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UCHWAŁA NR __/__/17 

Rady Miasta Gdyni 

z dnia __________ 2017 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:  

§ 1  

1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni 

z dnia 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 

stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej 

dzielnicy Orłowo w Gdyni, uchwalonego uchwałą nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 

2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 marca 2007 r., Nr 63, poz. 910), z późn. zm.
2
. Zmiana 

oznaczona jest numerem ewidencyjnym 1503z4, obejmuje obszar o powierzchni 1,82 ha, którego 

granice obejmują tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części 

nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni symbolami: 032 MN2,MW1,MP, 042 MW2,MP oraz 119 

KDW-X. 

§ 2 

1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej 

dzielnicy Orłowo w Gdyni wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 ust. 2 do karty terenów nr 030-033 w pkt 6 lit. c dodaje się tiret w brzmieniu: 

„- na działce 2397 podane powyżej dopuszczalne wysokości zabudowy oraz poziom posadzki parteru 

należy mierzyć od poziomu projektowanego terenu (zamiast od naturalnej rzędnej terenu wynikającej 

z wartości określonych na mapie), przy czym wynikowa wysokość zabudowy nie może przekraczać 

32,5 m n.p.m.;”; 

2) w § 12 ust. 2 karta terenu nr 042 pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„szerokość elewacji frontowej – do 25,0 m;”. 

2. Nie wprowadza się zmian do rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały nr 

IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16 marca  

2007 r., Nr 63, poz. 910) z późn. zm.
3
. 

§ 3 

1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, 

wyłożonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

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

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. 

poz. 730, poz. 935. 
2
 Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 października 2013 r., poz. 3682. 

3
 Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 października 2013 r., poz. 3682. 
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§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 

 

Joanna Zielińska 


