
UCHWAŁA NR XLV/940/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo

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/500/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu 
Dzielnicy Orłowo (MRMG z 2004 r., Nr 37 poz. 234 z późn. zm.2)) w załączniku pt. „Statut Dzielnicy Orłowo” 
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 – wzdłuż rzeki Kaczej do ul. Powstania Styczniowego, następnie po wschodniej stronie ul. 
Powstania Styczniowego, dalej wzdłuż północnej i wschodniej granicy działek położonych po północnej 
stronie ul. Szturmanów, po północnej stronie ul. Armatorów, po czym wzdłuż granic rezerwatu Kępa 
Redłowska do linii brzegowej Zatoki Gdańskiej;

2) od strony wschodniej – wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej;

3) od strony południowej i zachodniej – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdyni (z miastem Sopot), 
następnie wzdłuż rzeki Swelini, ul. Bernadowskiej i duktami leśnymi w kierunku północnym do ul. 
Adwokackiej, po wschodniej stronie ul. Adwokackiej przecinając tereny zielone do ul. Wielkopolskiej, dalej do 
ul. Małopolskiej i po zachodniej stronie ul. Żmudzkiej do rzeki Kaczej.”.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

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. 225 i Nr 22, poz. 297.
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Rady Miasta Gdyni
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Id: 30FF9D51-5EDA-44F3-9B93-360BCEAA7B2E. Podpisany Strona 1




