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Dot. interpelacii z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie inwestycii w reionie 
centrum handlowego Auchan w Gliwicach. 

W odpowiedzi na Pana interpelację w w/wym. sprawie uprzejmie informuję, 
że obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne 
w rejonie centrum handlowego Auchan w Gliwicach, natomiast w 2015 r. zostało 
udzielone pozwolenie na budowę Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą 
techniczną na wniosek Auchan Polska Sp. z o.o. (decyzja Nr 1761/2015 z dnia 
09.12.2015 r.). Obiekt zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie centrum 
handlowo-usługowego Silesia Outlet. 
W zakresie inwestycji Centrum Logistycznego przewidziano budowę 
jednokondygnacyjnych budynków magazynowych - chłodni, magazynu 
wysokiego składowania oraz dwóch magazynów opakowań, 
trzykondygnacyjnych budynków: socjalno-biurowego, socjalnego i biurowego, 
dwukondygnacyjnego budynku technicznego, portierni, budowę obiektów 
pomocniczych a także parkingu dla samochodów osobowych na 213 miejsc 
postojowych i parkingu dla tirów na 120 miejsc. 
Przedmiotowe pozwolenie zostało udzielone w oparciu o obowiązujący plan 
miejscowy oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dojazd do 
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z decyzją Zarząd Dróg Miejskich 
zaplanowano od ronda w ciągu ulicy Knurowskiej w śladzie obecnych dróg 
publicznych ul. Żurawinowej i ul. Tymiankowej. 
W dniu 18.03.2019 r. decyzja o pozwoleniu na budowę została zmieniona 
w części dotyczącej zatwierdzonego projektu budowlanego. Zmiany dotyczyły 
między innymi charakterystycznych parametrów hali magazynowej, chłodni, 
portierni oraz budynków socjalno - biurowych. Ponadto zmieniono ilość miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. Projekt zamienny 
przewiduje zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
do 357, natomiast zmniejszyła się ilość miejsc dla tirów do 83. 

Z poważaniem 

Za<\ • , e ~ t ,,1, 

AIL ,)aric1• "Kh 

Do wiadomości: 
\/ Biuro Prezydenta i Rady Miasta - w/m (BPR-0003.404.2020) 

a/a 


