
UCHWAŁA NR XXXIV/916/17
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miasta Gdyni uchwala, co 
następuje:

§ 1 
1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia 
w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XVII/400/08 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni 
z dnia 15 stycznia 2014 r. i uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, 
rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego, oznaczony numerem ewidencyjnym 
0706 obejmujący obszar o powierzchni 62,62 ha, którego granice przebiegają:

- od północy – obejmując pas drogowy ul. Hutniczej,
- od wschodu – wzdłuż granic działek nr 1125, 1124, 1242, 1245, 1247, 1292, 1279 i 1651 

obręb 0010, obejmując je,
- od południa – wzdłuż terenów kolejowych obejmując działki nr 1240, 1412, 1472 i 1355 obręb 

0010 oraz wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia,

- od zachodu – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Obwodowej Północnej i zachodniego odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni oraz granicy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – 
Osiedla Meksyk,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 12 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 
oznaczonych numerami dwucyfrowymi od 01 do 12 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami 
literowymi lub literowo-cyfrowymi zgodnie z poniższą klasyfikacją:
1) Tereny zabudowy usługowej:

a) U – Zabudowa usługowa
Wszelkie rodzaje usług konsumpcyjnych i ogólnospołecznych, w tym obiekty handlowe 
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, których funkcjonowanie na danym terenie jest zgodne 
z zasadami zabudowy i zagospodarowania określonymi w danej karcie terenu.

2) Tereny przemysłu i składów:
a) P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

3) Tereny komunikacji:
a) KD-Z j/p – Drogi publiczne zbiorcze (j – liczba jezdni, p – liczba pasów ruchu)
b) KD-L j/p – Drogi publiczne lokalne (j – liczba jezdni, p – liczba pasów ruchu)
c) KDW – Drogi wewnętrzne
d) KS – Tereny urządzeń komunikacji samochodowej
e) KK – Tereny obiektów i urządzeń transportu kolejowego

2. Funkcja wyłączona jest to sposób użytkowania niepożądany na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi i mimo, że mieści się w opisanym w ust. 1 ogólnym zakresie określającym 
przeznaczenie terenów, to na danym terenie nie jest dopuszczony.

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 
poz. 935.
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3. Funkcja adaptowana jest to istniejący sposób użytkowania, niemieszczący się w opisanym 
w ust. 1 ogólnym zakresie określającym przeznaczenie terenów, które plan utrzymuje, uznając za 
zgodne z planem, umożliwiając działania inwestycyjne w zakresie tego sposobu użytkowania oraz 
jego przekształcenie na inne, zgodne z przeznaczeniem danego terenu.
4. Zakres sposobów użytkowania dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi jest ograniczony lub uzupełniony zapisami (określającymi funkcje wyłączone 
i adaptowane) zawartymi w karcie danego terenu w § 14.
5. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania 
zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, zawarte są 
w kartach odpowiednich terenów w § 14.
6. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
ustalone planem stanowią linie podziału nieruchomości. Parametry i wskaźniki urbanistyczne ustalone 
w kartach terenów, a odnoszące się do działek budowlanych, dotyczą działek gruntu lub ich części, 
położonych w całości w granicach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.

§ 3 
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego 
planem:
1) kształtowanie struktury przestrzennej oraz standardów użytkowania przestrzeni w dostosowaniu do 

cech obszaru przemysłowego z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, struktury 
własności oraz wymogów ochrony środowiska;

2) zachowanie rezerwy terenowej dla planowanej drogi lokalnej – ul. B. Krzywoustego poprzez 
wyznaczenie linii rozgraniczających;

3) zachowanie rezerwy terenowej dla planowanej realizacji wiaduktu kolejowego w rejonie 
skrzyżowania z ul. Pucką.

2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się do 
poszczególnych terenów położonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów 
w § 14.

§ 4 
1. Na obszarze objętym planem nie występują elementy środowiska, przyrody i krajobrazu chronione 
na podstawie odrębnych przepisów.
2. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, odnoszące się do poszczególnych 
terenów położonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów w § 14.

§ 5 
1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące przepisy i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się ochronę konserwatorską obiektów historycznych wg poniższych zasad:

a) grupa C – obiekty o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń, obejmująca:
- budynki historyczne o tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyróżniające się szczególnymi 

cechami indywidualnymi; ze względu na niewielki udział lub zły stan techniczny zachowanej 
substancji zabytkowej utrzymanie tych obiektów nie jest wymagane:
i)
ii)
iii)
iv)

strażnica przejazdowa, ul. Pucka 8,
budynek mieszkalny, ul. Pucka 12,
budynek magazynowo-handlowy, ul. Pucka 35A,
budynek wagonowni w rejonie stacji Gdynia Postojowa;

b) w razie ingerencji w strukturę budynków grupy C lub ich całkowitej rozbiórki należy je 
udokumentować oraz zachować wartościowe elementy;

c) na budynkach objętych ochroną konserwatorską nie dopuszcza się sytuowania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów o powierzchni do 0,3 m2, 
umieszczonych na budynku, związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub 
siedzibą firmy; dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyldzie na jedną firmę;

d) ogrodzenia i elementy małej architektury w otoczeniu obiektu objętego ochroną konserwatorską 
powinny nawiązywać stylowo i materiałowo do obiektów historycznych;
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2) Dla obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków obowiązują przepisy z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami.

2. Szczegółowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze objętym planem, zawarto 
w kartach tych terenów w § 14.

§ 6 
1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (wymagania dotyczą 
elementów przyrody, zagospodarowania i zabudowy znajdujących się na terenach ogólnodostępnych, 
niezależnie od ich form własności, oraz w przestrzeni nad nimi i w ich sąsiedztwie, w zasięgu 
postrzegania przez przebywających na nich ludzi):
1) ogólnodostępne, miejskie przestrzenie publiczne na obszarze objętym planem i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie obejmują:
a) drogi publiczne zbiorcze – ul. Hutniczą – 07 KD-Z 1/2 (2/2) oraz ul. Pucką – 08 KD-Z 1/2;
b) drogę publiczną lokalną – ul. B. Krzywoustego – 09 KD-L 1/2;

2) ustala się, następujące zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
a) w liniach rozgraniczających dróg publicznych dopuszcza się lokalizowanie wiat 

przystankowych, wyjść z parkingów podziemnych, automatów telefonicznych, słupów 
ogłoszeniowych i innych tradycyjnych stałych elementów wyposażenia przestrzeni publicznych; 
forma i lokalizacja elementów wyposażenia przestrzeni publicznych powinna być zgodna 
z przyjętym systemem informacji miejskiej;

b) zagospodarowanie terenów publicznych powinno obejmować zieleń w formach dostosowanych 
do specyfiki funkcji, której towarzyszy, komponowaną według indywidualnych projektów;

c) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzględnić potrzeby osób  
niepełnosprawnych i starszych w tym:
- stosując rozwiązania wspomagające ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

m.in. rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych,

- stosując elementy orientacji dla osób niewidomych i słabo widzących np. płytki fakturowe na 
ciągach pieszych wykorzystujące różnice faktury dla orientacji przestrzennej, plany, makiety 
i znaki z informacją ryflowaną, kwietniki zapachowe identyfikujące określone miejsca itp.,

- w celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych w zagospodarowaniu terenów gminnych należy 
uwzględniać standardy dostępności przyjęte dla miasta Gdyni.

2. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się do 
poszczególnych terenów położonych na obszarze objętym planem, zawarto w kartach tych terenów 
w § 14.

§ 7 
1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla poszczególnych 
terenów określono w kartach terenów w § 14.

§ 8 
1. Na obszarze objętym planem znajdują się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie, 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują następujące szczególne warunki 
zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na obszarze objętym planem występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa, w sąsiedztwie 

których obowiązują przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających 
usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych 
w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych:

2) obszar objęty planem zawiera się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych 
ustalonej dla lotniska wojskowego Oksywie (przeważająca część lotniska położona jest na terenie 
Gminy Kosakowo). Dla części tego lotniska prowadzony jest proces uruchomiania lotniska 
cywilnego. Na obszarze objętym planem, występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
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wynikające z ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska:
a) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy 

i obiektów naturalnych (powierzchnia stożkowa), wyznaczonej na podstawie ww. 
rozporządzenia; powierzchnia ograniczająca została przedstawiona na rysunku planu za pomocą 
poziomic – linii łączących punkty na płaszczyznach ograniczających, położone na takiej samej 
wysokości nad poziomem morza. Dopuszczalne wysokości zabudowy, przyjęte w planie 
miejscowym, w poszczególnych kartach terenów, uwzględniają ograniczenia, wynikające 
z wyznaczonych powierzchni ograniczających lotniska;

3) na obszarze objętym planem występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie 
występują, określono w kartach terenów w § 14.

§ 9 
1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów 
nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników 
wieczystych podział na działki budowlane powinien być zgody z wymaganiami określonymi 
w kartach terenów w § 14 w odniesieniu do warunków podziału nieruchomości i parametrów nowo 
wydzielanych działek budowlanych.

§ 10 
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) obszar objęty planem powiązany jest z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez drogi 

zbiorcze – ul. Hutniczą oraz ul. Pucką;
2) inwestycje drogowe na obszarze objętym planem:

a) przebudowa drogi zbiorczej – 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej – jednojezdniowej z dwoma 
pasami ruchu (docelowo dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu), obustronnymi chodnikami oraz 
trasą rowerową;

b) przebudowa drogi zbiorczej – 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej – jednojezdniowej z dwoma pasami 
ruchu, obustronnymi chodnikami oraz trasą rowerową, w związku z planowaną realizacją 
wiaduktu kolejowego;

c) rozbudowa i przebudowa drogi lokalnej – 09 KD-L 1/2 – ul. B. Krzywoustego – jednojezdniowej 
z dwoma pasami ruchu i obustronnymi chodnikami;

3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach 
publicznych i pogarszającej warunki ruchu, uwarunkowana jest wyprzedzającą lub równoległą 
budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego 
funkcjonowania i zniwelowania skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej;

4) wskaźniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów:
a) obiekty usługowe i biura:

- min. 2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej podstawowej usług lub biur;
b) obiekty produkcyjne, składy, magazyny:

- min. 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;
c) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych należy uwzględniać łącznie istniejące 

i nowo projektowane części budynku;
d) w ramach miejsc postojowych lokalizowanych na drogach wewnętrznych należy zapewnić 

stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, 
w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 stanowisko, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 3 do 15,
- 2 stanowiska, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 16 do 40,
- 3 stanowiska, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 41 do 100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;

e) w ramach miejsc postojowych lokalizowanych poza drogami należy zapewnić stanowiska 
postojowe przystosowane dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne 
w liczbie nie mniejszej niż:
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- 1 stanowisko, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 3 do 15,
- 2 stanowiska, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 16 do 40,
- 3 stanowiska, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi 41 do 100,
- 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;

5) wskaźniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby miejsc postojowych dla rowerów:
a) obiekty usługowe i biura:

- min. 1 miejsce postojowe na 200 m² powierzchni użytkowej podstawowej usług, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt usługowy,

- min. 1 miejsce postojowe na 200 m² powierzchni użytkowej podstawowej biur;
b) obiekty produkcyjne, składy, magazyny:

- min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych;
c) przy obliczaniu wymaganej liczby miejsc postojowych należy uwzględniać łącznie istniejące 

i nowo projektowane części budynku;
d) zaleca się zabezpieczenie miejsc postojowych dla rowerów przed czynnikami atmosferycznymi 

poprzez zadaszenie lub usytuowanie wewnątrz budynków;
6) zasady obsługi komunikacyjnej terenów określono w kartach terenów w § 14.
2. Zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej (konieczna budowa/przebudowa sieci na obszarze 

objętym planem);
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej (konieczna budowa/przebudowa 

kanalizacji na obszarze objętym planem):
a) na obszarze objętym planem, w granicach terenu  01 U,P,KS, wyznaczono strefę o szerokości 

2 m stanowiącą rezerwę terenu dla planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej DN400 
(przełożenie istniejącego kolektora),  która do czasu jego realizacji powinna pozostać wolna od 
zabudowy, innego uzbrojenia podziemnego i nasadzeń; dopuszcza się korektę granic strefy 
w dostosowaniu do projektowanego przebiegu kolektora;

3) odprowadzanie wód opadowych:
a) z terenu dróg publicznych – do kanalizacji deszczowej (konieczna budowa/przebudowa 

kanalizacji na terenie objętym planem) lub do ziemi;
b) z pozostałych terenów – zagospodarować w granicach własnych działek, w przypadku braku 

takiej możliwości dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy 
zastosowaniu urządzeń opóźniających odpływ (konieczna budowa/przebudowa kanalizacji na 
terenie objętym planem);

4) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gazem płynnym ze stałych zbiorników/butli (konieczna 
budowa/przebudowa sieci na terenie objętym planem):
a) przez obszar objęty planem przebiegają gazociągi: średniego ciśnienia o średnicy DN200 ze 

strefą kontrolowaną o szerokości 3,0 m, DN350 ze strefą kontrolowaną o szerokości 1,0 m; 
strefę kontrolowaną wskazano informacyjnie na rysunku planu; ograniczenia zabudowy 
i zagospodarowania w tych strefach określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

5) zaopatrzenie w ciepło:
a) z miejskiej sieci ciepłowniczej, indywidualnej instalacji odnawialnego źródła ciepła, ze źródła 

ciepła użytkowego w kogeneracji lub ze źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowej;
b) dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła w przypadku:

- obiektów, w których przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi mniej niż 50 kW,
- obiektów, w których przewidywana szczytowa moc cieplna wynosi 50 kW lub więcej, jeżeli 

audyt efektywności energetycznej uzasadni, że wprowadzenie danego źródła ciepła będzie 
bardziej efektywne energetycznie od przyłączenia do m.s.c., indywidualnej instalacji 
odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowej,

- inwestora przemysłowego, który z racji prowadzonej technologii produkcji wymaga innego 
nośnika ciepła, np.: para wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze powyżej 
135 °C;

6) elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej (konieczna budowa/przebudowa sieci na obszarze 
objętym planem);

7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej; w przypadku lokalizacji stacji bazowych zaleca się 
ich usytuowanie na najwyższych budynkach; lokalizacja stacji na budynkach objętych ochroną 
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konserwatorską wymaga zastosowania rozwiązań jak najmniej ingerujących w wygląd obiektu; 
przy ocenie, czy stacja bazowa zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, przez miejsca dostępne dla ludności należy także rozumieć 
przewidziane w planie lokalizacje nowej zabudowy – zgodnie z parametrami określonymi w planie;

8) gospodarka odpadami: usuwanie odpadów – segregowanie i wywóz do miejsc przetwarzania; 
zapewnić miejsca do gromadzenia w sposób selektywny;

9) inne zasady:
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, budowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej na wszystkich terenach, w miejscach dostępnych dla właściwych służb 
eksploatacyjnych, w sposób niekolidujący z istniejącą lub przewidzianą w planie zabudową 
i zagospodarowaniem terenu, z zastrzeżeniem lit. b, c;

b) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, ciągów 
pieszo-jezdnych, pieszych, pieszo-rowerowych lub wydzielonych pasów technicznych, wzdłuż 
linii rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia w przyszłości innych sieci; 
odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy 
brak jest technicznych możliwości jej spełnienia; w przypadku, gdy planowane sieci 
infrastruktury nie mieszczą się w liniach rozgraniczających wymienionych ciągów 
komunikacyjnych, należy je prowadzić wzdłuż linii rozgraniczających, w jak najbliższym 
sąsiedztwie tych ciągów;

c) wyklucza się lokalizację wolnostojących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej takich 
jak stacje transformatorowe, stacje pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ścieków 
itp. w liniach rozgraniczających dróg i placów publicznych, jeżeli istnieje techniczna możliwość 
realizacji tych urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych;

d) określone w kartach terenów nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu, intensywności 
wykorzystania terenu oraz warunki podziału i parametry działek budowlanych nie dotyczą  
działek i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 11 
1. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, chyba że w planie ustalono inny 
sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
2. Gabaryty i lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych (zgodnych z ustalonym 
przeznaczeniem terenów lub ustalonym sposobem ich tymczasowego zagospodarowania, ale 
sytuowanych na okres do 180 dni) powinny być zgodne z zasadami kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu zawartymi w kartach terenów.

§ 12 
Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości 
nieruchomości w momencie jej zbycia zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyłączeniem terenów będących w zasobie 
nieruchomości w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, dla których ustala się stawkę w wysokości 0%.

§ 13 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „dopuszczalnej wysokości zabudowy” – należy przez to rozumieć dopuszczalny, zewnętrzny, 

pionowy gabaryt projektowanego budynku – budynek nie może przekraczać dopuszczalnej 
wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu, przy czym:
a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony, ze wszystkich stron 

budynku, od poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, 
położonego poza obrysem kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, do kalenicy, 
punktu zbiegu połaci dachowych, górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki;

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanego budynku, przy czym do liczby kondygnacji projektowanego budynku należy 
doliczyć również antresolę o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni kondygnacji lub 
pomieszczenia, z którego jest wydzielona;
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2) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć  dach o spadku do 10°; wskazane jest, szczególnie 
w elewacji frontowej, ukrycie dachu za attyką;

3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków, przy czym:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy podziemnej części budynku, a także budowli 

podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej 
poziomu otaczającego terenu;

b) nie dotyczy elementów zagospodarowania nie stanowiących konstrukcji budynku (np. schodów, 
pochylni zewnętrznych), elementów fasad elewacji zlokalizowanych powyżej poziomu parteru 
i wysuniętych przed linię zabudowy nie więcej niż 0,35 m, okapów i gzymsów wysuniętych 
nie więcej niż 0,5 m oraz daszków nad wejściem wysuniętych nie więcej niż 2 m;

c) nie dotyczy balkonów i wykuszy wysuniętych przed linię zabudowy nie więcej niż 1 m pod 
warunkiem, że łączna powierzchnia wysuniętych elementów, rozumiana jako powierzchnia ich 
rzutu prostokątnego na płaszczyznę wyznaczoną przez linię zabudowy, nie przekroczy 10% 
powierzchni elewacji;

4) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć  powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu (do powierzchni zabudowy nie zalicza się powierzchni podziemnej części 
budynku, jeżeli znajduje się ona całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu);

5) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu 
z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% 
powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie;

6) „wymaganiach parkingowych” – należy przez to rozumieć wymaganą liczbę miejsc postojowych, 
którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej lub w inny, określony w karcie terenu sposób; 
dopuszcza się zmniejszenie wymaganej liczby miejsc postojowych o wielkość odpowiadającą 
liczbie miejsc postojowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg lub placów 
publicznych, w sąsiedztwie terenu inwestycji, jeżeli zostaną wybudowane wyprzedzająco lub 
równolegle z inwestycją, na podstawie umowy pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji 
niedrogowej.

