
 
 

OGŁOSZENIE  
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przyst ąpieniu do sporz ądzania miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego  

                                   
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 
1) uchwały nr XXXIV/720/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyst ąpienia 

do sporz ądzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści 
dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A . Dickmana, Płk. S. D ąbka i Zielonej, 
obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: 
− od północy wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana,  
− od wschodu wzdłuż ulicy A. Dickmana,  
− od południa wzdłuż ul. Płk. S. Dąbka,  
− od zachodu wzdłuż ul. Zielonej;  

2) uchwały nr XXXIV/721/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści 
dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic In żynierskiej i Wrocławskiej, obejmującego obszar, 
którego granice przebiegają następująco: 
− od północy – wzdłuż ul. Wielkopolskiej,  
− od wschodu – wzdłuż ul. Inżynierskiej,  
− od południa i zachodu – wzdłuż: ul. Architektów, przedłużenia na północ ul. Mierniczej, 

granicy obszaru zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ul. Wrocławskiej, 
do ul. Wielkopolskiej; 

3) uchwały nr XXXIV/722/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyst ąpienia 
do sporz ądzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści 
dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Le śniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla 
bezdomnych zwierz ąt „Ciapkowo” , obejmującego obszar, którego granice przebiegają 
następująco: 
− od wschodu – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej oraz granic miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej 
w Gdyni, 

− od południa i zachodu – wzdłuż ul. Małokackiej oraz wzdłuż granicy terenu 
przeznaczonego na powiększenie terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Ciapkowo”, 

− od północy – wzdłuż ul. Małokackiej oraz północnej granicy działki nr 195/16. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 
31.10.2013 r. 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. 
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy. 
 
        

 


