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Projekt dokumentu „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030” opracowano realizując 

Uchwałę Rady Miasta Nr XXV/353/2020 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 

Racibórz do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Decyzja radnych 

otworzyła drogę do przeprowadzenia szeregu działań partycypacyjnych, które zakończyły się 

konsultacjami społecznymi projektu Strategii przeprowadzonymi na podstawie 

art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 

1658 z późn. zm.) w dniach 12.08-15.09.2021 r. 

Przed uruchomieniem partycypacji społecznej przeprowadzono diagnozę społeczną, 

gospodarczą i przestrzenną miasta – z wykorzystaniem szerokiego spektrum danych 

prezentowanych dla układu funkcjonalnego miasta (Racibórz oraz gminy i miasta 

zlokalizowane w pobliżu) oraz dla układu porównawczego (z miastami, które cechują się 

porównywalnymi do Raciborza funkcjami gospodarczymi i usługowymi oraz podobną 

lokalizacją względem większych miast). Opracowany dokument diagnozy stanowił materiał 

otwierający debatę nad kierunkami rozwoju miasta, w tym jego modelem funkcjonalno-

przestrzennym. Wyniki diagnozy zostały skojarzone z wynikami prowadzonego równolegle 

badania ankietowanego skierowanego do mieszkańców Raciborza oraz z wnioskami ze 

spotkań warsztatowych prowadzonych zarówno w gronach mieszkańców poszczególnych 

dzielnic, jak również z radą liderów lokalnych oraz w trzech grupach tematycznych, 

obejmujących zagadnienia: (i) życia społecznego, kultury i spędzania czasu wolnego, 

edukacji, zdrowia oraz polityki społecznej; (ii) polityki przestrzennej i środowiskowej, 

transportu i mieszkalnictwa; (iii) rozwoju gospodarczego i rynku pracy. Aktywności 

strategiczne z głównymi interesariuszami rozwoju Raciborza realizowano od lutego do 

czerwca 2021 r. Do włączenia się w prace zachęcano prowadząc szeroko zakrojoną kampanię 

promocyjną „Zostań strategiem!”. Ze względu na pandemię koronawirusa, większość spotkań 

zostało zrealizowanych w formule on-line – co jak się okazało, dało licznym mieszkańcom i 

sympatykom Raciborza możliwość wygodnego uczestnictwa i zabrania głosu. 

Spotkania z mieszkańcami poświęcone były skonfrontowaniu danych zebranych w pracach 

diagnostycznych z opiniami osób dobrowolnie reprezentujących najważniejszą grupę 

odbiorców strategii miasta. Na kanwie takiej dyskusji gromadzono również pomysły, które 

posłużyły formułowaniu wizji oraz całej struktury postanowień strategicznych. Podobnie 

prowadzone były prace z grupami tematycznymi. 
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Ponadto, na ostatnim etapie prac nad Strategią zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla 

władz powiatu i sąsiadujących gmin. Na spotkaniu zaprezentowano założenia Strategii oraz 

omówiono wspólne cele i wynikające z nich potencjalne projekty partnerskie lub 

komplementarne.  

Nad prawidłową realizacją prac nad Strategią czuwał powołany przez Prezydenta Raciborza 

Zespół ds. dokumentów strategicznych. Merytorycznie proces prowadzony był przez Wydział 

Rozwoju Miasta we współpracy z wybranym zewnętrznym wykonawcą – InnoCo sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach. 

12 sierpnia 2021 r. upubliczniony został projekt (wersja 12.) Strategii, sygnowany jako 

„Materiał do konsultacji społecznych” wraz z informacją o rozpoczęciu procesu konsultacji 

społecznych na podstawie art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.). Ogłoszenia z tym związane zostały opublikowane na 

stronie internetowej Miasta www.raciborz.pl, www.bipraciborz.pl oraz na stronie 

facebook.com/MiastoRaciborz/. Ogłoszenie wywieszono również na tablicy informacyjnej 

Urzędu Miasta. Pisemne zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach zostały przesłane 

do: sąsiednich gmin i powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w Katowicach. Informacja o konsultacjach ukazała się także 

w dwutygodniku regionalnym "Gazeta Informacyjna".  

Konsultacje społeczne prowadzone były do dnia 15 września 2021 r. W tym czasie do Urzędu 

Miasta wpłynęło 9 wypełnionych formularzy zawierających uwagi i propozycje. Szczegółowe 

zestawienie w tym zakresie znajduje się w załączniku poniżej. Ponadto wpłynął jeden głos 

informujący o braku uwag do projektu Strategii. 

Podsumowując przebieg partycypacji społecznej oraz końcowego procesu 

konsultacyjnego można stwierdzić, że uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie 

konsultacji były rozpatrzone i wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego 

projektu Strategii. W związku z powyższym, projekt „Strategii rozwoju miasta 

Racibórz do roku 2030” uznaje się za skonsultowany. 
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Załącznik 

Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030” 

przeprowadzone na podstawie art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) w dniach 12.08-15.09.2021 r. 

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz z rozstrzygnięciami 

 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 

odnosi się uwaga lub 
propozycja zmiany 

(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 
zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 
zmiany 

Odpowiedzi / 

rozstrzygnięcia przyjęte w 
zaktualizowanym projekcie 

strategii 

1.  IV. Wnioski z diagnozy społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej 

Społeczeństwo i edukacja str. 24 

(akapit pierwszy) 

Propozycja zmiany zapisu na:  

„Udział absolwentów szkół  

ponadpodstawowych kształcących 
w technikach jest wyższy niż 

absolwentów szkół branżowych.”. 

Prosimy o doprecyzowanie wniosku z 
diagnozy  

w zakresie edukacji 
ponadpodstawowej dotyczącego 

wskaźnika udziału absolwentów szkół 
średnich technicznych  

oraz absolwentów szkół zawodowych 

w ogólnej liczbie absolwentów.  
Wg danych z BDL GUS za 2019 r. 

wskaźnik dla absolwentów techników  
w ogólnej liczbie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych kształtował się 

na poziomie 39,5 %, natomiast 
wskaźnik dla absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych w 
ogólnej liczbie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych kształtował się 

na poziomie 19,0 %. Ewentualnie 
prosimy o wyjaśnienie,  

czy przyjęte w diagnozie dane 
dotyczą  wyłącznie absolwentów 

zamieszkałych w Raciborzu. 

Uwzględniając powyższe weryfikacji 

podlega wniosek, iż „największy jest 

Nie uwzględniono. 

Informacja podana w diagnozie 

jest prawidłowa. Nie jest 
bowiem mowa (jak sugeruje się 

w uwadze) o strukturze uczniów 
w Raciborzu, a o odniesieniu do 

miast z grupy porównawczej. 

Na tle tych miast zachodzi 
relacja, o której mowa jest w 

tekście. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

odsetek absolwentów szkół 

zawodowych. Oznacza to, że 
Racibórz jest miastem,  

w którym istotne  
są podstawowe umiejętności 

zawodowe,  

w dość prostych pracach.” 

Absolwenci szkół podstawowych 

znacznie częściej wybierają technika 
(około 40% młodzieży), niż szkoły 

branżowe (20% młodzieży). Tak też 

skonstruowana jest oferta szkół 
ponadpodstawowych Powiatu 

Raciborskiego. 

Według danych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu 
dotyczących ilości otwartych 

oddziałów  

w poszczególnych szkołach, 

około 70% absolwentów wszystkich 

szkół ponadpodstawowych,  
dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski tj. technika, 

licea - ma możliwość przystąpienia do 
egzaminu maturalnego. 

2.  IV. Wnioski z diagnozy społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej 

Społeczeństwo i edukacja str. 24 

(akapit drugi) 

Propozycja zmiany zapisu na:  

„Z kolei Powiat Raciborski jest w 

zakresie edukacji 

ponadpodstawowej organem 
prowadzącym m.in. dla Zespołu 

Proponuje się ujęcie placówek, 
których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski  

i jednocześnie znajdujących się na 

Uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Szkół Ogólnokształcących nr 1,  

II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1, Centrum 

Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 
oraz Zespołu Szkół 

Ekonomicznych. Ponadto Powiat 
Raciborski prowadzi kształcenie 

dla uczniów z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia 
specjalnego w ramach 

Zespołu Szkół Specjalnych, w 
skład którego wchodzą Szkoła 

Podstawowa Specjalna nr 10, 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy oraz Branżowa Szkoła I 

stopnia Specjalna. 