§ 14 
1. KARTA TERENÓW O NUMERACH 01 – 03
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA

a) teren nr 01 – 4,62 ha;
b) teren nr 02 – 17,30 ha;
c) teren nr 03 – 4,68 ha.

2) PRZEZNACZENIE TERENU
a) U,P,KS – ZABUDOWA USŁUGOWA, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, 

SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI 
SAMOCHODOWEJ;

b) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa mieszkaniowa na terenie 03 U,P,KS, bez możliwości 
jej nadbudowy i rozbudowy.

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) na terenie 03 U,P,KS znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla którego obowiązują 

zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1:
- grupa C – obiekty o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń:

i) budynek mieszkalny, ul. Pucka 12.
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 2,2, w tym dla kondygnacji nadziemnych mierzonych po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,2;

Id: 2BC9FBE4-4151-4E95-AA8D-827F1F7D52BA. Podpisany Strona 7



b) wysokość zabudowy – do 22 m, do 6 kondygnacji nadziemnych; ograniczenie wysokości 
nie dotyczy obiektów i instalacji technologicznych – obowiązują zasady określone w § 
8 ust. 1 pkt 2;

c) rodzaj dachu – dowolny;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) na terenie 02 U,P,KS dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy pomiędzy 

działkami nr 1030 i 996;
f) powierzchnia zabudowy – do 0,6 powierzchni działki budowlanej;
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% powierzchni działki budowlanej;
h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 

powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń 
i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry.

6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH
a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m2; 

dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, których powierzchnia 
wynosi min. 400 m2, wydzielonych przed uchwaleniem planu lub powstałych wskutek 
wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu;  

b) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle 
w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°;

c) ograniczenia lit. a-b nie dotyczą podziału nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma 
budynkami, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu budynków wraz z działkami gruntu 
o powierzchni min. 400 m2, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) tereny 01 U,P,KS i 03 U,P,KS znajdują się w sąsiedztwie obszaru kolejowego i infrastruktury 

kolejowej – obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 

sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy określone 
w § 8 ust. 1 pkt 2;

c) na terenach występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd:
- do terenu 01 U,P,KS – od dróg: 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej i 10 KDW oraz ul. 

Nowodworskiego (poza obszarem objętym niniejszym planem),
- do terenu 02 U,P,KS – od dróg: 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej, 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej 

i 09 KD-L 1/2 – ul. B. Krzywoustego,
- do terenu 03 U,P,KS – od dróg: 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej i 09 KD-L 1/2 – ul. B. 

Krzywoustego;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4 i 5;
c) na terenie 01 U,P,KS ustala się strefę stanowiącą rezerwę terenu dla planowanego kolektora 

kanalizacji sanitarnej DN400 – obowiązują zasady określone w § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a;
d) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

9) INNE ZAPISY – nie ustala się.
2. KARTA TERENÓW O NUMERACH 04 – 06
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA

a) teren nr 04 – 2,34 ha;
b) teren nr 05 – 1,03 ha;
c) teren nr 06 – 1,16 ha.

2) PRZEZNACZENIE TERENU
a) U,P,KS – ZABUDOWA USŁUGOWA, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, 

SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI 
SAMOCHODOWEJ;
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b) funkcja adaptowana – istniejąca zabudowa mieszkaniowa na terenach 04 U,P,KS i 06 U,P,KS, 
bez możliwości jej nadbudowy i rozbudowy.

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale 
przeznaczenia poszczególnych terenów.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) na terenie 06 U,P,KS znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla którego obowiązują 

zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1:
- grupa C – obiekty o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń:

i) budynek magazynowo-handlowy, ul. Pucka 35A.
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 2,2, w tym dla kondygnacji nadziemnych mierzonych po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych – do 1,2;

b) wysokość zabudowy:
- dla terenów 04 U,P,KS i 06 U,P,KS – do 15 m, ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów 

i instalacji technologicznych – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 2,
- dla terenu 05 U,P,KS – w pasie o szerokości 15 m od granicy z istniejącą zabudową 

jednorodzinną zlokalizowaną poza granicami planu – do 12 m, na pozostałej części terenu – do 
15 m;

c) rodzaj dachu – dowolny;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
e) na terenie 04 U,P,KS dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy prostopadłej do ul. 

Hutniczej granicy z sąsiednią działką budowlaną;
f) powierzchnia zabudowy – do 0,6 powierzchni działki budowlanej;
g) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% powierzchni działki budowlanej;
h) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w życie planu przekroczone zostały 

powyższe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyższe nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń 
i uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
można uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry.

6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH
a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m2 

(ograniczenie  nie dotyczy działek wydzielanych z nieruchomości nr 1067, 1068 i 1012 w celu 
dołączenia do sąsiednich działek i regulacji ich granic zgodnie z istniejącym 
zagospodarowaniem); dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych działkach 
budowlanych, których powierzchnia wynosi min. 400 m2, wydzielonych przed uchwaleniem 
planu lub powstałych wskutek wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu;  

b) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle lub równolegle 
w stosunku do pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°;

c) ograniczenia lit. a-b nie dotyczą podziału nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma 
budynkami, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu budynków wraz z działkami gruntu 
o powierzchni min. 400 m2, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren 04 U,P,KS znajduje się w sąsiedztwie obszaru kolejowego i infrastruktury kolejowej – 

obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 

sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy określone 
w § 8 ust. 1 pkt 2;

c) na terenie 06 U,P,KS występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) dojazd:

- do terenu 04 U,P,KS – od dróg: 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej i 09 KD-L 1/2 – ul. B. 
Krzywoustego,
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- do terenu 05 U,P,KS – od dróg: 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej i 10 KDW,
- do terenu 06 U,P,KS – od drogi 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4 i 5;
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.

