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 UCHWAŁA NR ___/16 

               Rady Miasta Gdyni 

     z dnia _______ 2016 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu 
ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.1) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1  

1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka 
Piłsudskiego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 
2008 r., zmienionego uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. i 
uchwałą nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka 
Piłsudskiego, uchwalonego uchwałą nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2011 r. 
(tj. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2015 r., poz. 4479). Zmiana oznaczona jest 
numerem ewidencyjnym 1202z2, obejmuje obszar o powierzchni 0,61 ha, którego granice obejmują 
teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna 
Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego 
symbolem 17 UN. 

§ 2 

1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic 
Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka 
Piłsudskiego w § 13 ust. 17 wprowadza się następujące zmiany: 
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„a) część terenu położona jest w granicach historycznego układu urbanistycznego śródmieścia 
Gdyni wpisanego do rejestru zabytków – obowiązują przepisy określone w § 5 ust. 1 
pkt 1 oraz zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 2; 
b) na terenie znajduje się obiekt objęty ochroną konserwatorską, oznaczony na rysunku planu, 
dla którego obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 4: 

  – grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 
   i)  obiekt nauki i szkolnictwa wyższego, al. Marszałka Piłsudskiego 46.”; 
2) pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) intensywność zabudowy – do 1,75;”; 
3) pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) zamierzenia inwestycyjne na terenie 17 UN należy uzgodnić z właściwymi służbami 
teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Zespół Zarządzania Wsparciem 
Teleinformatycznym) w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną Marynarki 
Wojennej.”. 

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250. 
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2. Nie wprowadza się zmian do rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. 
Marszałka Piłsudskiego, stanowiącego załącznik graficzny do uchwały nr XIII/247/11 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 26 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011 r., Nr 175, 
poz. 4149). 

§ 3 

1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu, 
wyłożonego do publicznego wglądu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

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

 
 

                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 
    Joanna Zielińska 

 