Powiat Raciborski nadzoruje 

również funkcjonowanie Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej, 

która jest placówką 

specjalistyczną  
w systemie edukacji, której celem 

jest wspieranie optymalnego 
rozwoju dzieci i młodzieży.”  

terenie miasta Racibórz 

prowadzących kształcenie dzieci  

i młodzieży, w tym kształcenie dla 

uczniów  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

3.  IV. Wnioski z diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej 

Turystyka str. 28  

Propozycja zmiany zapisu na: 

„Szczególny walor turystyczny 
stanowi  Zamek Piastowski, w tym 

kaplica zamkowa pw. św. Tomasza 

Z aktualnego brzmienia zapisu 

wynika, że Zamek Piastowski nie 
został odbudowany i oddany  

do użytku w 2012 r. Prosimy o 

Uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

(ostatni akapit) Becketa określana mianem perły 

śląskiego gotyku.” 

zmianę zapisu,  

w którym zostałby opisany aktualny 
stan zabytku. 

4.  IV. Wnioski z diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej 

 

Infrastruktura techniczna 

str. 30  

(ostatni akapit)  

Propozycja zmiany zapisu na: 

„Linie autobusowe  
w granicach administracyjnych 

Raciborza, gmin Powiatu 
Raciborskiego (Rudnik, Nędza, 

Kornowac, Krzyżanowice, 

Krzanowice, Pietrowice Wielkie, 
Kuźnia Raciborska) oraz 

gminy ościennej (Lubomia)  
i powiatów ościennych 

(głubczycki, kędzierzyńsko-
kozielski, rybnicki, wodzisławski) 

są obsługiwane przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o.” 

W tej części dokumentu wymieniono 

gminy  

i powiaty, z którymi połączenia 

autobusowe realizowane są przez 
spółkę PKS w Raciborzu. Nie 

wymieniono wszystkich obszarów, dla 

których takie połączenia są 
utrzymywane. Należy również 

wymienić Gminę Kuźnia Raciborska – 
nie jest to co prawda gmina ościenna 

dla Raciborza,  
ale ze względu na lokalizację miejsc 

pracy oraz szkół 

ponadpodstawowych połączenia te są 
niezwykle istotne. Wśród powiatów 

ościennych należy wymienić również 
Powiat Wodzisławski.  

Uwzględniono. 

5.  IV. Wnioski z diagnozy społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej 

Infrastruktura społeczna str. 32  

(akapit drugi) 

Propozycja zmiany zapisu na: 

„Dotyczy to m.in. dwóch obiektów 
Raciborskiego Centrum Kultury, 

które jest instytucją kultury Miasta 
Racibórz oraz Młodzieżowego 

Domu Kultury prowadzonego 

przez Powiat Raciborski oraz 
miejskiego Muzeum  

w Raciborzu i jednostki 
budżetowej powiatu 

Od dnia 01.07.2021 r. zmieniła się 

nazwa jednostki budżetowej Powiatu 
Raciborskiego  

z „Agencja Promocji Ziemi 
Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim  
w Raciborzu” na „Zamek Piastowski 

w Raciborzu”. 

Uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

raciborskiego - Zamek 

Piastowski w Raciborzu.” 

6.  VI. Bilans strategiczny Zestawienie 

SWOT dla Raciborza 

Siły Raciborza 

S12  

str. 42 

Propozycja zmiany zapisu na:  

„S12. Rozbudowana oferta 

kształcenia technicznego  
i branżowego szkół 

ponadpodstawowych.” 

Zapis ma na celu uwzględnienie 

zmian  

w terminologii Prawa oświatowego. 

Potwierdzamy,  

że proponowana siła Raciborza 
dotyczy  

w głównej mierze szkół 

ponadpodstawowych Powiatu 
Raciborskiego.  

Dodatkowym atutem mającym wpływ 
na rozwój Raciborza jest rekrutacja 

około 20% uczniów spoza Powiatu 
Raciborskiego do szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski z powiatów ościennych, w 
tym  

z województwa opolskiego.   

Uwzględniono. 

7.  VI. Bilans strategiczny Zestawienie 
SWOT dla Raciborza 

Słabości Raciborza 

W18 

str. 43 

Propozycja zmiany poprzez 
wykreślenie zapisu:  

„W18. Niewspółmiernie duży 
udział absolwentów szkół 

zawodowych względem 
absolwentów szkół średnich 

technicznych”.  

 

W nawiązaniu do uwagi  
w punkcie 1 stwierdzamy, iż  udział 

absolwentów szkół  
ponadpodstawowych kształcących w 

technikach jest wyższy niż 
absolwentów szkół branżowych – 

pozycja W18 - powinna się znaleźć  

po stronie Siły Raciborza. 

Nie uwzględniono. 

Informacja podana w diagnozie 

jest prawidłowa. Nie jest 
bowiem mowa (jak sugeruje się 

w uwadze) o strukturze uczniów 
w Raciborzu, a o odniesieniu do 

miast z grupy porównawczej. 

Na tle tych miast zachodzi 
relacja, o której mowa jest w 

tekście. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Proponujemy nowy zapis  

w Siłach Raciborza -  

„S... Duży udział absolwentów 

szkół średnich technicznych  
względem absolwentów szkół 

branżowych”.  

8.  VIII. Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej Raciborza 

Kluczowe projekty redefiniujące 

zachowania przestrzenne 

Tiret Potencjalne 

str. 52 

Propozycja zmiany zapisu na: 
„Kładka pieszo-rowerowa 

pomiędzy Pomnikiem Matki Polki  

a Parkiem Zamkowym  
w Raciborzu”. 

Proponowany zapis bardziej 
precyzuje lokalizację projektu  

w ujęciu przestrzennym.  

Z uwagi na fakt, że planowana 
kładka będzie bezpośrednio łączyć 

tereny pomiędzy Pomnikiem Matki 
Polki z terenem parku sąsiadującego  

z Zamkiem Piastowskim  
w Raciborzu.  

Uwzględniono. 

9.  VIII. Model struktury funkcjonalno-

przestrzennej Raciborza 

Obszary strategicznej interwencji 

OSI tożsamość 

str. 55 

Propozycja zmiany zapisu na: „OSI 

tożsamość:  
w którego skład wchodzą park 

kulturowy Stare Miasto w 

Raciborzu oraz Park Zamkowy; dla 
którego priorytetem jest rozwój 

funkcji związanych  
z turystyką, kulturą  

i gastronomią.” 

Ogólna uwaga: Wnioskujemy o 

wyłączenie Zamku Piastowskiego  
w Raciborzu jako jednostki 

organizacyjnej Powiatu 

Raciborskiego, która gospodaruje 
nieruchomością - Zamkiem 

Piastowskim, stanowiącą własność 
powiatu.  

Nie uwzględniono. 

Objęcie OSI nie narusza w 
żaden sposób uprawnień 

właścicielskich ani zarządczych 

żadnego z podmiotów 
znajdujących się na terenie OSI. 

Natomiast w interesie miasta i 
powiatu jest spójne traktowanie 

wskazanej przestrzeni jako 
potencjału dla tworzenia oferty 

turystycznej.  

10.  IX. Postanowienia strategiczne do 
roku 2030  

4.3 Zintegrowany system 
transportu zbiorowego dla miasta i 

jego obszaru funkcjonalnego. 

Zapis ten wymaga doprecyzowania. 
Ponieważ w samym dokumencie  

jest mowa o publicznym transporcie 

zbiorowym  

Nie uwzględniono. 

W interesie miasta i powiatu 

jest dokładanie wszelkich starań 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Priorytety oraz cele strategiczne i 

operacyjne 

Priorytet 4. Racibórz zwarty 

Cel strategiczny 4. Ład 
przestrzenny w Raciborzu 

str. 58 

w rozróżnieniu na transport miejski  

i powiatowy, tak sformułowany 
kierunek działań może być 

interpretowany jako integracja tych 
dwóch rodzajów transportu  

w jeden, np. poprzez połączenie 

instytucjonalne operatorów PKS i PK. 

