
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 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 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)  Prezydent 
Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 

1) uchwały nr XIX/436/16 z dnia 30 marca 2016 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmie ście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, 
I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego, którego granice obejmują teren 
oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. 
Marszałka Piłsudskiego symbolem 17 UN; 

2) uchwały nr XIX/437/16 z dnia 30 marca 2016 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy 
Redłowo w Gdyni, rejon ul. Kro śnieńskiej, obejmującego obszar, którego granice 
przebiegają: 
− od północy i wschodu – wzdłuż: północnej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025, 

północnej i wschodniej granicy dz. nr 98 obręb Redłowo-0025, północnych granic 
dz. nr 111 obręb Redłowo-0025 i dz. nr 112 obręb Redłowo-0025 i dalej do linii 
rozgraniczającej al. Zwycięstwa i w kierunku południowym wzdłuż tej linii, 

− od południa i zachodu – wzdłuż południowej linii rozgraniczającej ul. Krośnieńskiej, 
w rejonie GPZ skręca w kierunku północnym, następnie w kierunku północno-
wschodnim, dalej biegnie równolegle, w odległości 0,7 m od zachodniej granicy dz. 
nr 82 obręb Redłowo-0025 i wzdłuż północnej granicy dz. nr 81 obręb Redłowo-
0025 i zachodniej granicy dz. nr 80 obręb Redłowo-0025.  

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 
dnia 06.05.2016 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. 
 
 

 
 