9) INNE ZAPISY – nie ustala się.
3. KARTA TERENU O NUMERZE 07
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 4,80 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KD-Z 1/2 (2/2) – DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA – ul. Hutnicza.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) zgodnie z istniejącymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY

a) w przekroju drogi przewidzieć trasę rowerową, której orientacyjny przebieg wskazano na 
rysunku planu – szczegółową lokalizację należy doprecyzować na etapie projektowania;

b) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 2;
c) na terenie występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. KARTA TERENU O NUMERZE 08
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 1,20 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KD-Z 1/2 – DROGA PUBLICZNA ZBIORCZA – ul. Pucka.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) zgodnie z istniejącymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY

a) w przekroju drogi przewidzieć trasę rowerową, której orientacyjny przebieg wskazano na 
rysunku planu – szczegółową lokalizację należy doprecyzować na etapie projektowania;

b) przewiduje się przebudowę drogi w związku z realizacją wiaduktu kolejowego;
c) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 2;
d) na terenie występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. KARTA TERENU O NUMERZE 09
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 2,32 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KD-L 1/2 – DROGA PUBLICZNA LOKALNA – ul. B. Krzywoustego.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

a) na terenie ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż ulicy w miejscach wskazanych 
orientacyjnie na rysunku planu:
- wprowadzić nowe zadrzewienia o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia, 

zapewniającymi ich długotrwały wzrost w warunkach miejskich,
- lokalizacja nasadzeń drzew powinna uwzględniać warunki widoczności na skrzyżowaniach,
- przy projektowaniu tras podziemnych sieci uzbrojenia terenu należy uwzględnić możliwość 

lokalizacji nasadzeń drzew.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) zgodnie z istniejącymi wydzieleniami geodezyjnymi oraz zgodnie z rysunkiem planu.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY

a) ogólnodostępne przestrzenie publiczne powinny spełniać warunki określone w § 6 ust. 1 pkt 2;
b) na terenie występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.
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6. KARTA TERENU O NUMERZE 10
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 0,23 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KDW – DROGA WEWNĘTRZNA.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) zgodnie z istniejącym wydzieleniem geodezyjnym.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY – nie ustala się.
7. KARTA TERENU O NUMERZE 11
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 0,28 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KDW – DROGA WEWNĘTRZNA.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) zgodnie z istniejącym wydzieleniem geodezyjnym.
6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 2.
7) INNE ZAPISY – nie ustala się.
8. KARTA TERENU O NUMERZE 12
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0706
1) POWIERZCHNIA – 22,66 ha.
2) PRZEZNACZENIE TERENU

a) KK – TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TRANSPORTU KOLEJOWEGO.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU – nie ustala się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY

a) na terenie znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, oznaczone na rysunku planu, dla 
których obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1:
- grupa C – obiekty o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń:
i)
ii)

 strażnica przejazdowa, ul. Pucka 8,
 budynek wagonowni w rejonie stacji Gdynia Postojowa.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym i jego 

obsługą;
b) przewiduje się realizację wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ul. Pucką.

6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH – 
nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren znajduje się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ze względu na 

sąsiedztwo lotniska wojskowego Oksywie / lotniska cywilnego – obowiązują przepisy określone 
w § 8 ust. 1 pkt 2;

b) na terenie występuje infrastruktura telekomunikacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej.
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od dróg: 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej, 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej, 09 KD-L 1/2 – ul. 
B. Krzywoustego i 11 KDW;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2.
9) INNE ZAPISY– nie ustala się.

§ 15 
1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

Id: 2BC9FBE4-4151-4E95-AA8D-827F1F7D52BA. Podpisany Strona 11



1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne zawierające numery terenów i ich przeznaczenie w liniach 

rozgraniczających;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty objęte ochroną konserwatorską – grupa C, obiekty o walorach kulturowych, możliwe do 

przekształceń;
6) planowane szpalery drzew (lokalizacja orientacyjna);
7) strefa stanowiąca rezerwę terenu dla planowanej infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej;
8) główne trasy rowerowe (przebieg orientacyjny).
Ponadto na rysunku planu zestawiono w formie tabelarycznej wybrane parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenów. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informację lub zalecenia 
i nie są ustaleniami planu miejscowego.

§ 16 
1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 17 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
  
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska
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WYRYS ZE 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 RADY MIASTA GDYNI Z DNIA 15 STYCZNIA 2014 R. I UCHWAŁĄ NR XI/190/15 RADY MIASTA GDYNI Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 R.

TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI

TERENY ZAMKNIĘTE

tereny zamknięte kolejowe 

POZOSTAŁE ELEMENTY INFORMACYJNE STUDIUM

ELEMENTY INFORMACYJNE STUDIUM

STREFY URBANISTYCZNE

strefa portowo-przemysłowo-usługowa

STRUKTURA PRZESTRZENNA - KIERUNKI ZMIAN

LEGENDA

(przedstawione na rysunku schematy projektowanych węzłów mają

charakter poglądowy i nie należy uznawać ich za przesądzony)

U, M2... obszary istniejącej zabudowy (U), (M2)... obszary rozwoju lub ograniczonego rozwoju zabudowy

STRUKTURA FUNKCJONALNA - KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW

poziomice - linie łączące punkty na płaszczyznach ograniczających,

położone na tej samej wysokości (wysokość wyrażona w m n.p.m.)

ważniejsze lokalne trasy rowerowe

linie kolejowe

przystanki kolejowe / SKM / PKM / lekkiego środka

transportu szynowego

drogi zbiorcze - klasy Z

(linią przerywaną oznaczono przebieg wariantowy)

TERENY PORTOWE I PRODUKCYJNO-USŁUGOWE

PU
tereny produkcyjno-usługowe

OBSZAR OBJĘTY

PLANEM

WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
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A   NUMER TERENU

B   PRZEZNACZENIE TERENU

1   POWIERZCHNIA TERENU

2   MAKSYMALNY WSKAŹNIK INTESYWNOŚCI ZABUDOWY (W TYM DLA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH)

3   MAKSYMALNY WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

4   MINIMALNY UDZIAŁ POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

5   MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY

0,6

5%

15 m

2,2
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1,16 ha
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LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU

LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

SYMBOL CYFROWY - NUMER TERENU

SYMBOL LITEROWO - CYFROWY - PRZEZNACZENIE TERENU

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

WYRÓŻNIONE ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

USTALENIA PLANU

OZNACZENIA

OZNACZENIA IDENTYFIKACYJNE ORAZ PRZEZNACZENIE

TERENÓW W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

ZABUDOWA USŁUGOWA

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ 

TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW

TERENY PRZEMYSŁU I SKŁADÓW

TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TRANSPORTU KOLEJOWEGO

DROGI WEWNĘTRZNE

DROGI PUBLICZNE ZBIORCZE

(J - LICZBA JEZDNI, P - LICZBA PASÓW RUCHU)

DROGI PUBLICZNE LOKALNE

(J - LICZBA JEZDNI, P - LICZBA PASÓW RUCHU)

TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

TERENY KOMUNIKACJI

KD-L j/p

KD-Z j/p

KK

KDW

KS

U

P OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ - GRUPA C

OBIEKTY O WALORACH KULTUROWYCH, MOŻLIWE DO PRZEKSZTAŁCEŃ

01 U,P,KS
ORIENTACYJNY UKŁAD JEZDNI

ZALECENIA

STREFY KONTROLOWANE ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO

CIŚNIENIA

INFORMACJE

POZIOMICE - LINIE ŁĄCZĄCE PUNKTY NA PŁASZCZYZNACH

OGRANICZAJĄCYCH, POŁOŻONE NA TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI

POWIERZCHNIE OGRANICZĄJACE W OTOCZENIU LOTNISKA

WYSOKOŚĆ WYRAŻONA W m n.p.m.

