
Wykaz nr 109/2022 

Stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr PM-6045/2022 z dnia 10.06.2022 zawierający opis i warunki sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki n 84 i 85 obręb Kłodnica, położonego przy ul. Kozielskiej, stanowiącego własność miasta Gliwice. 
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razem 1,0190 ha 
 
 
 

Działki 84 i 85 obręb Kłodnica 
położone są w Gliwicach przy ul. 
Kozielskiej. W sąsiedztwie 
znajdują się tereny 
niezabudowane przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowo-
usługowe, kompleksy garaży, 
Centrum Handlowe Arena oraz 
osiedle wysokich bloków 
mieszkalnych. 
 
Przedmiotowe działki stanowią 
zwarty teren o kształcie zbliżonym 
do wąskiego, wydłużonego 
prostokąta, pokryty 
nieuporządkowaną zielenią 
z pojedynczymi drzewami. 
 
W pobliżu działek przebiega sieć 
ciepłownicza, wodociągowa, 
elektroenergetyczna, sieć gazowa 
i sieć teletechniczna. 
 
Na działkach znajduje się 
kanalizacja sanitarna ks400.  
 
Działki obciążone są 
nieograniczoną w czasie 
służebnością na rzecz  
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach:  
- działka nr 84, dla sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm 
o długości 9,41 m wraz ze strefą 
ochronną, (powierzchnia 
służebności: 31,99 m2),  
- działka nr 85, dla sieci 
kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm 
o długości 20,83 m wraz ze strefą 

Działki o nr 84, 85 obręb Kłodnica, 
położone są na terenie dwóch różnych 
planów miejscowych. 

Część działek nr 84, 85, obręb 
Kłodnica, położona jest na terenie, dla 
którego od dnia 20 grudnia 2014 r. 
obowiązuje zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta. Zmiana ta uchwalona 
została przez Radę Miasta Gliwice 
uchwałą nr XLVII/1039/2014 z dnia 
6 listopada 2014 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
19 listopada 2014 r., poz. 5957. 

W ww. zmianie planu, część działek 
nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na 
terenach oznaczonymi symbolami: 

- 3MNU - co oznacza: tereny 
mieszkaniowo - usługowe o niskiej 
intensywności zabudowy – 
istniejące; 

- 014 KDD 1/2 - co oznacza: tereny 
dróg dojazdowych, projektowanych. 

Pozostała część działek nr 84, 85, 
obręb Kłodnica, położona jest na terenie, 
dla którego od dnia 29 stycznia 2016 r. 
obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej 
i Okulickiego. Plan ten uchwalony został 
przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XII/297/2015 z dnia 17 grudnia 
2015 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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ochronną (powierzchnia 
służebności: 70,81 m2). Opis 
służebności w działach III ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla 
przedmiotowych działek. 
 
Skomunikowanie działek nr 84 
i 85 powinno odbywać się poprzez 
ul. Handlową (działka nr 86 obręb 
Kłodnica stanowiąca własność 
prywatną) do ul. Kozielskiej, po 
uzyskaniu odpowiedniego tytułu 
prawnego do nieruchomości od 
Właściciela działki nr 86. 

Śląskiego w dniu 29 grudnia 2015 r., 
poz. 7641. 

W planie tym, pozostała część działek 
nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na 
terenach oznaczonych symbolami: 

- 2MNUn, 3MNUn  –  co oznacza: 
tereny mieszkaniowo - usługowe 
o niskiej intensywności zabudowy – 
nowe; 

- 1KDD1/2  –  co oznacza: tereny dróg 
publicznych – dojazdowych. 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
www.gliwice.eu od dnia 10.06.2022 r. do dnia 01.07.2022 a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.  Osobom, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 
6 tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie tj. do dnia 22.07.2022. r. Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie. 

 
Aleksandra Wysocka 

Zastępca Prezydent Miasta Gliwice*  
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym * 

 
 