Jeśli taka interpretacja kierunków 

działań się potwierdzi należy 
pamiętać, że Powiat obecnie nie 

rozważa tak rozumianej integracji. 

W ślad za powyższym 
doprecyzowania wymaga również 

zapis przedsięwzięć strategicznych nr 
P4.3.3. Integracja logistyczna  

i infrastrukturalna PKS i PK. W 
szczególności należy rozwiać 

wątpliwości co do sformułowania 

„integracja infrastrukturalna”. 

dla tworzenia najlepszych 

warunków funkcjonowania 
publicznego transportu 

zbiorowego – zintegrowanego 
i efektywnego ekonomicznie.  

11.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Kierunki działań i przedsięwzięcia 
strategiczne 

Cel strategiczny 1 

 

str. 60 

K1.3.1. Uatrakcyjnianie oferty 

Raciborskiego Centrum Kultury, 

Młodzieżowego Centrum Kultury, 
Muzeum oraz Biblioteki. 

Prosimy o wyjaśnienie  

czy Młodzieżowe Centrum Kultury 

będzie nową jednostką organizacyjną 
miasta? Czy może chodzi tu o Dom 

Kultury „Strzecha” lub Młodzieżowy 
Dom Kultury – jednostkę 

organizacyjną Powiatu? Jeżeli 
okazałoby się, że Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu zostałby ujęty w 

tym kierunku działań wnioskujemy o 
jego wykreślenie, z uwagi na fakt, iż 

jest to jednostka organizacyjna 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 
kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 
realizuje jego zadania własne. 

Wyłączenie tego zapisu byłoby 

wbrew interesom zarówno 
powiatu jak i miasta. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Powiatu Raciborskiego i jej oferta 

kreowana jest przez dyrektora 
jednostki  

w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym tj. Powiatem 

Raciborskim.  

Strategia rozwoju lokalnego (w 

warstwie kierunków) nie 
stanowi listy zadań do 

wykonania przez Urząd Miasta i 
jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 

mieści się w założeniach 
współpracy określonych w Liście 

Intencyjnym z 30.08.2021 r. 
dotyczącym opracowania i 

realizacji „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 
2022-2030”. 

Skorygowano nazwę MDK. 

12.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Kierunki działań i przedsięwzięcia 
strategiczne 

Cel strategiczny 1 

str. 60 

Propozycja zmiany zapisu na: 

„K1.3.7. Kreowanie strefy 

spędzania czasu wolnego w 
obszarze oddziaływania Rynku  

i Parku Zamkowego.” 

Zamek Piastowski  

w Raciborzu jest to jednostka 

organizacyjna Powiatu Raciborskiego  
i jego oferta kreowana jest przez 

dyrektora Zamku Piastowskiego w 
Raciborzu w uzgodnieniu z władzami 

Powiatu. 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 
kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 

realizuje jego zadania własne. 
Wyłączenie tego zapisu byłoby 

wbrew interesom zarówno 
powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 
warstwie kierunków) nie 

stanowi listy zadań do 



13 
 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

wykonania przez Urząd Miasta i 

jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 

mieści się w założeniach 
współpracy określonych w Liście 

Intencyjnym z 30.08.2021 r. 

dotyczącym opracowania i 
realizacji „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 
2022-2030”. 

13.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Cel strategiczny 2 

str. 62 

K2.2.1. Wspieranie rozwoju kadry 

oraz infrastruktury szkół 
branżowych i liceów 

ogólnokształcących. 

Kierunek działań odnosi  

się do zadań własnych powiatu 
związanych  

z edukacją ponadpodstawową 
prosimy o doprecyzowanie zapisu 

poprzez jakie działania miasto będzie 

wspierać rozwój kadry oraz 
infrastruktury szkół 

ponadpodstawowych.  

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 
prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w kierunkach 
rozwoju miasta nie narusza 

kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 
realizuje jego zadania własne. 

Wyłączenie tego zapisu byłoby 
wbrew interesom zarówno 

powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 
warstwie kierunków) nie 

stanowi listy zadań do 
wykonania przez Urząd Miasta i 

jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 

mieści się w założeniach 

współpracy określonych w Liście 
Intencyjnym z 30.08.2021 r. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

dotyczącym opracowania i 

realizacji „Programu Rozwoju 
Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030”. 

14.  IX. Postanowienia strategiczne do 
roku 2030  

Cel strategiczny 2 

str. 63 

Propozycja zmiany zapisu na: 
„K2.4.2. Uatrakcyjnianie oferty 

Muzeum, w tym z wykorzystaniem 
nowych technologii.” 

Zamek Piastowski  
w Raciborzu jest to jednostka 

organizacyjna Powiatu Raciborskiego  
i jego oferta kreowana jest przez 

dyrektora Zamku Piastowskiego w 

Raciborzu w uzgodnieniu z władzami 
powiatu. 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 

kompetencji samorządu 
powiatowego, który starannie 

realizuje jego zadania własne. 
Wyłączenie tego zapisu byłoby 

wbrew interesom zarówno 
powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 

warstwie kierunków) nie 
stanowi listy zadań do 

wykonania przez Urząd Miasta i 
jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 

mieści się w założeniach 
współpracy określonych w Liście 

Intencyjnym z 30.08.2021 r. 
dotyczącym opracowania i 

realizacji „Programu Rozwoju 
Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030”. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

15.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Cel strategiczny 4 

str. 65 

P4.3.3. Integracja logistyczna i 

infrastrukturalna PKS i PK.  

Zapis ten wymaga doprecyzowania. 

Uzasadnienie uwagi  

w punkcie 10.  

Nie uwzględniono. 

W interesie miasta i powiatu 
jest dokładanie wszelkich starań 

dla tworzenia najlepszych 
warunków funkcjonowania 

publicznego transportu 

zbiorowego – zintegrowanego 
i efektywnego ekonomicznie.  

16.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Cel strategiczny 4 

str. 66 

K4.3.4. Integracja publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

Zapis ten wymaga doprecyzowania. 

Uzasadnienie uwagi  
w punkcie 10. 

Nie uwzględniono. 

W interesie miasta i powiatu 
jest dokładanie wszelkich starań 

dla tworzenia najlepszych 
warunków funkcjonowania 

publicznego transportu 
zbiorowego – zintegrowanego 

i efektywnego ekonomicznie.  

17.  IX. Postanowienia strategiczne do 
roku 2030  

Cel strategiczny 4 

str. 66 

Propozycja zmiany zapisu na: 
„K4.4.2. Tworzenie bezpiecznych 

ciągów pieszych i pieszo-

rowerowych w śródmieściu, 
głównie  

w strefach oddziaływania Rynku i 
Parku Zamkowego oraz innych – 

ułatwiających przekraczanie 
przeszkód wodnych.” 

Uzasadnienie uwagi  
w punkcie 8. 

Uwzględniono. 

18.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030  

Cel strategiczny 4 

Propozycja zmiany zapisu na: 

„P4.4.2 Kładka pieszo-rowerowa 
pomiędzy Pomnikiem Matki Polki  

Uzasadnienie uwagi  

w punkcie 8. 

Uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

str. 66 a Parkiem Zamkowym  

w Raciborzu”. 

19.  X. System realizacji Strategii 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 

K1.3.7 

str. 73 

Propozycja zmiany zapisu na: 

„Kreowanie strefy spędzania czasu 

wolnego  
w obszarze oddziaływania Rynku i 

Parku Zamkowego.” 

Uzasadnienie uwagi  

w punkcie 12. 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 
kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 

realizuje jego zadania własne. 
Wyłączenie tego zapisu byłoby 

wbrew interesom zarówno 
powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 
warstwie kierunków) nie 

stanowi listy zadań do 

wykonania przez Urząd Miasta i 
jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 
mieści się w założeniach 

współpracy określonych w Liście 

Intencyjnym z 30.08.2021 r. 
dotyczącym opracowania i 

realizacji „Programu Rozwoju 
Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030”. 

20.  X. System realizacji Strategii 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 

Wspieranie rozwoju kadry oraz 
infrastruktury szkół branżowych i 

liceów ogólnokształcących. 

Uzasadnienie uwagi  
w punkcie 13. 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

K2.2.1 

str. 75 

Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 
kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 
realizuje jego zadania własne. 

