
 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr ……/…../11 Rady Miasta Gdyni z …………… r. 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 
Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku W iczlińskiego oraz zbiorników 
retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica”. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych  

gminy oraz zasadach ich finansowania 
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: 

Chwarzno-Wiczlino i Karwiny w Gdyni, rejon Potoku Wiczlińskiego oraz zbiorników 
retencyjnych „Zielenisz” i „Obwodnica” przewiduje się następujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 

1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego: 
a) budowa ulicy lokalnej - 20 KD-L 1/2 – ul. A. Krauzego, jednojezdniowej z dwoma 

pasami ruchu i ze ścieżką rowerową;  
2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy lokalnej A. Krauzego (teren 20 KD-L 1/2); 
b) przełożenie magistrali wodociągowej z terenu 18 KD-S 2/3 na teren ciągu pieszo-

rowerowego 19 KD-X; 
c) rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy lokalnej A. Krauzego (teren 20 KD-

L 1/2); 
d) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy lokalnej A. Krauzego (teren 20 KD-L 

1/2) oraz biegnącej przez teren zieleni ekologiczno-krajobrazowej (teren 07 ZE); 
e) budowa zbiorników retencyjnych: „Zielenisz” (na terenie 06 ZE) i „Obwodnica” (na 

terenie 17 ZE); 
f) odtworzenie Potoku Wiczlińskiego w korycie otwartym; na terenach 07 ZE i 08 ZE 

odtworzenie przebiegu Potoku w korycie dwudzielnym (koryto „wielkiej wody”, koryto 
„małej wody”). 

g) rozbudowa sieci elektroenergetycznej – rozdzielczej sieci kablowej 15 kV w ulicy 
lokalnej A. Krauzego (teren 20 KD-L 1/2). 

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest 
zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu Miasta Gdyni lub współfinansowana 
ze środków zewnętrznych. 

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyżej wymienionych inwestycji. 
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