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',!M. ;.~;.~.;;~,-.~—,-.-~;.:.:wrsprawiéiiifiojscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru poloionego przy ul. Pszczyfiskiej, w rejonie wqzla autostradowego ,,Gliwice-

Soénica”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r.,“ poz. 713 z poin. zm.), art 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z2020 r., poz. 293 zpoin. zm.) oraz wzwiqzku
z uchwaia, nr VI/101/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystqpienia
do sporzqdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru polozonego
przy ul. Pszczyfiskiej, w rejonie we;z1a autostradowego ,,Gliwice-Soénica”, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
po stwierdzeniu, ie przedmiotowy plan nie narusza ustaleli obowiqzujqcego ,,Studium uwarunkowafi

i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, ktére zostalo przyjqte uchwalq
nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r.,

uchwala, co nastgpujez

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar po1oZony w poludniowo-wschodniej czoéci miasta Gliwice, 0 powierzchni
okoio 16 ha, ktorego granice okreéla rysunek planu.

2. Integralnymi czoéciami niniejszej uchwaiy sq:
1) rysunek planu w skali 121000 wraz zwyrysem ze Studium uwarunkowafi ikierunkc'>w zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice, stanowiqcy zaiqcznik nr 1;
2) rozstrzygniegcie Rady Miasta Gliwice o sposobie rozpatrzenia nieuwzglodnionych uwag wniesionych do

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzermego miasta Gliwice wyloionego do publicznego
wglqdu, stanowiqce za1a,cznik m" 2;

3) r0zstrzygni<;cie Rady Miasta Gliwice osposobie realizacji, zapisanych wplanie, inwestycji zzakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadafi wiasnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie
z przepisami ustawy 0 finansach publicznych, stanowiqce zaiqcznik nr 3;

4) dane przestrzenne utworzone dla planu, stanowiqce zaiqcznik nr 4.
3. Rysunek planu sporzqdzono na kopii mapy zasadniczej uzyskanej z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego Miasta Gliwice, w formic cyfrowej i w formic papierowej.

§ 2. 1. Nastopujqce oznaczenia graficzne na rysunku planu sq ustaleniami planu:

1) granice obszaru objegtego planem;
2) linie rozgraniczajqce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefy opiaty planistycznej;
5) numery i symbole przeznaczenia terenow, 0 ktorych mowa w § 4.
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2. Pozostaie oznaczenia graficzne nie wymienione w ust. 1 stanowia, oznaczenia informacyjne planu.

§ 3. Ilekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa 0:

1) dachu plaskim — naleiy przez to rozumieé dach 0 kqcie nachylenia od 0° do 12°;
2) garazu — nalezy przez to rozumieé samodzielny obiekt budowlany lub czoéé innego obiektu,

jednopoziomowy lub wielopoziomowy, wystopujqcy pojedynczo lub w zespole;
3) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumieé sieci wodociqgowe, sieci kanalizacyjne (sanitame,

deszczowe), sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, sieci ciepiownicze oraz inne sieci wraz z urzqdzeniami
i obiektami budowlanymi zwiqzanymi z nimi technologicznie i niezbqdnymi do ich funkcjonowania, a takZe
infrastrukture; telekomunikacyjnq;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé liniowe oznaczenie graficzne,
po wewnotrznej stronie ktorego dopuszcza sie; wznoszenie nadziemnyoh ipodziemnych czoéci budynkéw;
wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczq:
a) docieplefi, balkonow, wykuszy, gzymsow, okapow, zadaszer'1 oraz wejéé i elementow odwodnienia dachu,

wykraczajqcych do 0,8 m poza zewnegtrzna, powierzchni:-p éoiany budynku,
b) podjazdéw dla niepeinosprawnych, schodow zewngtrznych,
c) wykraczajqcych poza te linie budynkow lub ich czgéoi, istniejqcych w dniu wejécia w Zycie planu, dla

ktérych dopuszcza sie; wylqcznie przebudowg;
5) obszarze planu — nalezy przez to rozumieé wszystkie tereny objote niniejsza} uchwa1a,;
6) planie — nalezy przez to rozumieé iqcznie ustalenia zawarte w treéci uchwaiy i na rysunku planu, dotyczqce

obszaru planu;
7) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé teren biologicznie czynny;
8) powierzchni calkowitej zabudowy — naleiy przez to rozumieé sums; powierzchni wszystkich kondygnacji

nadziemnych budynkow istniejqcych iprojektowanych, mierzonq po ich zewnotrznym obrysie, wramach
dziaiki budowlanej;

9) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktore zajmuje ponad 50%
powierzchni caikowitej wszystkich istniejqcych i proj ektowanych obiektow w granicach dziaiki budowlanej,
a w przypadku terenow nie przeznaczonych w planie pod zabudowg, ponad 50% powierzchni terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajqcymi —— 0 ile ustalenia szczegéiowe dotyczqce poszczegolnych terenow
nie stanowiq inaczej;

10)przeznaczeniu uzupelniajqcym — naleiy przez to rozumieé przeznaczenie inne niZ podstawowe,
do uszczone - od owiednio 'ak w rzeznaczeniu odstawo m - na dziaice budow1ane' lub terenie, 'akoP J P P J J
uzupeinienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach okreélonych w planie;

11) terenie — naleiy przez to rozumieé wyznaczony na iysunku planu liniami rozgraniczajqcymi ioznaczony
symbolem fragment obszaru planu, o okreélonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

12) trasie rowerowej — nalezy przez to rozumieé ciqg komunikacyjny przeznaczony dla ruchu rowerow;
13) terenowych stanowiskach postojowych — naleiy przez to rozumieé nie bodqce garazami stanowiska

urzqdzone na powierzchni terenu, zadaszone lub niezadaszone, przeznaczone do postoju lub parkowania
pojazdow - o ile ustalenia szczegoiowe dotyczqce poszczegolnych terenow nie stanowia, inaczej;

14) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejszq uchwaie; Rady Miasta Gliwice;
15) wysokoéci zabudowy — nalezy przez to rozumieé:

a) wysokoéé budynkow,
b) Wysokoéé obiektow budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzonq od najnizej poiozonego poziomu

terenu przy obiekoie do najwyiej poloionej czegéci tego obiektu.

