Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2019
styczeń
l.p.
Nr decyzji i data jej
wydania

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości
nr
oberę nazwa obrebu
działki
b
/ ulica

1

RAA.6730.1.133.2018.ES895/3
2019.01.02

nadbudowa i rozbudowa Osoba fizyczna
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

3360 0022

2

RAA.6730.3.2.2018.IWD872/26
2019.01.03

budowa garażu oraz Osoba fizyczna
wiaty na granicy z
działkami nr: 354 i 373

374 0022

3

RAA.6730.4.25.2018.JWK60/oświetlenie
2019.01.03

linia
Spółdzielnia
elektroenergetyczna nn Mieszkaniowa
– 04kV wraz z slupami Bałtyk Gdynia
oświetleniowymi

415 0030

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnię
cie,
stwierdze
nie
nieważno

Data
wpływu
wniosku/
uwagi

Orłowo
● linia zabudowy – obow. istn. z możl.
ul. Bernadowska wycof. ●wskaźnik p.z. –max 29%● szer.
3
elew. front.- 14 m ± 20% ● wys. górnej
kraw. elew. –max 9,75 m ● geometria
dachu: dach płaski

2018.10.30
579 m²

Orłowo
● linia zabudowy – obow. -nie
ul. Wielkopolska ust.●wskaźnik p.z. -garaż o wymiarach
26
3m x 5,5m oraz wiata o wymiarach 5,5m
x 5,5m● szer. elew. front.- nie ust.● wys.
górnej kraw. elew. –do 3m● geometria
dachu: płaski
Wzgórze
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Św.Maksymilian i zagospodarowania terenu z uwagi na
a ul.
charakter zamierzenia
Partyzantów
rejon budynków
nr 32, 34

2018.01.10
uzup.
11.04.2018
322m²

2018.08.24
895 m²

4

RAA.6730.14.2018.KR84/12A
2019.01.04

5

RAA.6730.3.41.2018.GZ926/21
2019.01.07

6

RAA.6730.3.51.2018.JWK504/40
2019.01.09

rozbudowa budynku o MERIDA Sp. z o. o
funkcji magazynowej z
częścią administracyjną
o budynek hali
magazynowej z
łącznikiem, o
powierzchni zabudowy
do 280m2 i wysokości
do 5,0m

1107,
1108 i
1106,
1114

7

RAA.6730.4.31.2018.ES681/1D
2019.01.11

1261, 0012
1273,12
74

8

RAA.6730.3.34.2018.JWK872/42
2019.01.14

budowa hali
magazynowej
namiotowej o wym.
20,0m x18,3m
jednokondygnacyjnej
o wys. do 8,0m
nadbudowa części
budynku o jedną
kondygnację,
rozbudowa o schody
zewnętrzne

rozbiórka garażu
Osoba fizyczna
położonego przy granicy
działki nr 1148 przy ul.
Norwida, nadbudowa i
rozbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
budowa garażu
podziemnego
rozbudowa oraz
Osoba fizyczna
nadbudowa garażu

BEDITOM

Osoba fizyczna

1156 0030

Wzgórze Św.
Maksymiliana
ul.Moniuszki
12A

3722 0019

Mały Kack ul.
Kowieńska 21

0012

312 0022

● linia zabudowy – obow. 6,5 m od
granicy działki z ul. Moniuszki
●wskaźnik p.z. –39%● szer. elew. Front.10,5 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.
–max 10,5 m ● geometria dachu: dach
płaski

2018.01.29
351 m²
zawieszenie

2018.09.26
318 m²
decyzja
odmowna

Cisowa ul.
Hutnicza 40

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.10.16
2741 m²

Cisowa ul.
Północna 1D

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.12.05
6945m²

Orłowo
● linia zabudowy –nieprzekr. Wyznaczona
ul. Wielkopolska przez istniejące elewacje budynku
42
●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew.
front.- bez zm.● wys. górnej kraw. elew.
–max 7,5 m ● geometria dachu: dach
płaski

2018.07.24
253m²

9

RAA.67303.50.2018.JWK113/2
2019.01.14

10 RAA.6730.2.77.2018.GZ311/30-32
2019.01.16

11 RAA 6730.2.104.2018.ES427/18
2019.01.17

12 RAA 6730.1.144.2018.ES1015/27A
2019.01.17

zmiana funkcji części
Młodzieżowy Dom
budynku (lokal nr 5 w Kultury Gdynia
poziomie III
kondygnacji) - z funkcji
mieszkalnej na usługi
związane z celami
statutowymi
Młodzieżowego Domu
Kultury
nadbudowa o 1
Osoba fizyczna
kondygnację budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego

773 0015

Grabówek
ul.Grabowo 2

561 0030

Wzgórze
Św.Maksymilian
a ul. Kopernika
30-32

rozbiórka
zabudowy MG PROJEKT Sp.
istniejącej i budowa z o.o , Gdynia
budynku mieszkalnego
453,
wielorodzinnego wraz z
452,
infrastrukturą
467 i
techniczną
468
rozbudowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego
794

13 RAA.6730.3.59.2018.ES426/6B
2019.01.19

rozbudowa
handlowego

14 RAA.6730.1.118.2018.KR923/9-11
2019.01.21

rozbiórka istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy,
budowa
zespołu
budynków
jednorodzinnych
w
zabudowie szeregowej,
infrastruktura
techniczna

0029

0025

pawilonu Osoba fizyczna

353

3678,
3679 i
3563

0029

0019

WitominoLeśniczówka
ul.Niska 18

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

● linia zabudowy –obow. przedłuż. istn.
linii zab. ●wskaźnik p.z. –max 29%●
szer. elew. front.- 12 m ± 20% ● wys.
górnej kraw. elew. –max 9,8 m ●
geometria dachu: dach płaski

● linia zabudowy –obow. Istn.dop. się
wycofanie ●wskaźnik p.z. –max 33%●
Redłowo
szer. elew. Front.- 9,0 m ± 20% ● wys.
ul.Szarych
górnej kraw. elew. –istn.● geometria
Szeregów 27A dachu: dach płaski
● linia zabudowy –obow.
Istn.
Witomino●wskaźnik p.z. –max 46%● szer. elew.
Leśniczówka ul. front.- istn.● wys. górnej kraw. elew.
Wielkokacka 6B –istn. ● geometria dachu: dach płaski
● linia zabudowy –obow. 5,5 m od gr.
pasa dr, z możl. cofn. max 50%
elewacji●wskaźnik p.z. – 30%● szer.
elew. front.-10 m ± 20%● wys. górnej
kraw. elew. do okapu–max 9,0m ●
dachu:
dach
stromy
Mały Kack ul. geometria
dwuspadowy
lub
wielosp.,
kąt
nach.
Orańska 9-11
35º, kalen. Równol.

2018.10.16
1207m²

2018.09.07
1390m²
decyzja
odmowna
odwołanie do
SKO,
uchylenie
08.07.2019
2018.12.18
829 m²

2018.11.30
362m²

2018.11.21
206m²

2018.09.24
1346m²

15 RAA.6730.2.89.2018.KR923/9-11
2019.01.21

16 RAA.6730.2.78.2018.KR877/1-3
2019.01.23

17 RAA.6730.1.134.2018.GZ863/18
2019.01.24

18 RAA 6730.1.147.2018.ES1051/16
2019.01.29

19 RAA.6730.1.96.2018.MP –
874/40
2019.02.04

rozbiórka istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy,
budowa
wielorodzinnego
budynku mieszkalnego,
infrastruktura
techniczna

3678,
3679 i
3563

rozbiórka
istniejącej MPOL Investment
zabudowy;
budynek Sp. z o.o. S.k.
948,
mieszkalny
Gdynia
949 i
wielorodzinny,
944
infrastruktura
rozbudowa
oraz Osoba fizyczna
nadbudowa
budynku
mieszkalno-usługowego
w
zabudowie
szeregowej,
budowa
garażu wolno stojącego
284
zmiana
sposobu Osoba fizyczna
użytkowania poddasza
na część mieszkalną
oraz
zmiana
geometrii dachu w
1596
budynku
budowa budynku
Osoba fizyczna
481 i
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
niezbędną infrastrukturą

