
UCHWAŁA NR …./…/… 

Rady Miasta Gdyni 

z 28 listopada 2012 r.  
 

 
w sprawie:  przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni 

 
Na podstawie 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. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Miasta 

Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przystępuje się do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XVIII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 

27 lutego 2008 roku. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

 

§ 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, z 2012 r. poz. 567. 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Dnia 27 lutego 2008 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XVIII/400/08 w sprawie 

uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. 

Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzony został obowiązek wskazania 

w studium obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Zapisy obwiązującego Studium 

nie posiadają wskazania takich obszarów.  

Biorąc pod uwagę w szczególności zgodność z obowiązującymi przepisami z zakresu 

planowania przestrzennego, uchwałę nr XI/189/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 sierpnia 2011 r., 

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni oraz dokonane, przesądzone 

i postulowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, należy stwierdzić, że Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni wymaga aktualizacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 wskazania obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, 

 aktualizacji kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 aktualizacji obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m
2
. 

Zatwierdzenie Studium po jego aktualizacji nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych 

opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formalnych określonych w ustawie z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 


