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w Sp1f§§1§'i§‘;§§I1j_Q[1]-_}}Q1{Y§f§1§{;,I]fl§1[j}§§12_§IX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 wrzeénia 2020 r. w sprawie
przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmujqcego czegéé dzielnicy Labgdy, poloionq na poludnie 0d linii kolejowej i na zachéd 0d ul.

Portowej

k.<.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekstjednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z péin. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§1. Dokonuje si<; zmiany uchwaly numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 wrzeénia 2020 r.
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszam obejmujqcego czqéé dzielnicy Lab¢dy, po1oZonq na poludnie od linii kolejowej ina zachéd 0d ul.
Portowej, polegajqcej na skorygowaniu granicy obszam objgtego sporzqdzeniem planu, poprzez powiqkszenie
0 teren po1oiony na zachéd od ul. Zamkowej do granic miasta.

§2. Zahqcznik graficzny do uchwa1y numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 wrzeénia 2020 r.
zastegpuje sic; zaiqcznikiem graficznym do niniejszej uchwaly.

§3. Poz0sta1e postanowienia uchwa1y numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 wrzeénia 2020 r.
nie ulegajq zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 5. Uchwa1a wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia.
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Uzasadnienie
Przedmiotem projektu uchwaty jest powiekszenie granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujqcego czesé dzielnicy Labedy, poioionq na po1udnie od linii
kolejowej i na zachéd od ul. Portowej sporzqdzanego na podstawie uchwaty numer XIX/369/2020. Rady Miasta
Gliwice z dnia 24 wrzesnia 2020 r .

Przedmiotowy obszar zmiany zlokalizowany jest w bezposrednim sqsiedztwie terenéw us1ugowo -
przemyslowych p010Zonych wSta1ych Labedach oraz wzd1uZ drogi krajowej nr 88ibedzie stanowi1
kontynuacje tej funkcji na terenie Labed. Propozycja lokalizacji nowych terenéw uslugowo-produkcyjnych
w zachodniej czesci dzielnicy Labedy pojawila sie juZ po rozpoczeciu procedury opracowania nowego planu na
podstawie uchwaiy nr XIX/369/2020.

Zmiana ww. uchwaiy, polegajqca na skorygowaniu granicy obszaru objetego sporzqdzeniem planu poprzez
wlqczenie terenu polozonego na zachéd od ul. Zamkowej do granic miasta, pozwoli na stvvorzenie atrakcyjnego
pod wzgledem gospodarczym obszaru, sluzqcego rozwojowi aktywnosci przemysiowej oraz stworzeniu
dogodnych warunkow do prowadzenia dzia1alnos'ci gospodarczej.

Obowiqzujqce Studium uwamnkowafi ikierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, jako
kierunek zagospodarowania dla ww. terenu wskazuje tereny zieleni zmozliwosciq lokalizacji ushlg, wtym
parkingi i garaze. Poniewai ww. zamierzenie inwestycyjne jest niezgodne z ustaleniami Studium, réwnoczesnie
konieczna jest zmiana fragmentu ,,Studium” na przedmiotowym terenie.

Biorqc pod uwage powyisze, zmiana uchwa1y numer XIX/369/2020, dotyczqca terenu wskazanego na
zaiqczniku graficznym do niniejszej uchwa1y, jest zasadna.
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