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Gdynia, dnia 03.03.2016 r.
Sz.P.

L-O3, OOCb, Lt+, TOW

dotyczy:
W

Justyna E. Wr6blewska
Pawel Stolarczyk
Radni Miasta Gdyni
AI. Marszalka Pilsudskiego 52154
81-382 Gdvnia

interpelacii w sprawie potrzeby poszerzenia Cmentarza Parafialnego przy ul. petptiriskiej

z

odpowiedzi na interpelacjg

dnia 19.02.2016

r. w

sprawie potrzeby poszerzenia Cmentarza
inytonl i p.w. sw. Jozefaw

Parafialnego przy ul. Pelpliriskiej obsluguj4cego ParafiQ p.w. Sw. Mikotaja
w
Leszczynl<ach infonnuj

9

j ak ni2ej

na
obecne.i
sporz4dzenia p

.

Dla terenu,

chwili

przedmiotowy cmenlarznie obowi4zuje plan miejscowy, ani w
nalataiol-s-zott nie przewiduje

Program prac planistycznych
e cmentarza.

Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gdyni okresla
obszar, istniej4cego
crnentarza jako ZC - tereny cmentarzy, natomiast teren stanowiacy bezpoSrednie
otoczenie cmentarza
jako tereny leSne.

Nalezy zwrocic uwag9, 2e cmentarz jak i jego bezpo5rednie s4siedztwo polozone jest
w granicach
Tr6jmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie Parku obowi4zuje uchwala nr
t+jlvlyll
Sejmiku
Wojew6dztwa Pomorskie go z dnia 27 kwietnia 20ll r, w sprawie ir6jrniejskiego parku
Krajobrazoivego,
kt6ra okre6la m'in. cele ochrony parku oraz wprowaclzone na terenie parku
zakf,ty.
Cmentarz w obecnych granicach znajduje sig na dzialc e nr 2064 obrgb Leszc
zynki, stanowi4cej wlasnoSi
Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem riw. Mikolaja w Gdyni. Dzialii bezposrednio
s4siaduj4ce
nalea4 do Skarbu Paf,stwa w Zarz4dzie Pafstwowego Gospodarsiwa Le6nego,
Nadlesnictwo Gdarisk z
siedzib4 w Gdyni.

odnosz4c sig do moZliwoSci powigkszenia ctnentarza informnjg, Le kwestie te
regulowane sa
rozpotz4dzeniem Ministra Gospodarki Komunaln ej z dnta 25 sierpnia 1959
r. w sprawie okreSlenia, jakie
tereny pod wzglgdem sanitarnym sq odpowiednie na cmenturte
1Dt. U. z 19i9 r. Nr 52, por.-:tS;.
P.owy2sze rozpotz4dzenie reguluje m.in. odleglo66 cmentarza od zabud,owaft
mieszkalnych oia, odnosi
sig do zagadnien charakteryzuj4cych Srodowisko przyrodnicze, jakie nalezy zbadac
na obszarze

proj ektowanego cmentarza.

Miasto nie jest przeciwne inicjatywie rozszerzeniaprzedmiotowego cmentarza.
Zwracajednak uwagg na
szereg przeszk6d natury formalnej.

W pierwszej kolejno6ci inicjatorzy winni rozwi4zai kwestie wlasno6ciowe terenu. Zgod,E
na przekazanie,
wynegocjowanej formie, na rzecz Parafii terenu niezbgdnego na poszerzenie
cmentarza musialby
wy razi(, wlaSciciel terenu.

w

Nastgpnie

po wykonaniu niezbgdnych

specjalistycznych badari gruntu,

w przypadkl dalszego
o sporz4dzenie planu

zainteresowania poszerzeniem cmentarza, inicjatoizy winni zloLryd"wniosek
miejscowego' W ramach procedury sporz4dzania planu niezbgdne bgdzie

uzyskanie zgody na zmianE
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