OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 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.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta
Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XV/482/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście
w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego, obejmującego obszar, którego
granice przebiegają następująco:
− od północy – wzdłuż ul. 10 Lutego,
− od wschodu – wzdłuż ul. A. Abrahama,
− od południa – wzdłuż ul. S. Batorego,
− od zachodu – wzdłuż ul. Władysława IV;
2) uchwały nr XV/483/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny
w Gdyni, rejon ulic Buraczanej i Z. Nałkowskiej, obejmującego obszar, którego granice
przebiegają następująco:
− od północy – wzdłuż południowej granicy terenu kolejowego,
− od wschodu i południa – wzdłuż ul. Buraczanej,
− od zachodu – wzdłuż ul. Z. Nałkowskiej, dalej wzdłuż wschodniej granicy terenu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. do południowej
granicy terenu kolejowego
oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów
miejscowych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów w terminie do dnia
14.02.2020 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.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia

