
ZARZĄDZENIE NR 727/2016
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, 

Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice 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 jednostkach 
strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu, sporządzanego na 
podstawie Uchwały Nr XXXVI /501/ 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 Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz 
Ocice 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 jednostkach strukturalnych 
Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu wpłynęły 2 uwagi.

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 727/2016

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 jednostkach strukturalnych 

Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice w Raciborzu

sporządzanego na podstawie:

Uchwały Nr XXXVI/501/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych Markowice, Proszowiec - Stara Wieś oraz Ocice 

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 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga

 Ustalenia 
projektu  planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga
 Uwaga 

uwzględniona
 Uwaga 

nieuwzględniona

 Uwagi

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 1.  14.03.2016 r.  Barbara S.  Wnioskuję o usunięcie z projektu planu miejscowego 
gminy Racibórz obręb Markowice linii eN biegnącej 
przez działki j. w. Linia ta została zlikwidowana wraz 

z rozwiązaniem umowy na dostawę energii elektrycznej 
do punktu poboru zasilania placu budowy nr ew. 

10/0139079 z dnia 24.11.2014

 480/9
480/2
481/9
482/12
1813

 EZ2/3MN
EZ2/4MN

EZ2/2KDW

 ×  -  -

 2.  30.03.2016 r.  Alojzy W.  Umożliwić rozbudowę istniejącego zakładu 
kamieniarskiego w ramach terenu oznaczonego 

w projekcie planu FZ2/2MNU

 1035/79  FZ2/2MNU  ×  -  -

         




