
ZARZĄDZENIE NR 309/2015
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta 

Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce 

strukturalnej Brzezie 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. 17 pkt. 4) w związku z pkt 1) 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 wnioski złożone 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostce strukturalnej Brzezie 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. 17 pkt. 1) 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 16 maja 2014 r. ogłoszono 
w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu w związku z Uchwałą 
Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu. W ogłoszeniu określono formę, 
miejsce i termin składania wniosków do planu tj. do dnia 6 czerwca 2014 r.

W okresie wskazanym w ogłoszeniu do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie w Raciborzu 
wpłynął 1wniosek.

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełninie obowiązku wskazanego w art. 17 pkt. 4) 
ww. ustawy tj. wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego 
rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1) przedmiotowego artykułu.



 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTR ZENNEGO  
 

Rozpatrzenie dotyczy wniosków zło żonych w trybie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marc a 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrze nnym 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg o dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej 

Brzezie w Raciborzu sporządzanego na podstawie: 
 

Uchwały Nr XXXVI/502/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Brzezie  w Raciborzu   
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1. 06.06.2014 r.  

Woźny Roman 
 

ul. Chodkiewicza 16/6 
47-422 Racibórz 

Wnoszę o zmiany terenu roli (dotychczas był rolny) na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

obręb Brzezie  
AM 3  

dz. nr 1231/380, 
1157/379  
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Załącznik do Zarządzenia Nr 309/2015

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 30 lipca 2015 r.




