
Uchwa a Nr XVI/334/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

z 29 stycznia 2004 roku. 
 
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu - wniesionego przez Pani  Gabriel  Pawliczek - do projektu zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu zlokalizowanego po pó nocnej stronie 
projektowanej autostrady A-4, obejmuj cego dzielnic  Ostropa. 

  
Dzia aj c na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591 z pó niejszymi zmianami) oraz art.24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z pó niejszymi zmianami) 
w zwi zku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz.717) - na wniosek Prezydenta Miasta 
  

Rada Miejska w Gliwicach 
  

uchwala: 
  

1. Odrzuci  zarzut, wniesiony pismem z dnia 30 wrze nia 2003 r. przez Pani  Gabriel  Pawliczek 
(zamieszka  w Gliwicach przy ul. Architektów 154, jako wspó w a cicielk  dzia ki nr 1157/2, ark. m. 3, 
obr b Ostropa) do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu zlokalizowanego po pó nocnej stronie projektowanej autostrady A-4, 
obejmuj cego dzielnic  Ostropa. 
Projekt zmiany planu stanowi realizacj  Uchwa y Nr XXIX/644/01 z dnia 31 maja 2001 r. Rady Miejskiej 
w Gliwicach. 
 
Uzasadnienie, dotycz ce odrzucenia zarzutu, zawarte jest w za czniku, który stanowi integraln  cz  
niniejszej uchwa y. 

2. Wykonanie uchwa y powierzy  Prezydentowi Miasta Gliwice. 

3. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem jej podj cia. 

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanis aw Ogryzek
  



  
Za cznik 
do Uchwa y Nr XVI/334/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Uzasadnienie 
dotycz ce odrzucenia zarzutu wniesionego pismem z dnia 30.09.2003 r. 

przez Pani  Gabriel  Pawliczek 
Pani Gabriela Pawliczek pismem z dnia 30 wrze nia 2003 r. wnios a zarzut do projektu zmiany planu, w którym 
kwestionuje okre lon  w planie szeroko  ul. Tokarskiej, proponuj c zw enie pasa drogowego tej ulicy. 
Przyczyny odrzucenia zarzutu: 
Ulica Tokarska, w dotychczas obowi zuj cym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice, opisana jest na rysunku planu symbolem L 1/2. Symbol ten oznacza ulic  lokaln  o jednej jezdni 
i dwóch pasach ruchu. Obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ws. warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.430) 
okre la minimaln  szeroko  w liniach rozgraniczaj cych dla ulicy tej klasy - szeroko  ta wynosi 12 m. 
W podanym wymiarze mie ci si  jezdnia o szeroko ci 5 - 6 m (2 pasy ruchu - szeroko  1 pasa ruchu: 2,50 
do 3,00 m), a tak e chodniki oraz miejsce na realizacj  sieci uzbrojenia. 
W projekcie zmiany planu ulica Tokarska oznaczona zosta a symbolem KL 1/2 - ulica lokalna o jednej jezdni 
i dwóch pasach ruchu. Zapisy tekstu projektu zmiany planu, dla ulic tej klasy okre laj  szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych, wynosz c  12 - 15 m. Projekt zmiany planu - pomimo, i  bardziej szczegó owy ni  dotychczas 
obowi zuj cy plan - nie wprowadzi  istotnych zmian: klasa ulicy pozosta a ta sama, a linie rozgraniczaj ce - 
przyjmuj c, e na zabudowanym ju  odcinku ul. Tokarskiej (z uwagi na stan w asno ci) wynosz  12 m - równie  
nie uleg y zmianie. 
Ze wzgl du na usytuowanie i d ugo  ul. Tokarskiej, wielko  obszaru, jaki obs uguje oraz miejsce w uk adzie 
komunikacyjnym, który jest uk adem hierarchicznym, klasa tej ulicy nie mo e zosta  obni ona zgodnie 
z yczeniem mieszka ców dzielnicy. Klasy ulic: lokalna i dojazdowa s  klasami najni szymi, przy czym dla ulic 
dojazdowych minimalna szeroko  w liniach rozgraniczaj cych wynosi 10 m. Ustanowienie ul. Tokarskiej ulic  
dojazdow  - równie  z uwagi na skrzy owanie z ulic  g ówn , jak  jest ul. Daszy skiego w rejonie Wójtowej Wsi -
nie by oby poprawne. 
Projekt zmiany planu, wykonywany w oparciu o obowi zuj ce przepisy, nie mo e zak ada  szeroko ci pasów 
drogowych mniejszych, ni  okre lone w rozporz dzeniu - proponowane rozwi zania musz  by  zgodne 
z prawem. Zgodno  planu z prawem oceniana jest przez Wojewod  przed publikacj  planu w dzienniku 
urz dowym. 
Przed u enie istniej cego, obecnie " lepego" odcinka ul. Tokarskiej w celu obs ugi nowoprojektowanych terenów 
mieszkaniowych i komercyjnych, jest rozwi zaniem racjonalnym. Rozwi zanie to nie narusza historycznego 
uk adu urbanistycznego - w tym równoleg ego uk adu ulic Tokarskiej i Architektów. Projektowane przed u enie ul. 
Tokarskiej powoduje, e od strony zachodniej zyskuje ona po czenie komunikacyjne z ul. Daszy skiego 
i przestaje by  si gaczem, co przy obecnej szeroko ci ulicy i do  znacznym terenie, jaki obs uguje, jest 
rozwi zaniem korzystnym. Jednocze nie nowy odcinek ul. Tokarskiej zosta  poprowadzony optymalnie 
w stosunku do szeroko ci pasa terenu przeznaczonego do zainwestowania, po o onego pomi dzy projektowan  
"obwodnic " Ostropy w rejonie w z a autostrady A-4 a ul. Daszy skiego. 
Odno nie zarzutu przeciwko dysponowaniu przeznaczeniem gruntów prywatnych oraz zmianom w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wbrew interesom w a cicieli dzia ek - nie mo e by  uznane za 
naruszenie prawa ograniczenie sposobu korzystania z dzia ki, skoro w my l art.33 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kszta tuj , wraz z innymi 
przepisami prawa, sposób wykonywania prawa w asno ci nieruchomo ci, co stanowi przewidziane w art.140 KC 
ograniczenie praw w a cicielskich do nieruchomo ci, poddaj c je rygorom wynikaj cym z tre ci miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Je eli, poprzez ustalenia planu naruszony zosta  interes prawny wnosz cego zarzut, wynikaj cy w szczególno ci 
z uprawnie  w a cicielskich, ale sta o si  to zgodnie z obowi zuj cym prawem, w granicach przys uguj cego 
gminie w adztwa planistycznego (art. 4 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) - w ramach którego 
rada gminy ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu - rada gminy mo e nie uwzgl dni  zarzutu.
Zgodnie z art.36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, je eli w zwi zku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian , korzystanie z nieruchomo ci lub jej cz ci, w dotychczasowy 
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, sta o si  niemo liwe b d  istotnie ograniczone, 
w a ciciel lub u ytkownik wieczysty nieruchomo ci mo e da  od gminy: 

1. odszkodowania za poniesion  rzeczywist  szkod , albo  
2. wykupienia nieruchomo ci lub jej cz ci, albo  
3. zamiany nieruchomo ci na inn . 

W zwi zku z powy szym, odrzucenie przedmiotowego zarzutu jest zasadne. 

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej w Gliwicach



Stanis aw Ogryzek


