Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej
Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni przewiduje się następujące
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego:
a) budowa Drogi Czerwonej – o parametrach drogi głównej (z moŜliwością podniesienia
klasy drogi do drogi głównej ruchu przyspieszonego) 32 KD-G 2/2 (KD-GP 2/3), 33 KDG 2/2 (KD-GP 2/3) oraz jej węzła drogowego z ulicą Pucką;
b) budowa ulic lokalnych 37 KD-L 1/2, 38 KD-L 1/2, 39 KD-L 1/2 – jednojezdniowych z
dwoma pasami ruchu i przynajmniej jednostronnym chodnikiem;
c) budowa ulic dojazdowych 41 KD-D 1/2, 43 KD-D 1/2 (ul. Południowa) oraz 44-45 KDD 1/2 zakończonej placem do zawracania;
d) rozbudowa ulicy zbiorczej 35-36 KD-Z 1/2 (2/2) (ul. Pucka) – jednojezdniowej z dwoma
pasami ruchu (docelowo dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu), obustronnym
chodnikiem oraz ścieŜką rowerową;
e) przebudowa ulic dojazdowych 40 KD-D 1/2 (ul. Północna) oraz 42 KD-D 1/2;
2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej:
a) obszar planu objęty jest systemami sieci infrastruktury technicznej – niezbędne są
inwestycje związane z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury technicznej, w tym w
powiązaniu z realizacją przedsięwzięć wymienionych w pkt 1.
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest
zadaniem własnym gminy i moŜe być finansowana z budŜetu Miasta Gdyni lub współfinansowana
ze środków zewnętrznych.
3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyŜej wymienionych inwestycji.
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