
 
 
 

 
OGŁOSZENIE  

Prezydenta Miasta Gdyni 

o wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ęści dzielnic Babie Doły, Obłu Ŝe 

i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickman a 
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz 
uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIX/365/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawiadamiam 
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego  
części dzielnic Babie Doły, Obłu Ŝe i Oksywie w Gdyni,  

rejon ulic Zielonej i A. Dickmana 

obejmującego obszar, którego granice przebiegają: 
- od od zachodu i północy – wzdłuŜ granicy administracyjnej miasta Gdyni, 
- od wschodu – wzdłuŜ linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, 
- od południa – wzdłuŜ granicy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana i Osada 
Rybacka, następnie wzdłuŜ południowej granicy dz. nr 31/3, wzdłuŜ północnej 
granicy obszaru ogrodów działkowych „Kwiatkowskiego” i „Sucharskiego” 
do ul. Zielonej, dalej wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy obszaru ogrodu 
działkowego „Kotwica” i jej przedłuŜenia do granicy administracyjnej miasta 
Gdyni,  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.07.2012 r. 
do 21.08.2012 r., w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta 
Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 01.08.2012 r., o godz. 1600, w Urzędzie Miasta Gdyni, 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kaŜdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, moŜe wnieść uwagi.  

Uwagi naleŜy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres 
Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 
Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), 
adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2012 r.  

 
 


