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Pan Krzysztof Kleczka 
Radny Rady Miasta 

 

Dotyczy: interpelacji Radnego w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z dnia 15 lipca 2010 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 
w dniu 16 września 2010 r., poz. 2909) 

W związku z otrzymaną w dniu 27 października 2022r. 
interpelacją w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z terenów mieszkaniowych o niskiej intensywności – 
nowych (12MNn, 13MNn) na tereny zieleni urządzonej (ZU) uprzejmie 
informuję, że ostateczna decyzja Prezydenta Miasta w sprawie poparcia 
postulatów mieszkańców zrzeszonych w Obywatelskiej Inicjatywie 
Uchwałodawczej wyrażona zostanie w projekcie planu miejscowego, 
który przedstawiony zostanie Radzie Miasta do uchwalenia. 
Zwracam uwagę, że dopiero po przeprowadzeniu pełnej procedury 
planistycznej, w ramach której wykonywane są nie tylko analizy 
złożonych wniosków o zmianę planu, urbanistyczne analizy 
historycznego i istniejącego stanu zagospodarowania, ale również 
opiniowanie i uzgadnianie projektu planu przez wskazane w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy, a przede 
wszystkim – przeprowadzane są konsultacje społeczne (podczas 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dyskusji publicznej 
nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie, możliwością składnia 
uwag, których uwzględnienie może wymagać ponowienie procedury 
planistycznej), będzie można podjąć odpowiedzialną decyzję co do 
zdefiniowania planistycznego przedmiotowego terenu. 
 

Jednocześnie informuję, że dostrzegając konieczność ponownej 
weryfikacji zapisów planu miejscowego podjęłam decyzję o realizacji 
prac planistycznych dla przedmiotowego obszaru. Ze względu na dużą 
liczbę obecnie realizowanych procedur planistycznych 
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu 
prace nad projektem planu miejscowego rozpoczną się w drugiej 
połowie roku 2023. Do czasu uchwalenia nowego planu miejscowego 
wstrzymana zostanie sprzedaż działki nr 1068/6 obręb Szobiszowice. 
 

Aleksandra Wysocka 
Zastępca Prezydenta Miasta 
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