OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta
Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni:
1)

uchwały nr XLV/951/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek
w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, obejmującego obszar
którego granice przebiegają następująco:
− od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego,
− od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując
część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej,
− od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego
Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 665/66), następnie wzdłuż terenów
leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu
zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej;

2)

uchwały nr XLV/952/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino
w Gdyni,
rejon
ulic
Wiczlińskiej,
Chwarznieńskiej
i A. Krauzego, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
− od północy – od granicy Gdyni z gminą Szemud, wzdłuż planowanego przedłużenia
ul. Chwarznieńskiej, następnie istniejącą ul. Chwarznieńską do Węzła Chwarzno,
− od wschodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej planowanego przedłużenia
ul. Chwarznieńskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Staniszewskiego, następnie
istniejącą drogą gruntową, ul. T. Szewczenki, dalej wzdłuż: granicy lasów
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenów zabudowy w rejonie ul. Śliskiej,
Potoku Wiczlińskiego, następnie do ul. Wiczlińskiej w rejonie ul. T. Zielińskiego,
− od południowego-zachodu – wzdłuż ulic: T. Zielińskiego, Danusi, bpa. J. Pelczara,
Jagienki, O. Billewiczówny, A. Kmicica i J. Kazimierza oraz wzdłuż granic działek
położonych w rejonie ul. J. Skrzetuskiego, do planowanego przedłużenia
ul. Chwarznieńskiej oraz wzdłuż tej ulicy, w kierunku granicy Gdyni z gminą Szemud;

3)

uchwały nr XLV/953/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,
obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
symbolem 01 MN1-R.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do
dnia 30 września 2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