474,
480

0019

0022

0022

0011
0022

● linia zabudowy –obow. 5,5 m od gr.
pasa dr, z możl. cofn. max 50%
elewacji●wskaźnik p.z. –max 30%● szer.
elew. front.-12 m ± 20%● wys. górnej
kraw. elew. Do okapu–max 9,0m ●
Mały Kack ul. geometria
dachu:
dach
stromy
Orańska 9-11
dwuspadowy lub wielosp., kąt nach. ● linia zabudowy –min. 6m od granicy
●wskaźnik p.z. – 27%● szer. elew. front.Orłowo
15 m ± 20%● wys. górnej kraw. elew. ul. Sędziowska 1- max 10,5m ● geometria
dachu: dach
3
płaski
● linia zabudowy –obow. linii zab. istn.
przy ul.Bytomskiej 16-22 ●wskaźnik p.z.
–max 46%● szer. elew. front.-bez zm.●
wys. górnej kraw. elew. –przedł.
wys.górnej krawędzi elewacji front. bud.
Orłowo
przy ul. Bytomskiej 20 , garaż -max 2,8m
ul.Bytomska 18 ● geometria dachu: dach płaski
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia
ChwarznoWiczlino
ul.Mitry 16
Orłowo
● linia zabudowy – obow. Przedł. linii
ul. Architektów istn. zab. Przy ul. Architektów 38, 42 z
40
możl. wysun.do 2,60m- na przedł. ściany
wykusza bud. nr 38, na szer.elew. front.do
32%; ●wskaźnik p.z. –max 163,55m2●
szer. elew. front.- 8,14 m ± 20% ● wys.
górnej kraw. elew. ko kalenicy
–przedł.kalenicy bud. nr 38 – tj. ok.
13,70m ● geometria dachu: dach stromy
dwusp., od frontu 23º; od tyłu 21º , kalen.
Równol

2018.09.24
1346m²

2018.09.04
980m²
odwołanie

2018.11.05
450m²

2018.12.12
332m²

2018.06.15
420 m²

20 RAA.6730.4.32.2018.KR408/dz.311/2
2019.02.04

wolnostojący
nośnik CityBoard Media
reklamowy o wysokości Sp. z o.o. w
4
m,
z
tablicą Warszawie,
reklamową o wym. 3,0
m x 6,0 m, rozbiórka
istniejącego
nośnika
reklamowego na działce
nr 311 obręb 0029

21 RAA.6730.3.53.2018.KR296/15-19
2019.02.07

adaptacja II-go piętra Zarząd Morskiego
budynku
Portowej Portu Gdynia SA,
Straży Pożarnej przy ul.
Chrzanowskiego 15-17
na
cele
biurowe
Zintegrowanego
Stanowiska
Bezpieczeństwa Portu
Gdynia,
budynek
agregatu
prądotwórczego,
nadbudowa
budynku
magazynu rezerw przy
ul. Chrzanowskiego 19
o lądowisko dla dronów
oraz jego rozbudowa o
schody zewnętrzne

22 RAA.6730.3.54.2018.JWK1/48
2019.02.07

Rozbudowa budynku
hurtowni z częścią
admin. (o przedsionek
wejściowy),
przebudowa

RB3 Sp. z o.o.

311/2

0029

2532 0026

502,
503 i
504,
1304

0026

Witomino Leśniczówka
ul.Chwarznieńsk
a

● linia zabudowy – min. 8m od
proj.krawedzi jezdni, min.2,5m od gr.
działki● szer. elew. tablicy- max 6m,●
wys. –do 7m

2018.12.04
5613m²

Śródmieście przy ● linia zabudowy – obow. Nie
ul.
ust.●wskaźnik p.z. –max 33%● szer.
Chrzanowskiego elew. Front.- bez zm. ● wys. górnej kraw.
15-19
elew. –max 10,5 m ● geometria dachu:
dach płaski

2018.10.30
6000 m²

Śródmieście ul. ● linia zabudowy –nieprzekr.- w linii
Śmidowicza 48 płaszczyzny elewacji
frontowej
II
kondygnacji budynku ●wskaźnik p.z.
–istn.● szer. elew. front.- istn.● wys.
górnej kraw. elew. –istn. ● geometria
dachu: dach płaski

2018.10.24
4528 m²

23 RAA.6730.4.19.2018.KR291/Nab. Indyjskie
2019.02.07

przebudowa linii
Zarząd Morskiego
cumowniczo-odbojowej Portu Gdynia S.A.
na długości 470 mb
Nabrzeża Indyjskiego.

24 RAA.6730.1.139.2018.GZ883/3A
2019.02.08

rozbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej

Osoba fizyczna

25 RAA.6730.3.17.2018.KR424/3
2019.02.08

budynek mieszkalno –
usługowy (działalność
gastronomiczna) wraz
z infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna

798,78 0026

2098 0019

653 i
640

0029

Śródmieście ul. nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Indyjska
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.07.16
940 m²

Mały Kack ul.
Grażyny 3a

● linia zabudowy – obow. przedłużenie
linii zabudowy istniejącej przy ul.
Grażyny 3 i 3A ;dop.wycofania lica ściany
elewacji max 50%szer.●wskaźnik p.z.
–max 34%● szer. elew. Front.- 9,6m14,4m ● wys. górnej kraw. elew.
–przedłużenie wysokości górnej krawędzi
elewacji frontowej budynku istniejącego●
geometria dachu: dach płaski

2018.11.15
440 m²

Witomino● linia zabudowy –obow. 5m od gr. dz z
Leśniczówka ul. pasem dr ●wskaźnik p.z. – 27%● szer.
elew. front.-11 m ± 20%● wys. górnej
Wąska 3
kraw. elew. do okapu–max 9,0m ●
geometria dachu: dach płaski

2018.04.06
zm.
28.09.2018
398 m²
odwołanie,
uchylenie
10.06.2019

26 RAA.6730.2.66.2018.GZ967/dz.716
2019.02.11

716,
717,
718,
719,
720,
721 i
715
27 RAA.6730.2.61.2018.JWK103/16 balkony
2019.02.12

28 RAA.6730.3.61.2018.KR504/20B
2019.02.14

● linia zabudowy – nieprzekr.-przedł. linii
zab.istn.na
dz.sąsiedniej,
przy
ul.Górniczej 2 - zgodną z wymaganiami
ustawy o drogach publicznych w zakresie
odległości od krawędzi jezdni ▪ od ul.
Myśliwskiej: jako przedł. linii istn.zab.
przy ul.Myśliwskiej 2-4 ●wskaźnik p.z.
–max 44%● szer. elew. Ffront.- 33,6m50,4m● wys. górnej kraw. elew. –max
przedłużenie górnej krawędzi elewacji
frontowej istniejącego budynku przy
ul.Myśliwskiej 2-4 (do 140,99mnpm),
przy czym szerokość frontu ostatniej
kondygnacji ustala się do 24,0m od
krawędzi budynku istniejącego w
bezpośrednim
sąsiedztwie,
przy
jednoczesnym wycofaniu tej kondygnacji
w stosunku do pozostałej części
projektowanego budynku (w nawiązaniu
do budynku istniejącego).
- od
ul.Górniczej – do 138,26mnpm ●
geometria dachu: dach płaski

2018.09.08
2425 m²

● linia zabudowy –obow. Istn.dop. się
wyunięcie o max 1,0m●wskaźnik p.z.
–istn.● szer. elew. front.- istn.● wys.
górnej kraw. elew. –istn.● geometria
Grabówek
ul.Kapitańska 16 dachu: istn.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.07.26
4100m²
odwołanie

rozbiórka
istniejącej KRJ Sp. z o.o.
zabudowy oraz budowa Rumia
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
z
usługami
(usługi
nieuciążliwe – biura,
gabinety itp.) wraz z
infrastrukturą
techniczną

0027

rozbudowa
budynku Zarząd Wspólnoty
mieszkalnego
Mieszkaniowej
wielorodzinnego o 22 Kapitańska, Gdynia
balkony
1095
nadbudowa
zaplecza "ROLLMEX"
socjalnego przy hali SPÓŁKA Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W
magazynowoprodukcyjnej o jedną GDYNI
755 i
kondygnację o funkcji
754
biurowej

