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/ 2 proébq 0 poinformowanie pozostaiych
zainteresowanych oséb /

W odpowiedzi na petycje mieszkaficéw ulic Mysliwskiej
17, 19, 21, 23 oraz Harcerskiej 6a, 6b, 8a, 8b z dnia
28.02.2018 r. w sprawie moiliwosci dalszego dzieriawienia
ogrédkéw przydomowych oraz wstrzymania decyzji 0 budowie
w tym miejscu nowych budynkéw mieszkalnych informuje, 2e:

- Teren pomiedzy ulicami Mysliwskq i Harcerskq,
obejmujqcy dziaiki nr 211, 212, 213, 214, 215 i 216,
obreb Szobiszowice 0 iqcznej powierzchni uzytkowej
4 512, 00 m2 zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczony
pod budownictwo mieszkaniowe. Ze wzgledu na
poioienie i uzbrojenie stanowi atrakcyjnq lokalizacje
inwestycji. Sprawdzono, ie jest moiliwa zabudowa
nieruchomoéci budynkami mieszkalnymi 0 wysokosci
dostosowanej do budynkéw sqsiednich, w ktérych
powstaioby ok. 36 mieszkafi komunalnych. Naieiy
nadmienié, ie kaidej budowie towarzyszy projekt
Zagospodarowania terenu zieienia_ urzqdzonq oraz
miejscami postojowymi dla samochodéw;

o Obecnie czesé nieruchomoéci gruntowej zostaia
wydzieriawiona pod rekreacyjne ogrédki przydomowe
oraz tymczasowe obiekty budowlane. Zawartych jest 31
uméw dzieriaw, ich zakoriczenie nastepuje w dniu 31
paidziernika 2018 roku. Tylko niewielka czeéé
funkcjonujqcych ogrédkéw przydomowych jest
zadbanych. La_cznie na przedmiotowym terenie
postawionych zostaio samowolnie 26 obiektéw
tymczasowych (17 wiat i altan oraz 9 garaiy
blaszanych). Ponadto nieruchomosé bezumownie
wykorzystywana jest przez wspélnoty mieszkaniowe
przy ul. Mysliwskiej 17, 19, 21, 23 oraz Harcerskiej 6a,
6b, 8a, 8b na miejsca gromadzenia odpadéw
i na parkowanie samochodéw. Biora_c pod uwage
istniejqcy sposéb Zagospodarowania terenu trudno
uznaé go za estetyczny i racjonalny.
Poclsumowujqc, informuje, Ze petycja Pafistwa nie

zostaia uwzgledniona, gdyi w chwili obecnej jest ona
bezprzedmiotowa. Decyzja w sprawie dalszego sposobu
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Zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci oraz
ewentualnego przysta_pienia do realizacji zadania budowy
budynkéw mieszkalnych zostanie podjeta po zakoriczeniu
obowiqzujqcych uméw dzieriaw ogrédkéw przydomowych, czyli
po 31 paidziernika bie2a_cego roku.
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Pouczenie :
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o petycjach sposéb zaiatwienia petycji nie moie
byé przedmiotem skargi.

Kopia:
- DYR.
- ZGM a/a


