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Szanowny Pan
Pawel Stolarczyk
Radny Miasta Gdyni

ruliclz Suchej
W odpowiedzi na Pana interpelacjg z dnia24.07 ,2019 roku, po zebraniu informacji od
Biura Planowania Przestrzennego i PEWiK-u wyjaSniam jak ponizej,
Intensywny rozw6j zabudowy w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, takae w rejonie ulic kard. S.
Wyszyriskiego i Suchej, wskazuje potrzebg realizacji uklad6vr komunikacyjnych i sieci
infrastruktury technicznej dostosowanych do potrzeb inwestycyjnychL Wielko6i obszaru oraz skala
planowanych inwestycji wymaga kompleksowego zaplanowania ulkiadu komunikacyjnego oruz
sieci infrastruktury technicznej, kt6re nastqpi w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzemego sq aktarai prawa miejscowego, kt6re
ustalaj4 ptzeznaczenie poszczeg6lnych teren6w na okreSlone cele or.rz ptecyzujq zasady zabudowy
i zagospodarowania terenu, Plany miejscowe zapewniajq spojnq politykg przesfizenn4 m,in. w
zakresie rcalizacji inwestycji drogowych i infrastruktury technicznr?j, przyspieszajq takte proces
uzyskania pozwolenia na budowg dla inwestycji zgodnych z planem.
Obecnie ulice kard. S, Wyszyriskiego i Sucha stanowi4 rieurzqdzone drogi gruntowe,
ktorych wydzielenia geodezyjne o niewielkich szerokoSciachL, uniemozliwiaj4 realizacjg
niezbgdnego pl'ogramu ulic oraz element6w infrastruktury technioznej . W zwiEzku z tym w
sporzqdzanvch planach miejscowych niezbgdne bgdzie ustalenie ,:locelowego przebiegu uiic o
szerokoSciach dostosowanych do planowanych klas technicznych drbg oraz ich programu, Zgodnie
z dotychczasow4 praktyk4 wynikaj4c4 z Parlnerskiej wspolpracy ponriEdzy Gmina Gdynia a sp61k4

PEWiK w realizacji inwestycji w rejonie ul. Suchej pohqdanajest r6'vvnoczesnarcalizacjaurzqdzen
wodoci4govvych t kanalizacvjnych oraz rcb6t drogowych , juZ na etapie projektowania, w ramach
projektu budowlanego dr6g poprzez przewtdzenie brakuj4cych odcink6w sieci oruz ptzebudowy
istniej4cych,

Z informacji uzyskanych od PEWiK wynika, 2e ze wzglEdu na uksztaltowanie terenu i
rzgdne dna istniej4cej kanalizacji sanitarnej w ul. Pelczera, budolva kanalizacji na zachodnim
odcinku projektowanej ul, Suchej bgdzie mozliwa dopiero po rvybudowaniu przepompowni
Sciek6w ( rejon ul, Malkowskiego ),
Zaznaczam, 2e w uzasadnionych przypadkach wymagzqj4cych pilnych inwestycji,
w1'typowane drogi oraz elementy infi'astruktury technicznej mog? 1>y6 realizowane na podstawie

decyzji

o

Iokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustawy

z

r,

dnia 10 kwietnia 2003

szczegolnychzasadach przygotowania ircahzacji inwestycji w zakrel;ie dr6g publicznych,

o

Zinfotmacji uzyskanych od ZDiZ wynika, ze odpowiedLnapismo z dnta 11.05,2019r w sprawie
utwardzenia drogi gminnej ul, Suchej nr 135530 G w Gdyni oruz aLopatzeniaw wodg ww. rejonu
1 nr
w Kancelarii Podawczej 6922212019), przeslanazostaLa do

Pana

Jnia22,07,2019 r,

Z powa?antem

W zalqczeniu:
Kopia odpnrvis42i

z

dnra L8.07.2019 r, skierowanej przez:,

zDiz

do

,

Ograniczono dostqp do informacji publicznej na podstawie art. 1 , Z, g rozWzad=en'ra Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z pzeMvazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pn:eplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/464/VE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danyclr), (Dz, U. IJE z 2016 r., L
nacji publicznej,
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