0015

0010

Wielki Kack
ul.Myśliwska

Chylonia
ul.Hutnicza 20B

2018.11.09
5850 m²

29 RAA.6730.321.2017.KR101/3
2019.02.15

budynek
mieszkalny Osoba fizyczna
wielorodzinny,
infrastruktura
techniczna
1132 i
1134

30 RAA.6730.1.3.2019.ES859/67
2019.02.18

31 RAA.6730.1.9.2019.ES603/62-64
2019.02.18

rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
dwulokalowego wraz z
infrastrukturą

1386 i
585

33 RAA.6730.2.99.2018.ES561/44
2019.02.18

0019

rozbiórka
istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy,
budowa
jednorodzinnego
budynku mieszkalnego,
infrastruktura
techniczna
1674 i
1729

32 RAA.6730.2.98.2018.ES561/44
2019.02.18

0015

budynek
mieszkalny Gdyńska
wielorodzinny,
Spółdzielnia
infrastruktura
Mieszkaniowa
techniczna

budynek
mieszkalny Gmina Miasta
wielorodzinny,
Gdyni
infrastruktura
techniczna

0024

2326,23
27,2328
i 2338 0010

2326,23
27,2328
i 2338 0010

● linia zabudowy –obow. 5,0m od gr.
pasa dr●wskaźnik p.z. – 27%● szer. elew.
front.-16 m ± 20%● wys. górnej kraw.
Grabówek
elew. do okapu–max 11,5m ● geometria
ul.Beniowskiego dachu: dach stromy wielosp., kąt nach. 3
25º
● linia zabudowy –nieprzekr. 6,0m od
krawędzi
jezdni
ul.
Sieradzkiej
●wskaźnik p.z. –max 29%● szer. elew.
Front.-6m ± 20%● wys. górnej kraw.
elew. –max 10m ● geometria
dachu:
Mały Kack
dach płaski
ul.Sieradzka 67
● linia zabudowy –obow. Przedł. Istn. Zmiana
linii zab.budynku przy ul. Demptowskiej 05.04.2019
66 (podcienia) ●wskaźnik p.z. –max r. W
31%● szer. elew. front.-12 ,2m ± 20%● zakresie
wys. górnej kraw. elew. Do okapu–max kąta dachu
9,0m ● geometria dachu: dach stromy 30º -40 º
Pustki Cisowskie dwuspadowy , kąt nach. - 30º, kalen.
ul. Demptowska Prostop.
62-64
● linia zabudowy –obow. linii zab. istn.
zabudowy ●wskaźnik p.z. –max 40%●
szer. elew. Front.-13,6m ± 20%● wys.
Chylonia
górnej kraw. elew. –max 15,82m ●
ul.Wejherowska geometria dachu: dach płaski
44
● linia zabudowy –obow. linii zab. istn.
zabudowy ●wskaźnik p.z. –max 40%●
szer. elew. Front.-13,6m ± 20%● wys.
Chylonia
górnej kraw. elew. –max 15,82m ●
ul.Wejherowska geometria dachu: dach płaski
44

2017.08.11
735m² ,
zawieszenie

2019.01.04
471m²

2019.01.16
620m²

2018.11.06
627m²

2018.11.15
627m²

34 RAA .6730.2.88.2018.KR640/dz.2165,2166
2019.02.19

35 RAA .6730.2.88.2018.KR640/dz.2165,2166
2019.02.19

36 RAA.6730.1.87.2018.JWK83/19-21
2019.02.25

- budynek mieszkalny DEGUTIS Studio
wielorodzinny,
- Architektury Rafał
infrastruktura
Degutis Gdynia
2165,21
techniczna
66 i
2159,
2160
0012
budynek magazynowy o RADMOR" SA
powierzchni zabudowy Gdynia,
400 m2 i wysokości 1
kondygnacji -do 9,0m,
do składowania blachy
nierdzewnej.
infrastruktura
techniczna
54
0018
budowa 4 budynków Osoba fizyczna
mieszkalnych
jednorodzinnych
w
zabudowie bliźniaczej z
infrastrukturą
1166,
techniczną
(w tym
1164,11
przyłącze
kanalizacji
65,
sanitarnej na działce
1167 i
1170)
i
obsługą
1170,
komunikacyjną,
1139,
rozbiórka budynku na
1132
0030
działce nr 1166.

Cisowa
ul.Zbożowa

● linia zabudowy –obow. 4,5m od gr.pasa
dr. Dop. się odsunięcie max 50 % szer.
elew. ●wskaźnik p.z. –max 28%● szer.
elew. Front.-max 35 m● wys. górnej
kraw. elew. –max 21m ● geometria
dachu: dach płaski

2018.09.07
4015m² ,
odwołanie

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.12.10
14295m²

● linia zabudowy –obow.poprowadzoną
równolegle w odległości 6,0m od granicy
z działką drogową ulicy Norwida,
dopuszcza się częściowe (do 50%)
wycofanie ●wskaźnik p.z. –max 32%●
szer. elew. Front.-max 18m ● wys. górnej
kraw. elew. –max 13,6m ● geometria
dachu: dach płaski

2018.07.13,
zm.
15.01.2019
11945m²

Leszczynki
ul.Hutnicza 3

Wzgórze Św.
Maksymiliana,
ul. Norwida 1921

37 RAA.6730.407.2017.ES –
103/21
2019.03.05

budowa budynku
Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
niezbędną
infrastrukturą,
rozbiórka istn. Garażu i
budowa nowego

1028, 0015
1029 i
899,903

Grabówek
● linia zabudowy – dla bud.mieszk.ul.Kapitańska 21 obow. 23,0m od gr. dz. ozn. AB (z
możl.wycof. do 50% jej szer.); nieprzekr;
linia zab-odl.4,0m od gr. dz.ozn. CD ;dla
garażu nieprzekr. -od 5,0m do 16,0m od
gr. dz. AB ● wskaźnik p.z. –max 21%●
szer. elew. Front.- 13,2 m ± 20% , garaż
5,0 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.
do kalenicy do 10,5m , garaż max 3m●
geometria dachu: dach stromy dwusp. Lub
wielosp., 25º- 30º , kalen. Prostop. ;
garaż płaski

2017.10.16
zawieszenie
1029 m²

38 RAA.6730.2.2.2019.GZ926/15
2019.03.05

rozbiórka
istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy oraz budowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wolno
stojącego
z
infrastrukturą
techniczną

3725 i
3769

0019

Mały Kack ul.
Kowieńska 15

● linia zabudowy – obow. przedłużenie
linii istniejącej zabudowy na działkach
sąsiednich, przy ul.Kowieńskiej 13 i 17
●wskaźnik p.z. –max 34%● szer. elew.
Front.- od 6,4m do 9,6m● wys. górnej
kraw. elew. –max 10,5 m ● geometria
dachu: dach płaski

2019.01.03
585m²

rozbiórka
istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy;budynek
mieszkalny
wielorodzinny,
infrastruktura
techniczna
dwóch Osoba fizyczna
40 RAA.6730.1.126.2018.JWK- budowa
907/15
budynków
mieszk.
2019.03.06
jednorodzinnych w zab.
Bliźniaczej,
infrastr.
techn.,
rozbiórka
zabudowy istn.

