
UCHWAŁA NR XLV/951/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami1)) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami2)) 

Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.

§ 2. 1. Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:

- od zachodu – wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego,

- od północnego wschodu – wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów 

kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej,

- od południowego zachodu – wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego  

(obejmując działkę nr 665/66), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 

30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej.

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem 

planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 645 poz. 1318, z 2014 roku poz. 379.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 roku poz. 951 poz. 1445, z 2013 roku poz. 21 poz. 405 poz. 

1238 poz. 1146, z 2014 roku, poz. 379, poz. 768.

Id: 3755A356-1A79-4A4A-8C6F-610EE1B90F7B. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/951/14

Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Id: 3755A356-1A79-4A4A-8C6F-610EE1B90F7B. Podpisany Strona 2


