
UCHWAŁA NR _____/___/12 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia __________ 2012 r. 

w sprawie:  przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże  

w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami
1
) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 

zmianami
2
) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego. 

§ 2. 1. Granice obszaru objętego zmianą obejmują teren oznaczony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, 

Benisławskiego symbolem 12 UC 1. 

 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru 

objętego projektem zmiany planu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

       dr inż. Stanisław Szwabski 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 

1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 

327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 

poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 

777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887. 
2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku Nr 113 poz. 954, Nr 130 

poz. 1087, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 roku Nr 127 poz. 880, z 2008 roku Nr 199 poz. 1227, Nr 201 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 roku Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, 

Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871, z 2011 roku Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901. 

 

  

 

 

 



UZASADNIENIE 

W dniu 29 października 2003 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XII/240/03 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w 

Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego.  

Użytkownik wieczysty fragmentu obszaru, objętego miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego, złożył 

wniosek o zmianę przedmiotowego planu w zakresie zmiany przeznaczenia terenu 12 UC 1 

(usługi komercyjne osiedlowe) na zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych. Na terenie zlokalizowany jest budynek dawnego kina „Marynarz”. Wniosek jest 

uzasadniony ze względu na brak warunków ekonomicznych dla funkcjonowania wcześniej 

istniejącego kina oraz brak istotnych przesłanek do dalszej rezerwacji terenu wyłącznie pod 

usługi komercyjne osiedlowe, a także ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową w 

sąsiedztwie.  

Przewidywane w zmianie planu rozwiązania są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (uchwała nr XVII/400/08 z dnia 27 lutego 

2008 r.), które określa rejon objęty zmianą planu jako strefę miejską; w zakresie struktury 

funkcjonalnej – przeznaczenia terenu przewiduje tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz tereny ważniejszych usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży do 2000 m
2
. 

W zakresie obszarów objętych ochroną Studium wskazuje w obszarze zmiany planu obszar 

ochronny GZWP nr 110. 

Zatwierdzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną 

uchwałą, po przygotowaniu projektu zmiany planu, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień 

oraz przeprowadzeniu czynności proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 


