
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 
NIEZABUDOWANYCH - DZIAŁKI NR 2043 ORAZ 2047, OBRĘB POGÓRZE, GM. M. GDYNIA  

W RAMACH GDYŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Źródło: https://www.google.pl/maps/ 
 

LOKALIZACJA SZCZEGÓŁOWA 

 

Źródło: https://nasze.miasto.gdynia.pl//is2/iEwid/ 

Lokalizacja ogólna działek:  
nr 2047 i nr 2043 Gdynia, Pogórze 

Działka nr 2044  Działka nr 2047 i nr 2043 – właściciel Gmina 
Gdynia 



 

Źródło: https://nasze.miasto.gdynia.pl//is2/iEwid/ 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Przeznaczenie przedmiotowego terenu reguluje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka, zatwierdzony 

uchwałą Nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku. Plan nr 0401. 

 

http://gdynia.pl/bip/uchwalone-miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego,422/0401-adm-
j-unruga-i-plk-s-dabka,401575 

Działka nr 2047 i nr 2043  Działka nr 2044 

Działka nr 2047 i nr 2043  Działka nr 2044 



LEGENDA 

 

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt zakłada etapowe zagospodarowanie części działki nr 2043 i nr 2047 o powierzchni łącznej ok. 
2820 m2 zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. tworząc 
na nich teren zieleni urządzonej – park, który stanie się miejscem wypoczynku i aktywnej rekreacji dla 
mieszkańców Pogórza.   
Poniżej fragment mapy przedstawiającej strukturę władania: 

 

 

Źródło: https://nasze.miasto.gdynia.pl//is2/iEwid/ 



 

Źródło: https://nasze.miasto.gdynia.pl//is2/iEwid/ 

Przygotowywany projekt ze względu na istniejące ograniczenia finansowe z założenia ma być 
realizowany etapowo. I etap obejmować będzie przeprowadzenie niezbędnych badań zanieczyszczenia 
gruntu, jako że na terenie przedmiotowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowane 
było wysypisko gruzu. Kolejnym krokiem będzie opracowanie kompleksowego projektu budowlanego 
uwzgledniającego poszczególne etapy realizacji: tj. wytyczenie ciągów pieszych, nasadzenia 
wieloletnie, obiekty małej architektury, miejsca rekreacji i sportu. Ostatnim krokiem tego etapu będzie 
oczyszczenie terenu, wytyczenie ścieżek oraz zasianie trawy. 

Ze względu na brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
nr 2043 i nr 2047 od strony parkingu przy ul. Kmdr. Bolesława Romanowskiego oraz od ul. Pułkownika 
Stanisława Dąbka istnieje konieczność przejazdu przez niezabudowaną nieruchomość gruntową nr 
2044.   

 

 

 

 

Planowany obszar do 
zagospodarowania o powierzchni 

ok. 2820 m2 



PLANOWANY DOJAZD DO DZIAŁKI NR 2047 i 2043 

 

W chwili obecnej na nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 2044 nie jest realizowana żadna 
inwestycja. Dojazd do działek nr 2043 i 2047 odbywałby się nieutwardzoną drogą gruntową, a co za tym 
idzie planowane prace związane z przeprowadzeniem badań, oczyszczeniem terenu oraz początkowym 
zagospodarowaniem nie wpłynęłaby w sposób negatywny na stan zagospodarowania sąsiedniej 
nieruchomości.  

Dojście do przedmiotowych 
nieruchomości od strony 
parkingu przy ul. Kmdr. B. 

Romanowskiego 

Wjazd na działkę nr 
2044 z ul. Płk. St. 

Dąbka 

Planowana droga dojazdu 
do działek 2043 i 2047 