PROPONOWANE PODZIAŁY GEODEZYJNE

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU

LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA POZA GRANICAMI

OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

STREFA STANOWIĄCA REZERWĘ TERENU DLA PLANOWANEJ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ  K - KANALIZACJI SANITARNEJ

K

GŁÓWNE TRASY ROWEROWE (PRZEBIEG ORIENTACYJNY)

PLANOWANE SZPALERY DRZEW (LOKALIZACJA ORIENTACYJNA)

PKP / SKM
ORIENTACYJNA LOKALIZACJA PRZYSTANKU SKM/PKP

GDYNIA CHYLONIA
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/916/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/916/17
Rady Miasta Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, 
rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego został wyłożony do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.
Do projektu planu miejscowego zostały złożone 2 uwagi w ustawowym terminie (tj. do dnia 11 lipca 
2017 r.). Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 6456/17/VII/U z dnia 25 lipca 2017 r. rozpatrzył 
uwagi dotyczące projektu planu, obie uwzględnił w części.
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia 
w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego, które wniosły następujące osoby:
1. I. C. M. – data wpływu 05.07.2017 r.
2. G. P. H. S. Sp. z o. o. – data wpływu 11.07.2017 r.
odrzuca się w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco:
1. I. C. M. wniosła o:
Zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie, stanowiącej jej własność – działki nr 
1030 przy ul. Hutniczej 13A. Ustalona w planie nieprzekraczalna linia zabudowy przecina ww. 
działkę w połowie jej powierzchni. Tak wyznaczona linia zabudowy uniemożliwi składającej uwagę 
ewentualną zabudowę działki. Zwróciła się z prośbą o poprowadzenie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy jak to jest w przypadku ul. Hutniczej 11A – 11E, gdzie linia zabudowy została 
poprowadzona blisko granic działek, co umożliwiło właścicielom zabudowę wąskich i małych działek.
Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:
Wprowadzono w tekście projektu planu zapis dopuszczający sytuowanie budynków bezpośrednio przy 
granicy  pomiędzy działkami nr 1030 i 996. Ze względu na kształt działki powyższy zapis umożliwi 
realizację większej powierzchni zabudowy niż w przypadku odsunięcia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy na odległość 3 m od linii rozgraniczających ul. Hutniczej, jak w przypadku linii 
wyznaczonej wzdłuż istniejącej zabudowy przy ul. Hutniczej 11A – 11E.
Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Objęta uwagą działka nr 1030 położona jest przy ul. Hutniczej – drodze powiatowej jednojezdniowej 
klasy Z, przewidzianej do docelowej przebudowy do drogi o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu.
Odległość ustalonych w projekcie planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających 
ul. Hutniczej jest wynikiem analizy istniejącej zabudowy i uwzględnienia możliwości przyszłej 
przebudowy ulicy.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych minimalna odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi powiatowej wynosi 8 m.
Ustalona w projekcie planu w rejonie działki nr 1030 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczającej ulicy, umożliwi zachowanie w przyszłości ww. wymaganej odległości 
obiektów budowlanych od krawędzi jezdni przy przebudowie ul. Hutniczej do dwóch jezdni.
Ze względu na istniejącą trwałą zabudowę na działkach przy ul. Hutniczej 11A – 11E, znajdującą się 
3 m i mniej od granicy z pasem drogowym, projekt planu uwzględnił stan istniejący, ustalając 
nieprzekraczalną linię zabudowy w tym rejonie w odległości 3 m od linii rozgraniczającej ulicy.
Należy podkreślić, że istniejąca zabudowa znajdująca się w odległości mniejszej niż wyznaczona 
nieprzekraczalną linią zabudowy może funkcjonować po uchwaleniu planu miejscowego w sposób 
dotychczasowy.
Należy stwierdzić, że niezależnie od ustaleń projektu planu, wielkość przedmiotowej działki, jej  
kształt i położenie w stosunku do ul. Hutniczej w znacznym stopniu ograniczają możliwości 
zabudowy działki.
2. G. P. H. S. Sp. z o. o. wniosło o:
Dodanie w § 14  punkt 1 podpunkt 6a), po ostatnim średniku, zdania:
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„dopuszcza się podział albo łączenie działek bez ograniczeń powierzchni dla nowo wydzielanych 
działek, w przypadku działek już wydzielonych przed uchwaleniem planu, stanowiących łącznie 
gospodarczą i funkcjonalną całość, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego zmierzający 
do porządkowania przebiegu granic działek i poprawy efektywności gospodarczej nieruchomości. 
W przypadku takiego wydzielenia nie obowiązuje również zachowanie warunku z punktu 6b) 
poniżej.”
W uzasadnieniu wskazano:
Nieruchomość wnioskodawcy pod adresem ul. B. Krzywoustego 8, stanowi gospodarczą 
i funkcjonalną  całość pod jednym zarządem, z prawem użytkowania wieczystego co do gruntów 
i prawem własności budynków i naniesień, ale składa się z dwóch prawnie odrębnych nieruchomości, 
których grunt należy do dwóch różnych właścicieli, według niżej określonych cech działek:
Działka nr 846 o powierzchni 1306 m2 własności Gminy Miasta Gdyni w użytkowaniu wieczystym 
wnioskodawcy, zabudowana budynkami własności wnioskodawcy;
Działka nr 850 o powierzchni 1071 m2 własności Gminy Miasta Gdyni w użytkowaniu wieczystym 
wnioskodawcy, zabudowana budynkami własności wnioskodawcy;
Działka nr 855 o powierzchni 7415 m2 własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym 
wnioskodawcy, zabudowana budynkami własności wnioskodawcy;
Działka nr 856 o powierzchni 458 m2 własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, 
wnioskodawcy, zabudowana budynkiem własności wnioskodawcy.
Działki nie spełniają warunku wielkości powierzchni określonego w projekcie planu, nie mogą być 
łączone ze względu na różny stan właścicielski, ich granice nie mają biegu równoległego lub 
prostopadłego do pasa drogowego, a dodatkowo granice działek przecinają elementy zabudowy 
działek – budynki własności wnioskodawcy.
Pożądane jest uporządkowanie stanu geodezyjnego poprzez uzyskanie sytuacji, w której zostanie 
utworzona działka stanowiąca wewnętrzny pas drogowy oraz dostępne z tego pasa działki geodezyjne 
tworzące samodzielne całości funkcjonalne.
Uzyskanie powyższego stanu poprawi ekonomiczną efektywność wykorzystania nieruchomości, 
będzie sprzyjało inwestycjom i będzie stanowiło wstęp do docelowego przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności i połączenie działek w kierunku uzyskania dużych, 
samodzielnych nieruchomości.
Wnioskowana uwaga umożliwia uzyskanie wyżej określonego celu, którego realizację wnioskodawca 
rozpoczął składając 05.05.2017 r. wniosek o zatwierdzenie podziału zarejestrowany pod numerem 
58791/2017, w sprawie którego postępowanie zostało zawieszone decyzją Prezydenta Miasta Gdyni  
z 22.05.2017 r. do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Prezydent uwzględnił uwagę w części w następujący sposób:
Zweryfikowano zapisy projektu planu dotyczące warunków podziału nieruchomości i parametrów 
działek budowlanych, przyjmując min. powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 
1500 m2, z dopuszczeniem realizacji zabudowy na mniejszych działkach budowlanych, których 
powierzchnia wynosi min. 400 m2, wydzielonych przed uchwaleniem planu lub powstałych wskutek 
wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu.
Dopuszczono w § 14 ust. 1 i 2 pkt 6 podział nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma 
budynkami, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu budynków wraz z działkami gruntu 
o powierzchni min. 400 m2, niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.
Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:
Niewprowadzenie ograniczeń powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych jest niewłaściwe 
– mogłoby doprowadzić do nadmiernego rozdrobnienia działek, co nie służyłoby zachowaniu ładu 
przestrzennego.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/916/17
Rady Miasta Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego, przewiduje się następujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego:

