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Aktualny stan realizacji podjętych uchwał Rady Miasta dotyczących przystąpienia do 

sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwał 

dotyczących przystąpienia do zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



Omówienie aktualnego stanu realizacji inwestycji drogowych (przebudowy) ulic: Piaskowa- 

Świerkowa-Palmowa w związku z planowanymi inwestycjami budowy łączników pomiędzy 

ulicami Dołowa - Tulipanów, Dołowa–Piaskowa. 

  



Aktualny stan realizacji inwestycji Budowa  AQUAPARKU w Tychach. 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

Tychach w rejonie ul. Browarowej. 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/........../2013 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 29 sierpnia  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Tychach w rejonie ul. Browarowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr 

0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami i lokalami użytkowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu 

przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, 

 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w 

rejonie ul. Browarowej, oznaczonej jako działki nr: 1885/91 o pow. 804 m
2
, 1886/91 o pow. 809 m

2
, 

1887/91 o pow. 796 m
2
, 1888/91 o pow. 797 m

2
, 1889/91 o pow. 778 m

2
, 1890/91 o pow. 760 m

2
, 

1891/91 o pow. 444 m
2
, 1892/91 o pow. 811 m

2
, 1893/91 o pow. 776 m

2
, 1894/91 o pow. 768 m

2
, 

1895/91 o pow. 774 m
2
, 1896/91 o pow. 767 m

2
, 1897/91 o pow. 761 m

2
, 1898/91 o pow. 572 m

2
, 

1899/91 o pow. 301 m
2
, 1900/91 o pow. 300 m

2
, 1901/91 o pow. 298 m

2
, 1902/91 o pow. 1618 m

2
, tj. 

o łącznej pow. 12.934 m
2
, zapisanej w KW nr KA1T/00066764/3 Sądu Rejonowego w Tychach jako 

własność Gminy Miasta Tychy - zgodnie z załącznikiem mapowym. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

(Uchwała Nr XXXIII/………/13 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Tychach w rejonie ul. Browarowej. 

Planuje się zbycie poszczególnych działek wraz z udziałem w działkach przewidzianych pod drogi 

dojazdowe. Zgodnie z aktualnym stanem zagospodarowania działki są niezabudowane, 

nieogrodzone, porośnięte zielenią nieurządzoną. Na działkach nr 1888/91, 1895/91, 1896/91 

występują pozostałości po boisku; działki nr 1885/91, 1889/91, 1890/91, 1891/91, 1898/91 z 

istniejącym drzewostanem; działki nr 1899/91, 1990/91, 1901/91, 1902/91 stanowić będą drogi 

dojazdowe i zostaną zbyte w stosownych udziałach. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią 

tereny placówki oświatowej, tereny mieszkaniowe, tereny niezabudowane i leśne oraz tereny browaru; 

w odległości ok. 300 m przebiega linia kolejowa. Dla niniejszej nieruchomości brak jest planu 

zagospodarowania przestrzennego, możliwość zagospodarowania rozstrzygana jest w drodze decyzji 

ustalającej warunki zabudowy. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę 

50.000 euro, stąd też zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia  

11 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi – 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

Tychach przy ulicy Dziewanny. 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/............/2013 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 29 sierpnia  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Tychach przy ulicy Dziewanny. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę  

Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po 

zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów 

Publicznych, 

 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

 

§ 1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy 

ulicy Dziewanny, oznaczonej jako działka nr: 3130/27 o pow. 1313 m
2
, zapisanej w KW  

nr KA1T/00000269/3 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy - zgodnie  

z załącznikiem mapowym. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

(Uchwała Nr XXXIII/…………../13 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Tychach przy ulicy Dziewanny. 

Planuje się zbycie działki nr 3130/27 w trybie przetargu. Zgodnie z aktualnym stanem 

zagospodarowania działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta niską zielenią. Najbliższe 

otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla terenu, na 

którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego; zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego działka nr 3130/27 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z usługami stopnia podstawowego.  