§ 4. Ustala sis; nastopujqce przeznaczenia terenow i ich symbole:
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1) U/P — tereny zabudowy uslugowo-produkcyjnej;
2) KDGP — tereny drog giéwnych mchu przyspieszonego.

Rozdzial 2
Zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztaltowania krajobrazu

§ 5. 1. W obszarze planu ustala sic; zakaz:

1) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsiowziegé mogqcych zawsze znaczqco oddziaiywaé na érodowisko
za wyjqtkiem inwestycji z zakresu:
a) 1a,cznoéci publicznej,
b) infrastruktury technicznej,
c) drog publicznych,
d) wydobywania kopalin ze z10Za;

2) lokalizacji zakiadow 0 zwiegkszonym lub duzym ryzyku wystqpienia powaznych awarii, o ktorych mowa
w przepisaoh odrobnych.
2. W zakresie postopowania z odpadami ustala sioz

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposob zgodny z przepisami odrobnymi;
2) zakaz inagazynowania odpadow, z wyjqtkiem czasowego magazynowania odpadow wytworzonych

w wyniku wiasnej dziaialnoéci prowadzonej na terenie, do ktorego wytwérca posiada tytui prawny.
3. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala sic; zakaz stosowania irodei ciepia, nie spe1niaja,cych

warunkow okre§lonych w § 10 ust. 7.
4. Ustala sir; zakaz zagospodarowania lub uzytkowania terenu, powodujqcych zanieczyszczenie powierzchni

ziemi, wod podziemnych lub powierzchniowych

Rozdzial 3
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajqcych ochronie,

na podstawie odrgbnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takie obszaréw szczegolnego zagrozenia
powodziq, obszaréw osuwania sic; mas ziemnych

§6. 1. Obszar planu poiozony jest w granicach udokumentowanego z1oZa wogla kamiennego Nr
WK 338 ,,So§nica” i metanu jako kopaliny towarzyszqcej.

2. Obszar planu po1o2':ony jest na terenie gérniczym ,,Soénica III”.

Rozdzial 4
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia W ich uiytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy

§7. 1. Na obszarze planu obowiqzujq nieprzekraczalne wysokoéci obiektow budowlanych okreélone
w Dokumentacji rej estracyjnej lotniska Gliwice.

2. Wskazane w ust. 1 ograniczenie wysokoéci obiektow obejmuje rowniez umieszczone na nich urzqdzenia.
3. Maksymalna wysokoéé zabudowy w obszarze planu — 45 m, 0 ile ustalenia szczegéiowe dla terenow

nie stanowiq inaczej oraz z zastrzeieniem ust. 1 i ust. 2.
4. Obszar planu znajduje sic; wcaioéci wstrefie do 4km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego

wrejestrze lotnisk, wktérej zabrania si<; budowy lub rozbudowy obiektow budowlanych sprzyjajqcych
wystopowaniu zwierzqt stwarzaja,cych zagrozenie dla ruchu statkow powietrznych.

5. Obszar planu znajduje sic; w caloéci w strefie do 3 km od progu i koiica drogi staitowej lotniska, w ktorej
zabrania sie; hodowli lub wypuszczania ptakéw stwarzajqcych zagrozenie dla ruchu statkow powietrznych.
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Rozdzial 5
Szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoéci objgtych planem

§8. W przypadku przystqpienia do procedury scalania ipodziaiu nieruchomoéci, ustala sit; nastopujqce
zasady i warunki:

1) powierzchnia dziaiek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzia1u nieruchomoéci nie mniejsza niz 1000 ml
dla terenow U/P;

2) szerokoéé frontu dziaiek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziaiu nieruchomoéci nie mniejsza niz 20 m
dla terenow U/P;

3) 1<a,t polozenia granic dziaiek w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomiodzy 60° a 120°.

R0zdzia16
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

§ 9. 1. Ustala sic; powiqzanie komunikacyjne obszaru planu z zewnegtrznym ukiadem komunikacyjnym
poprzez istniejqcq drogg wewnotrznq oraz poprzez istniej qca, drogq publiczna, - ul. Okreginq.

2. Szczegéiowe zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji zostaiy okreélone w § 14
i §15.

Rozdzia17
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

§ 10. 1. Ustala siq zasade; sytuowania pod ziemia, wszystkich liniowych elementow infrastruktury
technicznej, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 3 i pkt. 4.

2. W zakresie zaopatrzenia w wod<;:
1) ustala sic; zaopatrzenie z sieci wodociqgowej;
2) zaopatrzenie przeciwpozarowe naleZy zapewnié zgodnie z przepisami odrqbnymi.

