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PP.0003.1.2020 Gliwice, 25.08.2020 r. 

nr kor.  UM.773328.2020  
  

  
 

Pani Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.742833.2020  
odnośnie udzielenia informacji na temat stanu prac nad 
projektem planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu obejmującego obszar Łabęd oraz ilości 
złożonych wniosków. 

 
W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miasta  

nr XVIII/2020, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostaną 
przedstawione m.in. dwa projekty uchwał:  
 
-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na wschód od linii kolejowej i na północ od  
ul. Przyszowskiej, 

 
- 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. 

 
 Aktualnie przygotowywana jest Analiza zasadności przystąpienia do 
sporządzenia pozostałych dwóch planów dla dzielnicy Łabędy, tj.: 
 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 

obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położonego na południe od linii 
kolejowej  i na zachód od ulicy Portowej, 

 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 

obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położonego na południe od ulicy 
Przyszowskiej.  

Informuję równocześnie, że od dnia wejścia w życie obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego 
dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2007 r. , Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego nr 33 z dnia 25 lutego 2008 r., poz. 709), do chwili obecnej, zostało 
złożonych 57 wniosków o jego zmianę. 

 Ewa Nowak 
Zastępca NaczelnikaWydziału Planowania 
Przestrzennego 

 
a/a: PP (Anna Radomska-Norek, tel. 32 3386509)  
 


