
 
 
 
 

OGŁOSZENIE  
Prezydenta Miasta Gdyni 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał: 

1) uchwały nr XLVI/1078/10 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – 
Wiczlino w Gdyni, rejon ulic J. Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara 
i kard. S. Wyszyńskiego, którego granice przebiegają następująco:  
− od północy – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej 
Roli oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej 
i Śliskiej, obejmując ul. Jagienki, 

− od wschodu – wzdłuż ul. bpa J. Pelczara, 
− od południa – wzdłuż ul. kard. S. Wyszyńskiego i jej przedłużenia na zachód, 
− od zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej Gdyni oraz wzdłuż granicy 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
z wyłączeniem obszaru planowanej drogi (przedłużenia ul. Chwarznieńskiej w kierunku 
południowo – zachodnim, do granicy z gminą Szemud); 

2) uchwały nr XLVI/1079/10 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – 
Wiczlino w Gdyni, rejon Niemotowa i ul. Chwarznieńskiej, którego granice 
przebiegają następująco: 
− od zachodu i północy – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
− od wschodu – wzdłuż granicy zespołu zabudowy jednorodzinnej w rejonie 

ul. W. Gierdziejewskiego, 
− od południa – wzdłuż planowanej drogi – przedłużenia ul. Chwarznieńskiej 

w kierunku południowo – zachodnim oraz ul. Wiczlińskiej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie 
do dnia 16.11.2010 r. 

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy. 
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