3. W zakresie odprowadzania éciekow komunalnychz
1) ustala sie; odprowadzanie éoiekow sanitarnych w systemie rozdzielczym do kanalizacji sanitarnej;
2) ustala sio podczyszczanie éciekow przemysiowych, do parametréw zgodnych 2 przepisami odrobnymi, przed

przyjociem do kolektorow miejskich.
4. W zalcresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

1) ustala sio odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, z zastrzezeniem pkt 2:
a) sieciq kanalizacji deszczowej,
b) do rowéw, zgodnie z przepisami odrqbnymi;

2) dopuszcza sio retencjonowanie izagospodarowanie wod opadowych iroztopowyoh, zgodnie z przepisami
odrobnymi oraz 2 zastrzeieniem pkt 3 i 4;

3) ustala sio objocie systemami odprowadzajqcymi wody opadowe i roztopowe z obszaréw o szczelnej
nawierzchni, w tym drog, ulic, placow i parkingow oraz innych powierzchni narazonych na zanieczyszczenia
érodkami ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi;

4) ustala sis; podczyszczanie wod opadowych iroztopowych, oktorych mowa wpkt3, do wymaganych
prawem standardéw, przed wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej i rowow.
5. W zakresie zaopatrzenia w energie; elektrycznq:

1) ustala sio zaopatrzenie w energic; elektiycznq z sieci elektroenergetycznych éredniego i niskiego napiqcia;
2) dopuszcza sit; stosowanie odnawialnych irodei energii;
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3)w przypadku przebudowy istniejqcych napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego iniskiego
napiecia nalezy wykonaé je jako kablowe podziemne, zdopuszczeniem sieci napowietrznych tylko
w przypadku braku technicznyoh mozliwoéci realizaoji sieci podziemnych;

4) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejqoych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
napiecia, atakze budowy nowych linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia dopuszcza sie realizacje
sieci napowietrznych.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala sie zasilanie za posrednictwem sieci gazowej, z zastrzezeniem pkt 2;
2) dopuszcza sie lokalne lub indywidualne zbiorniki gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) ustala sie zaopatrzenie z sieci ciepiowniczej, zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) w przypadku braku obowiqzku podiqczenia do sieci ciepiowniczej okreslonym w przepisach odrebnych,

dopuszcza sie stosowanie:
a) odnawialnych irodei energii,
b) ogrzewania elektrycznego,
o) ciepia powstaiego w wyniku kogeneracji,
d)pod1qczenia do sieci gazowej, aw przypadku braku technicznych mozliwosci podiqczenia do sieci

gazowej dopuszcza sie stosowanie indywidualnych wysokosprawnych urzqdzefi grzewczych na pa1i\»\/a
staie lub stosowanie kotiowni olejowych,

e)kot1owni gazowych z indywidualnych lub Iokalnych zbiomikow gazu.
8. W zakresie telekomunikacji:

1) ustala sic; mozliwosé lokalizacji urzqdzefi zapewniajqcych dostep do sieci telefonicznej, internetu
szerokopasmowego a takze umozliwiajqcych bezprzewodowy dostep do intemetu;

2) ustala sie rozbudowe istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej, wdostosowaniu do potrzeb
poszczegolnych Iokalizacji.

Rozdzial 8
Przeznaczenie terenow, parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskainiki intensywnosci zabudowy

§ 11. 1. Na terenach U/P z zastrzezeniem szczegoiowych ustalefi planu, dopuszcza sie:

1) lokalizacje:
a) zieleni urzqdzonej,
b) infrastruktury technicznej,
c) tras rowerowych,
d) ciqgow pieszych,
e) stanowisk postojowych,
f) drog wewnetrznych;

2) realizacje kondygnacji podziemnych.

§ 12. 1. Obowiqzujq nastepujqce ustalenia w zakresie stanowisk postojowych:

1) wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w liczbie nie mniejszej niz:
a) 1 stanowisko postojowe na kazde rozpoczete 30 ml powierzchni uzytkowej budynkow ushlgowych,
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b) 2 stanowiska postojowe na 10 zatrudnionych dla obiektow produkcyjnych, sldadow, magazynow ibaz
eksploatacyjnych, ale nie mniej niz 2 stanowiska;

2) na terenaoh U/P stanowiska postojowe nalezy realizowaé w formie terenowych stanowisk postojowych lub
garaiy; '

3) niezaleznie od liczby stanowisk postojowych ustalonych w pkt 1, na terenaoh U/P obowiqzuje dodatkowo
zapewnienie stanowisk przeznaczonych do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowq,
w liczbie nie mniejszej nizz
a) 1 stanowisko postojowe, jeZe1i liczba stanowisk postojowych, o ktorych mowa w pkt 1, wynosi od 6 do

20,
b) 2 stanowiska postojowe, jezeli liczba stanowisk postojowych, 0 ktorych mowa w pkt 1, wynosi od 21 do

40,
c) 5% ogolnej liczby stanowisk postojowych, o ktorych mowa w pkt 1, jezeli ich liczba wynosi wiecej niZ

40.
2. Stanowiska postojowe, oktorych mowa wust. 1, na1eZy sytuowaé na dziaice budowlanej, na ktorej

usytuowany jest obiekt, ktoremu te stanowiska towarzyszq.

§ 13. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy usiugowo-produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
1U/P, dla ktorych ustala sie przeznaczenie podstawowe:

1) usiugig
2) obiekty produkcyjne, skiady, magazyny, bazy eksploatacyjne.

2. Zasady ksztaitowania zabudowy izagospodarowania terenu - przeznaczenia wymienione w ust. 1 moga,
wystepowaé samodzielnie lub iqcznie, w dowolnych proporcjach.

3. Ustala sie zakaz otwartego skiadowania materiaiow.
4. Parametry 1 wskainiki ksztaitowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:

1) intensywnosé zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 3 ,0;

2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 75% powierzchni dziaiki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 15% powierzchni dziaiki budowlanej;
4) maksymalna wysokosé budynkow — 28 m;
5) geometria dachow:

a) dachy o kqcie nachylenia poiaci dachowych w przedziale od 12° do 25°,
b) dachy piaskie;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu.
5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ksztaitowania krajobrazu — zgodnie z ustaleniami

§5.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji — zgodnie z ustaleniami § 9.
7. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow infrastruktury technicznej — zgodnie z ustaleniami

§ 10.

