
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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu 
przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 
1) uchwały nr XXXVI/979/17 z dnia 25 października 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnic Wzgórze Św. 
Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwyci ęstwa oraz ulic K. Tetmajera, 
M. Kopernika i Redłowskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: 
− od zachodu – wzdłuż al. Zwycięstwa i ul. Świętojańskiej, 
− od północy – wzdłuż ul. Partyzantów, obejmując teren zabudowy wielorodzinnej przy tej ulicy i 

teren ZS nr 1: III LO i Gimnazjum nr 24, 
− od wschodu – wzdłuż ulic: K. Tetmajera i S. Moniuszki, ul. J. Ejsmonda, ul. K. Tetmajera 

obejmując teren zabudowy mieszkaniowej przy końcowym odcinku tej ulicy i ul. M. Kopernika, 
− od południa – wzdłuż ul. Redłowskiej, wyłączając obszar miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, 
Szczeblewskiego i Okrętowej (uchwała nr XXXV/848/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 
października 2005 r., t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 4595). 

2) uchwały nr XXXVI/980/17 z dnia 25 października 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy Orłowo w Gdyni, 
obejmuj ącego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskie j, Króla Jana III, 
Przemysława, Pla żowej, Balladyny i Świętopełka, obejmującego: 
− obszar położony pomiędzy ul. Spacerową, terenem zabudowy jednorodzinnej przy ul. 

Szyprów, doliną rzeki Kaczej i ul. Zapotoczną, 
− obszar położony po północnej stronie ul. Orłowskiej, pomiędzy tą ulicą, ciągiem pieszo-

jezdnym prowadzącym do terenu dawnego ujęcia wody, północną granicą tego terenu i jej 
przedłużeniem wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz zespołem zabudowy wielorodzinnej,  

− obszar obejmujący: teren dawnej restauracji Maxim przy ul. Orłowskiej wraz z działkami 
graniczącymi od strony zachodniej i wschodniej (przylegającymi do Promenady Marysieńki), 
ul. Króla Jana III z zespołem przylegającej zabudowy wielorodzinnej i ul. Popiela wraz z 
terenami zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Perkuna a ul. Mestwina oraz teren zabudowy 
przy ul. Plażowej, 

− ulice Balladyny i Świętopełka, sąsiadujące z nimi tereny zabudowy wielorodzinnej (Biały Dwór 
i Dwór Marysieńki) i z przylegającym terenem zieleni; 

3) uchwały nr XXXVI/981/17 z dnia 25 października 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze nnego cz ęści dzielnic Orłowo i 
Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Ko ścielnej, Armatorów i Kasztanowej, którego 
granice obejmują obszar oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i 
Kasztanowej symbolem 36 U. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 
1 grudnia 2017 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. 
 


