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Załącznik nr 2  
do uchwały nr                 /11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej 
przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 
w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-
zachodnim został wyłożony, z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu 
w dniach od 6 grudnia 2010 r. do 4 stycznia 2011 r. Do projektu planu miejscowego złożona została 
jedna uwaga w ustawowym terminie (tj. do dnia 18 stycznia 2010 r.). 

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 720/11/VI/U z dnia 1 lutego 2011 r. rozpatrzył uwagę 
dotyczącą projektu planu i nie uwzględnił jej. 

Odrzuca się  uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia 
w kierunku południowo-zachodnim, wniesioną przez Leszka Cygana, ul. Afrodyty 22, 81-601 Gdynia, 
w imieniu swoim i okolicznych mieszkańców z ul. Afrodyty w Gdyni:  
− Krzysztofa Wójcika, ul. Afrodyty 24,  
− Renaty Czarneckiej, ul. Afrodyty 26, 
− Magdaleny Klary, ul. Afrodyty 26,  
− Iwony i Mikołaja Lange, ul. Afrodyty 28,  
− Andrzeja Szyndlera, ul. Afrodyty 10,  
− Ewy Żemajtis, ul. Amona 2,  
− Eugeniusza Suleja, ul. Afrodyty 16,  
− Zygmunta Milewczyka, ul. Afrodyty 18,  
− Stanisława Pietrzaka, ul. Afrodyty 9,  
− Lechosława Ebertowskiego, ul. Afrodyty 7,  
− P. Wojnarowicza, ul. Afrodyty 20,  
− Grażyny Szpyrko, ul. Afrodyty 6,  
− Doroty Stuby, ul. Afrodyty 12,  
− Romualda Marczyńskiego, ul. Afrodyty 17,  
− Jacka Tomczaka, ul. Afrodyty 15,  
− Jerzego Góreckiego, ul. Afrodyty 13,  
− Mariana Formelli, ul. Afrodyty11,  
− Tomasza Szpyrko, ul. Afrodyty 6,  
− Marcina Surowca, ul. Adrodyty 4,  
− Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. 

Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: 

Leszek Cygan w imieniu swoim i okolicznych mieszkańców z ul. Afrodyty w Gdyni, poinformował, 
że w ubiegłych latach doprowadzili do wykonania obecnego nasypu znacznie ograniczającego hałas 
drogowy i wnieśli o przedłużenie nasypu do istniejącego słupa linii WN nr 91 oraz o wybudowanie 
ekranu akustycznego na nasypie. 
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Rozpatrując uwagę Prezydent zauważył, że w ustaleniach projektu planu, w karcie terenu obejmującej 
Obwodnicę Trójmiasta i węzeł Chwarzno zamieszczony został zapis: w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu na sąsiednich terenach chronionych przed hałasem, należy 
zastosować środki techniczne chroniące istniejącą zabudowę przed ponadnormatywnym hałasem. 

Jednak na etapie sporządzania planu miejscowego nie jest możliwe ustalenie i szczegółowe wskazanie 
lokalizacji rozwiązań technicznych chroniących przed hałasem komunikacyjnym. Ich lokalizacje 
zostaną ustalone w projekcie drogowym obejmującym rozbudowę Obwodnicy Trójmiasta 
i przebudowę węzła Chwarzno. 
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