OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej,
Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/980/17
Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni,
obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława,
Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
którego granice obejmują:
 obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ul. Szyprów, doliną
rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną,
 obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszo-jezdnym
prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej przedłużeniem
wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej,
 obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami graniczącymi
od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), ul. Króla Jana III
z zespołem przylegającej zabudowy wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z terenami zabudowy
mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy przy ul. Plażowej,
 ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór i Dwór
Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.12.2018 r. do 16.01.2019 r., w Gdynia
InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu
można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta
Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej
www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
07.01.2019 r., o godz. 17.00, w IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 57.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska
(lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2019 r.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem przekazywanych danych
jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą w 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gdynia.pl. 3. Celem przetwarzania
danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu miejscowego, podstawę przetwarzania stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do
ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5. Dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu miejscowego oraz jego archiwizacji. 6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