§ 14. 1. Wyznacza sie tereny drog g16wnych ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolem
IKDGP, dla ktorych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy giownej ruchu przyspieszonego;
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2) przeznaczenie uzupelniajqce:

a) droga publiozna klasy dojazdowej,
b) infrastruktura teohniczna.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie, przebudowai rozbudowa istniejqcej drogi giéwnej ruchu przyspieszonego;
2) utrzymanie, przebudowai rozbudowa istniejqcej drogi dojazdowej;
3) szerokosé w liniach rozgraniczajqcych pasa drogowego drogi giéwnej ruchu przyspieszonego znajdujqcego

sie w granicach planu — zgodnie zrysunkiem planu (czesé pasa drogowego znajduje sie poza granicami
planu).

§ 15. 1. Wyznacza sis; tereny drog giéwnych ruchu przyspieszonego, oznaczone na iysunku planu symbolem
ZKDGP, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy giownej ruchu przyspieszonego;
2) przeznaczenie uzupeiniajqce — infrastruktura teohniczna.

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejqcej drogi giownej ruchu przyspieszonego;
2) szerokosé w liniach rozgraniczajqcych pasa drogowego drogi giownej ruchu przyspieszonego znajdujqcego

sie w granicach planu — zgodnie zrysunkiem planu (czesé pasa drogowego znajduje sie poza granicami
planu).

Rozdzia19
Ustalenia dotyczqce stawek procentowych oplaty planistycznej

§ 16. Obowiqzujq nastepujqce ustalenia dotyczqce stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala sie
jednorazowg op1ate, okreélona, w stosunku procentowym od wzrostu wartosci nieruchomosci:

1) ustala sie stawke procentowa, siuzgcq do naliczania jednorazowej opiaty z tytuiu wzrostu waitoéci
nieruchomosci dla terenow, ktorych waitosé wzrosia w wyniku uchwalenia planu, oznaczonych graficznie na
rysunku planu jako strefy opiaty planistycznej;

2) wysokoéé stawki, o ktorej mowa w pkt 1 wynosi 30%.

Rozdzial 10
Przepisy koficowe

§ 17. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Gliwice.

§18.Uchwa1a podlega ogioszeniu wDzienniku Urzedowym Wojewédztwa §lqskiego oraz na stronie
intemetowej Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

§19. Uchwziia wchodzi wiycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogioszenia wDzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Slqskiego.

Pg I\/liasfai

Neum nr-'
_.¢=ik Wydzialu (Q.0’§‘

;1*ia:'io strzenne9o

!w<>'.¢: Pyiy enko-Wilk
//£03. 202/
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Zaiacznik Nr 2 do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..202l r.

Rozstrzygniecie 0 sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru polozonego przy ul. Pszczyliskiej,

w rejonie wezla autostradowego "Gliwice-Sosnica" wylozonego do publicznego wglqdu

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pézn. zm.)

Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga

o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru poiozonego przy ul. Pszczyfiskiej, W rejonie
wezia autostradowego "Gliwice-Sos'.nica".

§ 1. Zgodnie z aft. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pozn. zm.), zostaia sporzadzona ponizsza lista uwag,
ktorych Prezydent Miasta po rozpatrzeniu nie uwzglednii i przekazana Radzie Miasta Gliwice wraz z proj ektem
planu.

§ 2. Dziaiajac zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy Rada Miasta Gliwice po zapoznaniu sie z zarzadzeniem
Nr 3554/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 29 stycznia 20211‘. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do proje/c1u miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru poiozonego przy
ul. Pszczyzéskiej, w rejonie wgzfa autostradowego ,, Gliwice-S0.§nica” - po jego wy-Iozeniu do publicznego
wgladu, nie uwzglednia uwag wymienionych w ponizszej 1is'cie:

L.p. Data wplywu
uwagi

Nazwisko i imisg,
nazwa jcdnostki
orgauizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi
(w dokumentacji

planistycznej)

Tresé uwagi Oznaczenie
nicruchomoéci,
ktérej doryczy

uwaga

Ustalenie projektu
planu dla

nieruchomosci, ktor
dotyczy uwaga

ei

Uzasadnicnie

1 2 3 4 5 6 7

1 11.0l.202lr.

12.01.2021r.
(wyjasnienia

do uwagi)

Osoby fizyczne

(5 osob
podpisanych pod

uwas@>

,, Kweslionujemy
zapr-oponowane w
Proje/ccie
miejscowego planu
zagospadarowania
przestrzennego
przeznaczenie czgéci
dziallci ewidencyjnej
numer 509/2 i
czgéciowo 509/1 na
tzw. UP (tereny
uiytkowo-uslugowe) i
wnioskujemy 0
zmiang zaznaczonego
flagrnentuplanu
obejmujqcego
wlasnoiciowe,
m02Iiw0.§ci dajnzdu
do poszczegélnych

Dzia1kinr509/1, 1U/P - tereny zabudowy
509/2, obr. uslugowo-produkcyjnej
Ligota Zabrska

Nie ma wymogu aby
do kazdej dzialki byla
doprowadzona droga
publiczna. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami
przez dostep do drogi
publicznej nalezy rozumieé
,,bezposredni dostep do tej
drogi albo dostep do niej
przez droge wewnetrzna lub
przez ustanowienie
odpowiedniej siuzebnosci”
(art.2 pkt 14 ustawy 0
planowaniu i
zagospodarowaniu
przcstrzennym).
Zgodnie z zapisami planu
na wszystkich terenach U/P
dopuszcza sie lokalizacie
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Planowania

nieruchomosci, ju:
urrwalone i
sprawdzane sposoby
korzystania : drég.
Propozycje zawarte w
planie nie
mvzglgdniajq
p0wy3s:ego. Stqd
sprzeciwiamy xi?
zaproponawanym
zmianom w projekcie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w
wyzfej wskazanym
zakresie. "

