
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDYNI

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski 
Instytut Rybacki -Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni 

z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej

Na podstawie art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia z dnia 19 sierpnia 
2014 roku, wniesionego przez Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr 
XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności 
i Witomińskiej.

§ 2. 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, poz. 
1072
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UZASADNIENIE

Dnia 25 czerwca 2014 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę w sprawie uchwaleniamiejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic
Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku Morski Instytut
Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy wezwał Radę Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia interesu
prawnego i uprawnienia poprzez uchylenie ww. uchwały lub jej zmianę i uwzględnienie uwag
Instytutu złożonych w trackie sporządzania planu, a dotyczących ustaleń planu w zakresie drogi
publicznej115 KD-D 1/2.

Podstawę wniesieniawezwania stanowi art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą
lub zarządzeniempodjętym przez organ gminyw sprawie z zakresu administracjipublicznej,może po
bezskutecznymwezwaniu do usunięcianaruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Zdaniemwnoszącego wezwanie ustalenia planumiejscowegodotyczące terenu 115 KD-D 1/2:
1) naruszają istniejące i zgodne z prawem rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa,
2) zmniejszają możliwości manewrowania wozów bojowych i technicznych Państwowej Straży
Pożarnej,
3) zmniejszają możliwości załadunku i wyładunku sprzętu oraz materiałów dostarczanych do
magazynuwysokiego składowania i magazynuchemicznego,
4) ograniczają miejsca postojowe, co wpłynie niekorzystnie na możliwości rozwoju
i funkcjonowanieInstytutu.

Zarzuty podobne do zarzutów podnoszonych w wezwaniu przez Instytut wnosił w uwagach
złożonych do projektu m.p.z.p. w pismach z dnia 14 lutego 2013 r., 24 października 2013 roku oraz
16 maja 2014 roku. Uwagi Instytutu dotyczące drogi 115 KD-D 1/2 nie zostały uwzględnione przez
Prezydenta oraz Radę Miasta Gdyni.

W ocenie ww. organów realizacja drogi obecnie 115 KD-D 1/2 poprawi warunki dojazdu do
Instytutu. Liczba miejsc postojowych na górnym tarasie może ulec zmniejszeniu z 47 do min. 40
miejsc, przy jednoczesnym zaprojektowaniu nowej drogi pożarowej z placem do zawracania 20x20
m.

Część utraconych miejsc może zostać zrekompensowana na terenie 003 UN,U – po drugiej stronie
planowanej ulicy.W przypadku rozbudowy, przebudowy lub realizacji nowej zabudowy na terenie
002 UN,U możliwa będzie realizacja niezbędnej liczby miejsc postojowych np. w parkingach
podziemnychpod nowo realizowanymibudynkami.
Realizacjaprzedmiotowej drogi publicznejnie uniemożliwidojazdu wozów bojowych i technicznych
Straży Pożarnej, nie będzie też miała wpływu na dostawy sprzętu oraz materiałów do magazynów.
Projekt planu miejscowego został uzgodniony z właściwymiorganami wojskowymi, ochrony granic
oraz bezpieczeństwa państwa (Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, Komendantem Morskiego
Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w
Gdańsku), które nie wniosłyzastrzeżeń do zapisów dotyczących drogi 115 KD-D 1/2.

W związku z powyższym proponuje się nie uwzględniać wezwania do usunięcia naruszenia prawa
złożonego przez Morski Instytut Badawczy-Państwowy Instytut Badawczy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnymprzedmiotowa
uchwała powinna zostać przedłożona Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od daty jej
podjęcia.
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