
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/835/17

Rady Miasta Gdyni

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 

w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego został wyłożony, z prognozą 

oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w dniach od 03.04.2017 r. do 25.04.2017 r.

Do projektu planu miejscowego zostało złożonych 35 uwag w ustawowym terminie (tj. do dnia 

09.05.2017 r.) Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 6220/17/VII/U z dnia 23.05.2017 r. rozpatrzył 
uwagi dotyczące projektu planu, 10 uwzględnił w całości, 5 w części, 20 nie uwzględnił.
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-

Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, które wniosły następujące 

osoby:

1. S.P. – data wpływu 18.04.2017 r.

2. J.Ż. – data wpływu 18.04.2017 r.

3. M.Ż. – data wpływu 18.04.2017 r.

4. M.J., B.S. – data wpływu 20.04.2017 r.

5. H.L. – data wpływu 25.04.2017 r.

6. Z.D. – data wpływu 25.04.2017 r.

7. G.I.H. SA – data wpływu 05.05.2017 r.

8. B.N., J.S., Z.N. – data wpływu 05.05.2017 r.

9. D.D. – data wpływu 08.05.2017 r.

10. J.K. – data wpływu 08.05.2017 r.

11. E.M. – data wpływu 08.05.2017 r.

12. K.R. – data wpływu 08.05.2017 r.

13. M.M., E.Ch., B.H., B.Ch., E.Ch. – data wpływu 08.05.2017 r.

14. Z.D. – data wpływu 02.05.2017 r.

15. J. i T.P. – data wpływu 08.05.2017 r.

16. J.J. – data wpływu 08.05.2017 r.

17. M.D. – data wpływu 09.05.2017 r.

18. J.D. – data wpływu 09.05.2017 r.

19. H.B. – data wpływu 09.05.2017 r.

20. D.M. – data wpływu 09.05.2017 r.

21. J.D. – data wpływu 09.05.2017 r.

22. A.M. – data wpływu 09.05.2017 r.

23. M. i A.M. – data wpływu 09.05.2017 r.

24. D. i H.Ż. – data wpływu 09.05.2017 r.

25. W.K. – data wpływu 09.05.2017 r.

odrzuca się w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco:

1. S.P. wniósł poniższe uwagi:

1) Projektowana trasa drogi dawniej tzw. Lęborskiej obecnie jest nadmiernie szeroka. W Studium 

uikzp miasta Gdyni droga ta klasyfikowana jest jako ulica zbiorcza, a więc o szer. min. 20 m 

w liniach rozgraniczających. Biorąc pod uwagę ścieżki rowerowe oraz zieleń – jej maksymalna 

szerokość nie powinna przekraczać 25 m. Zwężenie jej umożliwiłoby usytuowanie rzędu działek 

wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej zaprojektowanej w planie Niemotowa (jak na załączonej 
mapie).
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2) Gdyby zwężenie drogi byłoby niemożliwe ze względów techniczno-technologicznych, składający 

uwagę wniósł o wykupienie przez władze samorządowe terenu pod drogę po uchwaleniu planu. 

Blokowanie terenu jest nieracjonalne dla gospodarki, a dla właściciela uciążliwe i krzywdzące.
3) Jednocześnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dojazd z ul. Wiczlińskiej do działek 

powstałych w oparciu o mpzp w rejonie Niemotowa, w trójkącie na północ od tzw. drogi 

wymienionej w punkcie 1 i 2 (teren 23 MN1 i MN1,U). Projektowana droga dojazdowa 

przylegająca do drogi jw. nie funkcjonuje, w związku z powyższym praktycznie teren pozbawiony 

jest dojazdu. Dojazd z ulicy Wiczlińskiej byłby dojazdem tymczasowym do czasu realizacji drogi 

zbiorczej. Do wniosku załączono mapę, ilustrującą sytuację komunikacyjną.
Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:

Ad 2) Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić również 

w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1) GDDKiA dokonała wyboru przebiegu drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnica Trójmiasta 

– Lębork (zwanym Trasą Kaszubską) w wariancie rozpoczynającym się w węźle „Wielki Kack”. 

Określony w ww. wariancie przebieg drogi ekspresowej nie będzie bezpośrednio powiązany 

z planowanym przedłużeniem ul. Chwarznieńskiej. Takie rozwiązanie umożliwiło obniżenie klasy 

technicznej przedmiotowej drogi do drogi klasy zbiorczej oraz pozwoliło na fragmentaryczne 

zawężenie pasa drogowego w rejonach planowanych skrzyżowań. Planowana ulica Nowa 

Chwarznieńska (teren 168 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2) projektowana jest docelowo jako droga zbiorcza 

dwujezdniowa, o szerokości w liniach rozgraniczających od 30 m do 60 m. Zgodnie z § 7 ust 1, 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość drogi zbiorczej 

o przekroju dwujezdniowym nie powinna być mniejsza niż 30 m. Szerokość ulicy, określona 

w przepisach, powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli przewiduje się umieszczenie w tej ulicy 

większej liczby pasów ruchu, torowiska tramwajowego, ścieżek rowerowych, pasów lub zatok 

postojowych, pasów zieleni wysokiej lub urządzeń odwodnienia powierzchniowego.

Ad 3) Uwaga nie dotyczy obszaru objętego projektem planu – docelowy dojazd do terenu 23 MN1 

i MN1,U znajduje się na obszarze objętym ustaleniami mpzp części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 

w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej. Dojazd od ul. Wiczlińskiej może funkcjonować 

jako dojazd do istniejącej zabudowy na terenie 23 MN1 i MN1,U – do czasu realizacji drogi zbiorczej. 

Projektowana zabudowa powinna uwzględniać docelowy układ komunikacyjny.

2. J.Ż. wniosła o przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na obszarze 005 od strony 

południowej z 5 m do 15 m z uwagi na niewielką odległość od istniejącej zabudowy jednorodzinnej 

położonej na działkach 2829 oraz 2831.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, teren położony po północnej stronie ul. 

Janki Bielak, oznaczony jako 041 MW2 (wg projektu planu teren 005 U/MW2), przeznaczony jest pod 

tereny zabudowy wielorodzinnej. Na terenie, od strony ul. J. Rummla, wyznaczony jest pas 

o szerokości ok. 50 m, wyłączony z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni, stanowiącej 
część założenia zieleni urządzonej planowanej po obu stronach ul. J. Rummla.

W ramach warsztatów Charrette przeprowadzonych w 2012 r. dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

wypracowane zostały nowe powiązania komunikacyjne oraz rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 

które przyczyniły się do poprawy dotychczasowych ustaleń planu, w szczególności w zakresie 

centrum dzielnicy. Przyjęte rozwiązania kontynuują założenie terenów zieleni po wschodniej stronie 

ul. J. Rummla, natomiast po zachodniej stronie ulicy zakładana jest pierzeja zabudowy usługowo-
mieszkaniowej.

W projekcie planu, teren 005 U/MW2 przeznaczony został pod tereny zabudowy wielorodzinnej, 

gdzie usługi wymagane są przynajmniej w parterach zabudowy od strony ulic: J. Rummla oraz kpt. K. 

Jurkiewicza. Szerokość ul. Janki Bielak utrzymana została na poziomie 10 m. Na terenie 005 U/MW2 

od strony ww. ulicy ustalona została nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m, natomiast po 

drugiej stronie ulicy, na terenie 063 MW1,MN2 w odległości 6 m. Powyższe tworzy strefę 
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o szerokości min. 21 m wyłączoną z zabudowy, z ulicą lokalizowana po środku strefy, nie zakłócając 

wzajemnego oddziaływania zabudowy po obu stronach ulicy. Biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę 

jednorodzinną położoną w rejonie ul. Janki Bielak, wysokość zabudowy wielorodzinnej po północnej 
stronie ulicy została obniżona do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych. Oznacza to, że różnica 

maksymalnej wysokości po obu stronach ul. Janki Bielak wyniesie ok. 3 m (15 m zabudowy na terenie 

005 U/MW2 i 12 m zabudowy na terenie 063 MW1,MN2). W związku z powyższym postulowane 

zwiększenie odległości linii zabudowy do 15 m nie jest zasadne.

3. M.Ż. wniósł o:

1) Przywrócenie terenu ”wyłączonego z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni 

ekologiczno-rekreacyjnej” ujawnionego na poprzednim planie zagospodarowania od strony 

wschodniej terenu nr 005 z uwagi na niewielką odległość od istniejącej zabudowy jednorodzinnej 

położonej na działkach 2829 oraz 2831.

2) Obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych na całym 

obszarze 005 z uwagi na jednorodzinny charakter zabudowy istniejący od strony południowej 
obszaru 005.

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:

Ad 2) Wysokość zabudowy wielorodzinnej po północnej stronie ulicy, w pasie 20 m od linii 

rozgraniczających ulicy 217 KD-D, została obniżona do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych – 

zgodnie z uwagą właściciela terenu (uwaga nr 15).

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 2.

4. M.J., B.S. wnieśli o przywrócenie przebiegu ulic wskazanych terenami o oznaczeniach 154 KD-Z, 

155 KD-Z i 179 KD-D w obecnie obowiązującym mpzp nr 2201 w miejsce przewidzianych w nowym 

planie ulic wskazanych terenami 169 KD-Z i 170 KD-Z. Od roku 1994 składający uwagę są 

współwłaścicielami działki nr 3819 (wg starej numeracji nr 307/5), która to działka według mpzp nr 

2201 przeznaczona została w głównej mierze pod budowę drogi 154 KD-Z, jak również pod tereny 

planistyczne 155 KD-Z, 143 ZE, 076 UO oraz 073 MN1,U. Od roku 2005 współwłaścicielem ww. 

działki stał się również Urząd Miasta Gdyni. W związku z takim przeznaczeniem tejże działki, od roku 

2008 prowadzą wraz z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni kwestię 

rozgraniczenia i zniesienia tej współwłasności. Rozgraniczenie to prowadzone było głównie pod 

kątem dopasowania wydzielanych części do granic terenów planistycznych wskazanych na mpzp 

2201, w tym w szczególności do granicy terenu 073 MN1,U. W wyniku tego rozgraniczenia 

i zniesienia współwłasności z Urzędem Miasta Gdyni składający uwagę stali się właścicielami działki 
będącej częścią wspólną działki 3819 oraz terenu 073 MN1,U. Nowa działka została wytyczona 

geodezyjnie w dniu 05.04.2017 r. Działka ta do dzisiaj nie posiada jeszcze nadanego numeru 

ewidencyjnego. Według nowego projektu mpzp nr 2210 ponad połowa nowo wydzielonej działki 
przeznaczona ma być pod teren planistyczny 169 KD-Z. Pozostała część, ze względu na jej kształt 
(pas terenu o szerokości od ok. 12 do ok. 25 m, w dodatku zawierający w sobie na całej długości 
i szerokości pas zakazu zabudowy), praktycznie nie nadaje się do jakiegokolwiek sensownego 

wykorzystania. Do uwagi załączono postanowienie podziałowe wraz z mapką geodezyjną.
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
W ramach warsztatów Charrette przeprowadzonych w 2012 r. dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

wypracowane zostały nowe powiązania komunikacyjne oraz rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, 

które przyczyniły się do poprawy dotychczasowych ustaleń planu, w tym w zakresie zmiany 

charakteru podstawowego układu komunikacyjnego. W szczególności przewidziano zmianę geometrii 

skrzyżowania planowanej ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ul. Wiczlińską oraz zmianę charakteru ul. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego z tranzytowego na miejski, poprzez wprowadzenie nowych ustaleń, 
dotyczących warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów położonych w jej 

sąsiedztwie.
Biorąc pod uwagę wyniki postępowania ws. uregulowania stanu prawnego działki nr 3819, 

uzasadnione jest uruchomienie działań mających na celu wymianę fragmentów nieruchomości, 
uwzględniającą nabycie przez gminę części gruntów niezbędnych pod budowę drogi oraz pod rezerwę 

dla potencjalnego rozwoju sąsiedniej funkcji oświaty.
Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy wykupienia 
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nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić również 

w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

5. H.L. wniosła o zagwarantowanie w zapisach planu umożliwienia racjonalnego zagospodarowania 

terenu działki nr 2775 położonej w rejonie ul. Wiczlińskiej, a bezpośrednio przy ul. O. Billewiczówny. 