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę 50.000 euro, stąd też zgodnie  

z Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi – podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w 

Tychach w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż. 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/............/2013 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 29 sierpnia 2013  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Tychach w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę  

Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po 

zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów 

Publicznych, 

 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

 

§ 1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tychach  

w rejonie ul. Spacerowej i Małej Alei Róż, oznaczonej jako działki nr: 786/69 o pow. 930 m
2
, 787/69  

o pow. 929 m
2
, 788/69 o pow. 929 m

2
, 789/69 o pow. 929 m

2
, 790/69 o pow. 1230 m

2
, 791/69  

o pow. 1178 m
2
, 792/69 o pow. 1194 m

2
, 793/69 o pow. 1122 m

2
, 794/69 o pow. 1173 m

2
, 796/69  

o pow. 3229 m
2
, tj. o łącznej pow. 12.843 m

2
, zapisanej w KW nr KA1T/00036038/6 Sądu 

Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta Tychy - zgodnie z załącznikiem mapowym. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

(Uchwała Nr XXXIII/…………../13) 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Tychach w rejonie ul. Spacerowej  

i Małej Alei Róż. Planuje się zbycie poszczególnych działek wraz z udziałem w działkach 

przewidzianych pod drogi dojazdowe. Zgodnie z aktualnym stanem zagospodarowania działki są 

niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte zielenią nieurządzoną. Na działce nr 790/69 zakrzewienia 

(samosiejki); działka nr 796/69 stanowić będzie drogę dojazdową i zostanie zbyta w stosownych 

udziałach. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe, ogródki działkowe. 

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ulic: Grota Roweckiego i Korczaka działek objętych niniejszą uchwałą oznaczony jest 

symbolem 2MN i 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca, z dopuszczeniem wewnętrznej obsługi komunikacyjnej oraz sieci  

i urządzeń infrastruktury technicznej; teren działki nr 796/69 – oznaczony jest w planie jako teren dróg 

publicznych, droga dojazdowa. 

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę 50.000 euro, stąd też zgodnie  

z Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi – podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w Tychach przy ulicy Zimorodków. 

 

 

Uchwała Nr XXXIII/............/2013 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 29 sierpnia 2013  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych  

w Tychach przy ulicy Zimorodków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę  

Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po 

zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów 

Publicznych, 

 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

 

§ 1 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Tychach 

przy ulicy Zimorodków, oznaczonych jako działki nr: 4773/90 o pow. 842 m
2
, 4774/90 o pow. 852 m

2
, 

4777/90 o pow. 942 m
2
 i 4778/90 o pow. 940 m

2
 zapisanych odpowiednio w KW KA1T/00051783/4, 

KA1T/00003678/4 i KA1T/00050144/6 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność Gminy Miasta 

Tychy wraz z udziałem w działce drogowej oznaczonej nr 4779/90 o pow. 917 m
2
 zapisanej w księdze 

wieczystej KA1T/00050159/4 jako współwłasność Gminy Miasta Tychy w 4/6 części - zgodnie  

z załącznikiem mapowym. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

(Uchwała Nr XXXIII/…………../13 

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży położone są w Tychach przy ulicy Zimorodków. 

Planuje się zbycie poszczególnych działek w trybie przetargu. Zgodnie z aktualnym stanem 

zagospodarowania działki są niezabudowane i nieogrodzone. Najbliższe otoczenie nieruchomości 

stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Mąkołowiec, 

działki objęte niniejszą uchwałą oznaczone są symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej. 

Wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości łącznie przekracza kwotę 50.000 euro, stąd też 

zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/856/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi – podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu 

wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym oraz budową urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/708/2001 z dnia 

27.09.2001 r. 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/............/13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

 

w sprawie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym oraz budową urządzeń infrastruktury 

technicznej oraz uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/708/2001 z dnia 27.09.2001 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 146 ust. 2, art. 

98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 

651, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw 

Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§ 1 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego podziałem geodezyjnym w wysokości 25% różnicy między wartością jaką 

nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale.  

§ 2 

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 25% różnicy między 

wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,  

a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.  

