
 
 
 

 
 
 

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 

1) uchwały nr XXX/726/17 z dnia 29 marca 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy Cisowa 
w Gdyni, rejon ul. Hutniczej oraz linii kolejowej n r 228, którego granice przebiegają 
następująco: 

− od północy – wzdłuż linii kolejowej nr 228, 
− od wschodu – wzdłuż granic działek nr 426, 424, 427 i 428 obręb 0012, obejmując je 

oraz wzdłuż koryta Strugi Cisowskiej do ul. Hutniczej obejmując działkę nr 477 obręb 
0012, 

− od południa – wzdłuż ul. Hutniczej; 
2) uchwały nr XXX/727/17 z dnia 29 marca 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy 
Śródmie ście w Gdyni, rejon Pirsu nr 1 na Molu Rybackim, obejmującego Pirs nr 1 na 
Molu Rybackim, stanowiący ostrogę wychodzącą z Nabrzeża Kutrowego ku południowi 
w głąb Basenu Prezydenta; 

3) uchwały nr XXX/728/17 z dnia 29 marca 2017 r. o przyst ąpieniu do sporz ądzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego c zęści dzielnicy Mały Kack 
w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej, którego granice przebiegają 
następująco: 

− od północnego zachodu – wzdłuż ul. Wielkopolskiej, 
− od północnego wschodu – wzdłuż ul. Spokojnej, 
− od południa – wzdłuż południowych granic nieruchomości przy ul. Spokojnej 20, 20 A, 

20 B, obejmując teren zabudowy przy ul. Spokojnej 20 C-F, do ul. Parkowej, następnie 
wzdłuż ul. Parkowej i ul. Wzgórze Bernadowo do ul. Wielkopolskiej, obejmując 
nieruchomość przy ul. Wzgórze Bernadowo 304. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do 
dnia 5 maja 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. 
 
 
        


