P
telefon (centrala):

nEzyuENT Mt,tsr,t

Goyxt

81-382 Gdynia, AL Marszalka Pil:udskiego 52/54
5B 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia,pl; www,gdynia.pl

)8 66-88-000; fax:

Gdvnia. 26.11.2018 r.
RP.0003.4.2018.42t221 4

SOS.@,r. 166.2n6
Sz. P.

Ireneusz Trojanowicz
Radnv Miasta Gdvni

dotyczy: interpelacji dotyczqcej procedury planistycznej w Gdyni

W odpowiedzi na interpelacjg z dnia 2l.lL20l9 r.

dotycz4c1 procedury planistycznej w Gdyni,
informujg, 2e od 2017 r. dyskusje publiczne, w trakcie wyloleh projekt6w plan6w miejscowych do
publicznego wgl4du, organizowane s4 z udzialem rad dzielnic i odbywaj4 sig w dzielnicach, na
obszarze kt6rych sporz4dzane sq projekty plan6w miejscowych - najczgSciej w szkolach
podstawowych lub innych plac6wkach o6wiatowych.

Wyj4tkami od tej zasady s4 projekty plan6w dotycz4ce Sr6dmiescia oraz obszar6w bezpo6rednio
przyleg/ych lub brak mozliwodci lokalowych. Ze wzglEdu na najlepsze warunki lokalowe i sprzgtowe
dyskusje w takich wypadkach organizowane sQ w InfoBOX-ie.
Od 2015 r., uwzglgdniaj4c wniosek radnego Michala Belbota, dyskusje publiczne rozpoczynaj4 sig o
godz. 17:00.

W

zal4czeniu przekaztjg ogloszenie Prezydenta Miasta Gdyni dotycz1ce najbliZszego wylozenia do
publicznego wgl4du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgSci dzielnicy
Grab6wek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Kapitariskiej, Komandorskiej (dyskusja publiczna odbgdzie
sig o godz. 17:00, w stol6wce Szkoly Podstawowej nr 17 w Gdyni, przy ul. Grabowo 12).

Otrzymuj4:

1)

2)

Adlesat
a/a

OGLOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wylo2eniu do publicznego wglqdu projektu miejscowego planu
zagospoda rowan ia przestrzennego
czg5ci dzielnicy Grabowek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitafiskiej
Na podstawie ad. 17 pkt 9 ustawy zdnia2T marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), ad.39 oraz 54 ust. 3 ustawy zdnia
3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.
U. 22017 r. poz. 1405 z po2n. zm.) oraz uchwaly Rady Miasta Gdyni nr XLV/951114 z dnia
27 sierpnia 2014 r. zawiadamiam o ponownym wylozeniu do publicznego wglqdu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestzennego czgSci dzielnicy
Grabowek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Kapitafiskiej, Komandorskiej
obejmujqcego obszar, ktorego granice przebiegalq:
od zachodu -wzdlu2 ul. Hozjusza i ul. M. Mireckiego,
od potnocnego wschodu - wzdluz ul. Morskiej, nastgpnie skrqca na polnoc obejmujqc
czq{i, teren6w kolejowych, do wysoko6ci ul. Warszawskiej,
od poludniowego zachodu -wzdlu2 ul. H. Kollqtaja omijajqc teren Morskiego Instytutu
Rybackiego (obejmujqc dzialkg nr 211), nastqpnie wzdNu2 teren6w le6nych,
obejmujqc pas lasu oszeroko6ci ok. 30 m, dalej wzdlu2 granicy terenu zamkniqtego
przy ul. M. Curie-Sklodowskiej,
wraz z prognozE oddzialywania na Srodowisko, w dniach od 26.11.2018 r. do 16.12.2018 r.,
w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Swiqtojanska 30, w godzinach jego
otwarcia. Z projektem planu mo2na r6wniez zapoznac sig i uzyskac szczegolowe informacje
w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 719 od
poniedzialku do piqtku w godz. 8.00
16.00 oraz na stronie internetowej
www.gdynia. pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie planu miejscowego rozwiqzaniami odbqdzie
siq wdniu 10.12.2018 r., o godz. 1700, w stol6wce Szkoly Podstawowej nr 17 w Gdyni,
przy ul. Grabowo 12.
Zgodnie z ar1' 18 ust. '1 ustawy, ka2dy, kto kwestionuje ustalenia przyjqte w projekcie planu
miejscowego, moZe wnie56 uwagi.
Uwagi naleZy skladac do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 719, 81-341 Gdynia,
wrazzpodaniem imienia inazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu
skladajqcego uwagg i oznaczenia nieruchomo6ci, kt6rej uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2019 r.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie

z aft. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob

fizycznych

w zwiqzku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujq,

2e: l,Adminiskatoremprzekazywanychdanych jestPrezydentlvliastaGdyni zsiedzibqwBl-3B2Gdynia,Al,Marsz Pilsudskiego52154,2, Kontaktdo
Inspektora ochrony danych: iod@gdynia pl, 3, Celem przetwarzania danych jest realizacja zadah zwiq,zanych z procedurq sporzqdzenia planu miejscowego,
podstawg przetwaaania stanowi ustawa zdnia2T marca 2003 r, o planowaniu izagospodarowaniu pzestrzennym.4, Dane osobowe sqzabezpieczone
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, a ich odbiorcami mogqbyc podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa oraz podmioty

pzetwarzajqce dane w ramach Swiadczenia uslug dla administratora. 5, Dane osobowe bqdE przechowywane pzez okres niezbQdny do sporzqdzenia
i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji, 6, Przysluguje Panstrru prawo do: 2qdania dostgpu do swoich danych osobowych, sprostowania
oraz wniesienia skargi do Prezesa Uzgdu Ochrony Danych Osobowych,

