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BR.0012.8.6.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 25 sierpnia 2020 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2) Druki sesyjne. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorz 
Karkowski. 

Ad 1) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 28 lipca br. (BR.0012.8.5.2020). 

Ad 2) Druki sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 370) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na północ i na zachód od linii kolejowych. 

b) Projekt uchwały (druk nr 371) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowych i na północ 
od ul. Przyszowskiej. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił uzasadnienia projektów 
(dot. druku nr 370 i 371) mówiąc, co jest powodem przystąpienia do sporządzenia 
przedmiotowych miejscowych planów:  

• uzyskanie zgodności stanu planistycznego z obowiązującym Studium, 

• wprowadzenie zapisów umożliwiających ustalenie nowego przeznaczenia i nowych 
zasad zagospodarowania dla terenów, 

• weryfikacja układu komunikacyjnego, w tym linii rozgraniczających istniejących 
i projektowanych dróg, 

• ustalenie przeznaczenia dla terenów dotychczas nieobjętych ustaleniami planu 
miejscowego, 

• realizacja wniosków złożonych do planu miejscowego dla dzielnicy Łabędy, 
w przypadku pozytywnego rozpatrzenia w procedurze planistycznej.  
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 370. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw,  0 wstrzymujących się.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto z członków Komisji jest 
za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 371. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw,  0 wstrzymujących się.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 372) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice – ul. Konstantego Wolnego. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel oddał głos obecnemu na posiedzeniu 
Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, prosząc o przedstawienie szczegółów 
dot. projektu. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorz Karkowski 
przedstawił informację mówiąc, że działanie dotyczy nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na działce nr 1252 w obrębie ewidencyjnym Żerniki, stanowiącej własność Gminy Gliwice. 
Dodał, że przedmiotowa nazwa została zaproponowana przez osobę fizyczną i jest spójna 
z nazewnictwem przyjętym w tym rejonie miasta, tj. ulic Janiny Omańkowskiej – działaczki 
społecznej, Alfonsa Zgrzebnioka – działacza samorządowego, Michała Grażyńskiego – 
Wojewody Śląskiego, Jana Chryzostoma Paska – Marszałka Sejmiku, a także jest 
uzasadniona ze względu na upamiętnienie Konstantego Wolnego, który wpisał się w historię 
Górnego Śląska. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informację i zapytał, 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 372. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw,  0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) Projekt uchwały (druk nr 373) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice – ul. Fregaty. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel ponownie oddał głos obecnemu 
na posiedzeniu Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, prosząc 
o przedstawienie szczegółów dot. projektu. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii Grzegorz Karkowski 
przedstawił informację mówiąc, że działanie dotyczy nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na części działki nr 285/17 w obrębie ewidencyjnym Czechowice Zachód, stanowiącej 
własność spółki jawnej, która wyraziła zgodę na nadanie jej nazwy. Dodał, że nazwa została 
zaproponowana przez właściciela i jest w pełni uzasadniona z uwagi na fakt, że 
koresponduje z nazwami ulic w okolicy i związana jest z rekreacją i wypoczynkiem.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informację i zapytał, 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 373. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw,  0 wstrzymujących się.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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1) Informacja w sprawie umorzenia udziałów miasta Gliwice w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, UM.658386.2020  - 
w załączeniu – przyjęto do wiadomości. 

2) Pismo w sprawie trwającej procedury nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice, na działkach nr: 477/1, 477/3, 478/1, 477/5, 807, 808, i 809/1 
w obrębie ewidencyjnym Ostropa Południe wraz z załącznikiem (pismem Spółki 
Partnerskiej Radców Prawnych i Adwokatów Domański i Dopierała – dot. ul. Ministrów) 
- (kor. nr UM.682139.2020 - w aktach sprawy BR.0012.18.16.2019). – Komisja 
zapoznała się z korespondencją.  

Członkowie Komisji podjęli dyskusję w temacie, po zakończeniu której Przewodniczący 
Komisji Krzysztof Procel zapytał, kto jest za pozytywną opinią do przedstawionej 
propozycji nazewnictwa ulicy Ministrów. 

Wynik głosowania: 2 głosy za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 nie biorący udziału 
w głosowaniu. 
Komisja negatywnie zaopiniowała propozycję nazwania ulicy Ministrów. 

Ad 4) Wolne wnioski. 

Nie przedstawiono wolnych wniosków. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Miasta i Inwestycji  

(-) Krzysztof Procel 
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