
UCHWAŁA NR XXX/762/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie skargi mieszkańców dzielnicy Gdynia – Dąbrowa na działalność Prezydenta Miasta Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)), w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.2)), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Uznaje się brak zasadności skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, złożonej przez 
mieszkańców dzielnicy Gdynia – Dąbrowa w dniu 15.12. 2016 r., dotyczącej udzielenia pozwolenia na budowę 
zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Miętowej w Gdyni.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579
2) Zmiany: Dz. U. z 2016 r., poz. 868, poz. 1579, poz. 996, poz. 2138
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UZASADNIENIE

Do Rady Miasta Gdyni wpłynęła skarga mieszkańców dzielnicy Gdynia Dąbrowa na działanie
Prezydenta Miasta Gdyni. Przedmiotem skargi jest zarzut udzielenia przez Prezydenta Miasta Gdyni
pozwolenia na budowę, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej „WILLA PARK” wraz z przyłączami i instalacjami, przebudową gazociągu i linii kablowej
SN 15kv, układem komunikacyjnym przy ul. Miętowej w Gdyni, dz. nr 1190 (nr archiwalny 727/3), dz. nr
1189 (nr archiwalny 731/2), dz. nr 1200 ( nr archiwalny 12), dz. nr 708 ( nr archiwalny 98/1), dz. nr 707
(dz. nr 98/7), dz. nr 1201 (dz. nr 569/3), dz. nr 1198 (nr archiwalny 714/13), dz. nr 1199 (nr archiwalny
726/3) obręb Dąbrowa 0014. Inwestycja ta, zdaniem skarżących, jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon
ulic Łanowej i Warzywnej uchwalonego uchwałą nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja
2005r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2005r. Nr 78, poz. 1561). W skardze wskazano na
uchybienia polegające na niezapewnieniu minimalnej powierzchni działki budowlanej w przeliczeniu na 1
mieszkanie (powinno być 225 m²/mieszkanie - jest 166,4 m²/mieszkanie), wprowadzenie zabudowy
niezgodnej z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (budynki wielorodzinne
zawierające do 4 mieszkań w zabudowie szeregowej i bliźniaczej), przekroczenie wskaźników powierzchni
zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy, treścią wniesionej skargi oraz argumentacją przedstawioną przez drugą
stronę ustalono co następuje. Decyzją nr RAA-III.6740.263.2015.AK-1068/dz.727/3 Prezydenta Miasta
Gdyni z dnia 11 grudnia 2015r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla
inwestycji: zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „WILLA PARK” wraz z przyłączami i
instalacjami, przebudową gazociągu i linii kablowej SN 15kv, układem komunikacyjnym przy ul. Miętowej
w Gdyni, dz. nr 1190 (nr archiwalny 727/3), dz. nr 1189 (nr archiwalny 731/2), dz. nr 1200 ( nr archiwalny
12), dz. nr 708 ( nr archiwalny 98/1), dz. nr 707 (dz. nr 98/7), dz. nr 1201 (dz. nr 569/3), dz. nr 1198 (nr
archiwalny 714/13), dz. nr 1199 (nr archiwalny 726/3) obręb Dąbrowa 0014, dla inwestora ALLCON
OSIEDLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp K., ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia. Postępowanie
jurysdykcyjne w niniejszej sprawie zakończyło się, opisana wyżej decyzja stała się ostateczna w dniu 15
stycznia 2016 r. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej
uchwalonego uchwałą nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2005r. Nr 78, poz. 1561). Zgodnie z treścią Karty terenu nr 25, na którym
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, rzeczywiście koniecznym jest zapewnienie minimalnej
powierzchni działki budowlanej w przeliczeniu na 1 mieszkanie. Jednakże jest to warunek dotyczący
scalania i podziału nieruchomości. Co za tym idzie wartość ta nie jest analizowana przez organ na etapie
procedowania wniosku o pozwolenie na budowę. Wskazana karta terenu przewiduje na danym obszarze
zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę wielorodzinną w budynkach zawierających do 4 mieszkań (MN3,
MW1). Warunek ten został spełniony. Inwestycja składa się z 12 budynków wielorodzinnych zawierających
po 4 mieszkania. Z projektu budowlanego wynika, że zaprojektowano trzy sposoby rozmieszczenia
budynków wielorodzinnych 4 mieszkaniowych tj.: trzy budynki wielorodzinne wolnostojące ( nr 8, 9 i 12),
trzy budynki wielorodzinne w zabudowie bliźniaczej (nr 1,2, nr 6,7 i nr 10, 11) oraz jeden budynek
wielorodzinny w zabudowie szeregowej (nr 3,4,5). Każdy z budynków stanowi odrębną całość
konstrukcyjną (odrębne ściany szczytowe oddzielone dylatacją, wyprowadzone ponad dach). W każdym z
segmentów od nr 1 do 12 zaprojektowano cztery lokale mieszkalne, jedno wspólne wejście i oddzielne
bramy garażowe. W związku z powyższym każdy z budynków o nr od 1 do 12 stanowi niezależną całość od
pozostałych (np. może zostać usunięty, bez uszczerbku dla konstrukcyjnej całości i niezależności
pozostałych). Każdy z nich, w ocenie organu udzielającego pozwolenia na budowę, stanowi odrębny
budynek składający się z czterech lokali mieszkalnych, a zatem - w myśl definicji zawartej w art. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) - nie może
stanowić zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wobec tego stanowi zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. W kwestii zgodności takiej zabudowy z ustaleniami planu wskazać należy, że projektowane
budynki, z których każdy składa się z czterech lokali mieszkalnych zgodne są z ustaleniami planu, przy
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czym dodać należy, że plan nie określa konfiguracji w jakiej powinny zostać one względem siebie
zlokalizowane tzn. czy powinny to być budynki wolno stojące, czy w układzie bliźniaczym, czy w układzie
szeregowym, bądź zwartym. Przeprowadzona analiza wykazała także zachowanie nakazanych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego wskaźników powierzchni zabudowy oraz powierzchni
biologicznie czynnej. Powierzchnia zabudowy przedmiotowej inwestycji wynosi 0,296, podczas gdy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania wskaźnika 0,3. Natomiast
powierzchnię biologicznie czynną zachowano na 37% powierzchni działki budowlanej przy założeniu planu
na poziomie minimum 35% powierzchni tej działki.

Mając na uwadze powyższe ustalenia uznaje się, iż wniesiona skarga nie jest zasadna.
Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237§3 w

zw. z art. 238§1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Rada Miasta , stosownie do treści art. 238 k.p.a. wskazuje, iż zgodnie z uregulowaniem art. 239

paragraf 1 k.p.a. jeżeli skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – Rada Miasta Gdyni
może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez
zawiadamiania skarżącego.
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