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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXII/716/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2009 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu poło Ŝonego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. 
Jeziora Kackiego. 

 
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 opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 

Mały Kack i Wielki Kack w Gdyni, terenu połoŜonego na zachód od ul. Sopockiej, rejonu tzw. 
Jeziora Kackiego 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) przebudowa i rozbudowa ulic: 

− północnego odcinka ulicy zbiorczej Sopockiej (11 KD-Z 1/2) z przebudową 
skrzyŜowania z ulicą Wielkopolską, 

− odcinka ulicy lokalnej Nowodworcowej (12 KD-L 1/2); 
b) budowa ulic: 

− ulicy dojazdowej 13 KD-D 1/2 (Podleśnej)   – jednojezdniowej z dwoma pasami 
ruchu i przynajmniej jednostronnym chodnikiem, 

− ulicy dojazdowej 14 KD-D 1/2 – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i 
przynajmniej jednostronnym chodnikiem; 

c) budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągów pieszo – rowerowych; 

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej: 
a) przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej dostosowana do projektowanego przebiegu 

ulic;  
b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowana do projektowanego przebiegu ulic; 

w rejonie ul. Nowodworcowej budowa lokalnej przepompowni; 
c) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej; przebudowa i rozbudowa 

kolektorów zbiorczych w ulicach Sopockiej i Nowodworcowej; budowa zbiornika 
retencyjnego na terenie 18 KK;   

d) przebudowa sieci elektroenergetycznej – rozdzielczej sieci 15 kV, stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV; 

e) przebudowa i rozbudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. 

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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