Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Rezerwat „Łężczak”, 
Arboretum Bramy Morawskiej, pomniki przyrody, tereny objęte Naturą 2000. 
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4)  Należy rozważyć możliwość objęcia ochroną: 

a) kompleksu stawów i przyległego lasu liściastego przy osiedlu Brzezie,  

b) kompleksu starorzeczy i przyległych łęgów wierzbowych i topolowych oraz towarzyszących 
im szuwarów i zarośli nadwodnych i łąk na lewym brzegu Odry w południowej części miasta. 

5) Dla wszystkich wymienionych w pkt. 1-4 elementów podlegających ochronie, z uwagi na 
wartości i cechy środowiska,  w tomie II – kierunki, zostaną zdefiniowane stosowne ustalenia 
gwarantujące ich ochronę prawną w sporządzanych przez miasto dokumentach planistycznych.    

3. Wnioski i wytyczne z zakresu uwarunkowań środowiska przyrodniczego (rysunek studium nr IC) 
obejmują poniższe zagadnienia: 

1) Ograniczenia w sposobach przeznaczenia i zagospodarowania terenów wynikające z 
występowania naturalnych złóż kruszyw. 

2) Dla wszystkich wymienionych w pkt. 1-2 elementów stanowiących potencjalne zagrożenie, z 
uwagi na budowę geologiczną gruntów w tomie II -  kierunki, zostaną zdefiniowane stosowne 
ustalenia gwarantujące ich uwzględnienie w sporządzanych przez miasto dokumentach 
planistycznych.    

4. Wnioski i wytyczne Uwarunkowań środowiska kulturowego (rysunek studium nr ID) obejmują 
poniższe zagadnienia: 

1) Ochroną winny zostać objęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru i ich otoczenie.   

2) Ochroną winny zostać objęte zabytki nieruchome wskazane do ochrony prawem miejscowym. 

3) Ochroną winny zostać objęte rozpoznane tereny badań archeologicznych. 

4) Ochroną winny zostać objęte tereny o znacznym nasyceniu substancją zabytkową oraz o 
dużych walorach krajobrazowych. 

5) Ochroną powinny zostać objęte strefy ochrony konserwatorskiej „A”   i  strefy ingerencji 
konserwatorskiej „B” .  

6) Dla wszystkich wymienionych w pkt. 1-5 elementów podlegających ochronie, z uwagi na 
wartości historyczne i kulturowe w tomie II -  kierunki zostaną zdefiniowane stosowne ustalenia 
gwarantujące ich ochronę prawną w sporządzanych przez miasto dokumentach planistycznych.    

 

§ 21. SPIS RYSUNKÓW I  ZAŁĄCZNIKÓW TOMU I 

1. Integralną częścią studium 2009 Tom I - „Uwarunkowania” są: 

1) rysunki studium: 

a) Rysunek IA – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – zagospodarowanie terenu - 
plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz  ze schematami: 

a1)Schemat 1 – Wnioski do studium złożone przed ustawowym terminem, 

a2) Schemat 2 – Wnioski do studium w ustawowym terminie, 

a3) Schemat 3 – Wnioski do studium po ustawowym terminie, 

b) Rysunek IB – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego komunikacja i infrastruktura 
techniczna - plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz ze schematami: 

b1) Schemat 1 – Sieć wodociągowa,  

b2) Schemat 2 – Sieć elektroenergetyczna, 

b3) Schemat 3 – Sieć kanalizacyjna, 

b4) Schemat 4 – Sieć ciepłownicza, 

b5) Schemat 5 – Sieć gazowa, 

c) Rysunek IC – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania 
przyrodnicze – plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz ze schematami: 
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c1) Schemat 1 – Hipsometria,  

c2) Schemat 2 – Wody powierzchniowe I podziemne oraz tereny zagrożone powodzią, 

c3) Schemat 3 – Użytkowanie gruntów, 

d) Rysunek ID – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe – 
plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz ze schematami:  

d1) Schemat 1 – Powiększenie centrum miasta , 

e) Rysunek IE – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania kulturowe – 
plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz ze schematami:: 

e1) Schemat 1 – Tereny będące własnością Skarbu Państwa , 

e2) Schemat 2 – Tereny będące własnością Gminy Racibórz , 

e3) Schemat 3 – Tereny zamkniete PKP i straży granicznej , 

f) Rysunek IF – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i 
przesądzenia lokalizacyjne – plansza zbiorcza w skali 1:10 000, wraz ze schematami:: 

f1) Schemat 1 – Granica obowiązujących planów miejscowych wraz z uchwałami o 
przystapieniu do sporządzania planu , 

f2) Schemat 2 – Przesądzenia lokalizacyjne wynikające z wydanych decyzji administracyjnych , 

f3) Schemat 3 – Wnioski do studium , 

2) załączniki tekstowo - tabelaryczne: 

a) UT/1. Symbole przeznaczenia terenów- rozwinięta systematyka studium, 

b) UT/2. System komunikacji drogowej, 

c) UT/3. System komunikacji publicznej, w tym kolejowej, 
d) UT/4. Energetyka, 
e) UT/5. Sieć gazowa, 
f) UT/6. Sieć wodociągowa, 
g) UT/7. Kanalizacja, 
h) UT/8. Telekomunikajca, 
i) UT/9. Ciepłownictwo, 
j) UT/10. Odnawialne źródła energii, 
k) UT/11. Położenie, 
l) UT/12. Budowa geologiczna i stratygrafia, 
m) UT/13. Rzeźba terenu geomorfologia, 
n) UT/14. Hydrografia, 
o) UT/15. Zasoby wodne, 
p) UT/16. Wody powierzchniowe i ich jakość, 
q) UT/17. Wody podziemne i ich jakość, 
r) UT/18. Warunki klimatyczne, 
s) UT/19. Hałas, 
t) UT/20. Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 
u) UT/21. Szata roślinna i leśna przestrzeń produkcyjna, 
v) UT/22. Obiekty i tereny chronione i proponowane do objęcia ochroną, 
w) UT/23. Rozwój przestrzenny miasta, 
x) UT/24. Substancja zabytkowa i kulturowa, 
y) UT/25. Obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
z) UT/26. Obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 
aa) UT/27. Stanowiska archeologiczne, 
bb) UT/28. Wartości niematerialne, 
cc)    UT/29. Ludność, 
dd) UT/30. Zatrudnienie, 
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ee) UT/31. Warunki mieszkaniowe, 
ff)    UT/32. Infrastruktura społeczna, 
gg) UT/33. Gospodarka, 
hh) UT/34. Gospodarka odpadami, 
ii)    UT/35. Zadania służące realizacji celów publicznych, 
jj)    UT/36. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 