1920 i
1917

0030

Wzgórze Św.
Maksymiliana,
ul. Narutowicza
22

2018.01.31
932 m²
zawieszenie

704 i
491

0019

● linia zabudowy – obow. 6 m od
krawędzi
jezdni
ul.
Narutowicza
●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. elew.
Front.- 13 m ± 20% ● wys. górnej kraw.
elew. –max 10,5 m ● geometria dachu:
dach płaski
Mały Kack przy ● linia zabudowy –obow. kontyn.linii
ul. Piotrkowska zab. bud. ul. Piotrkowska 17 ok. 5m od
15
gr.z dz. dr.
Dop.możl.wycof.części
elew.front. Max 30% szer.●wskaźnik
p.z. –max 29%● szer. elew. front.-max 21
m łącznie● wys. górnej kraw. elew. do
okapu–max 10m ● geometria dachu: dach
płaski

39 RAA.6730.2.10.2018.KR314/22
2019.03.05

2018.09.25
527 m²

zmiana
sposobu Osoba fizyczna
41 RAA.6730.1.13.2019.ES431/2
2019.03.06 użytkowania
garażu
oraz piwnic budynku
mieszkalnego
na
myjnię karoserii
rozbudowa
budynku Osoba fizyczna
42 RAA.6730.4.2.2019.ES1017/7
jednorodzinnego
o
2019.03.06
garaż.
43 RAA.6730.2.37.2018.KR1127/dz. 317, 325
2019.03.07

zespół budynków
INPRO S.A. w
mieszkalnych
Gdańsku,
wielorodzinnych z
infrastrukturą
techniczną oraz obsługą
komunikacyjną

44 RAA.6730.1.120.2018.KR562/8
2019.03.07

rozbiórka garażu, rozbudowa budynku
jednorodzinnego, nadbudowa budynku
jednorodzinnego

45 RAA.6730.1.38.2018.ES104/29
2019.03.08

nadbudowa tarasów
Osoba fizyczna
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
zmiana sposobu
użytkowania poddasza
nieużytkowego na
pomieszczenia
użytkowe

Osoba fizyczna

285 0029

Witominonie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Leśniczówka ul. i zagospodarowania terenu z uwagi na
Pionierów 2
charakter zamierzenia

2019.01.30
862 m²
odwołanie

680 0025

Redłowo
ul.Bałtycka 7

317,
0017
325 ,
293 i
292,
289,
301,
302 ,
305
1949,19 0010
48 i
1586

Karwiny ul.
Fleszarowej
Muskat

● linia zabudowy – obow.
nie
ust.●wskaźnik p.z. –37%● szer. elew.
Front.- 46 m ± 20% ● wys. górnej kraw.
elew. –max 23 m ● geometria dachu:
dach płaski

2019.01.09
355 m²
decyzja
odmowna
2018.04.09
7724 m²
mediacje,
odwołanie

Chylonia przy
ul. Krzywa 8

● linia zabudowy – obow. 5,0 m od
wsch.gr. dz. z ul., dla kl. schod. linia
może
być
jako
nieprzekraczalna
●wskaźnik p.z. –max 45%● szer. elew.
Front.- 11 m ± 20% ● wys. górnej kraw.
elew. –max7,5 m ● geometria dachu:
dach płaski
● linia zabudowy – obow. Istn.●wskaźnik
p.z. –istn.● szer. elew. Front.- istn. ● wys.
górnej kraw. elew. –do wysokości
budynku istn. ● geometria dachu: dach
płaski

1409 0015

Grabówek ul.
Kołłątaja 29

2018.09.18
290 m²

2018.04.11
zawieszenie
378 m²

46 RAA.6730.2.73.2018.JWK985/6
2019.03.11

nadbudowa,
przebudowa budynku
jednorodzinnego

47 RAA.6730.2.105.2018.GZ880/64
2019.03.11

rozbiórka istniejącej
Osoba fizyczna
zabudowy oraz budowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z
infrastrukturą
techniczną

48 RAA.6730.3.6.2019.ES625/11
2019.03.11

rozbiórka istniejącego Osoba fizyczna
budynku
garażowogospodarczego i budowa
garażu

Fińska Sp. z o.o.
Gdynia

1628,2 0012

Cisowa ul.
Fińska 6

● linia zabudowy – obow. Istn.●wskaźnik
p.z. –istn.● szer. elew. Front.- istn. ● wys.
górnej kraw. elew. –max 10,5m●
geometria dachu: dach płaski

2018.08.20
zmien..
2018.11.16
420 m²

1955, 0019
1956,
1957 i
1957

Mały Kackul.
Olgierda 64

● linia zabudowy –obow. przedł. linii
zab.dz. przy ul.Olgierda 70 w odl.6,0m od
linii rozgran., dop. się możl.wycof.lica
ściany elew.front. max 50% szer.
elew.●wskaźnik p.z. – max 29%● szer.
elew. front.-od 10,4m do 15,6m● wys.
górnej kraw. elew. do okapu– przedł.
Wys. górnej krawędzi elewacji front.bud.
przy ul.Olgierda 66A – do 102,19mnpm ●
geometria dachu: dach płaski

2018.12.19
589m²
odwołanie

1500

Cisowa ul.
Żwirowa 11

● linia zabudowy – obow. nie ust.
●wskaźnik p.z. –max 30%● szer. elew.
front.- 6,54m ± 20%● wys. górnej kraw.
elew. –max 3,5m ● geometria dachu:
dach płaski

2019.02.07
682 m²

0012

49 RAA.6730.3.9.2018.JWK86/40
2019.03.11

396
rozbudowa, nadbudowa Prowincja Św.
budynku
zespołu Maksymiliana
klasztornego
z Marii Kolbego
Zakonu Braci
przebudową
Mniejszych
pomieszczeń
wewnętrznych, zakres Konwentualnych w
inwestycji: - rozbiórka Polsce
istniejących
garaży,
rozbudowa i nadbudowa
budynku
w
wewnętrznym
dziedzińcu budynków
zespołu klasztornego rozbudowa i nadbudowa
budynku
o
część
komunikacyjną (winda) nadbudowa
części
klasztornej
(podniesienie fragmentu
dachu,
wydłużenie
istniejącej lukarny)

0030

Wzgórze Św.
Maksymiliana
przy ul.
Ujejskiego 40

●
linia
zabudowy –obow.
bez
zm.●wskaźnik p.z. –istn.● szer. elew.
front.- istn.● wys. górnej kraw. elew.
–wys. zab. dla części ozn. na zał. graf.
Lit.A, B, C - do 43,0mnpm; wys.
zab.dla części ozn. zał. graf. literą D - do
46,0mnpm;
–wys. nadbud. części
komunik.ozn. zał. graf.lit.E – do
56,0mnpm; wys.nadb. części klasztornej
ozn. na zał. graf. literą F - do wys.
istn.kalenicy połudn. skrzydła klasztoru ●
geometria dachu: - dach płaski (możl.wyk.
tarasu) dla części ozn.na zał. graf. Lit. A,
B, C; dach płaski dla części ozn.na
zał.graf. Lit.D ; dach płaski dla
dobudowy z częścią komunik. (nadszybie
windy) ozn.zał.graf. Lit. E ; dach o
nach.zgodnym z istn.nachyleniem (z gł.
połaciami dachu oraz z połacią nad
lukarną budynku klasztornego) dla części
ozn.na zał. graf. Lit. F

2018.03.03
zmiana
19.12.2018,
zawieszenie
5340m²

50 RAA.6730.500.2017.WGN897/3
2019.03.13

rozbiórka istniejących Osoba fizyczna
budynków i budowa
budynku
mieszk.,
wolnostojącego,
z
garażem w piwnicy, z
częścią
usługową
(biura)
nie
przekraczającą
30%
powierzchni całkowitej
budynku
wraz
z
infrastrukturą

0019

Mały Kack ul.
Płocka 3

● linia zabudowy – nieprzekr. 6m od
krawędzi jezdni ul. Płockiej ●wskaźnik
p.z. –max 37%● szer. elew. front.-12,5m
± 20%● wys. górnej kraw. elew. do
okapu–max 9,5m ● geometria dachu:
dach stromy, kąt. 35º, kalen. prostop. wys.
max 13,5m

2017.12.13
423 m²

1635 i
1479

51 RAA.6730.2.80.2018.GZ1014/2-12
2019.03.13

budowa
dwóch Gmina Miasta
budynków
Gdyni
mieszkalnych
wielorodzinnych
z
infrastrukturą
techniczną,

686,
687,
688,
689,
690,
692 i
729,
730

52 RAA.6730.2.84.2018.GZ1014/6-12
2019.03.13

budowa
trzech Gmina Miasta
budynków
Gdyni
mieszkalnych
wielorodzinnych
z
infrastrukturą
techniczną,
rozbudowa
pawilonu Osoba fizyczna
handlowego
i
nadbudowa
z
przeznaczeniem
na
część
mieszkalną,
dobudowa
schodów
zewnętrznych
oraz
infrastruktury
budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego
w
zabudowie szeregowej

