
Uchwała nr VIII/25/2019 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 16 października 2019 r. 

 

w sprawie 

wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej i ulicy Złotowskiej 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 13 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. 

zm.) 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 9 (obręb 0001-Osowa) znajdującej się przy 

ulicy Krajeńskiej oraz o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 4/1 (obręb 0001-Osowa) znajdującej się 

przy ulicy Złotowskiej. 

2. Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o przeznaczenie działki nr 9 na cele zabudowy 

mieszkaniowej wraz z wydzieleniem pasa pod drogę publiczną łączącą działki 8/10 (obręb 

0001-Osowa) oraz 17/8 (obręb 0001-Osowa) tak, aby zapewnić ciągłość ulicy Chojnickiej. 

3. Rada Dzielnicy Osowa wnioskuje o przeznaczenie działki nr 4/1 na cele zieleni urządzonej. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o rozpoczęcie prac nad opracowaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wymienionych działek. Rada Dzielnicy sugeruje 

przeznaczenie działki nr 9 pod cele zabudowy mieszkaniowej wraz z wydzieleniem terenu pod 

drogę publiczną, która będzie łączyć przyszłe drogi publiczne znajdujące się na działkach 8/10 

oraz 17/8 (ulica Chojnicka). Dodatkowo wydzielenie odpowiedniego terenu pod przyszłe drogi 

pozwoli zapewnić spójność z przyszłym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, który chce uchwalić Miasto Gdynia na terenie Kaczych Buków (Gdynia, plan 

1709 – Kacze Buki). Rada Dzielnicy Osowa sugeruje przeznaczenie działki 4/1 na cele zieleni 

urządzonej, aby zapewnić zielony teren rekreacyjny, urządzony, którego w tej części dzielnicy 

brakuje. Dodatkowo przeznaczenie tej działki pod zieleń urządzoną będzie spójne 

z dotychczasowym zagospodarowaniem działki 4/3 (plac zabaw, siłownia zewnętrzna), co w 

połączeniu pozwoli zapewnić mieszkańcom duży, zielony teren rekreacyjny. 

 