Wyłączenie tego zapisu byłoby 

wbrew interesom zarówno 
powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 
warstwie kierunków) nie 

stanowi listy zadań do 

wykonania przez Urząd Miasta i 
jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 
mieści się w założeniach 

współpracy określonych w Liście 
Intencyjnym z 30.08.2021 r. 

dotyczącym opracowania i 

realizacji „Programu Rozwoju 
Powiatu Raciborskiego na lata 

2022-2030”. 

21.  X. System realizacji Strategii 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 

K2.4.2 

str. 75 

Propozycja zmiany zapisu na: 
„Uatrakcyjnianie oferty Muzeum, 

w tym  
z wykorzystaniem nowych 

technologii.” 

Uzasadnienie uwagi  
w punkcie 14. 

Ponadto z uwagi na zmianę zapisu 
kierunku działania prosimy o 

wykreślenie  
z kolumny jednostki wspierające: 

Zamek  

i  Powiat Raciborski. 

Nie uwzględniono. 

Uwzględnienie jednostek 

prowadzonych przez Powiat 
Raciborski w kierunkach 

rozwoju miasta nie narusza 
kompetencji samorządu 

powiatowego, który starannie 

realizuje jego zadania własne. 
Wyłączenie tego zapisu byłoby 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

wbrew interesom zarówno 

powiatu jak i miasta. 

Strategia rozwoju lokalnego (w 

warstwie kierunków) nie 
stanowi listy zadań do 

wykonania przez Urząd Miasta i 

jego jednostki. 

Proponowany kierunek rozwoju 

mieści się w założeniach 
współpracy określonych w Liście 

Intencyjnym z 30.08.2021 r. 

dotyczącym opracowania i 
realizacji „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 
2022-2030”. 

22.  X. System realizacji Strategii 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 

K4.4.2 

str. 79 

Propozycja zmiany zapisu na: 

„Tworzenie bezpiecznych ciągów 
pieszych i pieszo-rowerowych  

w śródmieściu, głównie  
w strefach oddziaływania Rynku i 

Parku Zamkowego oraz innych – 

ułatwiających przekraczanie 
przeszkód wodnych.” 

Uzasadnienie uwagi  

w punkcie 8. 

Uwzględniono. 

23.  X. System realizacji Strategii 

Zarządzanie wdrażaniem Strategii 

P4.4.2 

str. 86 

Propozycja zmiany zapisu na: 
„Kładka pieszo-rowerowa 

pomiędzy Pomnikiem Matki Polki  

a Parkiem Zamkowym  
w Raciborzu”. 

Uzasadnienie uwagi  
w punkcie 8. 

Uwzględniono. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

24.  Załącznik. Matryca logiczna 

Strategii 

Obszary strategicznej interwencji - 

konkurencyjne 

Propozycja zmiany zapisu na: „OSI 

tożsamość:  
w którego skład wchodzą park 

kulturowy Stare Miasto w 
Raciborzu oraz Park Zamkowy; dla 

którego priorytetem jest rozwój 

funkcji związanych  
z turystyką, kulturą  

i gastronomią.” 

Uzasadnienie uwagi  

w punkcie 9. 

Nie uwzględniono. 

Objęcie OSI nie narusza w 
żaden sposób uprawnień 

właścicielskich ani zarządczych 
żadnego z podmiotów 

znajdujących się na terenie OSI. 

Natomiast w interesie miasta i 
powiatu jest spójne traktowanie 

wskazanej przestrzeni jako 
potencjału dla tworzenia oferty 

turystycznej.  

25.  X. System realizacji Strategii.  

System monitoringu, ewaluacji i 

aktualizacji Strategii 

Ryc.21 Główne mierniki wynikowe 

realizacji celów strategicznych (str. 

88) 

Analiza wskaźnikowa w ramach 
systemu monitoringowego została 

ograniczona jedynie do 
wyznaczenia głównych mierników 

realizacji celów strategicznych. 

Aby w pełni obrazować procesy 
rozwojowe w zakresie 

wyznaczonych celów, warto 
uzupełnić analizę o mierniki 

realizacji celów operacyjnych, lub 

rozszerzyć już istniejącą analizę 
celów strategicznych o większą 

liczbę mierników. 

Wskazanie mierników dla celów 
operacyjnych sprzyja przejrzystości i 

czytelności zapisów, a przede 
wszystkim rzetelności określenia 

stopnia realizacji wyznaczonych 

celów operacyjnych. 

Uwaga jest zasadna, natomiast 
opracowany w projekcie 

Strategii system jej realizacji 
bazuje m.in. na monitorowaniu 

celów strategicznych oraz 

kierunków i działań strategii w 
ramach tworzonych 

dokumentów dziedzinowych 
(wykonawczych).  

Docelowo miasto prowadziło 

będzie spójny system 
monitorowania wszystkich 

dokumentów strategicznych, 
wnoszona uwaga zostanie więc 

uwzględniona. 

Przyjęte w projekcie Strategii 

główne mierniki wynikowe 

zostały wybrane w taki sposób, 
aby można było porównywać 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

procesy rozwojowe w mieście z 

innymi podobnymi jednostkami. 
Stąd nie jest możliwy wybór 

mierników bardziej 
szczegółowych niż dostępne w 

statystyce publicznej. 

26.  VIII. Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej Raciborza 

Obszary strategicznej interwencji 

(str. 56) 

Wskazane w projekcie Strategii 
Rozwoju Miasta Racibórz do roku 

2030 regionalne OSI wynikające 

ze Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 

2030”, wymagają uzupełnienia 
poprzez wskazanie, jak kierunki 

działań dedykowane określonym 
OSI, wskazane w rozdziale 7. 

Przedsięwzięcia i terytorialny 

wymiar interwencji Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030”, realizowane są 
przez zapisy projektu strategii 

rozwoju gminy (np. w ramach 

celów i kierunków działań).  

Przyporządkowanie celów i kierunków 
działań projektu Strategii Rozwoju 

Miasta Racibórz do roku 2030 do 

regionalnych OSI pozwoli na 
priorytetowe realizowanie działań na 

wyznaczonych obszarach wsparcia. 

 

 

Uwzględniono – w postaci 
dodatkowej macierzy powiązań 

w innym miejscu dokumentu, tj. 

w rozdziale IX, ryc. 17. 

27.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030 

Zgodność z dokumentami 

strategicznymi w ramach Systemu 

Zarzadzania Rozwojem Kraju (str. 
68) 

Błędna nazwa KSRR w Rycinie 17 

Macierz zgodności dokumentów 
strategicznych. Pełna nazwa to: 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030. Analizę 
zgodności należy również 

uzupełnić o Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do 

Uzupełnienie analizy o zgodność z 

SOR pozwoli na szerszy i pełniejszy 
obraz zbieżności dokumentów 

strategicznych.  

Uwzględniono – ze względu na 

dodanie macierzy, o której 
mowa jest powyżej, 

zaktualizowana rycina jest 

oznaczona numerem 18. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

2020 roku (z perspektywą do 2030 

roku). 

28.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030 

Zgodność z dokumentami 
strategicznymi w ramach Systemu 

Zarzadzania Rozwojem Kraju 

Proponuje się ponowną analizę 

sposobu sformułowania celów 

strategicznych, operacyjnych oraz 
w szczególności kierunków działań 

wskazanych w dokumencie.  

Zawarte w dokumencie cele 

operacyjne, kierunki działań zapisane 

są w niespójny sposób, ich 
brzemiennie, w szczególności 

kierunków działań, wymaga 
ujednolicenia pod względem stopnia 

szczegółowości.  

Nie uwzględniono. 

W pracach nad strategią 

przyjęto założenie redakcyjne, iż 
zapis celów odzwierciedla 

przyszły stan; zapis kierunków 
ma charakter czynnościowy; a 

zapis przedsięwzięć sugeruje 

konkretne projekty lub 
metaprojekty. 

29.  Str. 74 K1.5.7. Wydział Spraw Społecznych ani 
jego jednostki nie prowadzą 

współpracy z ZK oraz ZP 

Trzeba sprawdzić kto współpracuje z 
tymi podmiotami i wpisać  

Uwzględniono. 

30.  Str.81 K5.4.2 Ten punkt jest żle zredagowany 
zlecanie zadań ma dwie formy: 

wpieranie i powierzenie 

Powinno być: Zlecanie zadań gminy 
organizacjom pozarządowym i 

podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Uwzględniono. 

