
 
 
 
 

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 XXXVII/781/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. o przyst ąpieniu do 

sporz ądzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ęści nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni obejmującej 
tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni następującymi symbolami: 
010 UT,MW2, 011 UT,MW2, 020 MN2,MW1,MP, 021 MN2,MW1,MP, 
024 UT/MN1,MW1, 025 UT,MN1,MW1, 026 UT,MN1,MW1, 027 UT,UK, 
044 MW1,MP, 045 MW1,MP, 046 MW1,MP, 059 ZP,US, 061 ZP,US, 062 ZP, 
084 KD-L 1/2, 085 KD-D 1/2, 086 KD-D 1/2, 095 KD-D 1/2, 107 KD-X.  

2) uchwały nr XXXVII/782/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do 
sporz ądzania miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści 
dzielnicy Obłu że w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowsk iego 
i Szlifierzy obejmującego obszar, którego granica przebiega następująco:  

− od północy – wzdłuż ulicy Adm. J. Unruga (wzdłuż granicy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. 
osiedla „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. 
Kwiatkowskiego oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, 
Benisławskiego), 

− od wschodu – wzdłuż przedłużenia ulicy Nasypowej,  
− od południa – wzdłuż terenów kolejowych (wzdłuż granicy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni), 
− od zachodu – wzdłuż ulicy E. Kwiatkowskiego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów 
w terminie do dnia 3 lutego 2014 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. 
 
 
        

 


