
OGŁOSZENIE  
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 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:  
 
1. uchwały nr XLIV/904/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści dzielnicy 
Śródmie ście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego , 
obejmującej obszar, którego granice przebiegają następująco: 
− od północy – wzdłuż ulicy Wybickiego, 
− od wschodu – wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Słowackiego, 
− od południa – obejmuje ulicę Żwirki i Wigury, 
− od zachodu – wzdłuż ulicy Świętojańskiej; 

2. uchwały nr XLIV/905/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spoko jnej i Sopockiej , obejmującej 
tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej 
następującymi symbolami: 01 MN1-R, 02 MN1-R; 

3. uchwały nr XLIV/906/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści dzielnicy 
Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drog ą dojazdow ą i ci ągiem 
infrastruktury technicznej , obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana 
Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej symbolem 
03 MN1-R; 

4. uchwały nr XLIV/921/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic Oksywie 
i Obłu że w Gdyni, rejon ulic Płk. S. D ąbka, Bosma ńskiej, Białowieskiej 
i Benisławskiego , obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: 
− od północnego-wschodu – wzdłuż ulicy Płk. S. Dąbka, 
− od południa – wzdłuż ulicy Bosmańskiej, 
− od zachodu – wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. S. Dąbka 207, 

dalej przez teren parkowy do ulicy Białowieskiej, wzdłuż ulicy Białowieskiej, granicą 
zabudowy przy ulicy Robotniczej, następnie wzdłuż ulic: Krawieckiej, Stolarskiej 
i Benisławskiego. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie 
do dnia 25 lipca 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. 

 
 