686,
0025
687,
688,
690 i
729,
730
2210 i 0012
2213/2

53 RAA.6730.3.2.2019.ES55/401
2019.03.13

54 RAA.6730.1.2.2019.IWD1074/16
2019.03.14

55 RAA.6730.1.5.2019.KR-953/ budowa
dz. 994/1
jednorodzinnych
2019.03.14
budynków
mieszkalnych.

0025

1556

dwóc MR PROJEKT II 994/1
Sp. z o.o.., Sp. K.,
w Gdańsku,

0014

Redłowo
● linia zabudowy – obow. w naw. do linii
ul.Miłosza 2-12 istn. Zab.przy ul.Miłosza 3-7, tj. w
odległości 7,0m od krawędzi jezdni
ul.Miłosza; Dop. się możl. Wycof.ica
ściany elewacji front. Max 50% szer.
●wskaźnik p.z. –21%● szer. elew. front.od 22,4m do 33,6m● wys. górnej kraw.
elew. - 12m ● geometria dachu: dach
płaski
Redłowo
● linia zabudowy – obow.nie ust.
ul.Miłosza 6-12 ●wskaźnik p.z. –21%● szer. elew. Front.14,0 m● wys. górnej kraw. elew. - 12m ●
geometria dachu: dach płaski

2018.09.17
3076m²
odwołanie

Cisowa ul.
Morska 401

● linia zabudowy – obow. po obrysie istn.
Zabudowy ●wskaźnik p.z. –max 60%●
szer. elew. Front.-19,3m ± 20%● wys.
górnej kraw. elew. –max 8,5m ●
geometria dachu: dach płaski

2019.01.16
339 m²

Dąbrowa, ul.
● linia zabudowy – obow. przedł.inii zab.
Tymiankowa 16 istn.bud.mieszk. przy ul. Tymiankowej nr
6, 8, 10 i 12 ●wskaźnik p.z. –max 23%●
szer. elew. front.-max 6,5m● wys. górnej
kraw. elew. –przedłużenie wys.górnej
krawędzi elewacji bud. przy ul.
Tymiankowej 16 ● geometria dachu: dach
stromy jak w bud. ul. Tymiankowa 16

2019.01.04
317 m²

Dąbrowa ul.
Rdestowa

2019.01.10
9542m²
decyzja
odmowna,
odwołanie

2018.09.18
2219m² odwoł

56 RAA.6730.4.28.2018.JWK702/51
2019.03.15

budowa
reklamowego

57 RAA.6730.3.4.2019.ES55/401
2019.03.15

1222,1 0021

Oksywie ul.
Bosmańska 51

rozbudowa
pawilonu Osoba fizyczna
handlowego
i
nadbudowa
z
przeznaczeniem
na
część
mieszkalną,
dobudowa
schodów
zewnętrznych
oraz
infrastruktury
budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego
z
infrastrukturą
techniczną

2210, 0012
2213/4 i
2213/2

Cisowa
ul.Morska 401

697 i

0012

Cisowa ul.
Janowska 23

59 RAA 6730.1.29.2019.ES410/13
2019.03.19

budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną –segmentu
zabudowy bliźniaczej(legalizacja)

244 i
162/3

0029

Witomino● linia zabudowy –obow. Przedł.istn.
Leśniczówka ul. linii zab. Dop. się
wysunięcie
Słoneczna 13
przedsionka w na odl. 1,50 od obow.linii
zab. na szer. 2,0m ●wskaźnik p.z. –max
30%● szer. elew. Front.-9,0m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. –max 11,5m ●
geometria dachu: dach płaski

2019.02.18
394 m²

60 RAA 6730.1.30.2019.ES410/13A
2019.03.20

budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną –segmentu
zabudowy bliźniaczej(legalizacja)

243 i
162/3

0029

Witomino● linia zabudowy –obow. Przedł.istn.
Leśniczówka ul. linii zab. Dop. się wycof. Max 50% szer.
Słoneczna 13A elewacji ●wskaźnik p.z. –max 30%●
szer. elew. Front.-9,0m ± 20%● wys.
górnej kraw. elew. –max 11,5m ●
geometria dachu: dach płaski

2019.02.18
381m² ,

58 RAA.6730.1.149.2018.GZ670/23
2019.03.19

nośnika CityBoard Media
Sp. z o.o.

688,
763,
692

● linia zabudowy –nieprzekr.-10m od
kraw,jezdni
ul.Bosmańskiej●wskaźnik
p.z. –nie ust.● szer. elew. front.- szer.
ekranu ok 6m● wys. górnej kraw. elew.
–wys. nosnika łącznie ok 8m● geometria
dachu: nie dotyczy
● linia zabudowy –obow. linii zab. istn.
zabudowy ●wskaźnik p.z. –max 60%●
szer. elew. Front.-19,6m ± 20%● wys.
górnej kraw. elew. –max 8,5m ●
geometria dachu: dach płaski

2018.10.19,
uzup.
2019.01.28
1589m²

2019.01.16
404m²

● linia zabudowy –obow. przedł.linii Zmiana
2018.12.31
zab.istn. na dz. sąsiedniej, przy 07.06.2019 1188m²
ul.Janowskiej 23A, od wsch. nieprzekr. - w zakr.
przedł. linii zab. istn.w obrębie działki, Linii obow.
przy ul.Janowskiej 23 ●wskaźnik p.z. przedł.linii
–max 26%● szer. elew. Front.-od 10,8m zab.istn.
do 16,2m● wys. górnej kraw. Elew. –max Przy
8,2m ● geometria dachu: dach płaski ul.Janowski
ej 23A

61 RAA.6730.2.93.2018.JWK560/24a
2019.03.20

62 RAA.6730.3.3.2019.JWK504/16
2019.03.20

63 RAA.6730.1.148.2018.ES909/26
2019.03.21

zmiana
sposobu Osoba fizyczna
użytkowania
i
przebudowa
lokali
usługowych (lokal nr1 parter, lokal nr 2a piwnica)
na
lokal
mieszkalny z piwnicą
lokatorską
nadbudowa i rozbudowa TS-TRANSPORT
budynku nr ewid. 470 SERVICE Sp. z
(dobudowa do ściany o.o.
zachodniej budynku nr
ewid. 468)

rozbiórka zabudowy
Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

64 RAA.6730.1.145.2018.JWK- nadbudowa,
633/2
przebudowa budynku
2019.03.25
jednorodzinnego

Osoba fizyczna

2226

0010

Chylonia
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
ul.Gniewska 24a i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2018.10.05
uzup.
22.11.2018
996m²

793,
794,
795,
796,
797,
798,
799,
877,
876,
800,
875,
878,
879,
880
555 i
433

0010

Chylonia, ul.
Hutnicza 16

● linia zabudowy –obow. Nie ust.
●wskaźnik p.z. –max 35%● szer. elew.
front.-ok.114 m ● wys. górnej kraw. elew.
–max 16m ● geometria
dachu: dach
płaski

2019.01.17,
31332m²

0019

Mały Kack ul.
Wieluńska 26

2018.12.20
446m²

306 0024

Pustki
Cisowskie, ul.
Bzowa 2

● linia zabudowy –obow. przedł.istn.
linii bud. Przy ul.Wieluńskiej 26, dop. się
wycof. max 50% szer. elewacji
●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew.
front.-10,0m ± 20%● wys. górnej kraw.
elew. –max 7,5m ● geometria
dachu:
dach płaski
● linia zabudowy –obow. Bez zm.
●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew.
front.-bez zm.● wys. górnej kraw. elew.
–przedł. linii okapu budynku na dz.ul.
Bzowa nr 2a - ok. 7,5m ● geometria
dachu: spadek gł.połaci dachu zrównany
ze spadkiem dachu sąsied. ok. 40º

2018.11.29
540m²

Osoba fizyczna
65 RAA.6730.2.102.2018.JWK- nadbudowa części
863/36
2019.03.25 mieszkalnej budynku
mieszkalno-usługowego

240 0022

66 RAA.6730.1.18.2019.KR684/5
2019.03.25

nadbudowa budynku
jednorodzinnego

Osoba fizyczna

2419 0012

67 RAA.6730.2.92.2018.JWK629/14 2019.03.27

budowa budynku
wielorodzinnego z
garażem podziemnym
(rozbiórka istn.
budynku
gospodarczego), dojazd
i przyłącza
budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną
rozbudowa o szyb
dźwigowy osobowy od
północnej strony
budynku

Osoba fizyczna

334 0024

68 RAA.6730.2.87.2018.KR640/dz. 2164
2019.03.28

69 RAA.6730.4.33.2018.JWK504/1A
2019.03.29

70 RAA.6730.1.17.2019.KR97/24
2019.04.01

Orłowo, ul.
Bytomska 36

Cisowa przy ul.
Mylna 5

Pustki Cisowskie
ul. Wiklinowa
14

DEGUTIS Studio 2164 i
Architektury Rafał 2311
Degutis Gdynia

0012

Cisowa
ul.Zbożowa

APARTGYDNIA

0018

Leszczynki
ul.Hutnicza 1A

zmiana sposobu
Osoba fizyczna
użytkowania
jednorodzinnego
budynku mieszkalnego
na budynek mieszkalnousługowy (biura).