31.  Str.84 P3 

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach z 

dnia 7 lipca 2021 nr IISA/ Gl 

579/21 – proszę się zapoznać 

W obliczu tego wyroku zasadne 
wydaję się wykreślnie tego punktu 

Uwzględniono. 

32.   

 

Rozdział VIII 

 

Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry na odcinku  śródmiejskim . 

Dotyczy działek: 3609/89; 

4869/86 ; 4870/86 ; 

Założeniem  przy zakupie terenu był 

sukcesywny rozwój  istniejącej od 

ponad 25 lat firmy. Utwardzono  
część terenu przeznaczonego  do 

szkolenia praktycznego kursantów , 
wydzielono pomieszczenie na salę 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 

tereny za atrakcyjne ze względu 
na potencjalne przyszłe 

poszerzanie terenów 
rekreacyjnych znajdujących się 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

Str.52 3191/86 ; 3192/86    obręb: 0007 

Racibórz. 

Teren  ten jako obszar 

zdegradowany , poprzemysłowy   
nie cechuje się wyjątkowymi 

walorami przyrodniczymi,  a tym 

bardziej krajobrazowymi. 

 Na bulwary można 

zagospodarować pas bezpośrednio 
sąsiadujący z brzegiem Odry . 

 

 

 

wykładową , a w kolejnym etapie 

przystąpimy do remontu 

obiektu biurowego. 

Konsekwentnie realizujemy założenia  
i jako właściciele terenu nie 

zamierzamy zmieniać jego 

przeznaczenia . 

 

 

 

na działkach w bezpośrednim 

sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 

prawem, treść propozycji nie 
stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 

istniejącym zagospodarowaniem 
i użytkowaniem. 

33.   

 

 

Rozdział VIII 

 

Str. 54 

Wykorzystanie walorów Odry na 
odcinku śródmiejskim ,oraz rozwój 

funkcji rekreacyjnej na 

przedmiotowych terenach  przy 
zachowaniu ich walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych , 
a także podstawowych funkcji. 

Dotyczy działek: 3609/89; 

4869/86 ; 4870/86 ; 

3191/86 ; 3192/86    obręb: 0007 

Racibórz. 

Teren  ten jako obszar 

Założeniem  przy zakupie terenu był 
sukcesywny rozwój  istniejącej od 

ponad 25 lat firmy. Utwardzono  

część terenu przeznaczonego  do 
szkolenia praktycznego kursantów , 

wydzielono pomieszczenie na salę 
wykładową , a w kolejnym etapie 

przystąpimy do remontu 

obiektu biurowego. 

Konsekwentnie realizujemy założenia  

i jako właściciele terenu nie 
zamierzamy zmieniać jego funkcji   i 

pierwotnego przeznaczenia. 

 

Uwaga dotyczy zapisów 
generalnych zasad 

kształtowania przestrzeni w 

mieście. Ich treść nie stoi w 
sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

zdegradowany , poprzemysłowy   

nie cechuje się wyjątkowymi 
walorami przyrodniczymi , a tym 

bardziej krajobrazowymi. 

 Na bulwary można 

zagospodarować pas bezpośrednio 

sąsiadujący z brzegiem Odry . 

 

34.   

 

 

Rozdział IX 

 

Str. 64 

 

P3.2.3. 

Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry na odcinku  śródmiejskim . 

Dotyczy działek: 3609/89; 

4869/86 ; 4870/86 ; 

3191/86 ; 3192/86    obręb: 0007 
Racibórz. 

Teren  ten jako obszar 

zdegradowany , poprzemysłowy   

nie cechuje się wyjątkowymi 

walorami przyrodniczymi ,  a tym 
bardziej krajobrazowymi. 

 Na bulwary można 
zagospodarować pas bezpośrednio 

sąsiadujący z brzegiem Odry . 

 

Założeniem  przy zakupie terenu był 

sukcesywny rozwój  istniejącej od 

ponad 25 lat firmy. Utwardzono  
część terenu przeznaczonego  do 

szkolenia praktycznego kursantów , 
wydzielono pomieszczenie na salę 

wykładową , a w kolejnym etapie 
przystąpimy do remontu 

obiektu biurowego. 

Konsekwentnie realizujemy założenia  
i jako właściciele terenu nie 

zamierzamy zmieniać jego funkcji   i 
pierwotnego przeznaczenia. 

 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 

tereny za atrakcyjne ze względu 
na potencjalne przyszłe 

poszerzanie terenów 
rekreacyjnych znajdujących się 

na działkach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 

prawem, treść propozycji nie 
stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

35.   

 

 

Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry na odcinku  śródmiejskim . 

Dotyczy działek: 3609/89; 

4869/86 ; 4870/86 ; 

Założeniem  przy zakupie terenu był 

sukcesywny rozwój  istniejącej od 
ponad 25 lat firmy. Utwardzono  

część terenu przeznaczonego  do 

szkolenia praktycznego kursantów , 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 
tereny za atrakcyjne ze względu 

na potencjalne przyszłe 

poszerzanie terenów 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

  

Rozdział X 

 

Str. 84 

 

P3.2.3. 

3191/86 ; 3192/86    obręb: 0007 

Racibórz. 

Teren  ten jako obszar 

zdegradowany , poprzemysłowy   
nie cechuje się wyjątkowymi 

walorami przyrodniczymi , a tym 

bardziej krajobrazowymi. 

 Na bulwary można 

zagospodarować pas bezpośrednio 
sąsiadujący z brzegiem Odry. 

wydzielono pomieszczenie na salę 

wykładową , a w kolejnym etapie 
przystąpimy do remontu 

obiektu biurowego. 

Konsekwentnie realizujemy założenia  

i jako właściciele terenu nie 

zamierzamy zmieniać jego funkcji  i  
pierwotnego przeznaczenia. 

rekreacyjnych znajdujących się 

na działkach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, treść propozycji nie 

stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

36.  VII. RACIBÓRZ.IDEA2030 – wizja 

miasta 

zdywersyfikowana gospodarka i 

wysokiej jakości miejsca pracy;  

 jak chcecie to osiągnąć 

 

Rozwinięciem zapisów wizji są 

postanowienia dotyczące celów, 
kierunków oraz przedsięwzięć. 

Ponadto, zagadnieniu temu 
poświęcona będzie kolejna 

edycja Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Raciborzu, 
jako dokumentu wykonawczego 

do Strategii. 

37.  VIII. Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej Raciborza 

 

nie przewiduje się aktualizacji 
Studium. 

Czy przeanalizowano ile jest 
złożonych wniosków o zmianę 

studium jak i planów 
zagospodarowania i co z tej analizy 

wynika. Gdzie można zobaczyć 
protokół z takiej analizy.)    

 

Ostatnia ocena aktualności 
Studium i planów miejscowych 

przeprowadzona została w 2017 
r. w trybie wskazanym w 

Ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wskazano w 

niej brak przesłanek 
stanowiących o konieczności 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

ewentualnej aktualizacji 

Studium. 

38.   Park Zachodni (w którym miejscu) 

 

 Przewidywaną lokalizacją jest 

teren w okolicy ulic Ocickiej i 

Jana Pawła II.  

39.   Przystanek PKP Racibórz Ostróg 

(w którym miejscu ma być 

zlokalizowany i czy jest ujęty 
„Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Raciborza” 

i czy jest ujęty w projekcie 
remontu linii kolejowej)   

 

Przystanek PKP Racibórz 
Południe(w którym miejscu ma 

być zlokalizowany i czy jest ujęty 
„Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Raciborza”, 
i czy jest ujęty w projekcie 

remontu linii kolejowej)  

 

Czy są nam potrzebne przystanki w 

tych miejscach 

Zapisy te wynikają z 

postanowień Uchwały Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2021 
r. w sprawie ustanowienia 

Rządowego programu budowy 
lub modernizacji przystanków 

kolejowych na lata 2021–2025. 

40.   dobrze zarządzanym, wspierania 

przedsiębiorczości 

Jak pan prezydent wspiera 

przedsiębiorczość skoro nie pozwala 
na uchwalenie drugiej części uchwał 

Rady miasta z 2018 roku nr XXXVI-
547-2018 oraz XXXVI-548-2018 

Uchwalanie pojedynczych 

uchwał w zakresie planów 
miejscowych nie jest 

przedmiotem Strategii.  

