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Pawel Stolarczyk
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W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 02,08.2016 r, informujq:

Odstqpienie od pzeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko zmiany
miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego czqsci dzielnic Kamienna Gora i Srodmie6cie w

Gdyni, rejonu ulic J, Slowackiego, L Krasickiego i al. Marszalka Pitsudskiego, uchwalonego uchwalq
Rady Miasta Gdyni Xlll/247111 zdnia 26,10,2011 r, podjqto na podstawie art,48 ust, 1, 1a ustawy z
dnia 03.10,2008 r, o udostqpnianru informacji

o

Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowsko (t.j Dz, U. 2016, poz,353 zm.),
biorqc pod uwagq uwarunkowania okre6lone w art, 49 tejle ustawy.

Zmiana ustalen planu miejscowego stanowi niewielkq modyfikacjg dokumentu obowiqzujEcego

i

dotyczy wylqcznie 1 karty terenu, oznaczonej symbolem 17 UN. Bgdzie polegala na:

.

podwyzszeniu wska2nika intensywnoSci zabudowy

budynkow Wydzialu Oceanografii

z

1,5 do 1,75 w celu umozliwienia rozbudowy

i Geografii Uniwersytetu

Gdanskiego przy al. Marszalka

Pilsudskiego w Gdyni zgodnie z wnioskiem zlo2onym przez inwestora,

.

zmianie nazwy sluzb teleinformatycznych Marynarki Wojennej,

z

ktorymi nalely uzgodnic

zamiezenia inwestycyjne na terenie 17 UN,

.

dopisaniu informacji o polozeniu czqSci obszaru zmiany planu (zachodniego, juz zabudowanego

skraju terenu 17 UN)

w

granicach wpisanego do rejestru zabytkow historycznego ukladu

urbanistycznego SrodmieScia Gdyni,

Wskaznik intensywnoSci zabudowy okre6lony

w

miejscowym planie zagospodarowania

pzestzennego na 1,5 uniemozliwia uzupelnienie piezei al, Marszalka Pilsudskiego zgodnie z
pzedstawionq1zezwladze uczelni koncepcjqrozbudowy budynkow Wydzialu Oceanografii i Geografii,
ktora jednoczeSnie wla6ciwie wpisuje siq w charakter zabudowy istniejqcej.

Poniewaz wiqkszoSc planowanych zmian ma charakter formalny, nie wprowadzajq one nowych

funkcji

i nie zmieniajq usytuowania oraz rodzaju planowanego

jednocze6nie nie ingerujq

wcze6niej zagospodarowania,

a

w ogolne zasady utrzymania ladu przestrzennego, ochrony Srodowiska

i

rozwoju infrastruktury uznano, 2e ich realizaqa nie spowoduje znaczqcego oddzialywania na
Srodowisko, Zmiany dotyczq terenu nalezqcego do Srodmiejskiej zabudowy, od kilkudziesigciu juz lat
zagospodarowanego i obslugiwanego miejskq infrastrukturq dlatego tez skala oddzialywari wywolanych
zmianE dotychczasowych ustalerl planu miejscowego nie przekroczy poziomu notowanego obecnie

spodziewanego

w prognozie oddzialywania na

i

Srodowisko dokumentu obowiqzujqcego. Planowane

zmiany nie bgdE 2rodlem oddzialywari skumulowanych lub transgranicznych i w ostatecznej ocenie nie
wiqze sig z nimi ryzyko dla zdrowia ludzi lub zagrozenie dla Srodowiska,

Zmiana ustalefi planu miejscowego nie narusza zapisow Studium uwarunkowari

i

kierunkow

zagospodarowania przestrzennego Gdyni, przyjqtego uchwalq Rady Miasta Gdyni nr XVll/400/08 z dnia

27,02,2008

r,,

zmienionego uchwalq Rady Miasta Gdyni
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zmienionego uchwalERady Miasta Gdyni Nr Xl/190/15 z dnia 26,08.2015
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Uzgodnienie Reg ionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pzedstawione pismem RDOS.Gd.PN

11.41 1 .6.2.2016.NB.1 z dnia 30,06.20'16 r
Uzgodnienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni pzedstawione pismem NS.4300.1 .2016 z dnia 28.06.2016 r,
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