148 i
145

1172,1 0030

● linia zabudowy –obow. I nieprzekr. bez
zm. ●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew.
front.-bez zm.● wys. górnej kraw. elew.
–max 12m ● geometria dachu: dach
płaski
● linia zabudowy –obow. i nieprzekr. bez
zm. ●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew.
front.-bez zm.● wys. górnej kraw. elew.
–max 10m ● geometria dachu: dach
płaski

2018.12.03
220m²

2019.01.18
770m²
odwołanie

2018.09.27
396 m²
decyzja
odmowna

● linia zabudowy –nieprzekr.- 7mod gr. z
pasem dr ●wskaźnik p.z. –28%● szer.
elew. front.-16,0m ± 20%● wys. górnej
kraw. elew. –max 15m ● geometria
dachu: dach płaski
● linia zabudowy –obow. Nie ust. ; dla
rozbudowy – nieprzekr. linia zab. - w linii
półn. i zach. gr.dz.nr 145 ●wskaźnik p.z.
–nie ust. ● szer. elew. front.-bez zm.●
wys. górnej kraw. elew. –bez zm. ●
geometria dachu: dach płaski

Wzgórze Św.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Maksymiliana
i zagospodarowania terenu z uwagi na
ul. Ejsmonda 24 charakter zamierzenia

2018.09.07
2675m²

2018.12.21
1579m²

2019.01.30
829 m²

71 RAA.6730.1.10.2019.ES437/37
2019.04.02

nadbudowa i rozbudowa Osoba fizyczna
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

72 RAA 6730.1.24.2019.ES423/8
2019.04.02

rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku
mieszk.
jednorodzinnego
w
zabudowie bliźniaczej
wraz z infrastrukturą
techniczną

797 i
801

0029

73 RAA 6730.1.25.2019.ES423/8
2019.04.02

rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku
mieszk.
Jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

797 i
801

0029

9926 0029

Witomino● linia zabudowy – obow. Istn. z możl.
Leśniczówka ul. wycofania do 2,0m na szer.do 2,0m
Kwiatowa 37
projekt. rozbud. ●wskaźnik p.z. –max
30%● szer. elew. front.- 9,0m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. –max 7 m ●
geometria dachu: dach stromy, kat.
nachyl. 30º- 40º, dwuspad., kalen.
Równol.
Witomino● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
Leśniczówka
linii zab.bud.przy ul. Sadowej 8 i
ul. Sadowa 8
Sadowej 10 ●wskaźnik p.z. –max 32%●
szer. elew. front.- 16 m ± 20% ● wys.
górnej kraw. elew. –max 5,5 m ●
geometria dachu: dach stromy, kat.
nachyl. 12º- 25º, dwuspad./wielosp.,
kalen. równol.
Witomino● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
Leśniczówka
linii zab.bud.przy ul. Sadowej 8 i
ul. Sadowa 8 a Sadowej 10 ●wskaźnik p.z. –max 32%●
szer. elew. front.- 16 m ± 20% ● wys.
górnej kraw. elew. –max 5,5 m ●
geometria dachu: dach stromy, kat.
nachyl. 12º- 25º, dwuspad./wielosp.,
kalen. równol.

2019.01.24
293m²

2019.02.13
504 m²

2019.02.13
504 m²

74 RAA.6730.2.10.2019.KR –
55/116B
2019.04.03

75 RAA.6730.3.47.2018.JWK1079/dz.13
2019.04.04

76 RAA.6730.1.23.2019.ES1081/35
2019.04.04

zespół
budynków TPS Sp. z o.o. DEV 627 i
0018
mieszkalnych
22 Sp. K., Sopot 206,
wielorodzinnych;
608,
610,
infrastruktura
techniczna
i
625,
komunikacyjna, parking
626,611
, 612,
o pow. nie większej niż
5000m2;
mur
613,
oporowy
628,
629,
630,
632,
633,
634,
635,
636,
637,
638,
639,
640,
641,
642,
645
rozbudowa budynku
Robotnicza
13 0020
usługowego o
Spółdzielnia
powierzchnię handlową Mieszkaniowa im.
(połączenie dwóch
Komuny Paryskiej
istniejących na
Gdynia
nieruchomości
budynków usługowych).

Leszczynki ul.
Morska 116B

● linia zabudowy – obow.
nie
ust.●wskaźnik p.z. –max 30%● szer.
elew. front.- 50 m ± 20% ● wys. górnej
kraw. elew. –max 16 m ● geometria
dachu: dach płaski

2019.01.25
8719 m²

Obłuże ul.
Podgórska

● linia zabudowy – obow. nie ust.
Nieprzekr.-równol. do ul. Podgórskiej w
odl.6m krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z.
–max 48%● szer. elew. Front.- 42 m ±
20% ● wys. górnej kraw. elew. –równa
wys.sąsiednich
bud.na
działce
●
geometria dachu: dach płaski

2018.10.01
1371 m²

zmiana sposobu
użytkowania części
budynku
jednorodzinnego na
pomieszczenia
usługowe ( biuro)

Mały Kack ul. nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Grodzieńska 35 i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

Osoba fizyczna

3707 , 0019
3703,

2019.02.04
541 m²

77 RAA 6730.1.28.2019.ES417/5
2019.04.04

budowa budynku
Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

854 i
866

0029

Witomino● linia zabudowy – obow. 5,0m od gr.dz.
Leśniczówka ul. ozn.literami CD. Dop. się wycof. do
Krótka 5
50% szer.elew. front. ●wskaźnik p.z.
–max 32%● szer. elew. Front.- 12 m ±
20% ● wys. górnej kraw. elew. –max
5m● geometria dachu: stromy dwuspad.,
kat. nachyl. 30º- 40º, kalen. równol.

2019.02.18
540 m²

78 RAA.6730.1.7.2019.ES1006/2
2019.04.05

rozbudowa i nadbudowa Osoba fizyczna
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

1344 i
1342

0025

Redłowo ul.
Powstania
Wielkopolskiego
2

2019.01.18
463m²

79 RAA.6730.1.27.2019.ES311/66
2019.04.05

rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

433 i
439

0025

budowa
budynku Osoba fizyczna
80 RAA.6730.1.32.2019.ES424/9
2019.04.05 jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

675 i
640

0029

● linia zabudowy –obow. przedł. istn.
linii zab. , dop. się możl.wycof.lica ściany
elew.front. do 3m na max 50% szer.
elew.●wskaźnik p.z. – max 27%● szer.
elew. Front.-12,0m± 20% ● wys. górnej
kraw. elew. Max 12,3m ● geometria
dachu: dach płaski
Redłowo ul.
● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Kopernika 66
zab.bud. przy ul. Kopernika 68. Dop. się
wycof.do 3,0m max 50% szer. elewacji
frontowej ●wskaźnik p.z. –max 29%●
szer. elew. front.- 14m ± 20%● wys.
górnej kraw. elew. –max 8,5m ●
geometria dachu: dach płaski
Witomino● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
Leśniczówka ul. linii zab. w odl.6,0m od pkt. A działki
Wąska 9
wyzn. prostopadle do gr. AB ●wskaźnik
p.z. –max 32%● szer. elew. front.-10m ±
20%● wys. górnej kraw. elew. –max
3,5m ● geometria dachu: stromy
dwuspad./czterosp., kat. nachyl. 30º- 40º,
kalen. Prostop..

