
 
 

 
 
 

OGŁOSZENIE  
Prezydenta Miasta Gdyni 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

 
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 
XIV/265/11 z dnia 23 listopada 2011 r. i uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/283/11 z 21 grudnia 
2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: 
1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, którego granice obejmują Molo Rybackie oraz 
tereny u nasady Mola ograniczone ulicami: J. Waszyngtona, Św. Piotra, Śledziową, 
A. Hryniewickiego, 

2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, 
którego granice obejmują tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz – Dreszera, 
Kalksztajnów i Dembińskiego symbolami 006 MN3, 007 MN3, 008 MN2, 054 MN2, 070 MW3 
oraz 171 KDW-X, 

 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.08.2012 r. do 18.09.2012 r., 
w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego, 
odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012 r., o godz. 1600, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. 
Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-
Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego, odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 r., o godz. 1600, 
w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. 

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

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska 
(lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2012 r. Pisma należy kierować na adres 
Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. 