Uwaga uzupelniona
zostala o kopie
oéwiadczenia o
ustanowieniu
siuzcbnosci,
sporzadzonego w
formie aktu
notarialnego.

drog wewnetiznych,
natomiast kwestie
dotyczace ustalenia
sluzebnosci drogowych sq
regulowane przepisami
odrebnymi. Wobec
powyzszego ustalenia
projektu planu nie
ograniczaja skiadajacym
uwage dostepu do drogi
publicznej. Dostep ten
bedzie sie odbywal bez
zrnian, na dotychczasowych
warunkach, poprzez
ustanowiona s1uzebnos<':.
Powyzsze jest
kompromisem pomiedzy
faktycznym sposobem
uzytkowania terenu
zagwarantowanym wpisem
sluzebnosci w ksiedze
wieczystej a planami
inwestycjami GDDKIA.
Wprowadzenie drogi na
tym terenie koliduje z ww.
planami czego wyrazem
by1o negatyvsme
uzgodnienie przez
GDDKIA projektu planu,
ktory przewidywa1droge.

Nacze\ai\< \I\lydZ\1' ~

‘ \ ....’
\\\ Q8twona //1505’ Za”

P Zest?” =* 9
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Zaiacznik Nr 3 do uchwaiy Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Rozstrzygniecie Rady Miasta Gliwice o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezq do zadafi wlasnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie

z przepisami ustawy o finansach publicznych

Na podstawie 3111. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pozn. zm.)

Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga, co nastepuje:

§ 1. W zwiqzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru polozonego przy ul. Pszczyrislciej, w rejonie wgzla autostradowego "Gliwice-S0s'nica”, objete tym
planem inwestycje z zakresu infrastruktury technioznej, ktore naleza do zadafi wiasnych gminy, beda
finansowane ze srodkow zewnetrznych, zuwzglednieniem srodkow pomocowych imozliwos'ci finansowania
przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisow odrebnych.

§2. Realizacja inwestycji wymienionych w§ 1 odbywaé sic; bedzie sukcesywnie, w miare pozyskiwania
srodkow finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objetym planem.

Naczeiaik Wydziaiu
PlanowaniaP estrzennego

Iwona y1ypenko~Wi|k
/97 03. 201/
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Zaiacznik Nr 4 do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia .................. .. 2021 r.

Za1acznik4.gm1

Dane przestrzenne 0 obiekcie
Rada Miasta Gliwice na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z poin. zm.) przygotowala
dane przestrzenne dla planu, ktore stanowia zalacznik w postaci cyfrowej do uchwaly.

";:I:'.Y.I1k Wydziaiu

P\ElI10\'\.'€.!ii<'a Przestrzennego

Ia Plenko~WiIkW yy /501.2021
Id: AF852A1 1-9CB6-4F90-B7CF-E75CFC350B55. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Projekt uchwaiy stanowi realizaoje uohwaiy nr VI/101/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru poiozonego przy ul. Pszczyfiskiej, w rejonie wezla autostradowego ,, Gliwice-Soénica”.

Na przedmiotowym obszarze obowiazuja:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrs/ta oraz
dzielnicy przemyslowo-skiadowej poiozonej pomigdzy ul. Pszczyfiskq iul. Bojkowskq (uchwaia Nr
XLVII/ 1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 pazdziernika 2006 roku, opublikowana wDz. Urz.
Wojewédztwa Slaskiego Nr 153 z dnia 28 grudnia 2006 r., poz. 4886),

- zmiana miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwaia Nr
XIII/230/2003 ’Rady Miejskiej wGliwicach zdnia 23 pazdziemika 20031'oku, opublikowana wDz. Urz.
Wojewodztwa Slaskiego Nr 115 Z dnia 23 pazdziemika 2003 r., poz. 3713),

- zmiana miejscowego planu 0g0'lneg0 zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwaia Nr
XXV/555/2001' Rady Miejskiej W Gliwicach z dnia 11 stycznia 2001 rok, opublikowana wDz. Urz.
Wojewodztwa Slaskiego Nr 31 z dnia 28 maja 2001 r., poz. 733).

Plany dotyczace zmiany planu ogolnego sporzadzone byiy jeszcze w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku ozagospodarowaniu przestrzennym ina podstawie aft. 87 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku 0 planowaniu uzagospodarowaniu przesrrzennym — jako uchwalone po dniu lstycznia
1995 roku -— zachowaiy do dzisiaj obowiazujaca moc.

Sporzadzony projekt planu po uchwaleniu i wejsciu w zycie spowoduje utrate waznosci czesci dotychczas
obowiazujacych planow miejscowych.

Celem sporzadzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego wyzej
obszaru jest ustalenie przeznaczenia inowych zasad zagospodarowania terenéw, wsposob umozliwiajacy
racj onalne wykorzystanie terenu ijednoczesnie realizacje nowych funkcji.

