
ZARZĄDZENIE NR 728/2016
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia rozpatruję uwagi złożone do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce 
strukturalnej Płonia, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI /507/ 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 Płonia w 
Raciborzu.

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

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

Mirosław Lenk



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 29 lutego 2016 r. ogłoszono 
w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko.

W ogłoszeniu określono formę, miejsce i termin składania uwag do projektu planu, wskazując  
nieprzekraczalny termin ich składania do dnia 12 kwietnia 2016 r.

W okresie wskazanym w przedmiotowym ogłoszeniu do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Płonia w Raciborzu wpłynęła 1 uwaga.

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie obowiązku ustalonego 
w art. 17 pkt 12 ww. ustawy, zobowiązującego prezydenta miasta do rozpatrzenia uwag 
złożonych w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.



Załącznik do Zarządzenia Nr 728/2016

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

WYKAZ UWAG WRAZ Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Rozstrzygnięcie dotyczy uwag złożonych w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w 

Raciborzu sporządzanego na podstawie:

Uchwały Nr XXXVI/507/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu

 Rozstrzygnięcie  Prezydenta 
Miasta Racibórz w sprawie 

rozpatrzenia uwagi
 Lp.  Data  wpływu  

uwagi

 Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi

 Treść uwagi

 Oznaczenie 
nieruchomości

, której 
dotyczy 
uwaga

 Ustalenia 
projektu  planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga
 Uwaga 

uwzględniona

 Uwaga 
nieuwzględnion

a

 Uwagi

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  12.04.2016 r  Jadwiga, Edward 
M.

 Proszę o zmianę zapisów 
w projekcie planu i objęcie 
"całej" działki 251/25, 310/33 
jako działki o przeznaczeniu 
budowlanym - teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
„MN" obecny zapis nie pozwala 
zrealizować zamierzonej 
inwestycji ze względu na brak 
dostępu do części działki od str. 
ul. Szkolnej (na całej szerokości 
istniejąca zabudowa); poza tym 
dostęp posiadam do drogi 
„KDD” od strony wschodniej; 
poza tym syn zakupił działkę 

 251/35
310/33

 JZ1/2MN
JZ1/1ZP

 -  ×  Procedura sporządzenia planu została 
rozpoczęta w związku ze złożonym 
wnioskiem przez składających uwagę 
w dniu 10.10.2013 r. zarejestrowanym 
w sprawie nr IU.6724.2.49.2013 
o zmianę planu miejscowego. Z treści 
złożonego wówczas wniosku wynikało, 
iż oczekiwanym przeznaczeniem terenu 
jest “Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wraz z przynależnym 
zagospodarowaniem (z możliwością 
budowy w drugiej linii zabudowy, 
dopuszczenie stosowania dachów 
płaskich)”. Na podstawie 
opracowanych analiz urbanistycznych 



sąsiadującą 307/32 dla której 
będzie wnioskował zmianę planu 
analogicznie jak dla naszych 
parcel (wniosek z dnia 
12.04.2016); poza tym nasza 
uwaga jest zgodna ze studium 
a analogiczna działka przy ul. 
Srebrnej (518/25, 517/25) 
została wydzielona jako całość 
zab. mieszkaniowej ”MN" bez 
strefy "ZP". W przyszłości po 
zmianie planu dla parceli 307/32 
planujemy przekazać synowi 
nasze działki i scalić wspólnie 
z jego własnością oraz podzielić 
na działki budowlane

oraz przeprowadzonej procedury 
planistycznej ustalono, że możliwe jest 
przeznaczenie dodatkowego obszaru 
dla realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w drugiej linii 
zabudowy od ul. Szkolnej zgodnie 
z przedmiotowym wnioskiem.
W chwili obecnej brak uzasadnienia do 
modyfikacji projektu planu w zakresie 
zmiany przeznaczenia pozostałej części 
terenu oznaczonego w projekcie planu 
symbolem JZ1/1ZP. Zaproponowana 
w projekcie planu miejscowego funkcja 
terenu wpisuje się w istniejący sposób 
użytkowania tego obszaru, spełnia 
wniosek składających uwagę, dlatego 
też złożona uwaga nie została 
uwzględniona. Równocześnie należy 
wskazać, że przeznaczenie terenu 
objętego uwagą oraz nieruchomości 
sąsiednich, o których mowa w uwadze, 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną może być przedmiotem 
weryfikacji, jednak obszar 
przeprowadzonych analiz 
urbanistycznych oraz realizowana 
procedura planistyczna obejmować 
powinna wszystkie tereny 
zlokalizowane w obrębie ul. Szkolnej, 
Srebrnej, Złotej, Piaskowej oraz drogi 
gruntowej od strony wschodniej. Co 
z uwagi na granice opracowania 
projektu planu oraz obowiązujące 
przepisy prawa nie było możliwe 
w trakcie realizacji przedmiotowej 
procedury.
Ponadto nie podziela się poglądu 
składających uwagę, jakoby 
przedmiotowy teren był analogiczny do 
terenu zlokalizowanego przy ul. 
Srebrnej, przy którym znajduje się 



istniejąca, utwardzona droga publiczna 
oraz niezbędna infrastruktura 
techniczna, czego nie można stwierdzić 
względem obszaru objętego uwagą - 
przyległego do drogi gruntowej od 
strony wschodniej.




