
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/790/17

Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej przewiduje się 

następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego:

a) budowa projektowanej ulicy Nowej Węglowej (17 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2) – docelowo dwie 

jezdnie po dwa pasy ruchu (ulica częściowo poza obszarem objętym planem);

b) przebudowa ul. Janka Wiśniewskiego (24 KD-Z (KD-L) 1/2);

c) budowa ulicy łączącej pl. Konstytucji z projektowaną ulicą Nową Węglową (22 KD-Z (KD-L) 

1/2);

d) rozbudowa ul. 3 Maja w kierunku północnym – do projektowanej ulicy Nowej Węglowej (23 

KD-Z (KD-L) 1/2);

e) rozbudowa ul. Władysława IV w kierunku północnym – do projektowanej ulicy Nowej 

Węglowej (18 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2) – docelowo dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

f) przebudowa skrzyżowania ulic: T. Wendy, Portowej i Św. Piotra (w obrębie terenu 19 KD-Z 

1/2);

g) przebudowa pl. Konstytucji i układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego Gdynia Główna 

(25 KD-Z (KD-L) 1/2), wraz z budową podziemnego parkingu pod pl. Konstytucji;

h) przebudowa ul. Dworcowej (26 KD-Z 1/4 (KD-L 1/2));

i) przebudowa ul. Jana z Kolna (20-21 KD-Z 1/3 (KD-L 1/2));

j) przebudowa ul. T. Wendy (27 KD-Z (KD-L) 1/2);

k) budowa ciągu pieszo-jezdnego (28 KD-X);

l) budowa ciągów pieszo-rowerowych z zielenią urządzoną (tereny: 29-31 KD-X/ZP);

m) budowa i urządzenie tras rowerowych oznaczonych na rysunku planu;

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej:

a) obszar planu objęty jest systemami sieci infrastruktury technicznej – niezbędne są inwestycje 

związane z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury technicznej, w tym w powiązaniu 

z realizacją przedsięwzięć wymienionych w pkt 1.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest 

zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu Miasta Gdyni lub współfinansowana ze 

środków zewnętrznych.

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyżej wymienionych inwestycji.
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