Powierzchnia działki wynosi ok. 4190 m2. Działka nie leży na terenach prawnie chronionych, nie jest 

zagrożona osuwaniem mas ziemnych ani powodzią, nie znajdują się na niej strefy ochrony 

archeologicznej. Opierając się na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami, złożyła uwagę, która wg jej oceny nie naruszy zasad 

planu. Twierdzi, że opłaca regularnie podatki, ale żadnych dochodów z działki rolnej nie czerpie. 

W projekcie planu całą działkę przeznaczono pod zieleń ekologiczną. Do potrzeby projektowania 

zieleni składająca uwagę odnosiła się ze zrozumieniem i nie negowała jej konieczności. Działka nr 

2775 ma ok. 0,42 ha i przylega do wydzielonej geodezyjnie ul. O. Billewiczówny. Po stronie 

północnej tej ulicy znajduje się zespół wydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną (wielorodzinną), natomiast działka nr 2775 w całości jest wskazana pod zieleń. Wniosła 

o przeznaczenie przynajmniej części działki (tj. fragmentu przylegającego do ul. O. Billewiczówny) 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pozostała część działki zostałaby przeznaczona pod 

zieleń jak w projekcie planu. Pozostawienie przeznaczenia terenu pod zieleń, w rozumieniu 

składającej uwagę, jest równoznaczne z wykupieniem tego terenu przez Gminę Miasta Gdyni. 

W przypadku wprowadzenia zabudowy jest oczywiste, że należy przewidzieć dostęp do terenu zieleni 

w formie przynajmniej dojścia pieszego lub pieszo- jezdnego. Za przyjęciem uwagi przemawiają 

ekonomiczne i racjonalne przesłanki, a mianowicie:

1) sąsiedztwo projektowanej zabudowy mieszkaniowej;

2) obustronne wykorzystanie ul. O. Billewiczówny; jednostronnie zabudowana pierzeja ulicy jest 

nieracjonalna;

3) jednostronne wykorzystanie przyszłego uzbrojenia ulicy również jest nieracjonalne;

4) wpływy dla budżetu Gminy z podatku od nieruchomości.
Wniosła o przyjęcie niniejszej uwagi tj. dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

przynajmniej na części działki przylegającej do ulicy. Ta część działki pod względem fizjograficznym 

pozwala na zabudowę. Do uwagi załączono mapę do celów informacyjnych.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Wyznaczony w obowiązującym planie miejscowym teren 146 ZE, obejmujący m.in. działkę nr 

2775 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino, wraz z terenami 141 ZE – 145 ZE, stanowi główne powiązanie 

przyrodnicze pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego wskazane w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Tereny zieleni obejmują naturalne obniżenia 

doliny Potoku Wiczlińskiego, tworząc układ o przebiegu wschód-zachód łączący się z terenami 

leśnymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, chroniąc cenne przyrodniczo elementy krajobrazu 

oraz obszary łącznikowe o wysokim potencjale przyrodniczo-krajobrazowym. Mając na uwadze 

powyższe, zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę nie jest wskazana.

6. Z.D. złożył uwagę, która nawiązuje do uwagi z dnia 21.04.2017 r. dotyczącej działki nr 

2775 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 2777. Wniósł o zagwarantowanie 

w zapisach planu umożliwienia racjonalnego zagospodarowania terenu działki nr 2777 położonej 
w rejonie ul. Wiczlińskiej, a bezpośrednio przy ul. O. Billewiczówny. Powierzchnia działki wynosi 

ok. 611 m2. Działka nie leży na terenach prawnie chronionych, nie jest zagrożona osuwaniem mas 

ziemnych ani powodzią, nie znajdują się na niej strefy ochrony archeologicznej. Opierając się na 

ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. z późniejszymi 
zmianami, złożył uwagę, która wg jego oceny nie naruszy zasad planu. Twierdzi, że opłaca regularnie 

podatki, ale żadnych dochodów z działki rolnej nie czerpie. Po stronie północnej ul. O. Billewiczówny 

znajduje się zespół wydzielonych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

(wielorodzinną), natomiast w projekcie planu cała działka nr 2777 przeznaczona jest pod zieleń 

ekologiczną. Wniósł o przeznaczenie działki nr 2777 przy ul. O. Billewiczówny pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Działkę nr 2777 i 2775 przestrzennie można traktować jako całość. Za 

przyjęciem uwagi przemawiają ekonomiczne i racjonalne przesłanki, a mianowicie:

1) sąsiedztwo projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

2) obustronne wykorzystanie ul. O. Billewiczówny; jednostronnie zabudowana pierzeja ulicy jest 

nieracjonalna;

3) jednostronne wykorzystanie przyszłego uzbrojenia ulicy również jest nieracjonalne;
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4) dla budżetu Gminy wpływy z podatku od nieruchomości.
Wniósł o przyjęcie niniejszej uwagi tj. dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na jego 

działce nr 2777 w powiązaniu z działką nr 2775 należącą do jego siostry.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Wyznaczony w obowiązującym planie miejscowym teren 146 ZE, obejmujący m.in. działkę nr 

2777 obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino (poprzedni numer działki 161/32 KM 21), wraz z terenami 

141 ZE – 145 ZE, stanowi główne powiązanie przyrodnicze pomiędzy obszarami systemu 

przyrodniczego wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni. Tereny zieleni obejmują naturalne obniżenia doliny Potoku Wiczlińskiego, tworząc układ 

o przebiegu wschód-zachód łączący się z terenami leśnymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 

chroniąc cenne przyrodniczo elementy krajobrazu oraz obszary łącznikowe o wysokim potencjale 

przyrodniczo-krajobrazowym. Mając na uwadze powyższe, zmiana przeznaczenia terenu pod 

zabudowę nie jest wskazana.

7. G.I.H. SA wniosła o:

1) Wykreślenie części zapisu, dodanego w § 8 ust. 1 pkt 4, o treści: „Zabrania się prowadzenia działań, 
które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych na tych terenach”. Zaproponowała 

wprowadzenie obowiązku opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przed 

przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych na obszarach potencjalnie zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych.

Aktualna treść zapisu, zgodnie z interpretacją Wydziału Środowiska, uniemożliwia prowadzenie 

robót budowlanych oraz zagospodarowanie terenów znajdujących się na obszarach potencjalnie 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, m.in. na terenie 044 MW2, którego koncepcję 

zagospodarowania przedstawiła BPP pismem z dnia 23.12.2016 r. Obecny stan wiedzy 

inżynierskiej wskazuje, iż przy zachowaniu odpowiednich zasad oraz staranności, możliwe jest 

prawidłowe posadowienie obiektów budowlanych nawet na terenach o zróżnicowanych rzędnych.
2) W karcie terenów o numerach 001-003 w § 14 ust. 1 pkt 5 lit. f – dodanie zapisu, iż zaleca się 

realizację wyniesionego skrzyżowania dróg na terenie 216 w sąsiedztwie placu ogólnodostępnego.
Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu kołowego z jednoczesnym pierwszeństwem ruchu 

pieszego pozwoli na stworzenie komfortowej i bezpiecznej przestrzeni dopełniającej kwartały 

zabudowy, zgodnie z kierunkami wskazanymi przez Warsztaty Charrette.

3) W karcie terenów o numerach 004-007:

a) w § 14 ust. 2 pkt 5 lit. b tiret drugie – korektę numeru drogi z „265 KDW” na „217 KD-D 1/2";

b) w § 14 ust. 2 pkt 5 lit. b tiret trzecie – korektę numeru drogi z „265 KDW” na „217 KD-D 1/2";

c) w § 14 ust. 2 pkt 5 lit. f – dodanie zapisu, iż zaleca się realizację wyniesionego skrzyżowania 

dróg na terenach 175, 176, 179, 215 w sąsiedztwie placu ogólnodostępnego.
4) W karcie terenu o numerze 008 w § 14 ust. 3 pkt 5 lit. f – dodanie zapisu, iż zaleca się realizację 

wyniesionego skrzyżowania dróg na terenach 190, 191, 229, 232 w sąsiedztwie placu 

ogólnodostępnego.
5) W karcie terenów o numerach 009-011 w § 14 ust. 4 pkt 5 lit. b tiret drugie – korektę numeru drogi 

z „169 KD-L 1/2” na „173 KD-L 1/2”.

6) W karcie terenów o numerach 020-024:

a) w § 14 ust. 7 pkt 8 lit. a tiret pierwszym – dodanie możliwości dojazdu do terenu 020 U/MW2 

również poprzez prawoskręt z ulicy 169 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2;

b) w § 14 ust. 7 pkt 8 lit. a tiret drugie – dodanie możliwości dojazdu do terenu 021 U/MW2 

również poprzez prawoskręt z ulicy 169 KD-Z 1/2 KD-Z 2/2;

c) w § 14 ust. 7 pkt 8 lit. a tiret trzecie – dodanie możliwości dojazdu do terenu 022 U/MW2 

również poprzez prawoskręt z ulicy 169 KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2.

Podtrzymała wniosek o zlikwidowanie ograniczenia związanego z dojazdem do terenów 020-022 

U/MW2. Proponowane zapisy są sprzeczne z charakterem zabudowy, określonym w miejscowym 

planie, poprzez wprowadzenie wymogu projektowania usług przynajmniej w parterach budynków. 

Proponowane w piśmie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni nr RP.6721.8.2014.AZ/348 

z dnia 10.04.2017 r. wykorzystanie rezerwy terenowej planowanej ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

na realizację pasów postojowych jest rozwiązaniem jedynie tymczasowym i ograniczonym tylko do 

obsługi lokali usługowych. Natomiast klienci lokali usługowych zmuszeni będą do wjazdu w strefę 

zamieszkania istniejącego osiedla mieszkaniowego Wiczlino-Ogród przy ul. S. Filipkowskiego, 

generując dodatkowy ruch samochodowy w rejonie uspokojonego ruchu z bezwzględnym 

pierwszeństwem pieszego.
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7) W karcie terenów o numerach: 175, 176, 179, 215 – dodanie zapisu, iż zaleca się realizację 

wyniesionego skrzyżowania dróg na terenach 175, 176, 179, 215 w sąsiedztwie placu 

ogólnodostępnego na terenie 007 U/MW2.