Strategia jest dokumentem o 

poziomie szczegółowości 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

zdecydowanie wyższym niż 

postanowienia miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zagadnieniu wspierania 

przedsiębiorczości poświęcona 

będzie kolejna edycja Programu 
Wspierania Przedsiębiorczości w 

Raciborzu, jako dokumentu 
wykonawczego do Strategii. 

41.  Kluczowe projekty redefiniujące 

zachowania przestrzenne 

 

Dlaczego na terenie prywatnym 

gdzie nie mamy zgody właściciela 
chcemy budować mieszkania. 

Brak w planie zagospodarowania 

możliwości budownictwa 
mieszkaniowego 

Zmiana polegająca na wycofaniu 
tego zadania z strategii.  

Inwestycja ta została wskazana 

jako potencjalna. Wynika to z 
konieczności wykazania w 

modelu także takich projektów, 
których realizacja nie jest 

pewna, natomiast 

charakterystyka przestrzeni daje 
możliwości przyszłego 

przeznaczenia na taki cel.  

Treść propozycji nie stoi w 

sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

42.  IX. Postanowienia strategiczne do 

roku 2030 

 

Priorytet 3. Racibórz ekologiczny 

w którym ograniczono problem 

niskiej emisji 

Powinno być zlikwidowano  

a nie ograniczono skoro wystąpiono 

do Marszałka  

o całkowity zakaz palenia węglem, 

peletem, drzewem. 

Nie uwzględniono. 

Prawdopodobnie, w 

perspektywie 9 lat niska emisja 
(nie tylko ze źródeł 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

budynkowych) w pewnym 

stopniu będzie odnotowywana. 

43.  Cel strategiczny 1. 

 

K1.1.1. Poprawa standardu 

i rozbudowa komunalnego 

zasobu mieszkaniowego. 

 

Osiedla przy ul. Brzozowej 

i Słowackiego a co z innymi terenami 

miasta pod budownictwo komunalne 
np. Działki na ulicy Drewnianej, ul. 

Różyckiego ( działka 4559/187) ul. 
Łąkowa, ul. Grunwaldzka, ulica 

Cecylii działka (802/50) Opawska 

teren między Lwowską a 
Kochanowskiego.  

Przedsięwzięcia strategiczne nie 

stanowią prostego 

uszczegółowienia kierunków 
działań. Realizacja cytowanego 

P.1.1.1. nie wyklucza działań w 
większej skali w ramach K1.1.1. 

44.  Kluczowe projekty redefiniujące 
zachowania przestrzenne 

 

 Potencjalne: 

Droga Główna Południowa 

Zachodnia Obwodnica Raciborza 

 

W którym miejscu i skąd 
finansowanie skoro na Wschodnią 

Obwodnicę i dalszą część drogi 

Racibórz-Pszczyna nie ma pieniędzy   

Inwestycje te zostały wskazane 
jako potencjalne. Wynika to z 

konieczności wykazania w 

modelu także takich projektów, 
których realizacja nie jest 

pewna (np. ze względu na brak 
finansowania), ale mogą istotnie 

zmienić uwarunkowania 

przestrzenne miasta.  

Przewidywane lokalizacje 

wskazano na ryc. 15. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

45.  Rozdział IV, str. 30 Stwierdzenie: „Jednocześnie, 

w aspekcie ruchu 
kolejowego, oferta 

przewozowa o charakterze 
regionalnym zmalała w 

ostatnim trzydziestoleciu, 

wraz z likwidacją zarówno 
połączeń jak i linii 

kolejowych na obecnym 
terenie powiatu 

raciborskiego i powiatów 

sąsiadujących.”  

nie odzwierciedla bieżącej 

sytuacji i pozawala na 
wysunięcie błędnego 

wniosku o ciągle 
malejącym znaczeniu 

kolei.   

Największa liczba połączeń o 

charakterze regionalnym 
wychodzących ze stacji w Raciborzu 

przypadła na przełom lat 80. i 90. XX 
w. -  56 połączeń w dzień roboczy. 

Od tego czasu rzeczywiście 

systematycznie malała, osiągając 
minimalne 27 kursów w pierwszej 

dekadzie XXI. Jednak od tego czasu 
utrzymywała się na stałym poziomie, 

a od kilku lat systematycznie rośnie. 

W bieżącej korekcie rozkładu jazdy 
2020/21 w dzień roboczy z Raciborza 

odjeżdża 36 pociągów regionalnych. 

Jednocześnie przed pandemią 

COVID-19 systematycznie wzrastała 
liczba pasażerów – wg danych 

Urzędu Transportu Kolejowego 

dobowa wymiana pasażerów na 
stacji w Raciborzu w 2017 roku 

wynosiła w zaokrągleniu 1100 osób, 
w 2019 roku już 1500 osób.  W 2020 

roku odprawiano średnio 1400 osób 

dziennie, co wskazuje na niemalejącą 
popularność nawet w czasie 

pandemii.  

Uwzględniono. 

Zaktualizowano tekst projektu 
Strategii. 
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Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

46.  Rozdział IX, str. 65 W celu operacyjnym CO1.4. 

zmiana kierunku działań 
K1.4.1. z: 

„zabieganie o usprawnianie 
połączeń kolejowych, 

głównie w relacjach 

Racibórz-Gliwice, 
Racibórz-Rybnik, Racibórz-

Opole, Racibórz-Ostrawa, 
RacibórzRacławice 

Śląskie.” 

na: 

„zabieganie o usprawnianie 

połączeń kolejowych, 
głównie w relacjach 

Racibórz-Gliwice-
Katowice, Racibórz-

Rybnik, Racibórz-Opole-

Wrocław, Racibórz-
Ostrawa, Racibórz-

Racławice Śląskie-Nysa.” 

 

Wielu mieszkańców Raciborza 

podróżuje do Katowic w celach 
zawodowych, turystycznych (np. Park 

Śląski) czy handlowych. Pomimo 
zadawalającej liczby połączeń i 

jakości taboru, podróż pociągiem jest 

niekonkurencyjna w stosunku do 
jazdy samochodem ze względu na 

długi czas przejazdu pociągu przez 
Rydułtowy i Rybnik, wynoszący 

między 1 h 40 min a 2 h. Różnicę w 

czasie przejazdu pogłębi budowa 
drogi Racibórz – Pszczyna. Z kolei 

podróż samochodem wiąże się z 
problem zatorów drogowych na 

wjeździe i wyjeździe z Katowic oraz 
trudnością zaparkowania pojazdu w 

pożądanym miejscu. Problemy te 

będą narastać wraz ze zjawiskiem 
„rozlewania się” przedmieść. Model 

ruchu oparty prawie wyłącznie na 
indywidualnym transporcie 

drogowym jest przy tym zagrożeniem 

dla celów klimatycznych Unii 
Europejskiej.  

Uruchomienie bezpośrednich 
przyspieszonych pociągów Racibórz – 

Katowice przez Kuźnię Raciborską i 

Gliwice pozwoliłoby na skrócenie 
czasu przejazdu pociągiem (pociągi 

pospieszne w rozkładzie 2020/21 
pokonują tę trasę nawet w 1h 11 

Uwzględniono. 
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min, a jeszcze nie wszystkie odcinki 

torowiska są po modernizacji). 
Jednocześnie Racibórz uzyskałby 

bezpośrednie połączenie z Gliwicami, 
Zabrzem, Rudą Śląską, 

Świętochłowicami i Chorzowem.   

 

Większość pociągów z Raciborza w 

kierunku Kędzierzyna-Koźla i Opola 
już dzisiaj kursuje w relacji 

bezpośredniej do Wrocławia i nie jest 

uzasadnione, by ta relacja w 
przyszłości miała zostać rozdzielona.  

 

Uruchamiana pociągów tylko w 

relacji Racibórz – Głubczyce – 
Racławice Śląskie jest 

nieuzasadnione. Racławice Śląskie to 

niewielka miejscowość, a na 
przebiegającej przez nią linii 

kolejowej liczba pociągów 
pasażerskich jest niewielka i nie ma 

w tej chwili deklaracji jej 

zwiększenia. Połączenie Racibórz – 
Nysa skomunikowałoby cztery 

powiatowe miasta (pozostałe to 
Głubczyce i Prudnik), nadal 

powiązanie ze sobą gospodarczo, 

kulturowo i społecznie. Jednocześnie 
kończenie biegu pociągów w Nysie 
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pozwoliłoby na lepsze zaplanowanie 

obiegów taboru spalinowego, 
wykorzystywanego na liniach 

kolejowych wychodzących z Nysy.  

