
 
 
 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przyst ąpieniu do sporz ądzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrz ennego 

                               
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)  Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 

1) uchwały nr XXI/495/16 z dnia 25 maja 2016 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy Chylonia 
w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywou stego, obejmującego obszar, którego 
granica przebiega następująco: 
− od północy – obejmując pas drogowy ul. Hutniczej, 
− od wschodu – wzdłuż granic działek nr 1125, 1124, 1242, 1245, 1247, 1292, 1279 i 1651 

obręb 0010, obejmując je, 
− od południa – wzdłuż terenów kolejowych obejmując działki nr 1240, 1412, 1472 i 1355 

obręb 0010 oraz wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia 
Chylonia, 

− od zachodu – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni oraz 
granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia 
w Gdyni – Osiedla Meksyk; 

2) uchwały nr XXI/496/16 z dnia 25 maja 2016 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic Mały Kack 
i Redłowo w Gdyni, rejon ul. Stryjskiej od ronda im . Macieja Brzeskiego do 
al. Zwyci ęstwa, obejmującego obszar, którego granica przebiega następująco: 
− od zachodu i północy – wzdłuż zachodniej i północnej linii rozgraniczającej ronda im. 

Macieja Brzeskiego, zachodniej linii rozgraniczającej ul. Łużyckiej, północnej granicy 
działek: nr 855, nr 859, nr 860, nr 866, nr 874 i nr 876 (obręb 0019) i przedłużenia tej 
granicy do działki nr 4 (obręb 0025) i wzdłuż wschodniej granicy tej działki do północnej linii 
rozgraniczającej terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, terenu byłej zajezdni komunikacji 
miejskiej pod poszerzenie ul. Stryjskiej (04 KZ 1/2, (2/2)), 

− od wschodu – wzdłuż wschodnich granic działek: nr 177, nr 23, nr 24, nr 25 i nr 118 (obręb 
0025), 

− od południa – wzdłuż południowych granic działek: nr 95, nr 17, nr 18 i nr 19 (obręb 0025), 
wschodniej granicy działek nr 6, nr 7, nr 8, nr 120, południowej granicy działek nr 175 
(obręb 0025) i działek nr 1057, nr 1060, nr 1028 (obręb 0019) i wzdłuż południowej linii 
rozgraniczającej ul. Stryjskiej.  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 
06.07.2016 r. 

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy. 
 
 

 