a) przebudowa i rozbudowa układu ulicznego:
- drogi zbiorczej – 07 KD-Z 1/2 (2/2) – ul. Hutniczej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 

(docelowo dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu), obustronnymi chodnikami oraz trasą 
rowerową,

- drogi zbiorczej – 08 KD-Z 1/2 – ul. Puckiej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, 
obustronnymi chodnikami oraz trasą rowerową, w związku z planowaną realizacją wiaduktu 
kolejowego,

- drogi lokalnej – 09 KD-L 1/2 – ul. B. Krzywoustego – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
i obustronnymi chodnikami;

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej:
a) obszar planu objęty jest systemami sieci infrastruktury technicznej – niezbędne są inwestycje 

związane z modernizacją oraz rozbudową infrastruktury technicznej, w tym w powiązaniu 
z realizacją przedsięwzięć wymienionych w pkt 1.

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest 
zadaniem własnym gminy i może być finansowana z budżetu Miasta Gdyni lub współfinansowana ze 
środków zewnętrznych.
3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyżej wymienionych inwestycji.
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UZASADNIENIE
Przedłożony do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego został sporządzony
zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zwanej dalej upzp.
1. Zgodnie z art. 17 upzp, niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) Rada Miasta Gdyni w dniu 25 maja 2016 r. podjęła uchwałę nr XXI/495/16 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego;
2) projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym zakresie;
3) projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 6 czerwca 2017 r. do
27 czerwca 2017 r., dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się
w dniu 8 czerwca 2017 r.;
4) do wykładanego projektu planu w ustawowym terminie tj. do dnia 11 lipca 2017 r. wpłynęły dwie
uwagi. Prezydent Miasta Gdyni na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. rozpatrzył wniesione uwagi,
obie uwzględnił w części;
5) do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag. Zakres zmian wynikający
z uwzględnienia uwag nie spowodował konieczności ponowienia uzgodnień ani ponownego
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.
2. Ustalenia projektu planu 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 dnia 15 stycznia 2014 r. i uchwałą nr
XI/190/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.). Studium określa obszar objęty planem jako strefę portowo-
przemysłowo-usługową; w zakresie struktury funkcjonalnej – kierunków zmian w przeznaczeniu
terenów Studium przewiduje tereny produkcyjno-usługowe, ulicę zbiorczą klasy Z 1/2 (2/2) (ul.
Hutnicza), ulicę zbiorczą klasy Z 1/2 (ul. Pucka), ważniejsze lokalne trasy rowerowe, linię kolejową
oraz przystanek SKM.
3. Zgodnie z art. 1 ust. 2 upzp, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się
zwłaszcza niżej wymienione wymagania.
1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury (art. 1 ust. 2 pkt 1 upzp)
oraz walory architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 ust. 2 pkt 2 upzp) zostały uwzględnione
poprzez:
a) kształtowanie struktury przestrzennej oraz standardów użytkowania przestrzeni w dostosowaniu do
cech obszaru przemysłowego z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, struktury własności
oraz wymogów ochrony środowiska;
b) zachowanie rezerwy terenowej dla planowanej drogi publicznej lokalnej – ul. B. Krzywoustego
poprzez wyznaczenie linii rozgraniczających;
c) zachowanie rezerwy terenowej dla planowanej realizacji wiaduktu kolejowego w rejonie
skrzyżowania z ul. Pucką.
2) Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych
i leśnych (art. 1 ust. 2 pkt 3 upzp) zostały uwzględnione dla poszczególnych terenów w oparciu
o sporządzone opracowanie ekofizjograficzne; na obszarze planu nie występują elementy środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego chronione na podstawie przepisów odrębnych.
3) Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
(art. 1 ust. 2 pkt 4 upzp) zostały uwzględnione poprzez:
a) ustalenie w planie ochrony konserwatorskiej obiektów historycznych – grupa C – obiekty
o walorach kulturowych, możliwe do przekształceń:
- strażnica przejazdowa, ul. Pucka 8,
- budynek mieszkalny, ul. Pucka 12,
- budynek magazynowo-handlowy, ul. Pucka 35A,
- budynek wagonowni w rejonie stacji Gdynia Postojowa;
4) Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 pkt 5 upzp) zostały uwzględnione poprzez:
a) wskazanie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu
w związku z występowaniem obszarów kolejowych i infrastruktury kolejowej oraz oddziaływaniem
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lotniska wojskowego Oksywie;
b) regulacje w zakresie zaopatrzenia w ciepło, które ograniczą emisję szkodliwych gazów do
atmosfery;
c) nakaz realizacji udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
5) Walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt 6 upzp) zostały uwzględnione poprzez
określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu, mających na celu zapewnienie
optymalnych możliwości inwestycyjnych oraz wykorzystujących w pełni walory lokalizacji.
6) Prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt 7 upzp) oraz potrzeby interesu publicznego
(art. 1 ust. 2 pkt 9 upzp) zostały uwzględnione poprzez ustalenie parametrów zabudowy w sposób
zapewniający optymalne możliwości wykorzystania nieruchomości gminnych jak i prywatnych
zgodnie z ich uwarunkowaniami i przeznaczeniem. W planie miejscowym zaplanowane zostały
niezbędne inwestycje celu publicznego – ustalono warunki realizacji infrastruktury technicznej
i drogowej (drogi, trasy rowerowe), obsługującej zabudowę istniejącą i planowaną. Zapisy projektu
planu ustalone zostały z zachowaniem zasady proporcjonalności i równości.
7) Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8 upzp) zostały uwzględnione
poprzez uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz
bezpieczeństwa państwa.
8) Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych (art. 1 ust. 2 pkt 10 upzp) zostały uwzględnione poprzez określenie zasad
obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej; projekt planu