8) W karcie terenu o numerze 216 – dodanie zapisu, iż zaleca się realizację wyniesionego 

skrzyżowania dróg na terenie 216 w sąsiedztwie placu ogólnodostępnego na terenie 001 UC/MW3.

9) W karcie terenów o numerach: 190, 191, 229, 232 – dodanie zapisu, iż zaleca się realizację 

wyniesionego skrzyżowania dróg na terenach 190, 191, 229, 232 w sąsiedztwie placu 

ogólnodostępnego na terenie 008 U/MW2.

10) Wydzielenie w karcie numer 297 W terenu z przeznaczeniem na publiczny ciąg pieszo-rowerowy 

KD-X. Wprowadzone w projekcie planu wydzielenia nadal nie umożliwiają realizacji pełnego 

założenia „zielonej pętli”, pozostawiając fragmenty jej przebiegu na terenach prywatnych.

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:

Ad 3a, 3b, 5) W zapisach projektu planu wprowadzono stosowne korekty redakcyjne zgłoszone 

w uwadze, korygujące błędnie przywołane numery dróg.

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1) Na obszarze objętym projektem planu, występują tereny potencjalnie zagrożone osuwaniem się 

mas ziemnych – stoki o nachyleniu powyżej 15° – wskazane orientacyjnie na rysunku planu (zasięg 

terenów przedstawiony został na podstawie numerycznego modelu terenu z 2012 r.). Zabrania się 

prowadzenia działań, które mogą doprowadzić do uaktywnienia ruchów masowych na tych terenach. 

Tereny te obejmują w szczególności obszary w rejonie ul. A. Krauzego oraz doliny Potoku 

Wiczlińskiego, w tym również obszary częściowo już przekształcone w wyniku przeprowadzonych 

procesów inwestycyjnych.

Kwestionowany zapis projektu planu nie oznacza jednoznacznego wyłączenia z zabudowy terenów 

wskazanych orientacyjnie na rysunku planu. Zapis wskazuje, w przypadku inwestycji budowlanych na 

tych terenach, na potrzebę poprzedzenia inwestycji szczegółowym rozpoznaniem budowy 

geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia z uwzględnieniem 

stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami – co pozwoli na określenie możliwości 
i warunków zabudowy. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, należy 

w projekcie budowlanym przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

Ad 2, 3c, 4, 7-9) Realizacja elementów uspokojenia ruchu kołowego z jednoczesnym pierwszeństwem 

ruchu pieszego w rejonach ogólnodostępnych placów publicznych jest rozwiązaniem właściwym 

i pożądanym. Umożliwia kształtowanie komfortowej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, tworzącej 
warunki publicznej aktywności oraz miejsca tożsamości i identyfikacji przestrzeni. Proponowane 

w uwadze rozwiązania są możliwe w świetle zapisów planu. Jednak zasady organizacji ruchu oraz 

aranżacji przestrzeni w liniach rozgraniczających dróg, w tym elementów uspokojenia ruchu 

z zapewnieniem pierwszeństwa pieszych nie stanowią zakresu decyzji podejmowanych na etapie planu 

miejscowego.

Ad 6) Obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów została uzgodniona z Zarządem Dróg 

i Zieleni. Podstawowy dojazd do terenów 020-023 U/MW2 odbywać się będzie od dróg lokalnych: 

182 KD-L (ul. Danusi), 183 KD-L oraz dróg dojazdowych: 238 KD-D 1/2 (ul. Zbyszka z Bogdańca), 
239 KD-D 1/2 (ul. T. Zielińskiego). Dodatkowe zjazdy z planowanej dwujezdniowej ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego, przy rozbudowanej sieci dróg niższych klas technicznych nie są zasadne. Zgodnie 

z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne, na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów 

przeznaczonych pod nową zabudowę. Natomiast rezerwy terenowe planowanej ul. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego (40 m) umożliwiają realizację ewentualnych pasów postojowych wzdłuż ulicy, które 

mogłyby być wykorzystywane na potrzeby dostaw i zaopatrzenia związanego z usługami w parterach 

zabudowy. Szczegółowe rozwiązania powinny być rozstrzygnięte na etapie konkretnych projektów 

zagospodarowania terenów.

Określone w projekcie planu wymagania parkingowe należy zapewnić na terenie działki budowlanej 

lub w inny, określony w karcie terenu sposób. Plan dopuszcza zmniejszenie wymaganej liczby miejsc 

postojowych o wielkość odpowiadającą liczbie miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach 

rozgraniczających dróg lub placów publicznych, w sąsiedztwie terenu inwestycji, jeżeli zostaną 

wybudowane wyprzedzająco lub równolegle z inwestycją, na podstawie umowy pomiędzy zarządcą 

drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Ad 10) Wydzielenie terenu dla potrzeb ciągu pieszo-rowerowego na terenie 297 W wymagałoby 

dodatkowych wykupów gruntów prywatnych. Ciąg przecinający duże działki mógłby stanowić 
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przeszkodę w obecnym i docelowym wykorzystaniu terenu. Założenia projektu planu umożliwiają 

realizację planowanej pętli pieszo-rowerowej w nieco innym przebiegu – z wykorzystaniem 

przewidywanych ciągów pieszo-rowerowych oraz tras rowerowych prowadzonych w ulicach, 

racjonalizując możliwości zagospodarowania terenów i ograniczając koszty związane z niezbędnym 

wykupem prywatnych gruntów.

8. B.N., J.S., Z.N. wnieśli o zmianę przeznaczenia przy ul. Wiczlińskiej 50, a oznaczonej w projekcie 

jako 038 US,ZP. W projekcie nieruchomość ta została przeznaczona pod sport, rekreację i tereny 

zielone. Składający uwagę nie mogą się z tym zgodzić, ponieważ akceptacja ww. projektu spowoduje, 

że oni, jako osoby fizyczne, nic na danym terenie nie będą mogli zrobić. Ich plany na przyszłość 

(budowa domów jednorodzinnych dla ich dzieci, wnuków) staną się nierealne. Jako osoby prywatne 

nie mogą podjąć na ich ziemi jakiejkolwiek inwestycji zgodnej z wymogami projektu. Nie są 

przeciwni planowaniu obiektów sportowych, rekreacyjnych i terenów zielonych, jednakże zajęcie 

całej nieruchomości pod powyższe uważają za decyzję mocno ich krzywdzącą. Nie posiadają 

wystarczających środków, aby w przyszłości zagospodarować działkę o powierzchni 2000 m2 zgodnie 

z wymogami projektu. Mając na uwadze powyższe, wnieśli o całkowite, ewentualnie częściowe, 
odblokowanie ich nieruchomości i przeznaczenie jej pod budownictwo jednorodzinne.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
W obszarze kształtującej się zabudowy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino niezbędne jest wskazanie 

terenów pod funkcje wypoczynkowe – sportu i rekreacji dla przyszłych mieszkańców. Ustalenia 

projektu planu, przeznaczające teren 038 US,ZP pod tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny zieleni 

urządzonej, kontynuują założenia obowiązującego planu miejscowego. Duże walory krajobrazowe 

i przyrodnicze predysponują wskazany terenu do przeznaczenia pod usługi sportu i rekreacji oraz 

tereny zielone, służące ochronie krajobrazu oraz rekreacji.

9. D.D. wniósł o: 

1) Dodanie drogi dojazdowej (ciągu pieszo/jezdnego) KD-X (KD-D), prowadzonej przez teren 

159 ZE. Rejon ul. Myśliwka/Porożyńskiego, jako jedyny w planie, jest obecnie przestrzennie 

odcięty od reszty dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Mimo kontaktu wzrokowego np. z położonym 

obok obszarem planowanego centrum dzielnicy (np. 017 U/MW2), został całkowicie od niego 

odcięty komunikacyjnie planem 2201 wprowadzonym w 2004 r. Ww. obszar nie łączy się z żadną 

częścią dzielnicy, zamiast tego uczyniono go sztucznie izolowaną wyspą zawieszoną wśród lasów 

i łąk. Mimo, iż szerokość wspomnianych łąk wynosi na sporym odcinku niewiele więcej niż 10 m – 

taka jest szerokość pasa rozdzielającego rejon ul. Myśliwka/Porożyńskiego od reszty dzielnicy. 

W obecnie wyłożonym planie 2210 wprowadzono korzystne zmiany, prowadząc dwa ciągi 
rowerowe przez tereny 159 ZE, tworząc jakiekolwiek połączenie komunikacyjne ww. rejonu 

z resztą terenów planu. Zdaniem składającego uwagę zmiany są korzystne, ale niewystarczające. 
Celem obecnie wprowadzanego planu powinno być naprawienie błędu poprzedniego planu, a do 

tego nie wystarczą ciągi pieszo-rowerowe. Rozwiązaniem logicznym dla komunikacji 

przedmiotowego rejonu, dodatkowo prostym i uwzględniającym naturalne ukształtowanie terenu, 

jest zwiększenie klasy jednego z planowanych ciągów pieszo-rowerowych do KD-D lub 

przynajmniej do KD-X. Dodatkowo, celowe byłoby powiększenie obszarów przeznaczonych pod 

zabudowę (MN1-R) w rejonie, przez który prowadzona będzie droga, tak by obszar ten wyraźniej 
i lepiej połączyć przestrzenno-funkcjonalnie z resztą dzielnicy. Alternatywnie do zwiększenia klasy 

ciągu pieszo-rowerowego wprowadzenie drogi KD-X, jak w załączniku graficznym. Droga ta 

mogłaby logicznie połączyć drogę 232 KD-D 1/2 z istniejącym dojazdem do drogi 235 KD-D 1/2. 

Spadki nie przekroczyłyby 10-12%, a jednocześnie droga taka nie byłaby uciążliwa dla okolicznych 

mieszkańców. Nie przecinałaby też terenu zielonego w jego szerszym miejscu, a jedynie tuż za 

zwężeniem do kilkunastu metrów. Dodatkowo biegłaby przez teren odsłonięty, co dałoby 

możliwość, żeby drogą tą dzieci same mogły chodzić do szkoły, bez obaw o to, że po drodze będą 

musiały przechodzić przez tereny ciemne i odludne (okres jesienno-zimowy). Kolejnym 

argumentem za dodaniem drogi są media. Cały rejon ul. Myśliwka/Porożyńskiego leży w strefie 

ochronnej ujęcia wód "Wiczlino", w której obowiązuje obecnie zakaz wykonywania studni 

głębinowych, a nie ma tu sieci wod.-kan. Sytuacja jest schizofreniczna, bo miasto wskazało teren 

pod zabudowę, a obecnie nie ma tu jak zapewnić wody bieżącej. Wykup części gruntów pod drogi 

istniejące w obecnym planie został zablokowany. Poprowadzenie alternatywnej możliwości 
prowadzenia mediów, do tego znacznie krótszej, z drogi 232 KD-D 1/2 mogłoby uchronić 

miasto/RZGW przed potencjalnymi sprawami sądowymi o odszkodowanie.
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2) Plan powinien przewidywać ciągi piesze łącząc ze sobą obszary sąsiadujących ze sobą kart terenu, 

dotyczy 120, 121 MN1-R, 158 ZE. Wnioskowane dwa ciągi piesze są w istocie usankcjonowaniem 

istniejących podziałów geodezyjnych. Ciągi te są niezbędne dla połączenia pieszo-rowerowego 

terenów pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie, w przeciwnym razie ten i tak niewielki obszar 

zostanie sztucznie podzielony na mniejsze izolowane od siebie tereny. Przejście, od sąsiada do 

sąsiada, między terenami 120 i 121 MN1-R bez braku wnioskowanego połączenia będzie wymagać 

obejścia całego terenu dokoła, pokonania dystansu nawet 20-krotnie dłuższego niż ten wynikający 

z rzeczywistej odległości. Dodatkowo, połączenie między terenami 120 i 121 MN1-R powinno 

dawać możliwość prowadzenia tamtędy mediów. Na załączniku graficznym przedstawiono 

wnioskowane połączenia pieszo-rowerowe.

3) Zmianę zapisu „nie dopuszcza się realizacji więcej niż jednego domu jednorodzinnego na jednej 

działce budowlanej" (dotyczy terenów MN1-R). Przy obecnych zapisach planu nie da się, nawet na 

dużej działce, na terenach MN1-R, zbudować dodatkowego małego budynku dla gości lub 

jakiegokolwiek innego budynku, w którym zgodnie z prawem mogliby chociaż sezonowo mieszkać 

ludzie. Budynki takie mają swoje uzasadnienie, na co przykładem jest Skandynawia, gdzie każdy 

właściciel domu możne na swojej działce postawić osobny budynek dla gości i funkcjonuje to 

w przestrzeni znakomicie, daje wymierne oszczędności właścicielom i korzyści dla środowiska 

(pomieszczenia używane okresowo ogrzewa się tylko okresowo, a nie przez cały rok jak 

w przypadku pomieszczeń w głównej bryle budynku). W polskim prawie nie ma możliwości, by 

budynek gospodarczy, jaki można wybudować, mógł służyć celom mieszkalnym, stąd wniosek 

o zapis w planie. Ponadto, przy niskich parametrach intensywności zabudowy, budynek dodatkowy 

i tak będzie mógł zostać zbudowany tylko na większych działkach. Zdaniem składającego uwagę 

znacznie lepiej jest regulować możliwości zabudowy parametrami intensywności niż zapisem 

o ilości budynków na działce. Wystarczy wziąć pod uwagę choćby fakt, że pojedyncza działka, 
zgodnie z zapisami planu dot. min. wielkości działki może mieć 900 m2, ale może też mieć dwa 

i więcej razy większą powierzchnię. Nie powinno się obu przypadków skrajnych traktować 

jednakowo.

4) Utrzymanie istniejącego w obecnym planie zapisu w punkcie ZASADY KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU „zakaz zabudowy, dopuszcza się obiekty 

małej architektury dla obsługi rekreacji” – dotyczy terenów ZL. Istniejące w planie tereny leśne 

nie tworzą większych kompleksów leśnych, bardziej kępy zieleni izolacyjnej rozdzielające tereny 

budowlane i ciągi komunikacyjne. Istniejący zapis wynika z racjonalnej analizy kontekstu tych 

terenów, dlatego nie należy zapisu zmieniać.
Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:

Ad 4) W świetle przedstawionych argumentów uzasadnione było utrzymanie zapisów obowiązującego 

planu miejscowego dopuszczającego na terenach leśnych obiekty małej architektury dla obsługi 
rekreacji.

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1) Obszar planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic: B. Myśliwka i B. Porożyńskiego 

jest wyraźnie odcięty od sąsiednich terenów dolinką o głębokości ok. 15-20 m. Ukształtowanie terenu 

w rejonie planowanej zabudowy i przeprowadzone wydzielenia działek budowlanych uniemożliwiają 

bezkonfliktową realizację proponowanego połączenia ulicznego – spadki terenu we wskazanym 

w uwadze miejscu przekraczają 30%, co wyklucza poprowadzenie drogi spełniającej wymagania 

określone przepisami. Z drugiej strony charakter planowanej zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 
w strefie rezydencjalnej, uzasadnia utrzymanie ustalonego w obowiązującym planie układu ślepych 

ulic, korzystnie wpływając na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo użytkowania.
Wprowadzenie przelotowego układu drogowego wpłynęłoby negatywnie na ciągłość głównych 

powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego wskazanych w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Zieleń ta, tworzy układ 

o przebiegu wschód-zachód i łączy tereny leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z doliną 

Potoku Wiczlińskiego, obejmując cenne przyrodniczo elementy krajobrazu oraz obszary łącznikowe 

o wysokim potencjale przyrodniczo-krajobrazowym.

Ustalone w planie ciągi pieszo-rowerowe mogą być wykorzystane dla prowadzenia tras infrastruktury 

technicznej.

Ad 2) Projekt planu kontynuuje ustalone w obowiązującym planie miejscowym powiązania pieszo-

rowerowe terenów w rejonie ul. Porożyńskiego z terenami górnego tarasu w rejonie ul. Zaruskiego. 

Dodatkowo wskazuje 2 nowe powiązanie pieszo-rowerowe łączące rejony placu do zawracania w ul. 
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Porożyńskiego (235 KD-D 1/2) z ulicami: J. Joachimczyka oraz H. Szymańskiego. Wytypowane 

miejsca uwzględniają główne cele ruchu pieszo-rowerowego oraz istniejące zagospodarowanie 

i ukształtowanie terenu.

Układ dróg wewnętrznych w rejonie ul. Porożyńskiego jest wynikiem projektów podziałów 

przedstawionych przez właścicieli terenów. Wprowadzenie dodatkowych powiązań pieszych lub 

pieszo-rowerowych o charakterze dróg wewnętrznych jest możliwe – nie narusza ustaleń planu.

Ad 3) Ustalony w planach miejscowych na terenach zabudowy jednorodzinnej rezydencjalnej zakaz 

realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej ma na celu 

eliminację realizacji kilku samodzielnych budynków jednorodzinnych mogących w efekcie prowadzić 

do wtórnego podziału nieruchomości i zmniejszenie wielkości działek odpowiadających charakterowi 

zabudowy. W ramach ustalonych parametrów zabudowy istnieje możliwość realizacji zabudowy 

towarzyszącej funkcji podstawowej, w ramach której może powstać np. obiekt gospodarczy 

spełniający funkcję podnoszonego w uwadze domku dla gości.

10. J.K. wniósł poniższe uwagi:

1) W pobliżu skrzyżowania ul. Chwarznieńskiej i Żaglowej, na wysokości posesji Chwarznieńska 

186C, ulica Chwarznieńska ma szerokość zaledwie 4 m, co utrudnia komunikację w tym rejonie. 

W związku z tym, do czasu wybudowania drogi 168 KD-Z 1/2/ KD-Z 2/2, wniósł o poszerzenie ul. 

Chwarznieńskiej w tym rejonie do szer. 8 m.

2) W pobliżu skrzyżowania ul. Chwarznieńskiej i Żaglowej, na wysokości posesji Chwarznieńska 

186C, ulica Żaglowa ma szerokość zaledwie 4 m, co utrudnia komunikację w tym rejonie. 

W związku z tym wniósł o poszerzenie ul. Żaglowej w tym rejonie do szer. 8 m.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1) Nieruchomość położona przy ul. Chwarznieńskiej 186C wraz z przylegającym do niej 

odcinkiem ul. Chwarznieńskiej znajduje się poza obszarem objętym projektem planu – na obszarze, 

gdzie obowiązują ustalenia mpzp części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa 

i ul. Chwarznieńskiej. Ustalenia ww. planu uwzględniają rezerwę terenu dla docelowego wydzielenia 

ul. Chwarznieńskiej o szerokości odpowiadającej klasie technicznej drogi – 15 m.

Ad 2) Postulowany odcinek ul. Żaglowej położony jest w liniach rozgraniczających projektowanej ul. 

Nowej Chwarznieńskiej, planowanej jako ulica zbiorcza dwujezdniowa. Realizacja ulicy spowoduje, 

że ul. Żaglowa docelowo nie będzie posiadała połączenia z ul. Chwarznieńską w obecnym śladzie. 
Powyższe oznacza brak uzasadnienia dla uwzględnienia uwagi.

11. E.M. w związku ze zmianami wysokości zabudowy na terenie działki nr 2996 (planuje się tu 

zabudowę wielorodzinną wysoką, a pierwotnie była niska), wniósł protest i nie zgodził się na 

wysokość proponowanej zabudowy, gdyż narusza to prawo własności. Zatwierdzenie takiego planu 

uniemożliwia mu dysponowanie jego gruntem, a właściwie jest jednoznaczne z wysiedleniem. Ziemia 

ta należy do jego rodziny z „dziada-pradziada” i jego dzieci również chciałyby budować tu domy oraz 

prowadzić działalność gospodarczą. Obecnie uprawia ziemię. W momencie, gdy nie będzie czuł się na 

siłach, poprzez ww. plan zagospodarowania, będzie zmuszony sprzedać swoje grunty deweloperowi.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
W ramach warsztatów Charrette przeprowadzonych w 2012 r. dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, 

wypracowane zostały nowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne oraz powiązania komunikacyjne, 

które przyczyniły się do poprawy dotychczasowych ustaleń planu, w szczególności w zakresie 

centrum dzielnicy oraz zmiany charakteru podstawowego układu komunikacyjnego. Doprecyzowanie 

zasad kształtowania centrum dzielnicy umożliwi realizację wielofunkcyjnego zespołu usługowo-
mieszkaniowego o charakterze śródmiejskim, ze znacznym udziałem ogólnodostępnych funkcji 

publicznych, stanowiących istotny element programu usługowego w strefie szczególnej aktywności 
publicznej miasta. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze centrum dzielnicy 

nie jest atrakcyjna, z uwagi na szczególną aktywność publiczną tej części miasta, związaną 

z programem usługowym. Obszary funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powinny być 

lokalizowane w strefach zabudowy o zbliżonym charakterze, w tym przypadku poza obszarem 

centrum. Ustalone w projekcie przeznaczenie terenu pod kwartał śródmiejskiej zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wpłynie niewątpliwie na istotny wzrost wartości 
nieruchomości, umożliwiający ewentualną zamianę/uzyskanie gruntów w innych lokalizacjach na 

obszarze Gdyni-Zachód wytypowanych dla zabudowy jednorodzinnej.

