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PROTOKÓŁ 
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwi ązaniami przyj ętymi w projekcie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego cz ęści dzielnic:  
Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon re zerwatu przyrody  

„K ępa Redłowska” wraz z otoczeniem  
 

Protokół został sporządzony w dniu 22 maja 2017 r., w Szkole Podstawowej nr 34 w Gdyni przy 
ul. L. Cylkowskiego 5, przez Anitę Banaszak – pracownika Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni. 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 22 maja 2017 r. przeprowadzono 
dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon 
rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Marek Karzyński przedstawił pracowników 
Biura, tj. Justynę Sobczak-Kozłowską, Anitę Banaszak oraz Tomasza Studzińskiego.  

Następnie poprosił o przedstawienie się obecnych przedstawicieli Rady Dzielnicy Redłowo: Henryka 
Weredę – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności oraz Włodzimierza 
Walczykowskiego – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Dyrektor podziękował członkom Rady Dzielnicy Redłowo za pomoc w organizacji dyskusji, co ułatwiło 
dostęp osobom zainteresowanym. 

W następnej kolejności poinformował zebranych, że przedmiotem dyskusji publicznej jest projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, 
Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem, który 
sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym. Dalej omówił procedurę sporządzania planu miejscowego. 
Poinformował zebranych, że w przypadku kwestionowania ustaleń projektu planu uprawnieni są – 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – do składania uwag w terminie, który upływa po 2 tygodniach od zakończenia 
wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r. Złożone w terminie uwagi 
zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Gdyni, 
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta Gdyni. Na zakończenie przedstawił konsekwencje prawne uchwalenia planu 
miejscowego oraz oddał głos projektantowi planu – Justynie Sobczak-Kozłowskiej. 

Justyna Sobczak-Kozłowska przedstawiła lokalizację obszaru objętego projektem planu, a także 
omówiła przebieg granic, z wyróżnieniem znajdującego się w ich obrębie rezerwatu przyrody „Kępa 
Redłowska”. W następnej kolejności wskazała liczne uwarunkowania wpływające na ustalenia planu, 
ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska oraz 
ochrony konserwatorskiej. Pokazała strukturę własności obszaru objętego planem. Określiła cel 
sporządzania planu, którym jest ochrona rezerwatu i związane z nią ograniczenia zagospodarowania 
terenów sąsiednich. Omówiła kolejno obecne zainwestowanie poszczególnych fragmentów obszaru 
planu i możliwości ewentualnego rozwoju zabudowy jakie dopuszcza sporządzany plan. 
Na zakończenie przedstawiła główne założenia projektu planu.  

II. Głos w dyskusji zabrały następujące osoby: 

1. Sławomir Kitowski – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Orłowa – zwrócił uwagę na rejon 
ul. Zacisznej i zakończenia ul. Orłowskiej – zespół wiejsko-letniskowy objęty ochroną 
konserwatorską. Zauważył, że TPO wnioskowało o wyłączenie z ruchu dolnego odcinka 
ul. Orłowskiej. Zgodnie z przygotowywanym przez ZDiZ projektem końcowego odcinka tej 
ulicy będzie tam urządzony deptak ze stałą barierą uniemożliwiającą ruch pojazdów. Ponadto 
stwierdził, że nie jest możliwe poszerzenie zabytkowej ul. Zacisznej, ponieważ służby 
konserwatorskie się na to nie zgodzą. Oddał głos Zbigniewowi Barańskiemu. 

2. Zbigniew Barański – członek TPO – na wstępie zapytał, czy prognoza oddziaływania 
na środowisko została zatwierdzona przez RDOŚ? 

Justyna Sobczak-Kozłowska odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie. 

Kontynuując wypowiedź Zbigniew Barański skupił się na fragmencie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo 
w Gdyni, objętym granicami sporządzanego projektu planu. Porównał wskaźniki / parametry 
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wynikające z obowiązującego planu z ich odpowiednikami wynikającymi z opracowywanego 
projektu planu. Skąd na terenie 24 MW3,UT – numer w obowiązującym planie 056 – pojawiła 
się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna? Skąd wziął się zapis o intensywności wraz 
z częścią podziemną? Na tym terenie wzrosła intensywność i wysokość, zmieniła się 
powierzchnia terenu, nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zmniejszono powierzchnię 
biologicznie czynną. Na terenie 32 UT – numer w obowiązującym planie 054 – zmniejszono 
powierzchnię terenu, zwiększono intensywność i wysokość. Na terenie 33 UT – numer 
w obowiązującym planie 055 – zwiększono powierzchnię terenu, intensywność, zmieniła się 
nieprzekraczalna linia zabudowy, zmniejszyła się powierzchnia biologicznie czynna. 

