
 
 
 

 
OGŁOSZENIE  

Prezydenta Miasta Gdyni 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni,  

rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2010 r. nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/860/10 z dnia 
27 stycznia 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona 

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:  

 od północy – wzdłuż ulicy Węglowej, 

 od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy działki 14/1 KM 133, obejmują Pirsy 
Północny i Południowy, następnie wzdłuż Nabrzeża Przydokowego, 

 od południa – wzdłuż ulic Śledziowej i Św. Piotra, 

 od zachodu – wzdłuż granic portu morskiego w Gdyni i ulicy T. Wendy, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.05.2012 r. do 
26.06.2012 r., w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19.06.2012 r., o godz. 1600, w Urzędzie Miasta Gdyni, 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

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 10.07.2012 r.  
 

 
 
 

 
 