12. K.R. wniósł o zmianę przeznaczenia działki nr 304/56 (obecnie działka nr 3487), która 

w dotychczas obowiązującym planie nr 2201 znajduje się w strefach terenu: 123 ZL, 124 ZL, 143 ZE 
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i przeniesienia jej do strefy MN1. W czasie opracowania planu nr 2201 działka w ewidencji gruntów 

miała błędnie oznaczone użytki, niezgodne ze stanem faktycznym na gruncie, a mianowicie 

występowały użytki: Ls, Lz, N, RVI, PsV. W 2009 r. składający uwagę zlecił aktualizację klasyfikacji 

gruntów, w wyniku której klasyfikator stwierdził, że nastąpiła zmiana użytkowania, dotychczasowe 

użytki: Ls, Lz, N, RVI stanowią użytek zielony PsVI. Jednocześnie wykazał, że zapis „Ls” i „Lz” jest 

wynikiem błędu – oba kontury nie figurują w obecnych i archiwalnych operatach leśnych. Sądzi, że 

występowanie użytków Ls, Lz, N miało decydujący wpływ na zakwalifikowanie działki 304/56 do 

stref terenu: 123 ZL, 124 ZL, 143 ZE. Ponadto w dotychczasowym planie jest niewydzielony ciąg 

pieszo-jezdny w obrębie działki 304/56, kontur 234 KD-X kończy się na północno-zachodniej granicy 

działki, a symbol ciągu pieszo-jezdnego przebiega przez całą działkę. Działka 304/56 bezpośrednio 

przylega do terenu oznaczonego w planie 78 MN1 oraz pozostaje w bliskim sąsiedztwie z terenem 

81 MN1, przeniesie jej do MN1 nie zaburzy porządku urbanistycznego.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Ustalenia projektu planu utrzymujące przeznaczenie terenów zieleni, kontynuują założenia 

obowiązującego planu miejscowego.

Projekt planu uwzględnia korekty granic terenów leśnych w dostosowaniu do stanu użytków wg 

aktualnego zasobu geodezyjnego.

Wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie tereny zieleni ekologicznej, zieleni nieurządzonej 
wraz z terenami leśnymi, stanowią główne powiązanie przyrodnicze pomiędzy obszarami systemu 

przyrodniczego wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gdyni. Zieleń ta, tworzy układ o przebiegu wschód-zachód i łączy tereny leśne Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego z doliną Potoku Wiczlińskiego, obejmując cenne przyrodniczo elementy krajobrazu 

oraz obszary łącznikowe o wysokim potencjale przyrodniczo-krajobrazowym. Mając na uwadze 

powyższe, zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową nie jest wskazana.

13. M.M., E.Ch., B.H., B.Ch., E.Ch. wnieśli następujące uwagi dotyczące działek położonych przy 

ul. Juliana Rummla nr 10, 8, 4 oraz 2:

1) W zakresie terenu oznaczonego w mpzp jako 027 U – zabudowa usługowa, wnieśli o zmianę 

przeznaczenia objętych nim działek na usługowo-mieszkaniowe o dopuszczalnej wysokości do 

21 m – podobnie jak to ma miejsce w sytuacji działek sąsiednich. Umożliwi to w pełni 
zagospodarowanie ww. działek.

2) Wnieśli o usunięcie na działce nr 3267 możliwości budowy obiektów o charakterze sakralnym. 

W przekonaniu składających uwagę nie jest możliwa taka zabudowa tej działki, gdyż jest ona zbyt 

mała, a ponadto jest niejako podzielona na dwie działki, znajdującym się na niej obszarem leśnym.
3) Obszar oznaczony w planie jako 148 ZP – teren zieleni urządzonej, obejmujący działki nr 3243, 

3250, 3251, 3267, uniemożliwia zagospodarowanie ww. działek w jakikolwiek dostępny sposób. 

Takie przeznaczenie działek w mpzp jest bardzo niekorzystne, ogranicza możliwość rozporządzania 

nimi w pełnym zakresie. Działki są nieatrakcyjne, zarówno dla właścicieli, jak i dla potencjalnych 

działań inwestycyjnych. Wnieśli zatem o zmianę przeznaczenia działek na zabudowę 

mieszkaniową. Ewentualnie wnieśli o zamianę działek na inne działki Gminy Miasta Gdyni 

o podobnej wartości i powierzchni.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1,2) Ustalenia projekt planu, przeznaczające działkę nr 3267 pod tereny zabudowy usługowej, 
kontynuują założenia obowiązującego planu miejscowego. Przedmiotowa działka stanowi lokalne 

wyniesienie terenu, co predestynuje ją do wykorzystania na cele usługowe – obiekt stanowiący istotny 

wyróżnik architektoniczny przyszłego centrum dzielnicy.   Dopuszczona wysokość zabudowy do 18 m 

i do 5 kondygnacji nadziemnych, stanowi podstawową wysokość budynków w rejonie centrum 

dzielnicy i jest podwyższona w stosunku do pozostałych terenów.  Podnoszona funkcja sakralna 

nie jest obligatoryjna wg zapisów projektu planu. W przypadku realizacji obiektów sakralnych 

i obiektów kultury projekt planu dopuszcza usytuowanie lokalnych dominant architektonicznych 

o wysokości do 27 m (liczby kondygnacji nie określa się), na łącznej powierzchni nieprzekraczającej 
10 % powierzchni rzutu zabudowy. Obszary zabudowy śródmiejskiej powinny być obszarami 

wielofunkcyjnymi, wykorzystującymi naturalne walory przestrzeni – zapewnia to różnorodność 

zagospodarowania, aktywność oraz zróżnicowanie charakteru przestrzeni publicznych.

Ad 3) Wyznaczony w obowiązującym planie miejscowym teren zieleni urządzonej 148 ZP, 

obejmujący m.in. działki położone przy ul. J. Rummla 10, 8, 4 oraz w części przy ul. J. Rummla 2, 

wraz z terenami 147 – 152 ZP, stanowi główne powiązanie przyrodnicze pomiędzy obszarami systemu 

przyrodniczego wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Gdyni. Zieleń ta, tworzy układ o przebiegu północ-południe i łączy tereny leśne Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego z doliną Potoku Wiczlińskiego, obejmując cenne przyrodniczo elementy krajobrazu 

oraz obszary łącznikowe o wysokim potencjale przyrodniczo-krajobrazowym. Ustalona 

w obowiązującym planie miejscowym szerokość pasa zieleni została szczegółowo przeanalizowana 

i ograniczona do niezbędnego minimum. Projekt planu nie przewiduje zmian w zakresie ww. terenów 

zieleni urządzonej.

14. Z.D. złożył uwagę w zakresie jego zamierzeń inwestycyjnych – stałej lokalizacji myjni 

samochodowej na działce nr 2684. Działka nr 2684 położona jest przy ul. Wiczlińskiej, w sąsiedztwie 

istniejącego budynku Straży Pożarnej. Powierzchnia działki wynosi ok.1982 m2. Działka przecięta jest 

przebiegiem gazociągu średniego ciśnienia 300DN, od którego wymagana jest strefa bezpieczeństwa 

wynosząca ok.1.5 m x 2 – czyli w obie strony od osi gazociągu.
Działka nie leży na terenach prawnie chronionych, nie jest zagrożona osuwaniem mas ziemnych ani 

powodzią, nie znajdują się na niej strefy ochrony archeologicznej. Działka leży na terenie objętym 

uchwalonym mpzp części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej 
i Śliskiej uchwalonego uchwałą Nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 r. 

Według ustaleń ww. planu teren składającego uwagę przewidziany jest pod usługi niekomercyjne. 

Zatem każda działalność, za którą pobiera się opłaty jest tu niedopuszczalna. Była to rezerwa pod 

rozbudowę obiektu Straży Pożarnej – usługi publiczne na terenie – do wykupienia przez Gminę 

Gdynia. Plan ten został uchwalony w 2004 r., czyli 12 lat temu. Przez te lata teren składającego uwagę 

był blokowany i o wykupieniu przez Gminę Gdynia na cele usług publicznych nie było mowy, 

a podejście do planowania przestrzennego też uległo zmianie w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2014 r. przystąpiono do nowego mpzp części 
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińska, Chwarznieńska i A. Krauzego. 

Składający uwagę złożył wniosek do ww. planu, informując o zamierzonej przez niego inwestycji na 

jego terenie, wnioskując nawet o tymczasową lokalizację myjni samochodowej na jego terenie. Pisał: 
„Wnioskuję, dopóki projekt planu jest w fazie roboczej o zapis dopuszczający usługi o charakterze 

komercyjnym”. Myjnia samochodowa jak i inne usługi motoryzacyjne w dzielnicy są bardzo 

potrzebne. Liczba samochodów stale wzrasta, transport oparty jest głównie o transport indywidualny, 

a więc samochody osobowe. Z powodu panującego klimatu, częstych opadów brudne samochody są 

nieomal normą. Myjnia samochodów jest usługą niezbędną i oczekiwaną przez użytkowników aut. 

Składający uwagę ma zagwarantowane prawo własności również w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Chciałby realizować swoje zamierzenia na działce nr 2648. Dla 

wnioskowanej funkcji jest to lokalizacja idealna – łatwy dostęp z ulicy, na trasie częstego ruchu 

samochodowego, a w odległości od zabudowy mieszkaniowej – więc niezakłócająca funkcji 

mieszkaniowej.

W projekcie planu dopuszczono lokalizację myjni jako inwestycję czasową. Okazało się jednak, że na 

czasowe inwestycje banki nie udzielają kredytu co uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji. Poza tym, co 

jest także barierą – nieustalenie terminu tymczasowości może spowodować konieczność likwidacji 

myjni czy warsztatu przed upływem czasu amortyzacji, a nakłady na budowę myjni są wysokie. 

W związku z powyższym złożył uwagę odnośnie zapisu i wyraził sprzeciw wobec lokalizacji Straży 

Pożarnej na działce nr 2684. Proponował rozbudowę Straży Pożarnej na terenie położonym po jej 

stronie zachodniej oznaczonym symbolem 051 MW2 w strefie MW2,U lub na jego terenie poza 

gazociągiem w kierunku północnym kosztem jego zagrody – jak na załączonym szkicu. Wnioskował 
o dopuszczenie dojazdu na jego teren z ulicy Wiczlińskiej jak to ma miejsce do całej strefy usługowej. 
Zwrócił się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie uwagi, jest to bowiem niezwykle ważna i istotna 

inwestycja dla niego i jego syna. Ma nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do prośby a projektanci 

w BPP Miasta Gdyni poszukają zamiennej lokalizacji dla rozbudowy Straży Pożarnej zgodnie z jego 

propozycją. Wydaje się, że lokalizacja na terenie MW2,U czy w kierunku północnym jest lokalizacją 

właściwą, a jemu i jego synowi pozwoli na realizację inwestycji stanowiącej zabezpieczenie bytu. 