47.  Rozdział IX, str. 65 W celu operacyjnym CO4.3. 
do kierunków działań 

należy dopisać: 

- zwiększenie częstotliwości 

kursowania autobusów  

- dostosowania układu linii do 
nowych obszarów 

zabudowy mieszkaniowej  

Liczne badania dotyczące wyboru 
środka transportu wykazują, że dla 

wyboru publicznego transportu 
zbiorowego zasadnicze znaczenie 

mają częstotliwość, punktualność i 

bezpośredniość połączeń. Kwestie 
takie jak wyposażenie taboru, 

estetyka wiat przystankowych czy 
nawet odpłatność za przejazd 

schodzą na dalszy plan. Dla 
mieszkańca podróżującego z punktu 

A do punktu B najistotniejsze 

znaczenie ma czas podróży, co w 
przypadku transportu publicznego 

oznacza czas dojścia na przystanek i 
czas oczekiwania na kurs. Można 

wysunąć wniosek, że autobus 

kursujący raz na godzinę będzie 
cieszyć się niskim zainteresowaniem, 

niezależnie od tego czy będzie 
ekologiczny (elektryczny) czy nie i 

czy za bilet trzeba zapłacić czy nie (o 
ile nie jest problemem sam sposób 

płatności, np. brak możliwości 

płatności kartą). Częstotliwość, 
punktualność i bezpośredniość są ze 

sobą bezpośrednio związane. Im 
rzadziej kursują pojazdy transportu 

Uwzględniono w zakresie 2. 
tiret. 
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publicznego, tym więcej osób będzie 

podróżować samochodem, a to z 
kolei wpływa na słabszą 

punktualność połączeń i jeszcze 
większe zniechęcenie do publicznych 

środków transportu. Z kolei im 

większa punktualność i krótszy czas 
przejazdu autobusu, tym krótszy czas 

obiegu danej linii, a to pozwala na 
zwiększenie częstotliwości 

kursowania przy tej samej liczbie 

kierowców i taboru. Jeżeli zaś chodzi 
o bezpośredniość połączeń, to próby 

połączenia „wszystkiego ze 
wszystkim” prowadzą do powstania 

chaotycznego układu wielu linii o 
niskiej częstotliwości kursowania, a i 

tak nie udaje się sprostać wszystkim 

potrzebom. Przy dużej częstotliwości 
kursowania i punktualności, 

przesiadki między liniami są mniej 
uciążliwe.  

 

W Raciborzu jedyne próby 
dostosowania układu linii komunikacji 

miejskiej do nowych obszarów 
zabudowy sprowadziły się do 

wydłużenia kilku kursów linii nr 11 do 

przystanku Markowice Słoneczny 
Stok (ale tylko w dni robocze) oraz 

do wydłużenia wszystkich kursów linii 
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nr 13 do przystanku  Ocice Górne 

(też tylko w dni robocze). Z drugiej 
strony niewiele zrobiono np. w celu 

skomunikowania nowego osiedla przy 
ul. Łąkowej – z pobliskiego 

przystanku odjeżdża tylko jedna linia 

(nr 14) z kilkoma kursami dziennie w 
dni robocze. Przykładowo w 

Starogardzie Gdańskim, mieście 
zbliżonym ludnościowo do Raciborza, 

do nowego osiedla mieszkaniowego 

Zielona Dolina skierowano aż 28 
kursów w dni robocze, 20 w soboty i 

10 w niedziele, przez co u 
mieszkańców od początku buduje się 

zaufanie do publicznego środka 
transportu.  

48.  Rozdział IX, str. 65 W celu operacyjnym CO4.3. w 

przedsięwzięciach 
strategicznych proponuje 

się wykreślenie punktu: 

P4.3.2.: Centrum 
Przesiadkowe w pobliżu 

dworca PKP z parkingiem 

Dworzec kolejowy i autobusowy oraz 

główny przystanek komunikacji 
miejskiej już teraz położone są na 

tyle blisko siebie, że ich dalsza 

integracja wydaje się być 
pozbawiona sensu. Wraz z 

przebudową dworca kolejowego 
powstaną koło niego nowe miejsca 

parkingowe, z kolei wątpliwe jest 
założenie, że mieszkańcy dojadą 

samochodami do centrum 

przesiadkowego i tam przesiądą się 
do autobusów komunikacji miejskiej. 

Pieniądze wydane na budowę 
centrum przesiadkowego lepiej 

Nie uwzględniono. 

Przedsięwzięcie jest istotne z 
perspektywy estetyki przestrzeni 

wokół istniejących dworców 

oraz równoważenia mobilności  
w układzie miasta i powiatu. 
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przeznaczyć na rozwój siatki 

połączeń transportu publicznego, co 
w większym stopniu przyczyni się do 

jego promocji. Co najwyżej 
proponuje się ustawienie tablic 

systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej, które na dworcu 
kolejowym będą pokazywać 

najbliższe odjazdy autobusów PKS i 
PK, a na dworcu PKS i przystanku PK 

najbliższe odjazdy pociągów.  

49.  Rozdział IX, str. 65 W celu operacyjnym CO4.4. 
do kierunków działań 

należy dopisać: 

- utworzenie systemu rowerów  

i elektrycznych hulajnóg 

miejskich 

Wzorem innych polskich miast 
proponuje się utworzenie systemu 

rowerów i elektrycznych hulajnóg 
publicznych, składającego się z 

kilkunastu stacji. Proponowane 

lokalizacje:  

- Skwer ks. Pieczki,  

- Plac Dworcowy,  

- Plac Wolności,  

- Rondo Solidarności,  

- Plac Jagiełły,  

- Opawska/Lwowska,  

- Ogrodowa/Wileńska, 

- Słowackiego/Ogrodowa,  

- Słowackiego PWSZ,  

Uwzględniono. 
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- Plac Konstytucji 3 Maja,  

- Ocicka/Żorska,  

- Starowiejska pętla autobusowa, 

-  Kościuszki/Eichendorffa,  

- Ostróg Zamkowa,  

- Ostróg Rudzka/Królewska,  

- Ostróg Bosacka/Cygarowa,  

- Ostróg Siwonia.  

W miarę rozwoju sieci ścieżek 
rowerowych mogłoby powstać 

kolejne 6 stacji: 

 - Markowice stacja kolejowa,  

- Obora Auchan, 

- Brzezie kościół,  

- Płonia Piaskowa/Sudecka, 

-  Studzienna Pl. Zakopiański,  

- Ocice kościół. 

Stacje zlokalizowane byłyby w 

miejscach łatwo dostępnych, na 
skrzyżowaniach ciągów komunikacji 

pieszo-rowerowej, w  większości w 
pobliżu przystanków komunikacji 

miejskiej, której system rowerów 

byłby uzupełnieniem.  



36 
 

Lp. 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub 

propozycja zmiany 
(rozdział/strona) 

Treść uwagi / propozycja 

zmiany 

Uzasadnienie uwagi / propozycji 

zmiany 

Odpowiedzi / 
rozstrzygnięcia przyjęte w 

zaktualizowanym projekcie 
strategii 

50.  IV Turystyka Może warto byłoby wspomnieć 

o raciborskiej mumii 

Jako atrakcja turystyczna 

wskazywany jest np. spichlerz, 
mumia jest unikatowa w skali nie 

tylko regionalnej 

Uwzględniono. 

51.  Cały dokument Opisy rycin „powyżej” 
„poniżej”  

Czytelniejsze jest „na rycinie 4…” 
Często „powyżej ani „poniżej” nie ma 

ryciny na stronie 

Uwzględniono. 

52.  Cały dokument Nieczytelne grafiki i legendy 
do grafik 

- Grafiki w dokumencie mają 
charakter poglądowy. 

Dokument Strategii jest 
każdorazowo publikowany w 

wersji elektronicznej z 
wyodrębnionymi planszami o 

dużej rozdzielczości. 

