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é ‘ UCHWALA NR .................. ..
: @'f"="- -’ RADY MIASTA GLIWICE

Y-‘\“>')1yH‘.'11

‘L "' "' ‘ " I zdnia .................... 2021 r.
11?”,

sporzqdzenia zmiany fragmentu ,,Studium uwarunkowafl i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt5 ustawy zdnia 8marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
Z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z péin. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1. Przyst¢puje sis; do sporzqdzenia zmiany fragmentu ,,Studium uwanlnkowafi ikierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” zatwierdzonego uchwa1q Rady Miejskiej w Gliwicach
Nr XXXI/956/2009 w dniu 17 grudnia 2009 r., dla obszam obejmujqcego czegéé dzielnicy Labqdy, polozonq
pomigdzy ul. Zamkowq, liniq kolejowq i granicq miasta.

§2.Integraln@ czgéé niniejszej uchwaly stanowi zaiqcznik graficzny wskali 1120000, przedstawiajqcy
granice zmiany studium.

§ 3. Wykonanie uchwa1y powierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem jej podjqcia.

ezydent Miasta
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Uzasadnienie
Przedmiotem niniejszego projektu uchwaly jest przystqpienie do sporzqdzenia zmiany fragmentu ,,Studium

uwamnkowafi i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.

Wnioskowany do zmiany w studium obszar 0 powierzchni ok. 191 ha, po1oZ0ny jest w Zachodniej cz<-;éci
Dzielnicy Labepdy.

Obecnie, w Studium jako kierunek zagospodarowania dla ww. terenu, w przewazajqcej czqéci, wskazano
tereny zieleni z moiliwoécia, lokalizacji using, w tym parkingi i garaie oraz tereny zieleni niskiej iwysokiej,
uiytkéw rolnych, sadéw, lqk i pastwisk.

Teren objqty niniejszq uchwala, jest wyjqtkowym miejscem dla stworzenie atrakcyjnego pod wzgb;-;dem
gospodarczym obszaru, sluiqcego rozwojowi aktywnoéci przemysiowej oraz stworzeniu dogodnych warunkéw
do prowadzenia dziaialnoéci gospodarczej. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest wbezpoérednim
sqsiedztwie terenéw usiugowo - przemysiowych z uksztaitowanym ukladem komunikacyjnym,
um0Zliwiajqcym szybki i sprawny transport.

Obsiuga komunikacyjna i transpoftowa realizowana bgdzie poprzez:
-autostrade; A4 (poprzez DK8 8),
-linia; kolejowq nr 137 relacji Katowice-Legnica, sqsiadujqcq zterenem objqtym wnioskiem od pélnocy

(mozliwoéé budowy bocznicy kolejowej),

-kanai Gliwicki (niedalekie sqsiedztwo Portu Gliwice).
W zwiqzku zpowyiszym, analizowany teren ma mozliwoéé jednoczesnego wykorzystania transportu

drogowego, kolejowego oraz wodnego. Dodatkowo obszar ten posiada takze iatwy dostqp do infrastruktuiy
technicznej (linie elektrenergetyczne, gazociqgi, wodociqgi itp.).

Biorqc pod uwag§ powyisze, atakze planowane procesy inwestycyjne wDzielnicy Labgdy, zachodzi
potrzeba ustalenia nowego kierunku zagospodarowania przestrzennego na ww. terenie poprzez wyznaczenie
terenéw usiugowo-przemysiowych.

Biorqc pod uwage; powyisze, podjgcie uchwaiy w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany fragmentu
,,Studium uwarunkowafi i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” jest zasadne.
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Nr korespondencji SOD UM.371 510.2021

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie przystapienia do sporzqdzenia zmiany fragmentu ,,Studium uwarunkowafi i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”

Na podstawie art. 18 ust.2pkt5 ustawy zdnia 8marca 19901". osamorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r.. poz. 713 z péin. zm.) oraz art. 9 ust. 1 w zwiqzku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z2020 roku, poz. 293 zpoin. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastegpujez

§l. Przystqpuje sic; do sporzadzenia zmiany fragmentu ,,Studium uwarunkowafi ikierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice" zatwierdzonego uchwaia, Rady Miejskiej wGliwicach
Nr XXXI/956/2009 w dniu 17 grudnia 2009 r., dla obszaru obejmujacego cz¢s'é dzielnicy Labgdy, poiozona
pomiqdzy ul. Zamkowa, linia kolejowq i granica miasta.

§2. Integralnz; czaéé niniejszej uchwaly stanowi zaiacznik graficzny wskali 1220000, przedstawiajacy
granice zmiany studium.

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza sit; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem jej podjacia.
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