
 
 
 

 
OGŁOSZENIE  

Prezydenta Miasta Gdyni 

o wyło żeniu do publicznego wgl ądu  
projektów miejscowych planów zagospodarowania przes trzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647), uchwały Rady Miasta Gdyni nr 
XII/224/11 z dnia 28 września 2011 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XII/225/11 z dnia 
28 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego cz ęści dzielnicy 
Działki Le śne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej , obejmującego obszar, którego 
granice przebiegają: 

- od zachodu i południa – wzdłuż ulic Warszawskiej i Poznańskiej do Węzła Franciszki 
Cegielskiej, 

- od wschodu i północy – wzdłuż linii kolejowej (odcinek Gdańsk – Gdynia), 

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego cz ęści dzielnicy 
Działki Le śne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolno ści i Witomi ńskiej , 
obejmującego obszar, którego granice przebiegają: 

- od wschodu – wzdłuż ulic: Warszawskiej, Poznańskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckiej, 
- od południa, zachodu i północy – wzdłuż ul. Kieleckiej i terenów leśnych do ul. H. 

Kołłątaja, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu 
Rybackiego, 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 stycznia 2013 r. do 
8 lutego 2013 r., w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. 
Tadeusza Wendy 7/9. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ęści dzielnicy Działki Le śne w Gdyni, rejon ulic 
Śląskiej i Podolskiej,  odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 r., o godz. 1600, w Urzędzie 
Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ęści dzielnicy Działki Le śne w Gdyni, rejon ulic 
Warszawskiej, Wolno ści i Witomi ńskiej , odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r., o godz. 
1600, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, 
wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu 
składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2013 r.  
 
 