Marek Karzyński zauważył, że na terenie z dawnym domkiem rybackim – numer terenu 055 
w obowiązującym planie – powierzchnia się nie zwiększyła lecz zmniejszyła ze względu 
na poszerzenie ul. Zacisznej. 

W karcie terenu 46 ZP– numer w obowiązującym planie 064 – zmniejszyła się powierzchnia 
terenu. Zbigniew Barański ocenił negatywnie powyższe zmiany wskaźników / parametrów 
w przygotowywanym projekcie planu. Poprosił o uzasadnienie wymienionych zmian, 
w szczególności w zakresie intensywności oraz powierzchni zabudowy. 

Marek Karzyński w odniesieniu do nowej formy zapisu intensywności wyjaśnił, że dotychczasowa 
definicja intensywności używana w planach, uwzględniała jedynie kondygnacje nadziemne oraz 
części nadziemne kondygnacji częściowo zagłębionych w ziemi. Pojawiło się jednak orzecznictwo 
sądów administracyjnych opierające się na takiej interpretacji przepisów prawa, zgodnie z którą 
przy liczeniu intensywności zabudowy należy uwzględnić wszystkie kondygnacje – nadziemne 
i podziemne. W grudniu zeszłego roku dotychczasowa definicja intensywności zabudowy zawarta 
w jednym z uchwalonych planów skierowanych do Wojewody została uchylona. Od tamtej pory w 
planach miejscowych podaje się intensywność dotyczącą jedynie kondygnacji nadziemnych, 
jednak jako wskaźnik dodatkowy, będący uzupełnieniem intensywności liczonej z uwzględnieniem 
wszystkich kondygnacji. Odnośnie wzrostu wartości intensywności na terenie 24 MW3,UT 
odpowiedział, że w obowiązującym planie intensywność wynosi 0,9, jednak dopuszczone jest jej 
przekroczenie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – plan de facto nie określa 
górnej granicy intensywności zabudowy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że projekty budowlane nie 
są uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, natomiast opracowywany projekt 
planu był wielokrotnie przedkładany i ostatecznie został uzgodniony z RDOŚ w zakresie ochrony 
środowiska. Ustalone wskaźniki / parametry zabudowy nie przekraczają albo istniejących 
wskaźników / parametrów albo wskaźników / parametrów wynikających z wydanych decyzji 
o  warunkach zabudowy lub pozwoleniach na budowę. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej 
na terenie 24 MW3,UT wynika z wniosku właściciela terenu. RDOŚ również nie miał zastrzeżeń 
do wprowadzenia tej funkcji. Powierzchnia biologicznie czynna ustalona w projekcie planu 
na 35 % umożliwia racjonalne zagospodarowanie przedmiotowego terenu. 

3. Sławomir Kitowski stwierdził, że właściciel kupując ten teren wiedział, że ul. Zaciszna jest ulicą 
zabytkową i nie może być poszerzona. Musiał on złożyć odpowiedni wniosek o poszerzenie tej 
ulicy. Czy to oznacza, że wszystko co sobie inwestor zażyczy będzie spełnione przez Miasto? 
Kwestią nadrzędną powinno być to, że jest to zespół zabytkowy. 

Marek Karzyński zaznaczył, że poszerzenie ul. Zacisznej jest warunkiem realizacji funkcji 
hotelowej. Dotychczasowy brak bezpiecznego dojazdu pożarowego do terenu uniemożliwia tam 
działania inwestycyjne. Wprowadzenie tam funkcji mieszkaniowej może złagodzić wymagania 
dotyczące dojazdu do terenu. Zarzuty, że jakoby poszerzenie ul. Zacisznej miało naruszyć tkankę 
zabytkową są bezpodstawne. Plan wielokrotnie uzgadniany był z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i ostatecznie uzyskał jego aprobatę m.in. w zakresie respektowania zasad ochrony 
konserwatorskiej terenu 24 MW3,UT. Odnośnie poruszonej wcześniej kwestii końcowego odcinka 
ul. Orłowskiej wyjaśnił, że regulacje ruchu nie są przedmiotem ustaleń planu miejscowego. 
Możliwość zawracania jest dopuszczona w zakresie linii rozgraniczających ulicy w formie placu, 
bez względu na to jakiego typu ruch będzie tam dopuszczony. 