Sposob realizacji wymogow wynikaj acych z art. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z poz. zm.):

1. Wymogi okreslone w art. 1 ust. 2 ww. ustawy, polegajace na uwzglednieniuz
1) wymagari ladu przestrzennego, w tym urbanistyki iarchitektury — zostaiy speinione poprzez regulacje

projektu planu miejscowego zawarte w ustaleniach ogolnych i szczegoiowych oraz na zaiaczniku graficznym;
na rysunku planu jednoznacznie okreslono Iinie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych
zasadach zagospodarowania, a w miejscach gdzie dopuszczono zabudowe ustalono nieprzekraczalne Iinie
zabudowy; ustalono szczegoiowo parametiy zabudowy takie jak: wysokosé obiektow, intensywnosé zabudowy,
powierzchnia zabudowy;

2) waloréw architektonicznych i krajobrazowych — zostaiy speinione poprzez regulacje zawarte
w ustaleniach ogélnych § 5, a takze w ustaleniach szczegéiowych dla poszczegolnych terenéw;

3) wymagari ochrony érodowiska, w tym gospodarowania wodami iochrony gruntéw rolnych ileénych —
zostaly speinione poprzez regulacje zawarte w§ 5 uchwaiy; jednoczesnie ze wzgledu na poiozenie obszaru
w granicach miasta, zgodnie z art. 10a ustawy 0 ochronie grunt0'w rolnych ilesnych (t.j. Dz. U.
2017 poz. 1161) nie zastosowano przepisow dotyczacych ograniczania przeznaczania gruntow na cele
nierolnicze; grunty lesne nie wystepuja w granicach opracowania;

4) wymagari ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz a'0'br kultury wspélczesnej — wprojekcie
planu nie wyznaczono zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow — ze wzgledu na brak przesianek do
ustalenia takich zasad ochrony;

5) wymagari ochrony zdrowia oraz bezpieczefzstwa ludzi imienia, a takze potrzeb 0s0'b ze szczegélnymi
potrzebami — zostaiy spe1nione miedzy innymi poprzez zakaz na terenie U/P realizacji przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wrozumieniu przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, zakaz prowadzenia dziaialnosci powodujacej zanieczyszczenie wod podziemnych, wprowadzenie
ograniczefi dotyczacych zasad zaopatrzenia w ciepio, atakze poprzez zapewnienie wplanie stanowisk
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postojowych dla pojazdow zaopatrzonych wkarte parkingowa umozliwiajacych prawidiowa dostepnosé
terenow dla osob niepeinosprawnych;

6) walorciw ekonomicznych przestrzeni — zostaiy speinione poprzez przeznaczenie terenow pod zabudowe,
zgodnie z ustaleniami obowiazujacego studium uwarunkowafi ikierunkéw zagospodarowania przestrzennego
iustalenie parametréw zabudowy racjonalnych z punktu widzenia przysziego zagospodarowania terenu;
ponadto dla terenow, ktorych wartosé wzroénie w wyniku uchwalenia planu miejscowego ustalono stawke
siuzaca do naliczenia jednorazowej opiaty z tytuiu wzrostu wartoéci nieruchomosci - uzyskane z tytuiu ww.
opiaty srodki beda stanowié dochod wiasny gminy;

7) prawa wlasnoéci — zostaiy speinione poprzez ma1<syma1ne wykorzystanie nieruchomosci gminnych pod
inwestycje celu publicznego; ustalone wplanie Iinie rozgraniczajace tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania zostaiy ustalone zposzanowaniem iuwzglednieniem istniejacych
podziaiow geodezyjnych i wiasnosoi;

8) potrzeb obronnoéci ibezpieczefistwa paristwa — zostaiy speinione poprzez uzyskanie uzgodnienia od
wiasciwych organow wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczefistwa pafistwa, wskazujacego na zgodnosé
zapisow planu z wiasciwoscia rzeczowa, organow;

9) potrzeb interesu publicznego — zostaiy speinione poprzez wyznaczenie w planie oraz wskazanie w § 14, §
15 obszarow przeznaczonych na cele publiczne (drogi publiczne);

10) potrzeby wzakresie rozwoju infrastrukrury technicznej, wszczeg0'ln0.s‘ci sieci szerokopasmowych —
zostaiy speinione poprzez ustalenia zawarte w§ 10 uchwaiy; w planie nie wprowadzono ograniczefi
dotyczacych inwestycji majacych na celu rozwoj sieci szerokopasmowej, tak aby inwestycje te mog1y byé
realizowane, zgodnie z przepisami odrebnymi;

11) zapewnienia udziaiu spoleczerislwa wpracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy uz'yciu s'r0dkéw komunikacji elektronicznej — zostaiy speinione poprzez
zapewnienie mozliwosci skiadania wnioskow do projektu planu miejscowego; na umieszczone wdniu
13 czerwca 2019 roku ogioszenie i obwieszczenie (prasa, tablica ogioszeri UM, tablica ogioszefi Wydziaiu PP,
strona internetowa gminy) o przystapieniu do sporzadzenia w/w projektu planu miejscowego w ustawowym
temiinie wp1yna,1 jeden wniosek (art. 17 ust.1ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym).
Projekt planu wraz zprognoza, oddziaiywania na srodowisko zostai udostepniony, w trakcie wyiozenia do
publicznego wgladu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Udziai spoieczeristwa w pracach nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego zosta1 zapewniony rowniez poprzez zorganizowanie dyskusji
publicznej za pomoca, srodkow porozumiewania sie na odlegiosé ( art. 8d ustawy 0 planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym). Korzystajac zplatformy Microsft Teams (po uprzednim mailowym
zgioszeniu) uczestnicy dyskusji publicznej mieli mozliwosé zabierania giosu, zadawania pytafi, atakze
skiadania formalnych uwag podczas dyskusji publicznej.

12) zachowania jawnoéci i przejrzystosci procedur planistycznych — Zostaiy speinione poprzez
dokumentowanie wszystkich czynnosici prowadzonych wtrakcie procedury sporzadzenia projektu planu
miejscowego.

