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RADA MIASTA GDYNI

UCHWA£A NR XII/471/99

RADY MIASTA GDYNI
; .

i Z 27 PAZDZIERNlkA 1999 RokU

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
stxzennego czêœci dzielnicy Oksywie, rejon ulic Nasypo-
wej i Œmido~cza.

Na podstawie arl26, arl18 ust3, w zwi¹zku z arl 7-11, art.. 26, arl 28 ustawy z dnja 07 lipca 1994r o
zagospodarowaniu przestrz~ym (tekst jednolity Dz.U. z1999 r. Nr 15, poz. 139 z póŸn. zmianami) oraz arl
18, ust 2, pkt 5 ustawy z dnja 08 marca 199Or o samorz¹dzie gminnym (tebtjednolity Dz.U. z 1996r m 13 poz.
74; z póŸn. 7:mianami), Rada Mjasta Gdyni uchwala co nastêpuje: '.

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§1

Uchwala siê zmianê miejscowego l;>lanu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy
Oksywie, rejon ulic Nasypowej i Smidowicza, zwan¹ dalej planem, jako zmianê ustaleñ
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni przyjêtego Uchwa³¹ Nr
XXII/115/88/MRN w dniu 04.02.1988r, zmienion¹ Uchwa³¹ Nr LVII/497/93 Rady Miasta
Gdyni z dnia 28 kwietnia 1993 r (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 14/93, poz. 78), zmienion¹ Uchwa³¹ Nr
V/94/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 1994 r (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 33/94, poz. 176),
w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem A27I&.

§2 o~

.1. Obszar planu obejmuje teren po³o¿ony w po³udniowej czêœci dzielnicy Oksywie, pomiê-
dzY ulic¹ Nasypow¹ od strony zachodniej, terenem leœnym od strony pó³nocnej, terenami
wojskowymi od strony wschodniej i ulic¹ Œmidowicza od strony po³udniowej.

2. Powierzchnia obszaru planu wynosi 8,8 ha.

§3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Umo¿liwienie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie us³ug i nieuci¹¿liwego, drobnego

przemys³u na terenie objêtym planem przy minimalizacji konfliktów i zagro¿eñ jakie wy-
nikaj¹ z tej dzia³alnoœci.

2. Umo¿liwienie realizacji funkcji mieszkaniowej na terenie objêtym planem.

§4
..

Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu w skali 1: 1000.
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§5

Przedmiotem ustaleñ planu s¹: ;f
1. Tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem Zp.
2. Tereny o funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem M.
3. Tereny o funkcji us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
4. Tereny o funkcji specjalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem IS.
5. Tereny dla celów urz¹dzeñ energetycznych (stacji transformatorowej), oznaczone na

rysunku planu symbolem E.

§6

Ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce graficzne oznaczenia na rysunku planu:
1. linie wyznaczaj¹ce obszar opracowania planu, stanowi¹ce jednoczeœnie liniê rozgranicza-

j¹c¹
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
3. obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
4. nieprzekraczalne linie zabudowy

§7

Ustala siê zakaz lokalizowania na terenach objêtych planem, inwestycji szczególnie szkodli-
wych dla œrodowiska i zdrowia ludzi oraz mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska.

§8

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1. planie, nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym mowa w §1 i §2 niniejszej

uchwa³y
2. rysunku planu, nale¿y przez to rozumieæ planszê stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej

uchwa³y, w podzia³ce 1:1000
3. obowi¹zuj¹cej linii rozgraniczaj¹cej, nale¿y przez to rozumieæ liniê oddzielaj¹c¹ tereny o

) ró¿nych funkcjach lub ró¿nych sposobach zagospodarowania
4. nieprzekraczalnej linii zabudowy, nale¿y przez to rozumieæ liniê której nie mo¿e przekro-

czyæ rzut budynku, liczony po jego zewnêtrznym obrysie
5. terenach us³ug i drobnego przemys³u, nale¿y przez to rozumieæ lokalizacjê na tych tere-

nach tych funkcji w skali odpowiedniej do mo¿liwoœci jakie wyznaczaj¹ ustalenia niniej-

szego planu.
6. terenach zieleni, nale¿y przez to rozumieæ tereny przeznaczone do nasadzenia roœlinnoœci

w formie drzew, krzewów i trawników, z mo¿liwoœci¹ realizacji œcie¿ek o nawierzchni
przepuszczalnej (gruntowej, ¿wirowej lub mieszanki optymalnej), lub utwardzania nie-
wielkich powierzchni nawierzchniami nieprzepuszczalnymi, bez mo¿liwoœci wprowadza-
nia zabudowy.

§9

Ustala siê ogóln¹ strukturê funkcjonalno-przestrzenn¹ obszaru planu poprzez wydzielenie
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piêciu jednostek strukturalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.M.U.; 2.U.M.;-

3.E.: 4.Zp.; 5.IS.