2019.02.15
771 m²

2019.02.26
510m²

81 RAA.6730.2.4.2019.ES1016/21
2019.04.08

budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

699 ,
698 i
728

0025

Redłowo ul.
● linia zabudowy – obow. przedł.
Ruchu Oporu 21 istn.linii zab.na działce przy ul. Ruchu
i 21A
Oporu 23 -6,0m od gr. dz.ozn.CD ;dop.
się możl.wycof.lica ściany elew.front. do
3m na max 50% szer. elew ●wskaźnik
p.z. –max 24%● szer. elew.front.- 12.3m
± 20%● wys. górnej kraw. elew. –max
8,75m ● geometria dachu: dach płaski

2019.01.09
625 m²
odwołanie

nadbudowa
ganku Osoba fizyczna
82 RAA.6730.1.4.2019.GZ1065/2
2019.04.09 wejściowego
oraz
rozbudowa
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
w
zabudowie szeregowej

3192,
3191,

0014

2019.01.15
439 m²

83 RAA.6730.1.45.2019.ES421/5
2019.04.15

697

0029

Dąbrowa przy ul. ● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Dziurawcowa 2 zab.istn. przedsionków w bud.przy
ul.Dziurawcowej 2-16 ●wskaźnik p.z.
–max 32%● szer. elew. front.- od 6,5m
do 10,0m● wys. górnej kraw. elew.
–przedł.wys. górnej krawędzi elewacji
frontowej bud.istn.● geometria dachu:
geometria dachu projekt.rozbudowy w
nawiązaniu do geometrii dachu budynku
istn.
Witominonie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Leśniczówka ul. i zagospodarowania terenu z uwagi na
Polna 5
charakter zamierzenia

1309

0024

Pustki
Cisowskie, ul.
Skarbka 15

2019.01.18
640m²

84 RAA.6730.1.6.2019.JWK604/15
2019.04.16

zmiana sposobu użytk. Osoba fizyczna
pomieszczenia
gospodarczego
w
budynku mieszk. Na
pomieszczenie
usługowe – gabinet
kosmetyczny
rozbudowa, nadbudowa Osoba fizyczna
części
budynku
jednorodzinnego o jedną
kondygnację

● linia zabudowy – obow. bez zm. dop.
się możl. wycof.lica ściany elewacji front.
max 30% szer. ●wskaźnik p.z. –max
23%● szer. elew. front.-bez zm. ● wys.
górnej kraw. elew. - wyrównanie wys.do
górnej krawędzi elewacji dwukond.części
bud. ● geometria dachu: dach płaski

2019.03.13
599 m²

85 RAA.6730.1.42.2019.GZ883/3A
2019.04.16

rozbudowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego
w
zabudowie bliźniaczej

2098

0019

Mały Kack ul.
Grażyny 3A

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. Istn. przy ul. Grażyny 3 i 3A, dop.
się możl. wycof.lica ściany elewacji front.
max 50% szer. ●wskaźnik p.z. –max
34%● szer. elew. front.-od 9,6m do
14,4m● wys. górnej kraw. elew. - przedł.
wys. górnej krawędzi elewacji frontowej
budynku przy ul.Grażyny 3 ● geometria
dachu: dach płaski

2019.03.08
440m²

86 RAA.6730.1.50.2019.GZ1220/11
2019.04.17

budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego
z
infrastrukturą
techniczną

538 i
544

0014

Dąbrowa ul.
● linia zabudowy – obow. Przedł.linii
Pomianowskiego zab.istn. przy ul.Pomianowskiego 13-15
(w odl.8,0m od linii rozgraniczającej
ul.Pomianowskiego
i
Bielińskiego)
●wskaźnik p.z. –max 20%● szer. elew.
front.-od 10,8m do 16,2m● wys. górnej
kraw. elew. –max 4,5m ● geometria
dachu: dach stromy dwuspad./wielosp.,
kat.
nachyl.
40º
45º,
kalen.
równol./prostop., wys. kalen. Max 9m

2019.03.19
622 m²

87 RAA.6730.1.41.2019.ES562/8
2019.04.18

rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
istniejącej i budowa
budynku
mieszk.
jednorodzinnego
dwulokalowego
w
zabudowie szeregowej
wraz
z
infrastrukturą

1949,
1948 i
1947,
1941,
1946

0010

Chylonia ul.
Krzywa 8

2019.03.07
290 m²

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.bud. przy ul. Krzywej 16 ;nieprzekr.przedł.linii zab. Bud. przy ul. Krzywej 6.
Dop.się
wycof.
do
3,0m
max
50%szer.elewacji ●wskaźnik p.z. –max
36%● szer. elew. front.-10m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. –do wys. gzymsu
lub attyki bud. przy ul. Krzywej 16 ●
geometria dachu: dach płaski

88 RAA.6730.1.21.2019.GZ535/10
2019.04.23

rozbudowa
oraz Osoba fizyczna
nadbudowa
budynku
mieszk.
jednorodz.podniesienie
ścian
poddasza
nieużytkowego w celu
uzyskania
kond.
mieszkalnej), budowa
garażu wolno stojącego

3101

0010

Chylonia ul.
Helska 10

89 RAA.6730.1.34.2019.GZ1026/7
2019.04.23

budynek
mieszkalny Osoba fizyczna
jednorodzinny
–
legalizacja

2355

0019

Mały Kack ul.
Grenadierów 7

90 RAA.6730.3.57.2018.JWK1007/7
2019.04.25

przebudowa i zmiana JANAT Jarosław
funkcji części budynku Żmudziński
z funkcji technicznej
(kotłownia) na funkcję
usługową

1023
1021

0025

budowa
budynku Osoba fizyczna
91 RAA.6730.2.19.2019.GZ412/8
2019.04.29 mieszkalnego
wielorodzinnego
z
usługami
(
biura,
gabinety
lekarskie,
szkoły językowe, itp.),
halą garażową oraz
infrastrukturą
techniczną

305 ,
0029
308/2 i
221,
309,
310/2,
308/1

● linia zabudowy – obow. przedłużenie
linii zabudowy istniejącej przy ul.Helskiej
8-16 ●wskaźnik p.z. –max 50%● szer.
elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw.
elew. –max 10m , garaż max 3m●
geometria dachu: dach płaski

2019.02.07
432 m²

● linia zabudowy –przedłużenie linii
zabudowy działki przy ul.Grenadierów
11, w odległości 6,0m od linii
rozgraniczającej
ul.Grenadierów
●wskaźnik p.z. –max 18%● szer. elew.
Front.-od 9,6m do 14,4m● wys. górnej
kraw. elew. –max 6,5m ● geometria
dachu: dach płaski
Redłowo, ul.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Cylkowskiego 7 i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.02.27
924m²

Witomino● linia zabudowy –obow. przedł.linii
Leśniczówka ul. zab.istn. na dz. sąsiedniej, przy
Hodowlana 8
ul.Pionierów 6-10 , od ul.Hodowlanej.
nieprzekr. -przedł. linii zab. Istn. przy
ul.Hodowlanej 12 i 6; dop. się możl.
wycof.lica ściany elewacji front. max 30%
szer. ●wskaźnik p.z. –max 24%● szer.
elew. Front.-od 8,8m do 13,2m● wys.
górnej kraw. Elew. –max 9,3m ●
geometria dachu: dach płaski

2019.02.11
598 m²

2018.10.30
uzup.24.12.20
18
1558m²

budowa
budynku Osoba fizyczna
92 RAA.6730.2.20.2019.GZ412/8
2019.04.29 mieszkalnego
wielorodzinnego z halą
garażową
oraz
infrastrukturą
techniczną

305 ,
0029
308/2 i
221,
309,
310/2,
308/1

Witomino● linia zabudowy –obow. przedł.linii
Leśniczówka ul. zab.istn. na dz. sąsiedniej, przy
Hodowlana 8
ul.Pionierów 6-10 , od ul.Hodowlanej.
nieprzekr. -przedł. linii zab. Istn. przy
ul.Hodowlanej 12 i 6; dop. się możl.
wycof.lica ściany elewacji front. max 30%
szer. ●wskaźnik p.z. –max 24%● szer.
elew. Front.-od 8,8m do 13,2m● wys.
górnej kraw. Elew. –max 9,3m ●
geometria dachu: dach płaski
Redłowo ul.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Bohaterów
i zagospodarowania terenu z uwagi na
Starówki
charakter zamierzenia
Warszawskiej 6