Inwestycja o charakterze komercyjnym przyniesie także korzyści dla budżetu Gminy w formie 

podatków. Blokowanie własności składającego uwagę jest dla niego krzywdzące, zatem ponowił 
prośbę o rezygnację z lokalizacji Straży Pożarnej na jego działce i o stałą lokalizację usług 

motoryzacyjnych, w tym myjni, na działce nr 2684. Wydaje się, że władze samorządowe sprzyjają 

inicjatywom inwestycyjnym i rozwojowi działalności gospodarczej. Na to więc liczy, prosząc 

o umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o kredyt z zagwarantowaniem pełnej amortyzacji – co 

zapewni tylko stała lokalizacja zamierzenia.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
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Obowiązujący plan miejscowy, mając na uwadze lokalizację jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gdynia-Wiczlino oraz wnioski Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni, przeznaczył teren 

obejmujący części działek nr: 2682, 2683, 2684, 3008, pod tereny zabudowy usługowej (teren 047 U), 

z zaleceniem lokalizacji jednostki ochrony przeciwpożarowej. Na terenie, biorąc pod uwagę priorytet 

dla funkcji OSP, wykluczono możliwość lokalizacji samodzielnych obiektów handlu, gastronomii, 

rzemiosła usługowego i innych usług komercyjnych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia-

Wiczlino włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stanowi najbliższą jednostkę 

służb pożarniczych w zasięgu obsługi Chwarzna-Wiczlina. Jednostka ta w chwili obecnej posiada dwa 

stanowiska dla wozów strażackich. Priorytet bezpieczeństwa pożarowego oraz potencjał docelowej 

liczby mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, będzie powodował potrzebę rozbudowy istniejącej 
jednostki, w sposób adekwatny do stale wzrastającej liczby mieszkańców dzielnicy. Aktualność 

przyjętych założeń została poparta stanowiskiem Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdyni 

w 2016 r.

Projekt planu kontynuuje założenia obowiązującego planu miejscowego, przeznaczając teren pod 

zabudowę usługową – lokalizację jednostki ochrony przeciwpożarowej. W związku z przedstawionym 

przez właściciela działki nr 2684 wnioskiem o dopuszczenie lokalizacji myjni samochodowej 

w obrębie terenu 026 U, w projekcie planu dopuszczony został tymczasowy sposób zagospodarowania 

– myjnia samochodowa i usługi motoryzacyjne. Plan nie określa ram czasowych dla tymczasowego 

zagospodarowania terenu. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie rozbudowy remizy OSP, 

właścicielowi terenu przysługiwać będzie adekwatne odszkodowanie, uwzględniające koszty 

poniesione na realizację funkcji tymczasowej, co eliminuje ewentualne ryzyko finansowe.

Odnosząc się do zaproponowanych w uwadze dwóch nowych lokalizacji pod rozbudowę remizy OSP 

należy podkreślić, że obejmują one rejony położone poza terenem przewidzianym zarówno 

w obowiązującym jak i w projekcie planu. Pierwsza lokalizacja obejmuje teren należący do 

wnoszącego uwagę, jednak położony w głębi obszarów planowanej zabudowy mieszkaniowej, 

w miejscu obecnego siedliska, wymagającego rozbiórki w przypadku realizacji rozbudowy remizy 

OSP. Natomiast druga lokalizacja obejmuje teren po zachodniej stronie terenu 026 U, należący 

w przeważającej części do innego właściciela prywatnego. Realizacja tego postulatu wprowadzałaby 

nowe ograniczenia w możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do ustaleń planu 

obowiązującego.

15. J. i T.P. wnieśli o przywrócenie przebiegu ulic wskazanych terenami planistycznymi 

o oznaczeniach 154 KD-Z, 155 KD-Z i 179 KD-D w obecnie obowiązującym mpzp nr 2201, 

w miejsce przewidzianych w nowym planie ulic wskazanych terenami 169 KD-Z i 170 KD-Z.

Od roku 1994 byli współwłaścicielami działki nr 3819 (wg starej numeracji nr 307/5), która to działka 

według mpzp nr 2201 przeznaczona została w głównej mierze pod budowę drogi 154 KD-Z, jak 

również pod tereny planistyczne 155 KD-Z, 143 ZE, 076 UO oraz 073 MN1,U. Od roku 

2005 współwłaścicielem ww. działki stał się również Urząd Miasta Gdyni. W związku z takim 

przeznaczeniem tejże działki, od roku 2008 prowadzą wraz z Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami UM Gdyni postępowanie w sprawie zniesienia tej współwłasności i rozgraniczenia 

działek. Postępowanie to prowadzone było głównie pod kątem dopasowania wydzielanych części do 

granic terenów planistycznych wskazanych na mpzp 2201, w tym w szczególności do granicy terenu 

073 MN1,U. W wyniku zniesienia współwłasności z UM Gdyni i rozgraniczenia działek stali się 

właścicielami działki będącej częścią wspólną działki 3819 oraz terenu 073 MN1,U. Ta nowa działka 

została wytyczona geodezyjnie w dniu 05.04.2017 r. Działka ta do dnia dzisiejszego nie posiada 

jeszcze nadanego numeru ewidencyjnego. Według nowego projektu mpzp nr 2210 ponad połowa 

nowo wydzielonej działki przeznaczona ma być pod teren planistyczny 169 KD-Z. Pozostała część, ze 

względu na jej kształt (pas terenu o szerokości od około 12 do około 25 m, w dodatku zawierający 

w sobie na całej długości i szerokości pas zakazu zabudowy), praktycznie nie nadaje się do 

jakiegokolwiek sensownego wykorzystania. Dodatkowo nadmienić należy, iż granice innych działek 

położonych w tym rejonie, jak też sposoby zagospodarowania tych działek, również zostały 

dostosowane do przebiegu ulic przewidzianych planem 2201. Dotyczy to w szczególności działek nr 

3828 (Lidl – front zwrócony w kierunku ulicy Chwarznieńskiej) i nr 3830 (przychodnia – front 

zwrócony w kierunku planowanej ulicy 155 KD-Z). Do uwagi załączono postanowienie podziałowe 

wraz z mapką geodezyjną.
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 4.
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16. J.J. wniósł o ograniczenie maksymalnej wysokości zabudowy na terenie 008 U/MW2 do 15 m 

oraz ograniczenie wysokości dominanty do 21 m. Obecne zapisy planu pozwalają na podwyższenie 

zabudowy od strony ulicy 191 KD-L (L. Staniszewskiego) do 20 m (do 6 kondygnacji). Będzie to 

znacząco odstawać od sąsiadującej zabudowy na terenach 017, 018, 019, 041 (dopuszczalna wysokość 

15 m, 4 kondygnacje) oraz 116 (dopuszczalna wysokość 9 m, 2 kondygnacje). Wyrównanie 

dopuszczalnej wysokości pozwoli na zachowanie spójnego wyglądu wzdłuż całej ul. L. 

Staniszewskiego, pozwoli również na lepsze wyeksponowanie dominanty znajdującej się na tym 

terenie.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Projekt planu ogranicza wysokość zabudowy wielorodzinnej na terenie 008 U/MW2, realizowanej 

w bezpośredniej bliskości z zabudową jednorodzinną. Pomiędzy zabudową wielorodzinną 

a jednorodzinną biegnie ul. gen. M. Zaruskiego (229 KD-D 1/2), której szerokość w liniach 

rozgraniczających wynosi ponad 11 m. Projekt planu dopuszcza od strony zabudowy jednorodzinnej 

wysokość do 15 m i do 4 kondygnacji nadziemnych. Ewentualne podwyższenie zabudowy 

warunkowane jest wycofaniem podwyższonych części w stosunku do nieprzekraczalnej linii 

zabudowy wskazanej na rysunku planu od strony przedmiotowej ulicy, na odległość odpowiadającą, 
co najmniej wielkości podwyższenia.
Lokalna dominanta architektoniczna o wysokości do 25 m dopuszczona jest w północnej części terenu 

008 U/MW2 – od strony istniejącej zabudowy wielorodzinnej ma terenie 019 U/MW2 – przy 

krótszym boku placu ogólnodostępnego wskazanego na rysunku projektu planu. Warunkiem realizacji 

ww. dominanty jest przynajmniej częściowe wycofanie obrysu ostatniej kondygnacji w stosunku do 

kondygnacji położonych poniżej.

17. M.D. zgłosił następujące uwagi: 

1) W poprzedniej wersji mpzp jego dom jednorodzinny został zbudowany na działce nr 

2821 z zabudową MN3, MW1. W obecnym projekcie została dokonana zmiana zabudowy na 

U/MW2, co jest sprzeczne ze stanem faktycznym. Do usługowej zabudowy uwag nie zgłosił. Prosił 
o uwzględnienie w projekcie, że działka nr 2821 ma pozostać działką z zabudową MN3,MW1,U.

2) Druga uwaga kierowana jest do klasyfikacji drogi, która graniczy z działką nr 2821, ul. Janki 

Bielak. Stary mpzp klasyfikuje drogę, jako 224 KDW, a tymczasem w projekcie klasyfikacja 

zmieniała się na 217 KD-D 1/2.

Na etapie konsultacji społecznych nie mógł się dowiedzieć jak ta klasyfikacja wpłynie na szerokość 

tej drogi. Nie znając jej szerokości może domniemać, że w przyszłości droga może poszerzyć się 

o tyle, że może zagrażać jego nieruchomości. Biorąc pod uwagę brak wiedzy oraz troskę o swoją 

własność nie może wyrazić zgody na zmianę tej klasyfikacji i prosił, aby klasyfikacja pozostała bez 

zmian, czyli 224 KDW.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Działki nr 2821-2827 położone przy ul. Janki Bielak znajdują się na terenie, który zgodnie 

z obowiązującym planem miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną niską (teren 

042 MW2). Plan dopuszcza lokalizację zabudowy jednorodzinnej na terenie 042 MW2, wzdłuż ulicy 

wewnętrznej 224 KDW (ul. Janki Bielak), w pasie o szerokości do 30 m.

Projekt planu kontynuuje powyższe ustalenie, dopuszczając w dalszym ciągu na przedmiotowym 

terenie realizację zabudowy jednorodzinnej – w karcie terenu 007 U/MW2 (§ 14 ust 2 pkt 2 lit. c) 

ustalono: „funkcje adaptowane – istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenie 

007 U/MW2; dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej na terenie 007 U/MW2, w pasie 

o szerokości do 30 m wzdłuż drogi 217 KD-D 1/2 – ul. J. Bielak.”.

Projekt planu nie zmienia szerokości ul. Janki Bielak (217 KD-D 1/2). Ulica na całym przebiegu 

posiada wydzielenia geodezyjne, które zrealizowane zostały na podstawie ustaleń obowiązującego 

planu miejscowego – szerokość ulicy wynosi 10 m. Wprowadzona w projekcie planu zmiana obejmuje 

jedynie klasyfikację ulicy – z drogi wewnętrznej na drogę publiczną dojazdową – bez wpływu na 

zmianę szerokość ulicy. Zgodnie z przepisami minimalna szerokość drogi dojazdowej o przekroju 

jednojezdniowym nie powinna być mniejsza niż 10 m. Zasadność zmiany klasyfikacji ulicy powodują 

dokonane przez Miasto wykupy nieruchomości położnych w pasie drogowym, mające na celu 

docelowe zarządzanie oraz utrzymywanie ul. Janki Bielak przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

18. J.D. zgłosił następujące uwagi: 

1) Niepokoiła go klasyfikacja drogi, która sąsiaduje z działką nr 2838. Ulica Janki Bielak, bo o niej 

mowa, zmieniła klasyfikację z drogi wewnętrznej 224 KDW na drogę dojazdową 217 KD-D1/2. 

