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BR.0012.8.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 lipca 2022 r., godz. 17.30 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych oraz gości. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Sprawy sesyjne. 

2) Sprawy bieżące – pisma. 

3) Plan Pracy komisji na II półrocze 2022 roku. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka, Naczelnik 
Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk. 

Ad 1) Sprawy sesyjne. 

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne: 

a) Projekt uchwały (druk nr 818) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
składowiska odpadów. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel poprosił Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego Iwonę Pylypenko-Wilk o zreferowanie projektu uchwały. 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Iwona Pylypenko-Wilk 
przekazała, że przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
składowiska odpadów.  

Kontynuując powiedziała, że na przedmiotowym obszarze obowiązuje obecnie przyjęty 
w roku 2011 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów 
związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4.  Sporządzony projekt 
planu, po uchwaleniu i wejściu w życie, spowoduje utratę ważności dotychczas 
obowiązującego planu miejscowego w części objętej granicami sporządzenia nowego 
planu.  

Powodem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla ww. obszaru jest zapewnienie możliwości dalszego 
rozwoju składowiska pod przyszłe potrzeby, związane z zagospodarowaniem odpadów na 
terenie należącym do Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.  

Naczelnik dodała, że równocześnie dla obszaru objętego granicami sporządzenia planu trwa 
procedura planistyczna dotycząca zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. W dniach od 9 czerwca 2022 r. do 
1 lipca 2022 r. projekt zmiany Studium był wyłożony do publicznego wglądu. Na dyskusji 
publicznej  nikt się nie pojawił. Przed przygotowaniem projektu uchwały została wykonana 
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium. Przewiduje się, 
że rozwiązania planistyczne nie będą naruszały ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice po jego zmianie. Biorąc pod uwagę 
powyższe, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
składowiska odpadów jest zasadne. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i zapytał kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 818. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) Projekt uchwały (druk nr 813) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na terenie miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Aleksandrę Wysocką o zreferowanie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy 
imienia Wojciecha Kilara. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że czynności związane 
z nadaniem nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice, usytuowanej na działce 
nr 1160 w obrębie ewidencyjnym Żerniki, stanowiącej własność gminy Gliwice, zostały 
podjęte w związku z trwającym procesem inwestycyjnym budowy domów na działkach 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz w celu realizacji zadań gminy, do 
których należy m.in.: ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

Wytypowano do upamiętnienia postaci kompozytorów polskich: Krzysztofa Pendereckiego, 
Wojciecha Kilara i Witolda Lutosławskiego. Rada Dzielnicy Żerniki pozytywnie odniosła się 
do propozycji nadania ulicy imienia Wojciecha Kilara.  

Pozytywną opinię wydała również Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Instytutu Pamięci Narodowej informując, iż upamiętnienie nie będzie naruszało przepisów 
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).  

Zastępca Prezydenta Aleksandra Wysocka wspomniała również, że rozpoczynając 
proces nazewnictwa prosiła Komisję Rozwoju Miasta i Inwestycji o wydanie opinii do 
proponowanej nazwy, wówczas Komisja przychyliła się do propozycji nazwania ulicy 
imieniem polskiego pianisty i kompozytora muzyki poważnej i filmowej - Wojciecha Kilara.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i zapytał kto 
z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 813. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) Projekt uchwały (druk nr 814) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na terenie miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Aleksandrę Wysocką o zreferowanie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy 
imienia Tadeusza Mazowieckiego. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że czynności związane 
z nazewnictwem tej drogi zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku w trakcie nadawania 
nazw ulicom i rondom dla fragmentu obwodnicy południowej i zachodniej miasta Gliwice. 
Mając na względzie przemysłowo-usługowy charakter sąsiadującego terenu, proponowano 
wówczas nazwy: Rondo Przemysłowe, Rondo Nowych Perspektyw, Rondo Produkcyjne oraz 
ul. Usługowej, Produkcyjnej i Nowych Perspektyw. 

Jednocześnie została przedstawiona propozycja nadania nazwy dla całej obwodnicy 
zachodniej, tj. od skrzyżowania z ul. Rybnicką do skrzyżowania z ul. Ignacego 
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Daszyńskiego, imienia Tadeusza Mazowieckiego, którą to Komisja Rozwoju Miasta 
i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała. 

