
UCHWAŁA NR XXIX/700/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów.

§ 2. 1. Granica obszaru objętego projektem planu obejmuje działki nr 2213 i 2214 położone przy 
skrzyżowaniu ulic Strzelców i Dragonów.

2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 
projektem planu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/700/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 lutego 2017 r.
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UZASADNIENIE

Dnia 23 listopada 2016 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę Nr XXVI/631/16 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul.
Strzelców i Dragonów. Celem uchwalenia ww. uchwały było umożliwienie budowy, na działce stanowiącej
własność Gminy Miasta Gdyni, środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością oraz
stworzenie mieszkań, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z umową zawartą
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Gdyńską Fundacją „Dom Marzeń” o wsparcie realizacji zadania
publicznego pod nazwą przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy
oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020, projektowany budynek domu nie może przekraczać nw.
parametrów:
1) powierzchnia zabudowy – 500 m2,
2) liczba kondygnacji – maksymalnie 4 kondygnacje naziemne i 1 kondygnacja podziemna.

Wojewoda Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN-I.4131.49.2016.MK stwierdził nieważność ww.
uchwały w części dotyczącej § 13 pkt 1 uchwały – stanowiącego definicję intensywności zabudowy.
Zakwestionowany przez organ nadzoru zapis określał intensywność zabudowy jako wskaźnik wyrażający
stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynków, do powierzchni działki budowlanej.

W opinii Wojewody Pomorskiego ww. zapis stanowi modyfikację definicji ustawowej zawartej w art. 15
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii
organu nadzoru powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć jako sumę powierzchni wszystkich
kondygnacji (nadziemnych i podziemnych) danego obiektu budowlanego.

W opinii Prezydenta Miasta Gdyni, przedstawionej w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, twierdzenie organu nadzoru jest niezasadne.
Brak jest definicji legalnej pojęcia „powierzchnia całkowita zabudowy”, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt
6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W polskiej normie PN-ISO 9836:1997
Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych zdefiniowane zostały pojęcia:
1) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie surowym, oraz
2) powierzchnia całkowita kondygnacji:
Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku.
Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej
poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,
kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Rozróżnia się powierzchnie:
a) kondygnacji, które są zamknięte i przekryte ze wszystkich stron;
b) kondygnacji, które nie są zamknięte ze wszystkich stron do ich pełnej wysokości i które są przekryte, na
przykład loggie;
c) kondygnacji, które są ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami, osłonami
zabezpieczającymi, poręczami) lecz nie są przekryte, na przykład balkony.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane budynek to taki obiekt budowlany,
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach. Natomiast pojęcie kondygnacji zdefiniowane zostało w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia przez kondygnację należy rozumieć
poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 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; za
kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.

Definicje kondygnacji wynikające z polskiej normy oraz sformułowane w rozporządzeniu w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są rozbieżne np. taras, taras
na dachu, czy też techniczna nadbudówka ponad dachem, które mogą być uznane za kondygnację zgodnie z
normą, nie są kondygnacją w rozumieniu warunków technicznych.

Organ nadzoru przedstawił stanowisko, że powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni
całkowitych wszystkich kondygnacji budynku - zgodnie z definicją zawartą w polskiej normie, natomiast
definicję kondygnacji odniósł do definicji wskazanej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzenie przez Wojewodę Pomorskiego nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Strzelców
i Dragonów, w części dotyczącej definicji intensywności zabudowy lecz bez zmiany wartości tego
wskaźnika, spowodowało zmianę ustaleń planu niezgodną z intencją organów Gminy Miasta Gdyni oraz
brak możliwości realizacji budynku o parametrach wskazanych w umowie zawartej z Gdyńską Fundacją
„Dom Marzeń”.

W związku z powyższym istnieje konieczność przystąpienia do sporządzenia nowego planu dla
przedmiotowego obszaru zawierającego zmodyfikowane zapisy dotyczące intensywności zabudowy.

Przewidywane w planie rozwiązania nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni (uchwała nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego
2008 r. zmieniona uchwałą nr XXXVIII/799/14 z 15 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr XI/190/15 z 26
sierpnia 2015 r.). Studium określa obszar objęty planem jako strefę miejską. W zakresie struktury
funkcjonalnej Studium wskazuje, jako kierunki zmian w przeznaczeniu terenów na tym obszarze - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, gdzie ustala priorytet funkcji mieszkaniowej, niezbędnych
inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, sportu
i rekreacji oraz usług podstawowych.

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po
przygotowaniu projektu planu, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności
proceduralnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedmiotowa uchwała
powinna zostać przedłożona Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.
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