
 
 

 
 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 
1) uchwały nr XLI/848/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic D ąbrowa 
i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul.  Nowowiczli ńskiej obejmującego 
obszar, którego granice przebiegają następująco: 
− od zachodu – wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta, 
− od północnego wschodu – wzdłuż granicy działki nr 227/2, wzdłuż granicy Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego następnie wzdłuż ścieżki leśnej, obejmując fragment obszaru 
TPK, 

− od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej 
oraz wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej do Obwodnicy Trójmiasta. 

2) uchwały nr XLI/847/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy Cisowa 
w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylo ńskiej , obejmującego obszar, którego granice 
przebiegają następująco: 
− od północy – wzdłuż linii kolejowej (LK 250), 
− od wschodu – od terenu kolejowego do ul. Janowskiej, następnie wzdłuż ulic: Janowskiej 

i Chylońskiej, do ulicy Morskiej, dalej do granicy z terenami leśnymi, obejmując zespół 
zabudowy przy ulicy Jana Sibeliusa, 

− od południa – wzdłuż terenów leśnych, 
− od zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni. 

 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 
02.05.2014 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. 
 
        

 