Lokalizacja wybudowanych i projektowanych dróg w tym obszarze będzie tworzyła, wraz 
z Drogą Krajową nr 88 (aleją Jana Nowaka Jeziorańskiego), ważną arterię komunikacyjną 
całego miasta. Z uwagi na rangę tego układu drogowego zaproponowano, aby nazwami 
ulic upamiętnić właśnie postaci ważne dla budowy demokracji i tworzenia samorządności 
w Polce, tj. m.in. premiera Tadeusza Mazowieckiego. 

Zastępca Prezydenta Miasta dodała, że dla kolejnych projektowanych odcinków 
obwodnicy zachodniej będą propozycje nadania nazw ulicom imienia prof. Michała Kuleszy 
(odcinek od skrzyżowania z ul. Ignacego Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Generała 
Władysława Andersa) oraz Jerzego Regulskiego (odcinek łączący ul. Rybnicką 
z ul. Bojkowską). 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i zapytał 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 814. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

d) Projekt uchwały (druk nr 815) w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na terenie miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Aleksandrę Wysocką o zreferowanie projektu uchwały dotyczącego nadania nazwy ulicy 
imienia Tadeusza Różewicza. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że przedmiotowa droga 
usytuowana jest na działkach stanowiących własność gminy Gliwice w obrębach 
ewidencyjnym Sikornik oraz Wójtowa Wieś i jest drogą łączącą ul. Kosów z ul. Nowy Świat. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka dodała, że ze względu na związek 
poety z naszym miastem zasadne jest upamiętnienie postaci Tadeusza Różewicza 
poprzez nadanie nazwy nowo powstałej drodze. Artysta mieszkał w Gliwicach przy 
ul. Zygmunta Starego pod numerem 28, tu założył rodzinę i tutaj urodzili się jego dwaj 
synowie. W roku 1995 przyznany mu został tytuł Honorowego Obywatela Gliwic. Ponadto 
proponowana lokalizacja jest w bliskim sąsiedztwie Teatru Miejskiego, na deskach którego 
mamy okazję oglądać interpretacje dzieł poety.  

Dodatkowo wydana została pozytywna opinia Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej potwierdzająca, iż upamiętnienie osoby Tadeusza 
Różewicza nie narusza przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zgodę na 
upamiętnienie imienia wyraziła również rodzina artysty.  

Dodatkowym argumentem za nadaniem imienia Tadeusza Różewicza jest występowanie 
w okolicy nazw ulic upamiętniających inne postacie pisarzy i poetów, tj. Marka Hłaski 
i Juliusza Słowackiego. 

Na zakończenie Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wtrąciła prywatną 
dygresję mówiąc, że do tego miejsca ma wyjątkowy sentyment z uwagi na fakt, 
że czynności związane z wywłaszczeniem terenów pod budowę przedmiotowej drogi 
związane były z jej pierwszym zadaniem jako inspektora w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami, które miało miejsce ponad 20 lat temu. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz powiedziała, że w jej ocenie poeta zasłużył na bardziej 
znaczącą lokalizację niż proponowana. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka wyjaśniła, że głównym celem, 
jakim się kierowano, była bliska lokalizacja miejsca zamieszkania, istniejący Teatr, jak też 
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znajdująca się w niedalekiej odległości od Teatru Szkoła Podstawowa nr 23, której Tadeusz 
Różewicz jest również patronem.  

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i zapytał 
kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 815. 

Wynik głosowania: 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

e) Projekt uchwały (druk nr 816) w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu 
na terenie miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta 
Aleksandrę Wysocką o zreferowanie projektu uchwały dotyczącego nadania skwerowi 
nazwy „Europejski”. 

