OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni
– tzw. Kacze Buki
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/589/16 Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
− od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej (wzdłuż granic m.p.z.p. części
dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej
i K. Pomianowskiego),
− od północnego-wschodu – wzdłuż ul. Krzemowej (wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnicy
Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego „Polifarbu”), a następnie wzdłuż terenów leśnych,
− od południowego-wschodu – wzdłuż terenów leśnych, z wyłączeniem obszaru objętego
m.p.z.p. części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od
ul. Świętokrzyskiej, a następnie wzdłuż granicy z Gminą Miasta Gdańska,
− od południowego-zachodu – wzdłuż granicy z Gminą Żukowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.07.2019 r. do 23.07.2019 r.,
w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego
otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można
również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania
Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 17.07.2019 r., o godz. 1700, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN,
ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,
wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu
składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy –
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2019 r.

Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia

