
ZARZĄDZENIE NR 762/2016
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 2 maja 2016 r.

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

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 Śródmieście, 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 jednostce strukturalnej 
Śródmieście 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 przedmitowym ogłoszeniu do projeku miejscowego planu 
zagospdoarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 
Śródmieście w Raciborzu wpłynąło 5 uwag.

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 762/2016

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 2 maja 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 

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 jednostce strukturalnej Śródmieście 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

 
Oznaczeni

e 
nieruchom
ości, której 

dotyczy 
uwaga

 Ustalenia 
projektu  planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga
 Uwaga 
uwzględ

niona

 Uwaga 
nie-

uwzględ
niona

 Uwagi

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  08.03.2016 r.  Gabriela Z.  zmiana przeznaczenia terenu 
z terenów rolnych na usługę 
nieuciążliwą, rzemiosło nieuciążliwe 
w zakresie usługowym i zakład 
stolarski

 416/30
415/30

 HZ1/2R  -  ×  Procedura sporządzenia planu została rozpoczęta 
w związku ze złożonym wnioskiem przez składającą 
uwagę w dniu 20.04.2012 r. zarejestrowanym 
w sprawie nr IU-VIII.6724.2.11.2012 o zmianę planu 
miejscowego. Z treści złożonego wówczas wniosku 
wynikało, iż oczekiwanym przeznaczeniem terenu 
jest “działalność związana z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, halę murowaną garażową 
zamkniętą dla potrzeb prowadzonego gospodarstwa 
rolnego, oraz drobnych usług w zakresie napraw 
drobnych maszyn i urządzeń”.
Na podstawie opracowanych analiz urbanistycznych 
oraz przeprowadzonej procedury planistycznej 



ustalono, że możliwe jest przeznaczenie 
przedmiotowego obszaru na tereny rolnicze 
z obsługą gospodarstwa rolnego zgodnie ze 
wnioskiem z dnia 20.04.2012 r.
W chwili obecnej brak uzasadnienia do modyfikacji 
projektu planu w zakresie zmiany przeznaczenia 
terenu. Ponadto w ramach przyległych terenów 
dostępnych z ulicy Górnej nie stwierdzono 
występowania istniejących obiektów usługowych 
o podobnych funkcjach jak wskazano w uwadze.
Wzdłuż ul. Górnej, w analizowanym obszarze, 
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa związana z obsługą gospodarstw rolnych 
oraz obszary rolnicze. Zaproponowana w projekcie 
planu miejscowego funkcja terenu wpisuje się 
w istniejący sposób użytkowania tego obszaru, 
dlatego też złożona uwaga nie została uwzględniona.

 2.  25.03.2016 r.  I. J. Sp. z o. o.  Jako właściciel przedmiotowej 
działki zamierzam realizować 
inwestycję polegającą na budowie 
obiektu handlowego branży 
artykułów instalacji sanitarnych. 
Usługa handlowa skierowana 
będzie, poza odbiorcami 
detalicznymi, głównie do 
branżowych firm wykonawczych, 
a więc odbiorców większych ilości 
towaru. Taki profil usługi wymaga 
większej powierzchni magazynowej 
towaru oraz większej powierzchni 
placu manewrowego dla 
samochodów dostawczych 
i odbiorców.
Wobec przedstawionych powyżej 
założeń inwestycyjnych warunki 
proponowane w projekcie planu 
miejscowego stanowią znaczne 
ograniczenia zagospodarowania 
działki. W związku z powyższym 
proszę o zmianę ustaleń zawartych 
w §23, dotyczących określenia 

 574/12  HZ1/6U  ×  ×  Uwaga została uwzględniona w zakresie zmiany 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej, natomiast nie uwzględniono uwagi 
dotyczącej zmiany wymaganej liczby miejsc do 
parkowania.
Uwaga w tym zakresie nie została uwzględniona, 
ponieważ teren oznaczony symbolem HZ1/6U to 
obszar niezabudowany i w ramach nowego 
zagospodarowania terenu można zapewnić 
odpowiednią ilość miejsc parkingowych w celu 
właściwej obsługi nowych funkcji usługowych. 
Równocześnie nie podziela się argumentów 
składającego uwagę dotyczących możliwości 
parkowania na terenach sąsiednich w ramach 
istniejących parkingów, ponieważ w zapisach 
przedmiotowego planu nie można dopuścić 
bilansowania miejsc parkingowych na terenach 
sąsiednich (nie objętych przedmiotowym planem).



powierzchni biologicznie czynnej 
oraz minimalnej ilości miejsc do 
parkowania.
Proponuję następujące zmiany:
Pkt. 2. d), tiret 3 - minimalny udział 
procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej:
- na terenie oznaczonym symbolem: 
HZ1/6U - jest 20% - zmiana na 10% 
(jak w tirecie pierwszym) Prośba ta 
podyktowana jest potrzebami 
związanymi z planowana inwestycją 
wymagającą znacznych powierzchni 
utwardzonych w celach 
komunikacyjnych. Od strony 
południowej przedmiotowej działki 
są obszerne tereny upraw polowych, 
które mogą znakomicie 
zrekompensować proponowane 
pomniejszenie powierzchni 
biologicznie

Pkt. 2. f), tiret 2 - minimalna liczba 
miejsc do parkowania jest na każde 
50 m2 - zmiana na każde 100 m2 

powierzchni użytkowej 
przeznaczenia podstawowego (lecz 
nie mniej niż 1 miejsce do 
parkowania na 1 lokal użytkowy),
Argumentem dla takiej zmiany jest 
charakter proponowanej usługi 
o proporcjonalnie ilości i dużej 
rotacji klientów detalicznych, małej 
powierzchni sali sprzedaży (ok. 
90 m2) przy większej powierzchni 
magazynowej, a oferta handlowa 
skierowana jest do zaopatrzenia 
hurtowego firm na zasadzie ośrodka 
logistycznego. Zmniejszenie ilości 
miejsc parkingowych pozwoli na 
zwiększenie powierzchni 



biologicznie czynnej w obrębie 
działki. Ponadto w sąsiedztwie 
planowanego obiektu istnieją duże 
parkingi przy istniejących 
wielkopowierzchniowych obiektach 
usługowych.

