
 
OGŁOSZENIE  

Prezydenta Miasta Gdyni 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

                                      
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwał: 

1) uchwały nr XXIX/700/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów, obejmującego obszar 
działek nr 2213 i 2214, położonych przy skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów, 

2) uchwały nr XXIX/701/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego tereny oznaczone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy 
Orłowo w Gdyni symbolami: 032 MN2,MW1,MP, 042 MW2,MP oraz 119 KDW-X, 

3) uchwały nr XXIX/715/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, którego 
granice przebiegają: 

 od wschodu – wzdłuż ul. Rolniczej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, 
terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej), 

 od południa – wzdłuż ul. Chwarznieńskiej (zgodnie z granicą ustaloną w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja 
w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej), 

 od zachodu – wzdłuż ul. Widnej, 

 od północy – wzdłuż terenu zabudowy usługowej i terenu Pierwszej Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Gdyni, następnie wzdłuż ul. Strażackiej do ul. Rolniczej 
obejmując teren wokół budynku przy ul. Rolniczej 10. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie 
do dnia 27 marca 2017 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. 