nie ogranicza możliwości realizacji sieci szerokopasmowych.
9) Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej,
Puckiej i B. Krzywoustego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(art. 1 ust. 2 pkt 11 upzp) zostało spełnione poprzez:
a) ogłoszenie w miejscowej prasie (Dziennik Bałtycki, Ratusz), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Gdyni oraz na stronie internetowej Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i wyznaczenie
terminu przyjmowania wniosków;
b) rozpatrzenie wniosków w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni (zarządzenie nr
5102/16/VII/U z dnia 27 września 2016 r.);
c) ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu w prasie (Dziennik Bałtycki, Ratusz), na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej Miasta Gdyni i wyznaczenie terminu
dyskusji publicznej oraz terminu składania uwag do projektu planu;
d) udostępnienie do wglądu projektu planu w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta
Gdyni, w InfoBox w Gdyni oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Gdyni;
e) przeprowadzenie dyskusji publicznej (w dniu 8 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Morskiej 192 w Gdyni);
f) rozpatrzenie uwag w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 6456/17/VII/U z dnia 25 lipca
2017 r.
10) Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (art. 1 ust. 2 pkt 12 upzp)
zostało spełnione poprzez umieszczanie na stronie internetowej Miasta Gdyni wersji elektronicznej
dokumentów związanych z prowadzonymi procedurami planistycznymi, w tym projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu uchwały
kierowanego na sesję Rady Miasta; informacje publiczne w razie potrzeby udostępniane są
z zastosowaniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
11) Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności
(art. 1 ust. 2 pkt 13 upzp) została uwzględniona poprzez zapisy o konieczności budowy/przebudowy
sieci wodociągowej na obszarze objętym planem.
4. Zgodnie z art. 1 ust. 3 upzp, ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, Prezydent wziął pod uwagę interes publiczny
i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony
istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania,
a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Do projektu planu wpłynęło
16 wniosków, które Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył zarządzeniem nr 5102/16/VII/U z dnia
27 września 2016 r. – 14 wniosków uwzględnił, 2 uwzględnił w części. Do projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu zostały złożone 2 uwagi w ustawowym terminie (tj. do dnia
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11 lipca 2017 r.), które Prezydent Miasta Gdyni rozpatrzył zarządzeniem nr 6456/17/VII/U z dnia
25 lipca 2017 r., obie uwzględnił w części. Sposób rozpatrzenia uwag przedstawiony został
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wnioski i uwagi zmierzały do zachowana stanu istniejącego
lub zmian w zagospodarowaniu, zostały rozpatrzone przy uwzględnieniu dokumentacji i analiz –
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, analizy struktury
władania, opracowania ekofizjograficznego, prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy
finansowej skutków uchwalenia planu.
5. Zgodnie z art. 1 ust. 4 upzp, w przypadku sytuowania nowej zabudowy, należy zapewnić
uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz
walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez:
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania
transportochłonności układu przestrzennego;
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom
maksymalne wykorzystanie transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu;
3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów;
4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki
osadniczej, w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy.
Powyższe zostało zapewnione poprzez ustalenie przeznaczenia terenu pod zabudowę na terenie
zurbanizowanym, gdzie przewiduje się uzupełnienie istniejącej zabudowy. Projekt planu przewiduje
niezbędną rozbudowę układu komunikacyjnego, w tym elementów ułatwiających przemieszczanie się
pieszych i rowerzystów. Projekt planu zakłada wykorzystanie transportu zbiorowego jako
podstawowego środka transportu poprzez uwzględnienie w liniach rozgraniczających dróg
przystanków komunikacji miejskiej.
6. Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego
została podjęta przez Radę Miasta Gdyni w celu umożliwienia regulacji pasa drogowego ul. B
Krzywoustego oraz nadania ulicy odpowiedniej kategorii drogi publicznej. Powyższa uchwała została
podyktowana analizą aktualnej sytuacji własnościowej oraz analizą zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym zachodzącymi w obszarze objętym granicami projektu planu.
7. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy
Realizacja ustaleń planu pociągnie za sobą koszty planowanej rozbudowy i budowy dróg z niezbędną
infrastrukturą. Zyski do budżetu gminy przewidywane są ze sprzedaży gruntów gminnych pod nowo
planowane inwestycje oraz z podatków wynikających z nowej zabudowy. W wyniku przeznaczenia
części terenów na cele publiczne, zgodnie z art. 36 upzp, właścicielom nieruchomości przysługuje
prawo wniesienia roszczeń odszkodowawczych. Zasadność roszczeń ustalana jest w toku odrębnego
postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Gdyni kieruje projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej
i B. Krzywoustego do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni.
Zgodnie z art. 20 upzp Rada Miasta Gdyni rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
oraz sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Część tekstowa planu stanowi
treść uchwały, wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedmiotowa
uchwała powinna zostać przedłożona Wojewodzie Pomorskiemu w terminie 7 dni od daty jej
podjęcia. Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 2 upzp uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac
planistycznych powinna zostać przedstawiona Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny ich zgodności
z przepisami prawnymi.
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