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Załącznik nr 3 

do uchwały nr XLV/1020/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas. 

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 
Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas, 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 i przebudowa ulic: 

− budowa ulicy lokalnej 49 KD-L jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, ze ścieŜką 
rowerową - odcinek ul. Łanowej od skrzyŜowania z ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
zakończony pętlą autobusową przy cmentarzu;  

− budowa ulicy dojazdowej 50 KD-D, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu,  
b) budowa ciągów pieszo – jezdnych; 

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

ulic;  
b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej dostosowanej do projektowanego przebiegu ulic 

(układ grawitacyjno-pompowy odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie połoŜonym po wschodniej stronie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego);  

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa zbiorników retencyjnych na terenach 
04 ZP,US, 07 UT,US, 17 ZC,ZP i 18 ZP; 

d) budowa zbiorników retencyjnych z zaporą ziemną na rzece Kaczej: 
− zbiornik „Wiczlino I” (z zaporą ziemną), 
− zbiornik „Wiczlino II” (z zaporą ziemną) – lokalizacja w przewaŜającej części poza 

obszarem objętym planem;  
e) rozbudowa sieci elektroenergetycznej – rozdzielczej sieci kablowej 15 kV, stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV; 
f) budowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. 

2. Budowa i rozbudowa 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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