13) potrzeby zapewnienia odpowiedniej iloéci i jakosci wody, do celéw zaopatrzenia ludnosci — zostaiy
speinione poprzez zapisy planu zawarte w§ 10 dotyczace zaopatrzenia wwode oraz § 5 ust. 4 dotyczace
zapewnienia ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

2. Wymogi ol<res'1one w art. 1 ust. 3 ustawy, polegajace na tym, ze ustalajqc przeznaczenie tereno'w lub
okreslajqc potencjalny sp0s0'b zagospodarowania i korzystania zteren0'w, organ wazy interes publiczny
i interesy prywatne, w tym zglaszane w postaci wnios/c0'w i uwag, zmierzajqce do ochrony istniejqcego stanu
zagospodarowania teren0'w, jak izmian wzakresie ich zagospodarowania, a takze analizy ekonomiczne,
srodowiskowe i spoleczne - zostaiy speinione poprzez poszanowanie prawa wlasnosci iistniejacego
zagospodarowania przy fonnuiowaniu ustalefi przygotowywanego projektu planu miejscowego.

Do przedmiotowego planu wtrybie art. 17. pkt 1 ustawy o pizp zostai zgioszony jeden wniosek. Przed
terminem okreslonym wogioszeniu 0 przystapieniu do sporzadzania planu rowniez ziozony zostal jeden
wniosek.

Na potrzeby opracowanego projektu planu zostaia przygotowana prognoza skutkow finansowych
uchwalenia planu miejscowego, wktorej dokonano oceny wpiywu przyjecia planu na dochody iwydatki
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gminy. Prognoza zostaia opracowana zgodnie z § 11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na potrzeby projektu planu zostaia przygotowana prognoza oddziaiywania na srodowisko, wktorej
dokonano oceny wptywu ustalefi planu na érodowisko, zgodnie zwymogami izakresem okreélonym
w obowiazuj acych przepisach prawa.

3. Wymogi okreslone wait. lust. 4ustawy, polegajace na tym, ze wprzypadku sytuowania nowej
zabudowy, uwzglednienie wymagafl Iadu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenia oraz
walorow ekonomicznych przestrzeni nastepuje poprzez:

1) ksztallowanie struktur przestrzennych przy uwzglgdnieniu dqzenia do minimalizowania
transportochionnoéci ukiadu przestrzennego — zostaty speinione poprzez przypisanie w zaleznosci od rangi
iznaczenia drogi, odpowiedniej klasy technicznej, zgodnej zrozporzadzeniem; rozmieszczenie okreslonych
w planie funkcji, zwiazanych z przeznaozeniem terenow, warunkowane byio sasiedztwem iklasa techniczna
istniejacego uktadu drogowego, tak aby zapewnié optymalne wykorzystanie drog, przy jednoczesnym
minimalizowaniu uciazliwosci powodowanych w szczegolnosci poprzez transport sarnochodowy;

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposob umozliwiajqcy mieszkaricom wykorzystanie
publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego érodka transportu - na obszarze planu nie przewiduje
sie; przeznaczenia terenu pod zabudowe mieszkaniowa;

3) zapewnianie rozwiqzari przestrzennych, uialwiajqcych przemieszczanie si¢ pieszych i rowerzystow
zostaiy speinione poprzez wprowadzone w § 11 uchwaly dopuszczenia realizacji takich rozwiazafi;

4) dqzenie do planowania ilokalizowania nowej zabudowy zgodnie zzasadq zrownowazonego rozwoju
iposzanowania iadu przestrzennego - zostaty spetnione poprzez okreslenie linii zabudowy, wielkosci
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaiki lub terenu, w tym udziaiu powierzchni biologicznie
czynnej, atakze wysokosci projektowanej zabudowy oraz geometrii dachow, oraz poprzez kierowanie sie
dostepnoscia i mozliwoscia uzbroj enia terenow w infrastrukture techniczna, i drogowa.

4. Zgodnosé zwynikami analizy, o ktorej mowa w art. 32 ust. 1, wraz z data uchwaiy, o ktorej mowa
w art. 32 ust. 2 ustawy oraz sposob uwzglednienia uniwersalnego projektowania:

1) Wlipou 2018roku zostaia sporzadzona ,,Ana1iza zmian wzagospodarowaniu przestrzennym miasta
Gliwice w celu oceny aktualnosci Studium i planow miejscowych", w ktorej przeanalizowano zmiany w latach
2014-2018. Na podstawie wnioskow wynikajacych zww. analizy wdniu 8 listopada 2018 r. Rada Miasta
Gliwice podjeia uchwate numer XLI/905/2018 wsprawie aktualnosci Studium uwarunkowari ikierunkow
zagospodarowania przestrzemego miasta Gliwice imiejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
z ktérej wynika, ze obecnie obowiazujace na terenie opracowania plany miejscowe sa aktualne. Jednoczesnie
zwnioskow przedmiotowej analizy wynika, ze mozliwe jest rowniez podjecie uchwai wsprawie zmiany
planow nie ujetych w harmonogramie sporzadzania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
ustalonym w analizie oraz, ze sporzadzanie nowych planow dla niewielkich obszarow, w zwiazku ze ztozonymi
wnioskami 0 zmiane przeznaczenia terenu, powinno byé realizowane sukcesywnie, w miare potrzeb
i mozliwoéci.

Opracowany projekt planu jest zgodny z wynikami ,,Ana1izy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta Gliwice w celu oceny aktualnoéci Studium i planow miejscowych“.