J
j

Rozdzia³ 2:
Postanowienia szczegó³owe

§10

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej (in¿ynieryjnej):
l. Przewiduje siê pe³n¹ (kompleksow¹) obs³ugê terenów objêtych planem i przeznaczonych

do zainwestowania, istniej¹cymi miejskimi systemami in¿ynieryjnymi, zlokalizowanymi
w pasach ulic Œmidowicza i Nasypowa (poza obszarem opracowania), a w szczegól~oœci :
a) systemem komunikacyjnym, na który sk³adaj¹ siê istniej¹ce ulice Nasypowa i Smido-

wicza,
b) istniej¹cym systemem energetycznym, na który sk³adaj¹ siê sieci: elektr.°energetyczna,

gazowa (niskoprê¿na) i ciep³ownicza,
1; c) istniej¹cym systemem wodno-kanalizacyjnym, na który sk³adaj¹ siê sieci: wodoci¹gowa

i rozdzielcza kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa),
d) istniej¹cym systemem informatycznym, na który sk³ada siê sieæ teletechniczna.

2. Miejsca obs³ugi komunikacyjnej z istniej¹cych ulic okreœla rysunek planu.
J. Na obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ tak¹ iloœci miejsc parkingowych, jaka wynika z

potrzeb funkcji i zainwestowania na tej dzia³ce; wyklucza siê realizacjê tych potrzeb na te-

renach publicznych (ulicach).
4. Utylizacja odpadów sta³ych-zgodnie z Ustaw¹ o odpadach-wywóz na wysypisko miejskie.
5. Sposób pod³¹czenia terenów planowanych do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej okreœl¹

warunki techniczne instytucji zarz¹dzaj¹cych tymi urz¹dzeniami.

§11

Dla jednostki strukturalnej o symbolu 1.M.U. przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³o-

we:
1. Jako funkcjê podstawow¹ przyjmuje siê funkcjê mieszkaniow¹,' z wskazaniem funkcji

) us³ugowej jako uzupe³niaj¹cej.
1 2. Maksymalna wysokoœæ zabudowy wynosi 2,5 kondygnacji lub 10,0 m licz¹c do kalenicy

budynku.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy okreœla rysunek planu.
4. Jako obowi¹zuj¹ce przyjmuje siê dachy skoœne o minimalnym pochyleniu po³aci 15%.

5. Ustala siê zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych obszaru jednostki strukturalnej.

§12

Dla jednostki strukturalnej o symbolu 2. U .M. przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³o-

we:
1. Jako funkcjê podstawow¹ przyjmuje siê funkcjê us³ugow¹ lub/i drobnego przemys³u; do-

puszcza sie lokalizowanie na terenie jednostki funkcjê mieszkaniow¹ pod warunkiem

przeznaczenia na tê funkcjê obszaru ca³ej jednostki,
2. Maksymalna wysokoœæ zabudowy wynosi 2,5 kondygnacji lub 12,0 m licz¹c do kalenicy

budynku.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy okreœla rysunek planu.

j=. ~~~
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4. Jako obowi¹zuj¹ce przyjmuje siê dachy skoœne o minimalnym pochyleniu po³aci 15%.
5. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ podzia³u obszaru jednostki na mniejsze dzia³ki z zastrze¯enie~

Ii:
r 2

a) powierzchnia tak utworzonej dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 2000,- m ,
b) kszta³t tak utworzonej dzia³ki umo¿liwi jej zagospodarowanie,
c) dzia³ka bêdzie mia³a zapewnion¹ obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cych ulic.

§13

Dla jednostki strukturalnej o symbolu 3.E. przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1.. Jako przeznaczenie terenu dla tej jednostki strukturalnej przyjmuje siê lokalizacjê urz¹-

dzeñ elektroenergetycznych.
2. Dopuszcza siê rozbudowê istniej¹cych urz¹dzeñ energetycznych w ramach dzia³ki, w

uk³adzie zintegrowanym z istniej¹c¹ zabudow¹.
3. Jako obowi¹zuj¹ce przyjmuje siê dachy skoœne o minimalnym pochyleniu po³aci 15%.

(; §14

Dla jednostki strukturalnej o symbolu 4.Zp.przyjmuje siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1. Jako funkcjê podstawow¹ przyjmuje siê zieleñ publiczn¹, z wskazaniem funkcji us³ugowej

jako uzupe³niaj¹cej.
2. Wyklucza siê zabudowê na terenie jednostki.

Rozdzia³ 3.
Postanowienia przejœciowe i koñcowe.

§15

Zgodnie z art. 10 ust.3, art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jed-
norazow¹ op³atê od wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wysokoœci 30%, z wyj¹tkiem terenu
zieleni publicznej, gdzie stawka wynosi 0%.

Ol §16

W granicach niniejszego planu traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Gdyni zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXWl15/88/MRN w dniu 04.02.1988r, zmieniony
Uchwa³¹ Nr LVII/497/93 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1993 r (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr
14/93, poz. 78), zmieniony Uchwa³¹ Nr V/94/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 listopada
1994r (Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 33/94, poz. 176), w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem

A27IS.

§17

1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Gdyni.
2. W szczególnoœci zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do:

a) naniesienia na rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Gdyni granic obszaru objêtego niniejszym planem z informacj¹, i¿ podstawê decyzji ad-
ministracyjnych w obrêbie tego obszaru stanowi niniejszy plan,

b) zamieszczenia stosownej informacji w tekœcie Miejscowego Planu Zagospodarowania
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li Przestrzennego Miasta Gdyni, -o",

c) udostêpnienia niniejszego planu zainteresowanym i sporz¹dzania na ich wniosek wypi-
sów z planu.

1

I

§18

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym

Wojew6dztwa Pomorskiego.

Prz Gdyni
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