Biorąc pod uwagę fakt, że składający uwagę nigdzie nie może znaleźć informacji na temat 
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szerokości drogi o takiej klasyfikacji obawia się znacznego poszerzenia w przyszłości tej ulicy, co 

oczywiście może nie pozostać bez wpływu na jego nieruchomość. Być może jego obawy nie mają 

pokrycia nie mniej jednak uważa, że równoległe ulice Stankiewicza oraz Jurkiewicza są na tyle 

szerokimi ulicami, że ul. Janki Bielak może pozostać w obecnej klasyfikacji drogi wewnętrznej 
224 KDW i o to wnioskował.

2) Druga uwaga kierowana jest do działek jego najbliższej rodziny córki, syna oraz jego rodzeństwa. 
Mowa tu o działkach nr 2821, 2822, 2823, 2826 oraz 2827. W poprzednim mpzp widniała 

zabudowa MN3,MW1 w chwili obecnej w projekcie zostały te działki przekształcone na MW2. Jest 

to dla niego bardzo niezrozumiałe. Nie wszystkie wyżej wymienione działki są zabudowane, a jego 

rodzina miała wobec tych działek plany chociażby budowę domów jednorodzinnych dla swoich 

dzieci, co w momencie zmiany będzie niemożliwe. Bardzo prosił o pozostawienie tych gruntów bez 

zmian zabudowy.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 17.

19. H.B. nie zgodziła się z ze zmianami wprowadzonymi w nowym projekcie mpzp w rejonie działki 
nr 2822 przy ul. Janki Bielak 27 oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy przedstawiła następujące uwagi 

do ww. projektu: 

1) Wniosła o pozostawienie w pasie działek o numerach: 2821, 2822, 2823, 2826 i 2827 zabudowy 

typu MN3,MW1 zgodnie z dotychczasowym mpzp. Według projektu teren, którego jest 

właścicielką, ma posiadać zabudowę o symbolu U/MW2 – czyli budynki powinny być 

wielorodzinne niskie o charakterze usługowym. Składająca uwagę na swojej działce wybudowała 

budynek jednorodzinny wolnostojący, dozwolony dla oznaczeń terenu MN3. Uchwalenie nowego 

projektu mpzp mogłoby oznaczać, że jej dom i dom jej brata na działce sąsiedniej jest niezgodny 

z mpzp. Ponieważ urzędnicy często zmieniają i plany i decyzje oraz w obawie o przyszłość, 
stanowczo domagała się zachowania dotychczasowego charakteru gruntu działki stanowiącej jej 

własność, jak i innych oznaczonych w załączniku działek należących do najbliższej rodziny.

2) Nie zgadzała się na przekwalifikowanie istniejącej drogi – Janki Bielak – z drogi wewnętrznej 
224 KDW na 217 KD-D 1/2, czyli wniosła o niedokonywanie zmian do istniejącego planu. Na 

konsultacjach ani ona, ani nikt z jej rodziny nie otrzymał wytłumaczenia takiej zmiany, ani 

nie uzyskali zapewnienia, że taka zmiana nie łączy się z późniejszym poszerzeniem tejże drogi, 

dlatego chce, aby pozostała drogą wewnętrzną. Posiada ona na dziś szerokość 10 m i według jej 

oceny jest to szerokość wystarczająca dla zabudowy jednorodzinnej. Pragnie oszczędzić sobie 

w przyszłości następnej przykrej niespodzianki (ze strony urzędników i planistów) jakim mogłoby 

być zawiadomienie o poszerzeniu drogi i konieczności wyburzenia ich ogrodzeń, a co za tym idzie 

pomniejszeniu działki nr 2822 oraz działek sąsiadujących.
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 17.

20. D.M. w związku z proponowanymi obecnie zmianami projektowymi w obrębie działek nr 2826, 

2836 i 2841, które w sposób drastyczny naruszają jej prawo własności i uniemożliwiają wykorzystanie 

jej gruntu zgodnie z osobistymi planami, zgłosiła następujące uwagi:

1) Nie zgadzała się na typ zabudowy MW2 na działce nr 2826. Jest to obecnie zabudowa MN3/MW1 

od 2003 r. Wówczas właściciele działek walczyli w formie protestów, uwag, zażaleń itp. o ten typ 

zabudowy, aby zachować urok tego regionu, który jest typową dzielnicą domków jednorodzinnych 

i aby na tym pasie od działki 2821 do 2827 młode pokolenie, które odziedziczyło ziemie po 

dziadkach i pradziadkach mogło się szczycić, że tu są ich korzenie i wybudować domki, co już 

częściowo się stało. Biorąc pod uwagę obecny mpzp, nie tylko składająca uwagę, ale i jej rodzina, 

która mieszka obok i inni, którzy chcą się tu budować i swoje plany życiowe wiązać z tą ziemią, 
pobrali wieloletnie kredyty, sprzedali dotychczasowe mieszkania itp. Nie po to wyprowadzali się 

z bloków i wieżowców, aby z nimi sąsiadować, a to gwarantował im dotychczasowy plan 

zagospodarowania. Dlaczego władze Gdyni nie myślą o mieszkańcach zwykłych ludziach 

i właściwie na czyje potrzeby są robione te zmiany, które tak bardzo ich krzywdzą?
2) Nie zgadzała się na poszerzenie działki nr 2836, którą wstępnie wydzieliła na planowaną przez 

Urząd Miejski drogę wewnętrzną o szer. 10 m. Poszerzenie drogi musiałoby nastąpić kosztem jej 

działek – jednej zagospodarowanej wraz z domem (nr 2841), a drugą (nr 2826), która po 

zmniejszeniu jak i zmianie planu na zabudowę MW2 stanie się kawałkiem zarośniętego pola. 

Pytała, dlaczego to ona ma ponosić straty, dlatego że ktoś chce zmian, które dla niej i mieszkańców 

tej dzielnicy są bardzo niekorzystne. Reasumując, prosiła o pozostawienie na tym terenie 
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dotychczasowego planu zagospodarowania, który został zatwierdzony w 2004 r. uwzględniając 

w nim ww. postulaty.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 17.

21. J.D. kwestionował proponowany projekt mpzp i zgłosił następujące uwagi:

1) Projektowany typ zabudowy na działce nr 2823 jest nie do zaakceptowania. Planuje na niej budowę 

domu jednorodzinnego wolnostojącego dla swojej wnuczki. Taka budowa jest możliwa jedynie 

przy obecnie obowiązującym planie zagospodarowania, w którym jego działka jest oznaczona 

typem zabudowy 048 MN3,MW1. W momencie przekształcenia tego terenu na typ 007 U/MW2 

odbiera mu się prawo do swobodnego dysponowania własnością i grunt ten staje się kompletnie 

bezużyteczny. Wymusza się na nim takim projektem zbudowanie domu wielorodzinnego 

i wielokondygnacyjnego, czego ani on, ani jego dzieci nie potrzebują. Drugim ważnym 

argumentem jest fakt, że działka nr 2823 nie jest wystarczająco duża na wybudowanie tak 

pokaźnego obiektu.

2) Druga uwaga dotyczy zamiany drogi wewnętrznej 224 KDW o nazwie Janki Bielak na drogę 

publiczną dojazdową, którą oznaczono w nowym projekcie jako 217 KD-D 1/2. Nie wyrażał zgody 

na taką poprawkę w planie zagospodarowania, gdyż może się to wiązać w przyszłości z próbą 

poszerzenia tejże drogi kosztem powierzchni jego działek budowlanych oraz działek należących do 

jego bliskich.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 17.

22. A.M. wniosła następujące uwagi:

1) W związku z projektem zmiany typu zabudowy na działce nr 2827 na zabudowę 007 U/MW2, 

nie zgadzała się na wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej MW2 na ww. działce i na 

sąsiadujących działkach, gdyż taka zmiana odebrałaby jej prawo do dysponowania ww. gruntem 

zgodnie z jej planami. Od 2002 r. do końca 2004 r. składająca uwagę i jej rodzina sąsiadująca z nią, 
aktywnie uczestniczyła we wszelkich konsultacjach do obecnie obowiązującego mpzp. Wówczas 

przedmiotem wielu uwag, odwołań oraz innych pisemnych sprzeciwów również był pas gruntu 

(obecnie działki nr 2821, 2822, 2823, 2826 i 2827), który i w tamtym czasie próbowano 

przeznaczyć na budownictwo wielorodzinne. Zawsze koronnym argumentem była chęć 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w formie domków jednorodzinnych dla członków jej 

rodziny i nadal nie zmieniono zdania. Wreszcie uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta z dnia 

22 grudnia 2004 r. przyznano im prawo do postawienia domów jednorodzinnych wolnostojących 

oznaczając działkę nr 2827 oraz inne w tym pasie jako 048 MN3,MW1. Również Wojewoda 

Pomorski orzekł tę decyzję za zgodną z prawem – załącznik nr 1. Konsekwencją tych ustaleń jest 

istnienie dziś w tym pasie dwóch budynków jednorodzinnych, jeden jest w fazie projektowej, a inna 

działka jest przedmiotem aktu notarialnego w charakterze masy spadkowej.

2) W związku z nową kwalifikacją drogi Janki Bielak, obecnie 224 KDW, na drogę 217 KD-D 1/2, 

zgłosiła sprzeciw co do jej przekwalifikowania. Przy niskiej zabudowie jednorodzinnej nie ma 

podstaw do takich zmian, nawet jeśli zabudowa jednorodzinna miałaby istnieć tylko z jednej strony 

drogi. Przy obecnym charakterze zabudowy ul. Janki Bielak powinna pozostać drogą wewnętrzną 

o uspokojonym ruchu, a składająca uwagę ma wrażenie, że kosztem spokoju i bezpieczeństwa 

mieszkańców, władze miasta chcą udrożnić komunikacje pomiędzy przyszłymi osiedlami 

projektowanymi przez Hossę. Pozostanie przy obecnie obowiązującym projekcie jest tym bardziej 

uzasadnione, gdyż formalnie na dzisiaj ul. Janki Bielak nie ma połączenia z ulicą Sterową, a więc 

pozostaje tzw. ślepą. Jej przebieg kończy się przy granicy z jej gruntami i nic nie wskazuje na to, 

aby ta sytuacja zmieniła się w najbliższych latach.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Zgodnie z rozstrzygnięciem uwagi nr 17.

23. M. i A.M. jako właściciele nieruchomości stanowiącej działkę nr 3642 wnieśli o wykreślnie lub 

stosowną zmianę § 12 projektu uchwały w związku z bezpodstawnością badania i dokonywania 

wycen dot. wzrostu wartości nieruchomości. Większość ustaleń mpzp 2210 jest tożsamych 

z ustaleniami mpzp 2201 wobec czego zapis dotyczący opłat planistycznych jest ich zdaniem 

bezpodstawny i nie tylko paraliżować może obrót nieruchomościami w okresie 5 lat od uchwalenia 

planu, ale też narażać budżet miasta na niepotrzebne koszty związane z badaniem potencjalnego 
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wzrostu wartości przy każdej transakcji sprzedaży nieruchomości w granicach nowo uchwalonego 

planu.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Wymóg ustalenia stawki procentowej w planie miejscowym wynika z przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 36 ust. 4 „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty 

zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną 

w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest 

dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości 
nieruchomości.” Dla terenów, których wartość wzrośnie w związku z uchwaleniem planu ustalono 

jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną stawką procentową 

w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. W ciągu 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy 

stanie się obowiązujący właściciel chcący sprzedać tą nieruchomość, będzie zobowiązany uiścić 

jednorazową opłatę na rzecz gminy ustaloną w drodze decyzji przez prezydenta. Możliwość uzyskania 

opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zachodzi wyłącznie w sytuacji sprzedaży nieruchomości w okresie 

5 lat od daty wejścia w życie Uchwały Rady Miasta uchwalającej plan.

W przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego braku wzrostu wartości nieruchomości, 
naliczenie opłaty nie nastąpi.

24. D. i H.Ż. wnieśli o zniesienie zakazu zabudowy w strefach oznaczonych jako 296 W, 297 W, 

165 ZE i dopuszczenia zabudowy mieszkalno-usługowej i usługowej w granicach tych terenów 

stanowiących fragmenty działek nr 2985, 3044 i 3057. Podtrzymali tym samym stanowisko 

przedstawione we wnioskach złożonych przez właścicieli ww. działek we wrześniu 2014 r. w trybie 

przystąpienia do tego planu. Zwrócili uwagę na okoliczności ustanowienia od wielu już lat na tym 

terenie rezerwy pod rozbudowę ujęcia wody oraz interwencje w podobnych sprawach przez Rzecznika 

Praw Obywatelskich, a także wyroki nie tylko sądów w Polsce, w tym Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 18 grudnia 2014 r (OTK ZU 11A/2014, poz. 121 – w zał.), ale i Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu. Blokowanie poprzez ustalenia mpzp ponad 70% powierzchni terenu 

nieruchomości składających uwagę (obszar z zakazem zabudowy to ponad 3 ha) w odległości nawet 

do 200 m od ujęcia wody, w kontekście sąsiadującego w odległości zaledwie 70 m od stacji 

uzdatniania wody wielokrotnie większego obszaru terenów gminnych (tereny usytuowane od strony 

północno-wschodniej) wydaje się być złośliwe. Założenie, że pokłady głębinowe wody występują 

jedynie na obszarze ww. nieruchomości wydają się być nierozsądne. Uważali dalsze utrzymywanie 

zakazu zabudowy i rezerwy pod ujęcie wody, zwłaszcza w odległości dalszej niż 70 m od stacji 

uzdatniania wody, za nieuprawnione i wnieśli o zmianę przeznaczenia w mpzp tego terenu jak wyżej.
Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:
Ze względu na konieczność realizowania zadań gminnych, w tym zapewnienie wszystkim 

mieszkańcom wody na cele bytowo-socjalne, konieczne jest utrzymanie rezerw pod rozbudowę ujęcia 

wody w obszarze części działek nr 2985, 3044 i 3057.

Ustalone w projekcie planu przeznaczenie przedmiotowych działek kontynuuje założenia przyjęte 

w obowiązującym planie miejscowym. Północna część działki nr 2985 przeznaczona jest pod 

zabudowę usługową, natomiast południowa część działki nr 3044 przeznaczona jest pod tereny 

zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na brak technicznych i formalnych możliwości budowy urządzeń 

wodociągowych na części działki 3044, w której znajduje się oczko wodne i zieleń rekreacyjna, 

włączono tę część terenu do granic sąsiedniego terenu mieszkaniowego, utrzymując ją jako teren 

wyłączony z zabudowy do zagospodarowania w formie zieleni.  Potrzeba realizacji zadań gminnych 

na części działek nr 2985, 3044 i 3057 stanowiących rezerwy pod rozbudowę ujęcia wody, uzasadnia 

uruchomienie działań mających na celu włączenie części ww. działek do zasobu gruntów gminnych. 

Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku 

z uchwaleniem planu miejscowego, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy 

sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, żądać od gminy wykupienia 

nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić również 

w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 
zamiennej.

25. W.K. wniosła następujące uwagi:
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1) Brak uwzględnienia w planie przedsięwzięć gminnych dokończenia kanalizacji sanitarnej dla 

nieruchomości zabudowanych przy ul. Joachimczyka. Poinformowała, że w ramach rozbudowy 

systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni – projekt POIiŚ w 2011 r. 

wykonano tylko wodociąg, nie uwzględniając kanalizacji sanitarnej na dł. 120 m. Posesje 

pozostawiono z szambem. Od 2011 r. wysyłano wiele wniosków do Wydziału Inwestycji, PEWIK, 

Rady Dzielnicy. Jak to możliwe, aby w XXI wieku w mieście takim jak Gdynia, przy budowie 

wodociągu w ulicy i jednoczesnym wykonywaniu kanalizacji sanitarnej, w tym obszarze 

pozostawić mieszkańców z szambem.

2) Umożliwienie usytuowania na działce budowlanej nr 2106 (przed zmianą 303/6) drugiego domu po 

dokonaniu podziału działki na dwie części w zabudowie wolnostojącej. Po podziale działki będą 

miały powierzchnię 1150 m2 i każda spełni warunek ustalony w mpzp min. 600 m2. Działka 

w całości jest działką budowlaną.
3) Kwestionowała zmianę dopuszczalnych gabarytów zabudowy w karcie terenu 107-118 pkt 5 lit. b – 

wysokość zabudowy do 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych i wnioskowała o pozostawienie do 

1 kondygnacji nadziemnej + poddasze użytkowe wg wcześniejszego mpzp. Z uwagi na istniejącą 

zabudowę 1 kondygnacja nadziemna + poddasze użytkowe i teren położony w otulinie 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz przeznaczenie (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna) podwyższenie wysokości dla nowobudowanych budynków wprowadzi brak 

spójności w architekturze tego obszaru, zmieni jego charakter, pogorszy warunki, spowoduje 

zacienienia dla istniejących już budynków. Dopuszczenie możliwości przebudowy i nadbudowy 

istniejących budynków nie ma odbicia w rzeczywistości, gdyż zaprojektowane zostały na takie, 

a nie inne obciążenia i zamieszkiwane są przez rodziny, którym taka kubatura i usytuowanie 

w otulinie Parku Krajobrazowego odpowiadało. Zaakceptowały poprzednie warunki planu. 

Wprowadzone zapisy zwiększające wysokość kondygnacji naziemnych są jedynie ukłonem dla 

obszarów niezabudowanych zlokalizowanych w środkowej części omawianego obszaru.

4) Pomiędzy terenami 113 a 114 istnieje zbyt wąski dojazd do licznych działek bez placu do 

zawracania.

5) Stacja transformatorowa w ul. Joachimczyka jest zlokalizowana na łuku drogi bezpośrednio przy 

pasie drogowym.

6) Nie naniesiono wszystkich istniejących budynków.

Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:

Ad 2) Działka nr 303/6 – obecnie działka nr 3707 (przywołany w uwadze nr 2106 dot. nr 

ewidencyjnego budynku), powstała na podstawie ustaleń obowiązującego planu miejscowego. 

Powierzchnia działki wynosi powierzchni 2261 m2. Zgodnie z ustaleniami planu min. powierzchnia 

działki budowlanej wynosi – 600 m2 a min. szerokość frontu działki – 20 m. Projekt planu kontynuuje 

założenia obowiązującego planu miejscowego, w tym parametry minimalnej powierzchni nowo 

wydzielanych działek budowlanych – 600 m2. Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych 

działek budowlanych wg projektu planu wynosi – 19 m, a więc o 1 m mniej niż wg planu 

obowiązującego. Powierzchnia działki nr 3707 oraz ustalone parametry nowo wydzielanych działek 

budowlanych umożliwiają podział na dwie samodzielne działki budowlane, umożliwiając tym samym 

realizację drugiego budynku jednorodzinnego wolnostojącego. Możliwość podziału na dwie działki 
jest ograniczona istniejącym zagospodarowaniem – lokalizacją istniejących budynków. Konieczne 

będzie zachowanie odległości budynków od granicy z sąsiednią działką budowlaną, wynikających 

z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. 

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Ad 1) Uwaga nie dotyczy zakresu ustaleń planu miejscowego.

Ad 3) Przyjęte w projekcie planu na terenie 115 MN1 podstawowe parametry zabudowy, w tym 

wysokość zabudowy, są tożsame z parametrami obowiązującego planu miejscowego – do 9 m i do 

2 kondygnacji nadziemnych (wg planu obowiązującego do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 

poddasze użytkowe). Projekt planu wymaga zastosowania dachów stromych o nachyleniu połaci od 

30° do 45°, z dopuszczeniem dachów płaskich i tarasów na budynkach parterowych oraz na 

parterowych częściach budynków. Dopuszcza lukarny oraz dachy płaskie i tarasy na wyższych 

kondygnacjach, pod warunkiem, że łączna powierzchnia ich rzutów nie przekroczy 50% powierzchni 

rzutu połaci dachu, na których są usytuowane. Zatem wysokość zabudowy nie została podwyższona – 

może w dalszym ciągu wynosić maksymalnie 9 m do kalenicy dachu. Zmianie uległ jedynie sposób 

opisu ostatniej kondygnacji – poddasza, które wg przepisów rozporządzenia w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest kondygnacją. Zgodnie 

z definicją zawartą w rozporządzeniu kondygnacją jest pozioma nadziemna lub podziemna część 

budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy 

podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną 

stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą 

przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m.

Ad 4) Układ dróg wewnętrznych w rejonie terenów 113-115 MN1 jest wynikiem podziałów 

geodezyjnych zrealizowanych przez właścicieli terenów. Szerokość drogi wewnętrznej 284 KDW 

wynosi ok. 5 m. Możliwości poszerzenia drogi ograniczają powierzchnie przyległych do drogi działek 

– poszerzenie drogi spowodowałoby zmniejszenie dopuszczalnej planem minimalnej pow. działek 

budowlanych – 600 m2. Natomiast wprowadzenie niezbędnych wydzieleń geodezyjnych służących 

realizacji placu do zawracania w rejonie działki nr 3446 jest możliwe za zgodą właściciela gruntu – 

nie narusza ustaleń planu.

Ad 5) Stacja transformatorowa przy ul. J. Joachimczyka posiada wydzieloną działkę geodezyjną nr 

3625. Działka powstała w lokalizacji nawiązującej do tej wskazanej orientacyjnie na rysunku 

obowiązującego planu miejscowego. Wskazanie lokalizacji istniejących stacji transformatorowych 

nie jest konieczne – urządzenia te posiadają już wydzielone geodezyjnie działki, a zasady dotyczące 

przebudowy, rozbudowy, budowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury zawarte są w projekcie 

planu w § 10 ust. 2 pkt 9.

Ad 6) Istniejące budynki widoczne na rysunku projektu planu są elementem treści mapy zasadniczej. 

Plan miejscowy sporządza się z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo 

w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym. Materiały planistyczne, sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, 

powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia. Mapa 

wykorzystana w przedmiotowym projekcie planu to mapa zasadnicza z Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w dniu 28.03.2017 r. Na mapie uwidocznione są budynki, których realizacja została 

zakończona, wykonany został pomiar powykonawczy i opracowana mapa powykonawcza.
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