
OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przyst ąpieniu do sporz ądzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

   
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)  Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 
1) uchwały nr IX/165/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic Mały Kack 
i Orłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej na odcinku od Potoku Przemysłowego do 
Drogi Gdy ńskiej , którego granice przebiegają następująco: 
− od zachodu – wzdłuż Potoku Przemysłowego, 
− północy – wzdłuż ulic: Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej, 
− od wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej, 
− od południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej; 

 
2) uchwały nr IX/167/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic Orłowo 
i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Ko ścielnej, Szturmanów i Szyprów , 
którego granice przebiegają następująco: 
− od północy – wzdłuż ul. Krośnieńskiej, osi al. Zwycięstwa, ulic: Weteranów 

i Powstania Styczniowego, wzdłuż południowej granicy terenu Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, następnie wzdłuż granicy terenów 
leśnych, 

− od wschodu – wzdłuż wschodniej granicy terenów mieszkaniowych przy ul. Szyprów, 
− od południa – wzdłuż osi al. Zwycięstwa i osi ul. Wielkopolskiej, 
− od zachodu – wzdłuż linii kolejowych (odcinek Gdańsk – Gdynia). 

 
3) uchwały nr IX/166/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic D ąbrowa 
i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczy ńskiej, Rdestowej 
i K. Pomianowskiego , którego granice przebiegają następująco: 
− od północy i wschodu – wzdłuż granic m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-

Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas, m.p.z.p. części dzielnic Dąbrowa 
i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej oraz m.p.z.p. części 
dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, następnie biegnie wzdłuż 
ul. Rdestowej obejmując tereny usługowo-produkcyjne, 

− od południa – wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej, 
− od zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni z gminą Żukowo; 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 
dnia 1 sierpnia 2011 roku. 
 
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. 
 
 
 

       Prezydent Miasta Gdyni 
                               dr Wojciech Szczurek 