 3.  06.04.2016 r.  Teresa, Konrad G.  Prosimy o dopuszczanie realizacji 
funkcji mieszkaniowej 
wielorodzinnej w ramach 
projektowanych terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami HZ1/2MNU, bez zmiany 
pozostałych parametrów zabudowy

 260/100
259/100

101

 HZ1/2MNU  -  ×  W trakcie realizacji procedury planistycznej 
sporządzenia projektu planu miejscowego 
mieszkańcy terenów sąsiednich złożyli sprzeciw 
jakiejkolwiek zmianie planu miejscowego dla 
przedmiotowego terenu umożliwiającej powstanie 
zabudowy wielorodzinnej oraz lokowanie tam usług 
innych niż dopuszczone w obowiązującym planie 
(pismo z dnia 17.11.2014 sprawa nr 
IU.6722.3.11.2014). W dniu 27.01. 2015 r. Prezydent 
Miasta Racibórz zorganizował w tut. Urzędzie 
spotkanie z wnioskodawcą oraz stroną społeczną 
w celu  wysłuchania poszczególnych stanowisk. 
W trakcie spotkania ustalono, że zmiana planu dla 
tego terenu będzie zmierzała w kierunku 
przeznaczenia tego terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami, co zgodne 
było z istniejącym zagospodarowaniem oraz 
realizowaną inwestycją. Żadna ze stron nie zgłosiła 
w tym czasie zastrzeżeń co do przyjętych ustaleń. 
W chwili obecnej brak uzasadnienia do modyfikacji 
projektu planu w zakresie zmiany przeznaczenia 
terenu.

 4.  11.04.2016 r.  Grzegorz B.  Z braku możliwości rozbiórki 
budynku Podwale 9 (Decyzja 
Konserwatora) proszę o zmianę 
działek na: Handel, Usługi, 
Gastronomia
W załączeniu daję decyzję 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków

 2930/72
3012/72

 HZ1/1KS  ×  ×  W trakcie realizacji procedury planistycznej 
sporządzenia planu miejscowego składający uwagę 
w dniu 23.06.2015 r. złożył wniosek o zmianę planu 
miejscowego (zarejestrowany w sprawie nr 
IU.6722.3.11.2014) . Treść złożonego wówczas 
wniosku brzmiała: “przeznaczenie ww. działek pod 
realizację parkingu w jak największym wymiarze 
nie jak dotychczas 20% powierzchni”.
Na podstawie opracowanych analiz urbanistycznych 
oraz przeprowadzonej procedury planistycznej 
ustalono, że możliwe jest przeznaczenie 



przedmiotowego obszaru na tereny z przeznaczeniem 
podstawowym pod parkingi zgodnie z cytowanym 
wnioskiem. Zakładając równocześnie, że istniejący 
na przedmiotowym terenie budynek przeznaczony 
zostanie do rozbiórki. Projekt planu nie przewiduje 
nowych funkcji dla ewentualnej adaptacji 
istniejącego budynku.
Dołączona, do przedmiotowej uwagi, Decyzja nr 
2695/2015 z dnia 22.12.2015 r. Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wskazuje, 
że ww. Organ nie zezwala na rozbiórkę 
przedmiotowego budynku, co wyklucza przyjęte 
w trakcie realizacji projektu planu miejscowego 
założenia. Z informacji uzyskanych przez tut. Organ 
wiadomo, że ww. decyzja nie jest prawomocna, 
aktualnie toczy się postępowanie odwoławcze 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie.
Mając na uwadze wyżej opisany stan faktyczny 
wskazuje się na potrzebę przeprowadzenia, przez 
Projektanta opracowującego projekt planu, analizy 
w zakresie możliwości ustalenia nowych funkcji dla 
przedmiotowego terenu, w tym ewentualnej adaptacji 
istniejącego budynku. Równocześnie jednym 
z elementów prowadzonych analiz powinno być 
rozstrzygnięcie kwestii związanych z możliwością 
rozbiórki przedmiotowego budynku.

 5.  11.04.2016 r.  Adam G.  Teren HZ1/4U
Proszę o wyłączenie terenu HZ1/4U 
z zakazu § 23 pkt 3 a

 935/7
937/9
399/10

 HZ1/4U  ×  ×  Uwaga została częściowo uwzględniona, teren 
oznaczony symbolem HZ1/4U został wyłączony 
z zakazów, o których mowa w § 23 pkt 3 litera a) 
projektu planu wyłącznie w zakresie umożliwienia 
realizacji: stacji kontroli pojazdów, salonów 
samochodowych oraz komisów samochodowych. 
Mając na uwadze istniejące zagospodarowanie 
terenów sąsiednich pozostawiono zakazy realizacji: 
stacji obsługi pojazdów, stacji paliw oraz  myjni 
samochodowych.