4. Urszula Frąckiewicz – TPO – poinformowała, że obecnie zakończenie ul. Orłowskiej jest 
przewidziane na ciąg pieszo-jezdno-rowerowy – deptak, w związku z czym w nowym planie 
ten fragment powinien zostać oznaczony jako KD-X. Dodatkowo, jeżeli ten odcinek pozostanie 
ulicą lokalną, będzie możliwość wykorzystania jej jako dojazd do terenu 24 MW3,UT przez 
wykopany w skarpie tunel. Ponadto zauważyła, że zmieniła się klasyfikacja ul. Zacisznej 
z ciągu pieszo-jezdnego KD-X na ulicę dojazdową KD-D. Taka zmiana wymaga zmiany 
parametrów – ulica dojazdowa powinna mieć 10 m szerokości. We wniosku do planu TPO 
postulowało, żeby obiekt który powstanie na terenie 24 MW3,UT był pozbawiony 
bezpośredniego dojazdu – aby nie obciążać ruchem ul. Zacisznej posiadającej nienormatywne 
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spadki ustalone dla ulicy dojazdowej. Samochody mogłyby parkować na dużym parkingu przy 
ul. Orłowskiej, a goście hotelowi byliby dowożeni do obiektu meleksami.  

Marek Karzyński wyjaśnił, że obecne parametry ul. Zacisznej uniemożliwiają wykorzystanie jej 
na bezpieczny dojazd do obiektu hotelowego. Warunki techniczne dopuszczają odstępstwa 
od parametrów ustalonych dla drogi dojazdowej. Oznajmił, że jeszcze raz szczegółowo zostaną 
przeanalizowane odstępstwa od warunków technicznych, jakie uzyskał projekt budowlany 
ul. Zacisznej. Kontynuując zauważył, że dojazd do terenu 24 MW3,UT od strony ul. Orłowskiej był 
rozważany jako alternatywa dla ul. Zacisznej, jednak takie rozwiązanie oznaczałoby naruszenie 
skarpy zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych. Ul. Orłowska, w tym jej zakończenie, posiada 
klasę drogi lokalnej. Można złożyć wniosek o zmianę klasyfikacji dolnego odcinka ul. Orłowskiej, 
jednak taka zmiana nie będzie miała wpływu na organizację ruchu w tym miejscu.  

5. Łukasz Piesiewicz – Miasto Wspólne – zapytał czy analizuje się taką możliwość, aby nie 
wpuszczać na jakiś teren ruchu kołowego zastępując parkingi, które mogłyby tam powstać, 
parkingami nieco dalej usytuowanymi? Czy jeśli jest budynek mieszkalny to musi być 
obsługiwany samochodem pod same drzwi? W apartamentowcach można byłoby ograniczyć 
liczbę parkingów, co wymusiłoby znalezienie miejsc alternatywnych. 

Marek Karzyński oznajmił, że w przypadku obiektu hotelowego rozważany był dojazd meleksem 
i pozostawienie samochodu na parkingu publicznym – hotel bez parkingu jest możliwy. W takim 
wypadku można byłoby regulować liczbę miejsc parkingowych poprzez ustalenie maksymalnej ich 
liczby. Mieszkanie bez parkingu w obecnych warunkach kulturowych jest niemożliwe. Jeżeli 
działka ma dostęp do drogi publicznej to nie można zakazać bezpośredniego dojazdu do posesji 
właścicielowi tej działki. 

6. B. S. poprosiła o wskazanie granicy obszaru Natura 2000 oraz rejon otuliny. Poinformowała, 
że w RDOŚ odcinają się od prognozy środowiskowej sporządzonej na potrzeby projektu 
planu. Tereny powinny być bardziej chronione, a plan przewiduje tam rozwój zabudowy. 

Justyna Sobczak-Kozłowska wskazała granicę Natury 2000.  

