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Dotyc:zy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku 
nr 305, zgłoszonego w ramac:h Gllwlcklego Bud:tetu Obywatelsklego 
2021 

W odpowiedzi na Pana odwołanie dotyczące negatywnej weryfikacji 
wniosku nr 305 Informuję, że negatywna ocena wniosku została 
utrzymana. 

Odnosząc się do uwag zawartych w odwołaniu, wyjaśniam, ie 
wskazana we wniosku nieruchomość znajdująca się pomiędzy
ul. Toszecką a Kopernika może być tylko w niewielkim stopniu
wykorzystana na miejsca postojowe. Zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) zdecydowana większość 
terenu oznaczona jest jako teren zieleni urządzonej. Natomiast 
na pozostałej części działki nr 209/4, obr. Kopernik, na której Istnieje 
możliwość wykonania miejsc postojowych ( ok. 5000 m2 od strony
ul. Kopernika) w MPZP przewidziano lokalizację obiektu kubaturowego 
np. parkingu wielopoziomowego, którego realizacja byłaby zadaniem 
wieloletnim (dotyczy to ok. 3400 m2). Aktualnie nie przewiduje się 
jeszcze takiej budowy, ale - biorąc pod uwagę przeznaczenie w planie 
- Inwestycja w miejsca postojowe na tym fragmencie działki byłaby 
nieracjonalna. 

Teren na ewentualne miejsca postojowe wynosiłby ok. 480 m2 -
po zawężeniu tylko do terenu niezodrzewlonego oraz uwzględnieniu
3-metrowej strefy ochronnej dla ciepłociągu. Na takiej powierzchni 
możliwe jest usytuowanie 20 miejsc parkingowych, ponieważ trzeba 
uwzględnić wymagane przepisami minimalne wymiary mreJsca 
postojowego (2,5 m x 5 m), drogę dojazdową I dojście dla pieszych 
(minimalna szerokość 5 m). 

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dróg publicznych (a taką 
jest ul. Kopernika) istniałyby dwie możliwości ulokowania wjazdu na 
wnioskowany parking. W jednym miejscu znajduje się jednak latarnia 
uliczna nienależąca do miasta, którą trzeba by przesunąć, co - biorąc 
pod uwagę nasze doświadczenia I długość trwania odpowiednich
procedur - czyniłoby to zadanie wieloletnim. lokalizacja wjazdu
w drugim możliwym miejscu wiązałaby się z koniecznością likwidacji 
12 istniejących miejsc parkingowych. 

Biorąc poa uwagę powy2sze argumenty, po ponownej werynkaCJI 
wniosku, nie było podstaw do zmiany jego oceny. 

Z poważaniem 
,f..J. Dyrektor

L •u, '('�liwicach 
O" 

Stella Górny 

mailto:dyr@um.gllwice.pl
www.glfwlce.eu
mailto:bol@um.gllwlce.pl

	odwolanie_008_odp

