
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/493/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Witomino Radiostacja (MRMG z 2004 r., Nr 30 poz. 227 z późn. zm.2)) w załączniku pt. „Statut 
Dzielnicy Witomino Radiostacja” wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 statutu, stanowiący mapę określającą przebieg granicy Dzielnicy, 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obszar dzielnicy wyznaczają granice przebiegające:

1) od strony północnej – duktami leśnymi do ul. Cmentarnej, wzdłuż ul. Cmentarnej do ul. Witomińskiej, przecina 
ul. Witomińską i dalej duktami leśnymi do ul. Kieleckiej, po północnej stronie ul. Kieleckiej;

2) od strony wschodniej – skrajem lasu do ul. Małokackiej;

3) od strony południowej – wzdłuż ulic: Małokackiej i Chwarznieńskiej;

4) od strony zachodniej – od ul. Chwarznieńskiej zachodnim skrajem lasu i na północ duktami leśnymi.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem najbliższych wyborów do rad gmin.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 1318 oraz z 2014 r., poz.  379.
2) Zmiany niniejszej uchwały zostały ogłoszone w MRMG z 2008 r., Nr 3, poz. 5 oraz z 2010 r., nr 20, poz. 218 i Nr 22, poz. 290.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
organizację, zakres działania oraz obszar jednostki pomocniczej określa rada gminy w statucie jednostki 
pomocniczej. Statuty dzielnic zawierają m. in. opisy granic oraz załączniki, tj. mapy stanowiące ich ilustracje 
graficzne. Aktualne opisy i ilustracje graficzne są nieprecyzyjne. Posiadana obecnie baza danych 
przestrzennych dotyczących obszaru miasta oraz dostępne techniki informatyczne umożliwiają bardziej 
dokładne określenie granic jednostek pomocniczych miasta. Przystąpienie Wydziału Geodezji do 
przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków stworzyło szczególną okazję do 
uporządkowania zbieżności granic dzielnic z nowymi granicami obrębów geodezyjnych.

W związku z tym powołany przez Prezydenta Zespół ds. weryfikacji opisu granic dzielnic miasta 
dokonał uszczegółowienia i ponownego opisania granic dzielnic. Weryfikując granice dzielnic kierowano się 
następującymi zasadami: granice dzielnicy pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych, uwzględniają 
granice osiedli i zespołów urbanistycznych, naturalne granice wyznaczone przez cieki wodne oraz ulice, linie 
kolejowe i inne obiekty fizjograficzne.

Po weryfikacji granic dzielnic przez ww. Zespół, Rada Miasta, na podstawie art. 5a 
i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 25 czerwca 2014 r. podjęła 
uchwałę nr XLIV/900/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii 
dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni ww. zakresie. Konsultacje społeczne zostały 
przeprowadzone w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2014 r. Rada Miasta została zapoznana z ich wynikami 
w dniu 27.08.2014 r.

W związku z powyższym proponuje się uchwalenie zmian do statutu w brzmieniu ustalonym 
w niniejszym projekcie.

Zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu Miasta Gdyni, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/489/04 Rady 
Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r., zmiany dotyczące granic dzielnic następują z dniem wyborów do rad 
gmin.
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................

Rady Miasta Gdyni

z dnia .............................. 2014r.
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