Marek Karzyński poinformował, że obowiązują ustalenia planu ochrony rezerwatu przyrody „Kępa 
Redłowska” z 2010 r., a RDOŚ ściśle nadzoruje ich uwzględnianie w planach miejscowych. 
Prezentowany projekt planu uzyskał uzgodnienie tego organu. Zasada jest prosta: nie zmieniać 
charakteru dotychczasowej zabudowy i nie zwiększać intensywności zabudowy. Jeżeli chodzi 
o obszary Natura 2000, to chronione są m.in. przepisami unijnymi. 

7. Maciej Zielonka – Miasto Wspólne, zapytał w jakim stopniu projekt planu uwzględnia wydane 
warunki zabudowy?  

Justyna Sobczak-Kozłowska wskazała działki w rejonie ul. Huzarskiej i Ułańskiej, gdzie wydane 
zostały decyzje o warunkach zabudowy lub pozwoleniu na budowę oraz wyjaśniła czy i w jaki 
sposób honorowane są w sporządzanym projekcie planu.  

8. S. G. zapytała ile jeszcze pozwoleń na budowę czeka na realizację w sąsiedztwie rezerwatu? 
Jak to się dzieje, że niemalże w rezerwacie powstaje zabudowa wielorodzinna? Stwierdziła, że 
takie działania ograniczają dostęp do rezerwatu. 

Justyna Sobczak-Kozłowska wraz z Markiem Karzyńskim wskazali na całym obszarze projektu 
planu miejsca objęte wydanymi już decyzjami o warunkach zabudowy lub pozwoleniu na budowę, 
a także miejsca przeznaczone do potencjalnego zainwestowania: zagospodarowanie turystyczne 
w rejonie Polanki Redłowskiej; obiekt zaplecza plaży; nieliczne i nieduże obiekty klubowe 
na terenie kortów; ewentualnie nowa kubatura na terenie dawnego technikum; zabudowa 
mieszkaniowa na terenie Agencji Mienia Wojskowego i terenie sąsiadującym; uzupełnienia 
zabudowy: w rejonie ul. Ułańskiej i po obu stronach ul. Huzarskiej, a także w rejonie 
ul. Zapotocznej; wymiana obiektu hotelu „Zacisze”; działka gminna przy ul. Zacisznej pomiędzy 
domkami rybackimi. 

9. Łukasz Piesiewicz zapytał o wejścia do rezerwatu w rejonie ul. Ułańskiej. Czy nie jest ich 
za mało? 

Marek Karzyński oznajmił, że służby ochrony środowiska uważają, iż rezerwat nie powinien być 
zbyt intensywnie penetrowany, a liczbę wejść należy ograniczyć. Wskazane w projekcie planu 
ścieżki w większości są istniejące i zostały oznaczone w projekcie planu zgodnie z projektem 
udostępnienia rezerwatu. 

10. Henryk Wereda zwrócił uwagę na teren przy ul. Orląt Lwowskich – obok jednostki wojskowej – 
który nie posiada kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ścieki zalewają studzienki na terenie 
rezerwatu. Czy ustalenia planu odnoszą się do tego problemu? Czy plan obejmuje linię 
nadbrzeżną – przy Klifie Orłowskim, przy wejściu 12, 13? Jaka jest szansa na wykonanie 
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umocnień tego terenu i zabezpieczenie osuwisk? Czy plan ingeruje w tę linię? Dlaczego teren 
wojskowy jest przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną? Dlaczego nie zamienić zabudowy 
mieszkaniowej w obiekt turystyczny? To jest atrakcyjny przyrodniczo i ekspozycyjnie teren 
kwalifikujący się do wykorzystania turystycznego. Zasygnalizował, że teren przyległy do 
Szpitala Morskiego powinien być poszerzony w celu rozwiązania problemu z parkowaniem. 
Aleje stanowiące w rezerwacie dojścia do plaży – wejście 13 i 14 – należy urządzić 
i doprowadzić do kultury. Chodzą tam psy, nie ma poboczy i jest błoto. 