§ 3 

Uchylić uchwałę Rady Miasta Tychy nr 0150/708/2001 z dnia 27 września 2001 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

  



Uzasadnienie 

(Uchwała Nr XXXIII/............../13) 

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty jest zobowiązany zapłacić 

gminie, jeżeli wzrasta wartość jego nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury 

technicznej, które zostały wybudowane z udziałem środków gminnych lub środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Obowiązek ten 

wynika z przepisu art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Budowa urządzeń infrastruktury 

technicznej obejmuje budowę drogi, wybudowanie urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Do ustalenia opłaty adiacenckiej 

przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale Rady Miasta, obowiązującą w dniu w którym 

stworzono warunki do korzystania z wybudowanych urządzeń. Wysokość stawki procentowej wynosi 

nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Opłatę adiacencką ustala się  

w drodze decyzji w terminie 3 lat każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia 

nieruchomości do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Drugim rodzajem opłaty 

adiacenckiej to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty, który wniósł opłaty roczne za cały 

okres użytkowania tego prawa jest zobowiązany zapłacić gminie, jeżeli wzrasta wartość jego 

nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na jego wniosek. Do ustalenia opłaty 

adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale Rady Miasta, wysokość stawki 

procentowej wynosi nie więcej niż 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed 

podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale. Opłatę adiacencką ustala się w drodze 

decyzji w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się 

ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w 

sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których 

czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata. 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/............/ 13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia 
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres 
dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego 
oraz Komisję Finansów Publicznych, 

  

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmienia się treść pkt. 9 i 29 
poprzez nadanie im treści: 

L.p. Cel dzierżawy 
Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 
przeznaczona do 
oddania  
w dzierżawę 

Położenie 
nieruchomoś
ci 

Księga wieczysta 

  9 

- pod działalność 
  usługową, 

- na cele 
  magazynowe, 

- pod dojazd 

- działka nr 906/33 
  o pow. 759 m

2
, 

  zabudowana 
- działka nr 905/33 
  o pow. 9 m

2
   

- budynek 
  warsztatu 
  o pow. 98,26 m

2
, 

- wiata o pow. 60 m
2
, 

- 160 m
2
  

ul. Kościelna 

KA1T/00065103/5 

 

KA1T/00065103/5 

 

29 

pod ogród 
przydomowy,    
pod dojście               
i dojazd 

działka nr 424/53 
o pow. 370 m

2
 

280 m
2
 ul. Szkolna KW 256 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



Uzasadnienie 

(Uchwała Nr XXXIII/........./13) 

Zmiana spowodowana jest błędnym podaniem powierzchni gruntu przeznaczonego                              

do wydzierżawienia na cele dojazdu w pkt 9 oraz błędnym podaniem  numeru działki i numeru KW      

w pkt 29 Uchwały nr XXXII/658/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 

własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.  
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/............/ 13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, 

których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102poz. 651, z późn. zm.), na wniosek 

Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego 

oraz Komisję Finansów Publicznych, 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

na czas oznaczony do 3 lat zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

(Uchwała Nr XXXIII/........./13) 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) „zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.” W myśl art. 18 

ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, 

poz. 1591, z późn. zm.) „uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość”. Nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1  do uchwały - dzierżawione były 

przez ten sam podmiot przez okres do 3 lat bądź dłuższy  (po zsumowaniu wszystkich dotychczas 

zawieranych umów), zatem zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miasta. 

 

  



Załącznik do Uchwały 

Nr XXXIII/......../13 

Rady Miasta Tychy 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

 

 

NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczone po raz kolejny do oddania w dzierżawę na czas 

oznaczony do 3 lat.  

