
ZARZĄDZENIE NR 310/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach przystąpienia do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI/510/2014 
Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostkach strukturalnych Śródmieście w Raciborzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.). oraz art. 42 pkt. 1) w związku z art. 39 ust. 1. ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia rozpatruję wnioski złożone w ramach 
przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostkach strukturalnych Śródmieście w Raciborzu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Urbanistyki, 
a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej miasta z zachowaniem prawa do 
ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
wz. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA Wojciech Krzyżek



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w ramach 
przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Śródmieście w Raciborzu w dniu 16 maja 
2014 r. w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości podano do publicznej wiadomości informację o:

- przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 
jest ona wyłożona do wglądu;

- możliwości składania uwag i wniosków;

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-
dniowy termin ich składania;

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

- postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 
prowadzone.

W ogłoszeniu określono sposób, miejsce i termin składania wniosków tj. do dnia 6 czerwca 
2014 r.

W okresie wskazanym w ogłoszeniu w ramach przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście 
w Raciborzu wpłynął 1wniosek.

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełninie obowiązku wskazanego w art. 42 pkt. 1) 
ww. ustawy tj. organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
rozpatruje uwagi i wnioski złożone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.



 
 

 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PRZYSTĄPIENIA DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZI AŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN IA PRZESTRZENNEGO 

 
Rozpatrzenie dotyczy wniosków zło żonych w trybie art. 40 w zwi ązku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 r. o udost ępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społecze ństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w ramach przyst ąpienia 

do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływani a na środowisko   
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej  

Śródmieście w Raciborzu sporządzanego na podstawie: 
 

Uchwały Nr XXXVI/510/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Śródmie ście  w Raciborzu 
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W nawiązaniu do treści "Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" z dn. 16 maja 2014 i 
możliwości zgłaszania swoich uwag: "Zainteresowani udziałem w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych 
projektów planów mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem 
postępowania". - chcielibyśmy zasygnalizować następujący temat. Sprawa 
dotyczy działek zlokalizowanych przy ul. Lompy, które obejmuje uchwała Nr 
XXXVI/510/2014 z treści w/w Ogłoszenia. W sprawie działki nr 228/109 k.m.8 
położonej przy ul. Lompy, a stanowiącej naszą własność - złożyliśmy wniosek 
(jeszcze w dniu 16.10.2013 roku) o zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z uwagi na planowane tamże przez nas 
inwestycji budowlanej (zaktualizowany ponownym zgłoszeniem w miesiącu maju 
b.r.). W międzyczasie powzięliśmy informację, że na sąsiedniej działce 
nr 227/109, wydzierżawionej przez właściciela - Panu Lesławowi HYJEK za. 
ul. Górna 3 w Raciborzu - ma powstać pasieka pszczela. W tej sprawie 
zwróciliśmy się do Pana Hyjka pismem z dn. 19.04.2014 r. wyrażając swoje 
zastrzeżenia odnośnie do budowania tam pasieki w kontekście planowanej przez 
nas inwestycji (dom jednorodzinny). Niniejszym pragniemy zasygnalizować ten 

obręb Ocice 
AM 8  

dz. nr 228/109 
przy ul. Lompy 

× × 

 
 

Wniosek częściowo 
uwzględniony - teren w 

projekcie planu 
przeznaczono pod 

zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

W kontekście budowy 
pasieki pszczelej na 

nieruchomości sąsiedniej 
brak podstaw prawnych 

do rozpatrzenia wniosku - 
wniosek odnosi się do 

terenu zlokalizowanego 
poza granicami obszaru 

wyznaczonego do 
sporządzenia planu 

miejscowego. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 310/2015

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 lipca 2015 r.



 
 

temat z uwagi na planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego i 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 

 




