
UCHWAŁA NR XXIV/496/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na 

zachód od ul. Portowej 

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. 
Portowej, polegającej na skorygowaniu granicy obszaru objętego sporządzeniem planu, poprzez powiększenie 
o teren położony na zachód od ul. Zamkowej do granic miasta. 

§ 2. Załącznik graficzny do uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. 
zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 
2020 r. nie ulegają zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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GMINA RUDZINIEC 

 

 
     ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
     do uchwały Nr XXIV/496/2021
     Rady Miasta Gliwice
     z dnia 25 marca 2021 r. 

SKALA 1:10000 

Granice sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód 
od ul. Portowej 
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