 

 

Lp. Cel dzierżawy 
Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

przeznaczona 

do oddania 

w dzierżawę 

Położenie 

nieruchomości 
Księga Wieczysta 

1 pod dojście  
działka nr 4468/26 

o pow. 72 m
2 10 m

2 
ul. Honoraty KA1T/00034993/4 

2. na cele handlowe 
działka nr 3392/24 

o pow. 1084 m
2
 

40 m
2
 

ul. Rodzeństwa 

Krzyżowskich 
KA1T/00018758/7 

3 na cele handlowe  
działka nr 5267/33  

o pow. 16271 m
2
 

10 m
2
 ul. Czarnieckiego  KA1T/00016201/4 

4 

 na cele handlowe  

 pod „ogródek 
letni”, 

 pod dojście 

działka nr 1971/83 

o pow. 2684 m
2
 

154,30 m
2
 

al. Marszałka 

Piłsudskiego  
KA1T/00002067/1 

5 

na cele ogrodu 

przydomowego, 

dojazdu oraz dojścia 

działka nr 1338 

o pow. 34 m
2
 

34 m
2
 ul. Obywatelska KA1T/00018159/8 

6 

na cele miejsc 

postojowych 

ogólnodostępnych 

działka nr 1384/51 

o pow. 9935 m
2
 

985 m
2
 ul. Metalowa KA1T/00032944/2 

7 na cele rolne 

działka nr 3260 

o pow. 617 m
2
 

działka nr 3261 

o pow. 2260 m
2
 

działka nr 3262 

o pow. 352 m
2
 

działka nr 3263 

o pow. 1165 m
2
 

działka nr 3270 

o pow. 867 m
2
 

działka nr 3269 

o pow. 5133 m
2
 

10394 m
2
 ul. Żorska 

KA1T/00002595/1 

 

KA1T/00002595/1 

 

KA1T/00042205/3 

 

KA1T/00042205/3 

 

KA1T/00042205/3 

 

KA1T/00042205/3 

 

8 
pod ogród 

przydomowy 

działka nr 3823/20 

o pow. 306 m
2 40 m

2 ul. Hańczy - 

Jagodowa 
KW 18758 



9 
pod miejsce 

parkingowe 

działka nr 3823/20 

o pow. 306 m
2 16 m

2 
ul. Hańczy  KW 18758 

10 
pod ogród 

przydomowy 

działka nr 3431/187        

o pow. 13 m
2 13 m

2 
ul. Jedności 

KA1T/00007537/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu 

użytkowego na okres kolejnych 3 lat. 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/............/13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego 

na okres kolejnych 3 lat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.), na 

wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i 

Ładu Przestrzennego oraz Komisje Finansów Publicznych. 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego, o łącznej powierzchni 31,10 m
2
 

z panią Agnieszką Lorek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Komnata Solna „Alicja” Agnieszka 

Lorek, ul. Gen. Andersa 22, 43-100 Tychy, znajdującego się w obiekcie sportowym w Tychach, przy 

ul. Andresa 22, z przeznaczeniem na prowadzenie groty solnej, na okres kolejnych 3 lat tj. od dnia  

1 sierpnia 2013 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy  

§ 2 

Za wykonanie Uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

(Uchwała Nr XXXIII/............../13) 

Przedłużenie okresu dzierżawy na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 43 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/563/08 Rady Miasta Tychy z dnia  

27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej  

i Jaroszowickiej. 

 

 

UCHWAŁA Nr XXXIII/………./13 

RADY MIASTA TYCHY 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/563/08 Rady Miasta Tychy  

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej  

i Jaroszowickiej  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), na wniosek 

Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, 

 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

 

§ 1 

1. Dokonać zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/563/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej, polegającej na zmianie: 

a) granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej planem; 

b) nazwy planu na „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic: Rymarskiej, Jaroszowickiej i linią Lasu Jasień w Tychach”. 

 

2. Zmienione granice obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu, o której 

mowa w ust. 1, wskazano na załączniku graficznym w skali 1 : 5 000, stanowiącym integralną 

część niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie: 

(Uchwała Nr XXXIII/………/13) 
 
Przedmiotowa zmiana granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej 

zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XXV/557/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r., polega na 

włączeniu do zakresu niniejszego planu południowej części obszaru ograniczonego od strony 

południowo-zachodniej ulicą Jaroszowicką (do skrzyżowania z ul. Kościelną) oraz od strony 

wschodniej projektowaną drogą przebiegającą wzdłuż użytków leśnych, tj. linii Lasu Jasień.  