53.  s. 36-37 Wytłumaczenie n=620 i 
n=555 

Dlaczego nie n=770? Jak podano w pierwszym 
akapicie rozdziału „W badaniu 

przeprowadzonym drogą 

internetową z wykorzystaniem 
specjalistycznego narzędzia do 

ankietyzacji zebrano ponad 770 
odpowiedzi, z czego ponad 430 

respondentów odpowiedziało na 
wszystkie zagadnienia 

postawione w ankiecie.” Co za 

tym idzie, nie we wszystkich 
pytaniach uzyskano zwrot na 

poziomie n=770. 
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54.  s. 47 Racibórz jako miasto prężne 

gospodarczo przy czym 
gospodarka służy 

wyłącznie zapewnieniu 
satysfakcjonującego 

dochodu mieszkańcom… 

Brak czegoś o marce Racibórz 
rozpoznawalnej poza 

regionem 

 

Troszke tak to brzmi. Uważam że 

rozwoju gospodarczego nie należy 
sprowadzać wyłącznie do zarobku 

mieszkańców, ważne też są inne 
aspekty 

Uważam ten aspekt za istotny 

Nie uwzględniono.  

Proponowane zapisy były 
wielokrotnie omawiane podczas 

warsztatów z udziałem 
mieszkańców i osiągnięto wokół 

nich konsensus.  

55.  s. 67 CO5.4. Brak wzmianki o inicjatywie 

lokalnej 

Uważam ten aspekt za istotny Uwzględniono. 

56.  Ryc. 19 Program rewitalizacji – jego 

pełna nazwa to Gminny 

Program Rewitalizacji i 
taka powinna być 

używana 

Nazwy innych dokumentów są pełne Uwzględniono. 

57.  Ryc. 21 Miernik CS2 i CS4 odnoszą się 
do powiatu. Czy nie ma 

analogicznego lub 
zbliżonego miernika, który 

mógłby odnieść się tylko 
do miasta Racibórz? 

 

Miernik CS3 czy nie można 
użyć innego miernika?  

Mierniki odnoszące się wyłącznie do 
miasta są bardziej miarodajne 

 

 

 

 

Trzeba sprawdzić w jakim cyklu GUS 

podaje tą daną żeby się nie okazało 
że np. w cyklu 4-letnim i nic nam ten 

miernik nie powie przez 4 lata. 

Nie uwzględniono. 

Mierniki zostały dobrane w taki 

sposób, by ich poziomy można 
było w kolejnych latach 

odtwarzać ze statystyki 
publicznej, bez ryzyka przyjęcia 

niewłaściwej metodyki pomiaru. 

CS2 w ujęciu powiatowym 
odzwierciedla ponadto pozycję 

Raciborza jako lokalnego 
ośrodka rozwoju. Natomiast CS4 

w ujęciu powiatowym obrazuje 
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spójność całego układu 

przestrzennego – miasta i jego 
obszaru funkcjonalnego, w 

kontekście przestrzennej 
lokalizacji funkcji oraz 

prowadzenia strumieni ruchu 

dojazdów codziennych oraz 
tranzytu. 

58.  Str. 53 i 54 - Rycina 15. z 

oznaczeniem Zagospodarowanie 
lewego brzegu Odry oraz zapisy ze 

strony 54 

Wnioskuję o zmianę granic 

obszaru pn. 
Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry i tym samym  
nieobejmowanie moich 

nieruchomości tym 
obszarem oraz 

następującymi zapisami: 

"wykorzystanie walorów Odry 
na odcinku śródmiejskim 

oraz rozwój funkcji 
rekreacyjnej na 

przedmiotowych terenach, 

przy zachowaniu ich 
walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych, a także 
podstawowych funkcji" 

Jest to obszar poprzemysłowy, który 

nie cechują się szczególnymi 
walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi. 

 

Jako właściciel terenu nie zamierzam 
wprowadzać na tym terenie funkcji 

rekreacyjnej. 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 
tereny za atrakcyjne ze względu 

na potencjalne przyszłe 
poszerzanie terenów 

rekreacyjnych znajdujących się 
na działkach w bezpośrednim 

sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, treść propozycji nie 

stoi w sprzeczności z prawami 
właścicieli terenów oraz 

istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 
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59.  Str. 52 - Kluczowe projekty 

redefiniujące zachowania 
przestrzenne -Zagospodarowanie 

lewego brzegu Odry na odcinku 
śródmiejskim 

Wnioskuję o zmianę granic 

obszaru pn. 
Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry i tym samym  
nieobejmowanie moich 

nieruchomości tym 

obszarem oraz 
następującymi zapisami: 

"wykorzystanie walorów Odry 
na odcinku śródmiejskim 

oraz rozwój funkcji 

rekreacyjnej na 
przedmiotowych terenach, 

przy zachowaniu ich 
walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych, a także 
podstawowych funkcji" 

Jest to obszar poprzemysłowy, który 

nie cechują się szczególnymi 
walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi. 

 

Jako właściciel terenu nie zamierzam 

wprowadzać na tym terenie funkcji 
rekreacyjnej. 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 
tereny za atrakcyjne ze względu 

na potencjalne przyszłe 
poszerzanie terenów 

rekreacyjnych znajdujących się 

na działkach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, treść propozycji nie 

stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

60.  Str. 64 - CO3.2. Kompleksowe 

podejście do terenów zielonych i 
niebieskich 

Wnioskuję, by moje 

nieruchomości nie były 
identyfikowane jako cel 

strategiczny nr 3.  

Aktywność Raciborza wobec 
wyzwań ekologicznych   

oraz by nie określać dla nich 
celów operacyjnych, 

kierunków działań i 
przedsięwzięć 

strategicznych w 

przedmiotowym zakresie.  

Jest to obszar poprzemysłowy, który 

nie cechują się szczególnymi 
walorami przyrodniczymi i 

krajobrazowymi. 

 

Jako właściciel terenu nie zamierzam 

wprowadzać na tym terenie funkcji 
rekreacyjnej. 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 
tereny za atrakcyjne ze względu 

na potencjalne przyszłe 

poszerzanie terenów 
rekreacyjnych znajdujących się 

na działkach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 
prawem, treść propozycji nie 

stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
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istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

61.  Str. 84 - P3.2.3.  

Zagospodarowanie lewego brzegu 

Odry na odcinku śródmiejskim 

Wnioskuję, by moje 

nieruchomości nie były 

identyfikowane jako  

Przedsięwzięcie strategiczne 

nr P3.2.3.  

Zagospodarowanie lewego 

brzegu Odry na odcinku 

śródmiejskim. 

 

Jest to obszar poprzemysłowy, który 

nie cechują się szczególnymi 

walorami przyrodniczymi i 
krajobrazowymi. 

 

Jako właściciel terenu nie zamierzam 

wprowadzać na tym terenie funkcji 

rekreacyjnej. 

Nie uwzględniono. 

W projekcie Strategii uznano te 

tereny za atrakcyjne ze względu 
na potencjalne przyszłe 

poszerzanie terenów 
rekreacyjnych znajdujących się 

na działkach w bezpośrednim 

sąsiedztwie Odry.  

Zgodnie z obowiązującym 

prawem, treść propozycji nie 
stoi w sprzeczności z prawami 

właścicieli terenów oraz 
istniejącym zagospodarowaniem 

i użytkowaniem. 

62.  Rozdział: Kluczowe projekty 
redefiniujące zachowania 

przestrzenne 

oraz powiązane ryciny. 

Proponuję uwzględnienie 
obwodnicy Markowic jako 

potencjalnego projektu. 

Przebieg tej obwodnicy znajduje się 
w „Studium Uwarunkowań…”. 

Projekt, jeśli będzie realizowany, 

zmieni zachowania przestrzenne w 
mieście. 

Uwzględniono. 

63.  Cel strategiczny 4.  

Opis celu CO4.5. Nieuciążliwy ruch 

drogowy. 

Proponuję wpisanie 
przedsięwzięcia strategicznego 

„Obwodnica Markowic” i 

konsekwentne umieszczenie go 
również w zestawieniu 

przedsięwzięć (ryc. 20.). 

Przebieg tej obwodnicy znajduje się 
w „Studium Uwarunkowań…”. Droga 

ta jest pożądana ze względu na 

obecną intensywność ruchu w 
dzielnicy i powstawanie zatorów przy 

przejeździe kolejowym. 

Uwzględniono. 

 