Marek Karzyński stwierdził, że rezerwat położony jest nietypowo – w środku miasta otoczony 
zainwestowaniem. Jest miejscem spacerów okolicznych mieszkańców. Psy nie mają wstępu na teren 
rezerwatu, nie powinny być tam wyprowadzane. Służby przyrodnicze twierdzą, że nie ma możliwości 
przekształcania ścieżek w rezerwacie, ani utwardzania i budowania umocnień linii brzegowej. Może 
należałoby się zwrócić do Prezydenta i RDOŚ z odpowiednim wnioskiem, gdyż urządzenie ścieżek 
być może zatrzymałoby chaotyczny ruch i pomogłoby chronić występującą roślinność. Póki co należy 
dostosować się do wymagań służb przyrodniczych. Na terenie obecnie należącym do AMW 
znajdowały się dawne koszary, a powstająca tam obecnie zabudowa mieszkaniowa mniej więcej 
odpowiada ich kubaturze. W celu rozwiązania problemu z parkowaniem w okolicy szpitala należałoby 
się zwrócić do ZDiZ, gdyż rejon ten leży poza granicami opracowywanego planu miejscowego. 

11. I. D. także wyraziła swoje obawy odnośnie zabudowy wielorodzinnej na terenie AMW. Jak ma 
tam powstać tego typu zabudowa z parkingiem podziemnym, skoro jest to teren podmokły i 
grząski? 

Marek Karzyński poinformował, że nowa zabudowa projektowana jest terenie wypłaszczonym – tam 
gdzie wcześniej znajdowały się budynki. Nie na całym terenie wojskowym. Dodatkowo od strony 
granicy z rezerwatem wprowadzono w projekcie planu strefę wyłączoną z zabudowy – 
do zagospodarowania w formie zieleni. 

12. M. D. zapytała, czy zieleń na wysokości posesji przy ul. Kopernika 92c będzie pozostawiona? 
Czy teren też będzie zabudowany? 

Justyna Sobczak-Kozłowska stwierdziła, że jest to teren przeznaczony do zabudowy. 

Marek Karzyński zaznaczył, że jest to teren położony przy ulicy, w pełni uzbrojony. O ile jest tam 
zieleń to są samosiejki – nie jest to teren rezerwatu.  

13. S. G. zapytała, jak to się stało, że w otulinie rezerwatu powstaje zabudowa wielorodzinna? 

Marek Karzyński przypomniał, że wcześniej na terenie wojskowym była już zabudowa – koszary. 
Jednostka została zlikwidowana. Teren należał do Skarbu Państwa – MON, który przekazał 
go Agencji Mienia Wojskowego, a ta przeznaczyła teren pod zabudowę mieszkaniową. Decyzja 
o warunkach zabudowy została wydana wcześniej. Na szczęście powstanie tam niewielki zespół 
zabudowy mieszkaniowej. 

14. Henryk Wereda stwierdził, że w tym miejscu mógłby powstać hotel. Byłoby to lepsze 
rozwiązanie. 

Marek Karzyński zauważył, że z punktu widzenia ochrony przyrody RDOŚ byłby bardziej sceptyczny 
w stosunku do budowy hotelu niż budynków mieszkaniowych, ponieważ taka funkcja generowałaby 
większą presję na teren rezerwatu. 

15. Maciej Zielonka zadał pytanie o teren obejmujący były stadion Arki – jest tam tzw. „górka”. 
Czy jest ona ujęta w planie? Czy można byłoby oznaczyć ją na rysunku? 

Marek Karzyński oznajmił, że jest ona objęta ochroną konserwatorską – grupa C. Można byłoby 
ją oznaczyć na rysunku planu – w tym celu zaproponował złożenie stosownej uwagi. 

16. S. G. stwierdziła, że gdy powstawała Willa Ułańska obiecywano, że w tym rejonie nic więcej 
już nie powstanie. Dlaczego plan dopuszcza tam zabudowę? 

Justyna Sobczak-Kozłowska pokazała, że w projekcie planu zarówno działki usytuowane 
bezpośrednio przy Willi Ułańskiej jak i cały pas wzdłuż rezerwatu zostały wyłączone z zabudowy. 

Marek Karzyński uzupełnił, że gdyby nie plan miejscowy w tych miejscach mogłaby pojawić się 
zabudowa, gdyż są to przedwojenne działki budowlane. 

III. Ustalenia z dyskusji: 

Dyskusja nie doprowadziła do sformułowania ustaleń. 

 

 

 