 

Opracowanie projektu obsługi komunikacyjnej dla terenu objętego sporządzeniem planu zgodnie  

z Uchwałą Nr 0150/XXV/557/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. wykazało, że  

w obszarze tym brak jest przestrzennych możliwości poprowadzenia drogi publicznej na kierunku 

wschód-zachód, łączącej ulicę Jaroszowicką z projektowaną drogą wzdłuż linii lasu, która realizowana 

będzie na mocy ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Możliwość poprowadzenia drogi 

pojawia się na terenie nie objętym wyżej wymienioną uchwałą, w związku z czym, przyjęcie 

racjonalnych i prawidłowych rozwiązań komunikacyjnych wymaga powiększenia granic opracowania  

w kierunku południowym.  

 

Dodatkowo korekta granic planu ma na celu: 

1. ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, przy uwzględnieniu: 

a) istniejącej struktury własnościowej i geometrii działek, 
b)  lokalizacji terenu w strukturze miasta, tj. w strefie podmiejskiej,  
c) położenia w sąsiedztwie terenów otwartych,  
d) złożonych wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych na cele budowlane, 
e) charakteru istniejącej zabudowy w obszarze objętym planem i jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, 
  z uwagi na zainteresowanie realizacją na tym obszarze inwestycji z zakresu zabudowy 

mieszkaniowej, będącą skutkiem wydanych decyzji administracyjnych (warunków zabudowy, 

pozwoleń na budowę); 

2. ochrony kompleksu leśnego, tj. Lasu Jasień bezpośrednio sąsiadującego od strony wschodniej  

z terenami otwartymi w dolinie rzeki Mlecznej, dla których obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXI/465/12 Rady Miasta Tychy z dnia 30 

sierpnia 2012 r.   

 

Obszar objęty niniejszą uchwałą, od strony zachodniej graniczy z terenami, dla których: 

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXVI/576/13 Rady 

Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej 

i Długiej w Tychach) - przeznaczając tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

- sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr VII/105/11 

Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach. 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, tereny te 

wskazane są, jako obszary: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej, usług społecznych z zielenią urządzoną oraz lasów. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



Protest mieszkańców miasta wobec planów przedłużenia w obecnie planowanym kształcie ul. 

Obywatelskiej do ul. Żwakowskiej (droga KDZ[14]) przewidzianych w projekcie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. 

 

  



 

 

  



 

 

  



Wnioski strony społecznej w odniesieniu do planów przedłużenia ulicy Obywatelskiej do  

ul. Żwakowskiej (droga KDZ[14]) przewidzianych w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy. 

 

  



 

 

  



 

 

  



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”. 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/............/13 

RADY MIASTA TYCHY 
 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 
zm.) oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Nr 0150/VIII/208/07 Rady 
Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, na wniosek Prezydenta Miasta, po 
zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy". 

§ 1 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
 
1) załącznik nr 1 - zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy", obejmująca tekst studium wraz z mapą „Synteza uwarunkowań 
zagospodarowania przestrzennego” oraz „Rysunek studium”. 
 
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu zmiany studium, nieuwzględnionych i w części nieuwzględnionych przez Prezydenta 
Miasta Tychy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Uzasadnienie 
(Uchwała Nr XXXIII/............/13 

Uchwałą Nr 0150/VIII/208/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. Rada Miasta Tychy postanowiła o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tychy”, zwanej dalej zmianą studium, w granicach administracyjnych miasta. 

Dotychczas obowiązujące studium, przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 
18 grudnia 2002 r., zostało sporządzone w oparciu o przepisy nieobowiązującej już ustawy z 1994 r.  
o zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dokumentu wprowadzone Uchwałami Rady Miasta 
Tychy: Nr 0150/XXXIII/622/05 z dnia 31 marca 2005 r., Nr 0150/LI/956/06 z dnia 28 września 2006 r.,  
Nr 0150/XII/249/07 z dnia 27 września 2007 r. oraz Nr XII/238/11 z dnia 27 października 2011 r. 
dotyczyły niewielkich fragmentów obszaru miasta. Forma opracowania i zakres problematyki 
dokumentu wymagane zgodnie z art. 10 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) znacznie różnią się od wymagań 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym konieczne było dostosowanie ustaleń 
dokumentu do obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb rozwoju miasta, poprzez kompleksową 
aktualizację studium. 