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza ustalenia zgodnie zzasadami
uniwersalnego projektowania poprzez zapisy ustalajace parametry obiektow budowlanych, ktore uwzgledniaja,
przepisy zzakresu budownictwa minimalizujace barieiy architektoniczne iumozliwiajace oraz ulatwiajace
dostep dla osob ze szczegolnymi potrzebami. Wyznaczone wplanie nieprzekraczalne Iinie zabudowy
nie dotycza podjazdow dla niepelnosprawnych. Na terenie planu okreslono dodatkowo obowiazek zapewnienia
stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych wkarte parkingowa.
Ponadto dopuszcza sie lokalizacje innych niz ustalone planem elementow ukiadu komunikacyjnego.

Projekt planu uwzglednia takze uniwersalne projektowanie poprzez zastosowanie techniki opisu
i prezentacji graficznej w formic uzytecznej dla wszystkich.

5. Wplyw na finanse publiczne, w tym budzet gminy.
Na podstawie analizy prognozy skutkow finansowych uchwalenia przedmiotowego planu nalezy stwierdzié,
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iz bilans wydatkow idochodéw gminy jest dodatni, co wskazuje, ze przeksztaioenia planistyczne
wprowadzone w projekcie planu sa opiacalne W uj eciu ekonomicznym.

Procedura formalno—prawna zostaia przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0
planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z pézn. zm.) oraz
w zakresie przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie z ustawa
o udostepnianiu informacji 0 érodowisku i jego ochronie, udziale spoieczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziaiywania na érodowisko zdnia 3 pazdziernika 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. Z2021 r.,
poz. 247).

W dniach 19-29 czerwca 2020 r. projekt ww. planu zostai rozes1any do opiniowania i uzgodniefi.
Otrzymano negatywne opinie Komendy Wojewédzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach oraz
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony 8rodowiska w Katowicach z uwagi na brak zapisow dotyczacych
zakazu lokalizacji zakiadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii. Projekt planu
nie zosta1 ponownie wysiany do KWPSP oraz W108 z uwagi na skorygowanie zapisow zgodnie z uwagami
organow opiniujacych. Jednoczesnie nie uzyskano uzgodnienia od Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego oraz
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych iAutostrad. W dniu 13 lipca 2020r. skorygowany projekt planu zostai
ponownie przekazany do ULC iuzyskat brakujace uzgodnienie. Nastepnie w dniu 7 sierpnia 2020r. projekt
zostai ponownie wysiany do Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
iAutostrad, jednak nie uzyskai uzgodnienia od GDDKiA. W dniu 29 wrzesnia 20201:. projekt po dokonaniu
korekty zostai po raz kolejny wysiany do Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach oraz Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych iAutostrad i uzyskai uzgodnienia.

Zgodnie z obowiazujacym trybem formalno-prawnym, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodniefi,
projekt zostai wyiozony do publicznego wgladu w dniach od 10 grudnia 2020r. do 30 grudnia 2020r.

Dyskusja publiczna odbyia sie w dniu 17 grudnia 20201:. w trybie online. W obligatoryjnym terminie, tj. do
dnia 13 stycznia 2021r. wpiyneiajedna uwaga do powyzszego planu, ktora nie zostata uwzgledniona.

W projekcie planu nie wyznaczono wskazanych wart. 15 ust.2pkt 4, 7i 11 ustawy oplanowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow — ze wzgledu na brak przesianek do ustalenia takich
zasad ochrony,

- granic obszarow szczegolnego zagrozenia powodzia oraz granic obszarow zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych — ze wzgledu na nie wystepowanie w granicach obszaru planu,

- obiektow oraz terenow podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody— ze wzgledu na
nie wystepowanie w granicach obszaru planu, -

- granic krajobrazow priorytetowych okreslanych w audycie krajobrazowym z uwagi na nie sporzadzenie
ww. audytu przez organy samorzadu wojewodztwa,

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow — ze wzgledu na
brak przestanek do ustalenia takiego zagospodarowania.

Rozwiazania przyjete wprojekcie planu sa zgodne zkierunkami zagospodarowania przestrzennego
okreslonymi w Studium uwarunkowafi i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwaia
nrXXXI/956/2009 Rady Miejskiej wG1iwicach zdnia 17 grudnia 2009 r.), ktore dla terenow objetych
projektem planu przewiduja zabudowe usiugowo - produkcyjna (UP) oraz ulice giowne (G). Oznaczenie
wprojekcie planu symbolem KDGP terenu wskazanego w Studium jako ulica giowna wynika zdecyzji
Wojewody 8laskiego zdnia 27 wrzesnia 2005 r. znak: RR-AU.II/JH/5344/1-7/05 oustaleniu lokalizacji
autostrady piatnej A-1 na odcinku od wez1a,,Maciejow” w Gliwicach do wezia ,,Sosnica” w Gliwicach wraz
zweziem zautostrada A-4, ktora zostaia utrzymana w mocy decyzja Ministra Infrastruktury z dnia
24 pazdziernika 2006 r. Nr BP7-025-9-614/06/ 189 (zwana dalej decyzja ZRID). Przedmiotowy teren zajety
zostat pod iacznice wezia autostradowego ,,G1iwice-Sosnica” wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca.

Opracowanie wyczerpuje zakres merytoryczny wynikajacy z obowiazujacych przepisow, a takze speinia cel,
jakiemu ma shlzyé — okresla przeznaczenie terenow objetych jego granicami oraz wskazuje sposoby ich

. 7..
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mozliwego zagospodarowania. Przedstawiony projekt planu zapewnia mozliwosé ksztahowania iadu
przestrzennego ipozwoli na prawidiowe funkcjonowanie irozwoj fragmentu dzielnicy, dla ktérego zostai
opracowany.

Powyzsze oznacza, Ze przedmiotowy projekt planu speinia warunki pozwalajace na przedstawienie go
Radzie Miasta W celu uchwalenia i, ze podjecie przedmiotowej uchwa1y jest zasadne.
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