
UCHWAŁA NR IV/59/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. 

Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej

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)) 
w związku z uchwałą nr XLV/927/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 3029) i uchwałą nr 
XLV/939/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy 
Oksywie (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 3053) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/720/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie 
i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Oksywie w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku poz. 645 poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072.
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 poz. 1133.
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UZASADNIENIE

Dnia 25 września 2013 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXXIV/720/13 w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie 
i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A. Dickmana, Płk. S. Dąbka i Zielonej. Granice obszaru objętego planem 
zostały opisane w § 2 uchwały oraz wskazane w załączniku graficznym do uchwały. Zgodnie art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po podjęciu przez Radę Miasta 
Gdyni ww. uchwały Prezydent Miasta Gdyni:

- ogłosił w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,

- zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy 
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,

- sporządził projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski do planu,

- wystąpił o opinię o projekcie planu do właściwych organów,

- wystąpił o uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami,

- wprowadził zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

- ogłosił o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu,

- wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz 
zorganizował w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

- rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.

Uchwałami nr XLV/927/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. oraz nr XLV/939/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
Rada Miasta Gdyni zmieniła uchwały w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły oraz Statutu Dzielnicy Oksywie. 
W wyniku tych uchwał obszar objęty projektem m.p.z.p. znajduje się w całości w granicy dzielnicy Oksywie.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest jedynie zmiana tytułu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynikająca ze zmiany granic dzielnic Babie Doły i Oksywie. Granice obszaru objętego planem 
pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany przedmiotu i charakteru prac planistycznych, a tym samym 
nie ma konieczności ponowienia dokonanych dotychczas czynności planistycznych (por. wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2009 roku, sygn. akt II OSK 1493/08).

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