W związku z datą podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, zgodnie z art. 4 
ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zasady i tryb sporządzania zmiany studium miasta określają 
przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące przed wejściem w 
życie przywołanej wyżej ustawy. 

W wykonaniu Uchwały Nr 0150/VIII/208/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. Rady Miasta Tychy, Prezydent 
Miasta sporządził projekt zmiany studium, w zakresie zgodnym z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając wymagania określone w art. 10 ust. 1, 2 i 2a oraz 
procedurę sporządzania dokumentu określoną w art. 11 ustawy. 

Ponadto projekt zmiany studium został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym 
sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń zawartych w projekcie.   

W szczególności, w toku procedury sporządzania projektu zmiany studium, Prezydent Miasta Tychy: 

- po podjęciu przez Radę Miasta Tychy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, w 
dniu 13.07.2007 r. ogłosił w prasie oraz przez obwieszczenie o możliwości składania wniosków do 
projektu dokumentu, a także zawiadomił na piśmie organy właściwe do opiniowania i uzgadniania 
projektu zmiany studium, wyznaczając miejsce i termin składania wniosków - do dnia 21.08.2007 r.; 

- ze względu na wejście w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z dniem 
15.11.2008 r.) po sporządzeniu opracowań analityczno-studialnych na potrzeby zmiany studium  
i przed przystąpieniem do sporządzania projektu dokumentu, w dniu 6.07.2010 r. ponownie ogłosił  
i obwieścił o możliwości składania wniosków do projektu zmiany studium, a także zawiadomił na 
piśmie organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany studium, wyznaczając miejsce 
i termin składania wniosków - do dnia 27.07.2010 r.; 

- rozpatrzył wnioski do projektu zmiany studium, 

- po sporządzeniu projektu zmiany studium i uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, wystąpił o uzgodnienia i opinie projektu zmiany studium, 

- po rozpatrzeniu uzyskanych uzgodnień i opinii oraz wprowadzeniu stosownych zmian do projektu 
zmiany studium, zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 29 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dnia 15.02.2013 r., ogłosił w miejscowej 
prasie, przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy oraz w Biuletynie Informacji 
Publiczne Urzędu Miasta Tychy o terminie i miejscu wyłożenia projektu zmiany studium wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, wyznaczając termin wnoszenia uwag 
do projektu. 



Projekt zmiany studium był wyłożony w okresie od 4 marca do 8 kwietnia 2013 r. W trakcie wyłożenia 
odbyło się siedem dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami -  
w dniach od 4 do 8 marca, 19 marca oraz 21 marca. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi do projektu zmiany studium 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r. Łącznie wpłynęły 344 pisma z uwagami (w 
tym 25 po ustawowym terminie). 

Prezydent Miasta rozpatrzył ww. uwagi, rozstrzygając o sposobie ich uwzględnienia Zarządzeniem 
Nr 0050/154/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, zmienionym: Zarządzeniem Nr 0050/162/13 
Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 lipca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050/190/13 Prezydenta 
Miasta Tychy z dnia 7 sierpnia 2013 r.   

Następnie, stosownie do art. 11 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Prezydent Miasta Tychy przedstawił Radzie Miasta Tychy projekt zmiany studium wraz z listą 
nieuwzględnionych oraz częściowo nieuwzględnionych uwag do uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Informacja: 

Załączniki oraz wszystkie materiały dot. nin. projektu uchwały znajdują się w osobnym pliku. 

 

 

 

 

  



Pismo pana Wojciecha Klasy dot. przestrzeni publicznej w Tychach. 

 

 

  



 

 

  



Pismo mieszkańca dot. stawki opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. 

 

 

  



Pismo mieszkanki dot. dzierżawy gruntu położonego przy ul. Piwnej w Tychach. 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



Odpowiedzi na wnioski Komisji. 
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