Zastępca Prezydenta Miasta Aleksandra Wysocka przekazała, że czynności związane 
z nadaniem nazwy związane są z zakończeniem prac modernizacyjnych terenu 
usytuowanego nad Drogową Trasą Średnicową. Przedmiotowy obszar położony jest 
w otoczeniu ulic: Stanisława Dubois, Aleksandra Fredry i Zwycięstwa. Zasadność nadania 
nazwy wynika z faktu, iż jest to charakterystyczne, znaczące miejsce w centrum Gliwic, 
a ukończona modernizacja spowodowała wzrost walorów reprezentacyjnych tego miejsca. 
Zastępca Prezydenta dodała, że obszar ten ma szansę pozytywnie zaistnieć w świadomości 
gliwiczan, jako atrakcyjne miejsce spacerów, wypoczynku, rekreacji czy spotkań. Warto 
przy tym dodać, że powstanie omawianej przestrzeni wynikało bezpośrednio z budowy 
Drogowej Trasy Średnicowej, które to przedsięwzięcie zostało dofinasowane ogromną 
kwotą ze środków Unii Europejskiej.  

Radny Marek Pszonak dodał, że nazwa ta podkreśli poczucie przynależności 
mieszkańców naszego miasta do Europy, jako pewnej wspólnotowej wartości, która 
w obecnych czasach jest tak istotna.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka powiedziała, że nazwa ta wzbudza jednak wiele 
kontrowersji i żałuje, że ta przestrzeń nie zachowała historii, pamięci istniejącego tam 
koryta Kanału Kłodnickiego. 

Radny Marek Pszonak powiedział, że na razie drzewka posadzone na skwerze są jeszcze 
małe, ale usytuowanie tego miejsca jest znaczące i reprezentacyjne dla centrum miasta. 
Dodał, że według niego Europa jest lub powinna być skonsolidowana i nazwa skweru 
powinna mieć wymiar jak najbardziej jednoczący. Drzewa urosną i usymbolizują rangę 
wspólnotową. 

Radny zauważył, że jak dotąd w Gliwicach brak jest przestrzeni publicznej, która 
podkreślałaby niewątpliwe poczucie przynależności mieszkańców naszego miasta do 
Europy, nie w znaczeniu wyłącznie geograficznym, ale jako pewnej wspólnoty. Dodał, 
że Gliwice są miastem o długiej i skomplikowanej historii, wyraził jednak przekonanie, 
że zarówno przeszli, jak i obecni mieszkańcy miasta, mimo iż wywodzący się z różnych 
narodów czy grup etnicznych, wyznający różne religie, czy mówiący różnymi językami, 
zawsze czuli się również Europejczykami. Dodał, że szczególnie w obliczu tragicznych 
wydarzeń, rozgrywających się obecnie w Ukrainie, powinno się poszukiwać jednoczących 
wartości. Wyraził przekonanie, że nazwa Skwer Europejski jest właśnie taką jednoczącą 
propozycją. 

Katarzyna Kuczyńska-Budka odniosła się ponownie do historii, mówiąc, że gra ona 
ogromną rolę w życiu i jednak warto o niej przypominać. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za informacje i dyskusję. 
Zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku 
nr 816. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad 2) Sprawy bieżące – pisma. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:  

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 
2021 (nr kor. UM.733029.2022 – w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

Ad 3) Plan Pracy komisji na II półrocze 2022 roku. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel przedstawił poniższe propozycje i poprosił 
radnych o przedstawienie swoich, celem dopisania i realizacji: 

• Budowa Szpitala Miejskiego - stan realizacji inwestycji, 
• Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe Gliwice – stan 

realizacji inwestycji, 
• Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji – etapy zadania – stan realizacji 

inwestycji. 

Radny Marek Pszonak przedstawił swoją propozycję: działalność i nowe inwestycje 
Spółki GAPR, czyli Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej. Poprosił 
również o powrót do problemu zalewania osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy 
ul. Bielika oraz do tematu utworzenia interaktywnej mapy Gliwic, promującej miejsca 
historyczne naszego miasta. 

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zaproponowała nazwę dla ww. tematu: -Promocja 
miejsc historycznych. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Procel podziękował za propozycje i powiedział, 
że zostaną dopisane do Planu Pracy Komisji na II półrocze bieżącego roku – (zał. do 
protokołu). 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Miasta i Inwestycji 

(-) Krzysztof Procel 
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