
UCHWAŁA NR VI/131/07 
RADY MIASTA GDYNI 

z 28 marca 2007 r. 
 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego 
Miasta Gdyni”. 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 1)) 
oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
z późn. zm. 2)) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.3)) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 
 

 § 1. 1 Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Biuro Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni”. 
 2. Siedzibą Biura Planowania Przestrzennego jest miasto Gdynia. 
 3. Nadaje się statut Biuru Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Biuru Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przekazuje się w zarząd 
mienie służące do wykonywania jego zadań.  
 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.  
 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 

         Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

 

           dr inż. Stanisław Szwabski 

                                            
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 

poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr  130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225 poz. 1635 



załącznik nr 1 
do uchwały nr VI/131/07 
Rady Miasta Gdyni  
z 28 marca 2007 r. 

STATUT 
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI 

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zwane w dalszej części statutu 
„Biurem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, działającą w formie 
jednostki budżetowej. 

 

§ 2 
Siedzibą Biura jest miasto Gdynia. 

 

Rozdział 2 
Przedmiot i zakres działania. 

 

§ 3 
1. Przedmiotem działalności podstawowej Biura jest wykonywanie zadań Gminy 

Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu 
przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. 

2. Do zadań statutowych Biura należy wykonywanie prac studialnych 
i projektowych w zakresie planowania przestrzennego miasta Gdyni, a w 
szczególności: 
1) przygotowywanie projektu Studium kierunków i uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz projektów zmian Studium; 
2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na obszarze miasta; 
3) wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych 

ze sporządzaniem, opiniowaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

4) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o odmowie 
ustalenia warunków zabudowy, w sytuacji gdy decyzja taka dotyczy 
terenów objętych sporządzanymi projektami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

5) dokonywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, 
ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



przestrzennego Gdyni oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

6) przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

7) przygotowywanie informacji o postępach w opracowywaniu planów 
miejscowych, ich aktualności i opracowywanie wieloletnich programów ich 
sporządzania; 

8) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich 
sporządzenie lub zmianę, przechowywanie oryginałów planów 
miejscowych, w tym planów uchylonych i nieobowiązujących; 

9) przygotowywanie wniosków i opinii do projektów planu województwa oraz 
planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania 
przestrzennego o zasięgu przekraczającym obszar miasta; 

10) sporządzanie opinii urbanistycznych dla Prezydenta Miasta i komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni; 

11) wnioskowanie i przygotowywanie warunków urbanistycznych konkursów 
architektoniczno-urbanistycznych zlecanych przez miasto; 

12) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej; 

13) opracowywanie założeń do planu oraz planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe; 

14) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi placówkami planistycznymi 
krajowymi i zagranicznymi. 

3. Biura obejmuje swoim zakresem działania miasto Gdynię, z zastrzeżeniem 
ust. 4. 

4. Działania studialne lub projektowe Biura mogą obejmować tereny sąsiednie 
poza granicami miasta, o ile jest to niezbędne ze względu na powiązania 
funkcjonalno-przestrzenne miasta. 

 

§ 4 
Biuro może zlecać w drodze umowy osobom fizycznym i prawnym wykonywanie 
niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania, w trybie ustawy 
o zamówieniach publicznych. 

 

Rozdział 3 
Organizacja Biura. 

 

§ 5 
1. Biurem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta 

Gdyni, który sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego, wykonując czynności 
z zakresu prawa pracy względem dyrektora.  



2. Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Prezydenta Miasta Gdyni i w jego granicach dokonuje czynności 
prawnych.  

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda 
Prezydenta Miasta Gdyni.  

4. Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa 
i postanowień niniejszego statutu. 

5. Kadencja dyrektora trwa 4 lata. 
6. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata 

na dyrektora. 
 

§ 6 
1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Biura ustala dyrektor. 
2. Regulamin organizacyjny określa w szczególności:  

1) strukturę Biura; 
2) zasady funkcjonowania; 
3) zakresy działania komórek organizacyjnych. 

 

Rozdział 4 
Gospodarka Majątkowa i Finansowa Biura. 

 

§ 7 
Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte 
wykorzystanie.  

 

§ 8 
Biuro prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.  

 

§ 9 
Działalność Biura jest finansowana w całości z budżetu miasta, a dochody 
odprowadzane są na rachunek budżetu miasta. 

 

§ 10 
1. Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania 

finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.  
2. Biuro może posiadać własny rachunek bankowy.  

 

Rozdział 5 
Nadzór i kontrola nad działalnością Biura. 



 

§ 11 
Nadzór, w tym nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez 
Prezydenta Miasta, który dokonuje oceny działalności Biura.  

 

Rozdział 6 
Postanowienia końcowe. 

 

§ 12 
Zmiany postanowień Statutu Biura mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego 
uchwalenia. 

  



UCHWAŁA NR XXVII/562/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia jednostki budżetowej "Biuro Planowania Przestrzennego 
Miasta Gdyni". 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit. h i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.2) ) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.3) ) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 3 ust. 2 statutu Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik do 
uchwały nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni” z dnia 28 marca 2007 r., po pkt 14 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się 
pkt 15 – 17 w brzmieniu: 

„15) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości gruntowych; 

16) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

a) o znaczeniu krajowym i wojewódzkim w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 

b) o znaczeniu powiatowym i gminnym, 

17) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
powiatowym i gminnym.”.

§ 2. 1. Upoważnia się dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń oraz podejmowania innych czynności przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.4) ) 
w zakresie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2. W ramach udzielonego upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego Miasta Gdyni ma prawo do podejmowania czynności przed sądami powszechnymi, 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, organami administracji publicznej, w tym Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym, organami egzekucyjnymi, osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami nieposiadającymi 
osobowości prawnej we wszystkich sprawach objętych niniejszym upoważnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 
Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 
217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 951.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 
78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 
1101 i poz. 1529.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/800/14

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 
nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”, w § 3 ust. 2 uchyla się pkt 13. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski
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