2019.02.11
598 m²
odwołanie

93 RAA.6730.3.20.2019.ES1010/6
2019.05.07

zmiana sposobu
użytkowania sklepu
mięsnego na mała
gastronomię (pizza)

Osoba fizyczna

599 0025

94 RAA.6730.1.39.2019.ES511/6
2019.05.07

rozbudowa i nadbudowa Osoba fizyczna
budowa budynku
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

335,336 0018
,337 i
325

Leszczynki ul.
Geskiego 6

● linia zabudowy – po istn.obrysie,
dop.się wycof.do 3,0m max 50%
szer.elewacji
●wskaźnik p.z. –max
33%● szer. elew. front.- 13,0m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. –jak bud. przy
ul. Geskiego 8 tj. do 6,5m do przecięcia
okapu dachu ze ścianą bud. ● geometria
dachu: dach stromy dwuspad., kat.
nachyl. 33º, kalen. równol. Kąt nach.
dachu jak również wys.bud. - jak w
bud.przy ul. Geskiego 8

2019.03.06
653m²

95 RAA.6730.3.62. 2018.KR840/dz.1435
2019.05.08

zespół budynków
handlowo –
usługowych, parking
ogólnodostępny,
infrastruktura
techniczna i obsługa
komunikacyjna

1435 i
1703

Redłowo ul.
Powstania
Styczniowego

● linia zabudowy – obow.-9,5 m od
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. –max
28% do części dz.● szer. elew. front.13,0m ± 20%● wys. górnej kraw. elew.
–max 10,5m ● geometria dachu: dach
płaski

2018.11.20
1486m²
odwołanie

Gmina Miasta
Gdyni

0025

2019.04.15
395 m²

96 RAA.6730.2.27.2019.GZ953/140
2019.05.08

zabudowa tarasu w Osoba fizyczna
budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, lokal
nr 43

97 RAA.6730.3.12.2019.ES748/13A
2019.05.08

zmiana sposobu
użytkowania warsztatu
na potrzeby przychodni
lekarskiej:pomieszczeni
a administracyjne i
gabinet lekarski wraz z
infrastrukturą

98 RAA.6730.4.4.2019.KR55/493A
2019.05.09

automatyczna myjnia
Osoba fizyczna
samochodowa, infrastruktura
techniczna i
komunikacyjna
rozbudowa oraz
Osoba fizyczna
przebudowa
jednorodzinnego
budynku mieszkalnego

1598 i 0012
1594,
1591,
1597 ,
1607
1654 0014

Osoba fizyczna
rozbiórka zabudowy
istniejącej i budowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

1344 i
1342

99 RAA.6730.1.26.2019.KR1068/87
2019.05.10

100 RAA.6730.1.43.2019.ES1006/2
2019.05.10

N.Z.O.Z.
przychodnia
Lekarska „Obłuże
Leśne”, Gdynia

992 0014

464 i
462

0020

0025

Dąbrowa ul.
Rdestowa 140

● linia zabudowy – obow. bez zm.
●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew.
front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.
–bez zm.● geometria dachu: dach płaski

2019.04.05
2107 m²

Obłuże ul.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Kuśnierska 13A i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.03.18
335 m²

Cisowa ul.
Morska 493A

2019.02.20
1767m²

● linia zabudowy – min 19 m od gr. dz. z
ul. Morską ●wskaźnik p.z. –max 23%●
szer. elew. front.- max 14m ● wys. górnej
kraw. elew. –max 6m● geometria dachu:
dach płaski
Dąbrowa ul.
● linia zabudowy – obow.6 m od gr. dz.z
Miętowa 87
pasem dr.oraz 3 m od gr. dz.z zatoką
postojową; ●wskaźnik p.z. –max 27%●
szer. elew. front.- max 7m ● wys. górnej
kraw. elew.do okapu –max 8,5m●
geometria dachu: dach stromy dwusp.,
kat. nachyl. 30º-35º, dwuspad., kalen.
Równol.
Redłowo ul.
● linia zabudowy – obow.5,0m od pkt D
Powstania
ozn. na granicy działki. dop.się wycof.do
Wielkopolskiego 3,0m
max
50%
szer.elewacji
2
●wskaźnik p.z. –max 27%● szer. elew.
front.- 12,0m ± 20%● wys. górnej kraw.
elew. –max 13,0m ● geometria dachu:
dach płaski

2019.02.11
660m²

2019.03.08
463m²

101 RAA.6730.3.5.2019.KR670/14
2019.05.10

102 RAA 6730.1.47.2019.ES604/80
2019.05.14

budynek mieszkalnoOsoba fizyczna
usługowy (pralnia) oraz
budynek usługowosocjalny dla potrzeb
pralni, łącznik
podziemny,
infrastruktura
techniczna i obsługa
komunikacyjna.
budowa budynku
Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna
103 RAA.6730.3.17.2019.JWK- zmiana funkcji części
301/30
budynku (lokal nr 4) z
2019.05.14
usług zdrowia (gabinet
stomatologiczny) na
lokal mieszkalny
rozbiórka
zabudowy Osoba fizyczna
104 RAA.6730.1.38.2019.ESistniejącej i budowa
884/33A
2019.05.15
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą

666,
667 i
813

0012

Cisowa ul.
Janowska 14

● linia zabudowy – obow.-10 m od
krawędzi
jezdni
ul.
Janowskiej
●wskaźnik p.z. –max 40%● szer. elew.
front.- 14,0m ± 20%● wys. górnej kraw.
elew. – max 10,5m ● geometria dachu:
dach płaski

2019.02.08
1074m²

1459 i
1460,
1487

0024

Pustki Cisowskie ● linia zabudowy – obow. przedłużenie
ul. Skarbka 80 istniejącej linii zabudowy. Dop. się
wycof. do 50% szer.elew. front.
●wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew.
front.- 13 m ± 20% ● wys. górnej kraw.
elew. –max 9m● geometria dachu:
stromy dwuspad., kat. nachyl. 42º,
kalen. równol.
Wzg. Św.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Maksymiliana
i zagospodarowania terenu z uwagi na
ul. Wachowiaka charakter zamierzenia
30

2019.03.15
696m²

Mały Kack ul.
Witolda 33A

2019.03.06
353m²

1500 0030

1912 i
1978

0019

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. Bud.na działce bliźniaczej. Dop. się
wycof.do 3,0m max 50% elewacji
frontowej ●wskaźnik p.z. –max 37%●
szer. elew. front.- 9,0m ± 20%● wys.
górnej kraw. elew. –max 5 m i 9, 0m dla
dachu płaskiego● geometria dachu: dach
płaski i stromy, kat. nachyl. 45º,
dwuspad., kalen. Równol.

2019.04.01
726 m²

105 RAA.6730.3.11.2019.ES504/dz.311 i 307
2019.05.15

hala magazynowa o ROAN Ship
pow.
2300m2
dla Chandler Bogdan
składowania materiałów Dyguś, Gdynia
z wyjąt. materiałów
niebezp.,
wraz
z
częścią
socjalną
i
infrastr. techniczną

307,
311 i
306

0012

Cisowa ul.
Hutnicza

106 RAA.6730.213.2017.KR1128/57
2019.05.16

budowa
zespołu Osoba fizyczna
budynków
jednorodzinnych
w
zabudowie szeregowej,
infrastruktura
techniczna

1145 i
1142

0027

Wielki Kack
● linia zabudowy – obow. 8 m od zach. gr.
ul.Gryfa
dz. ●wskaźnik p.z. –max 26%● szer.
Pomorskiego 57 elew. Front.- 11 m ± 20% ● wys. górnej
kraw. Elew. –max 6,,5 m ● geometria
dachu: dach stromy, kat. nachyl. 40º,
dwuspad., kalen. Prostop.

2017.05.29
1548 m²
zawieszenie,
odwołanie

107 RAA.6730.461.2017.WGN1013/5
2019.05.20

rozbiórka
istniejącej Gmina Miasta
zabudowy i budowa Gdyni
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z
niezbędną infrastrukturą

574 i
568,
546,
572

0025

Redłowo ul.
Zbigniewa
Herberta 5

2017.11.20
1177 m²
decyzja
odmowna

108 RAA.6730.1.58.2019.GZ1045/1
2019.05.20

rozbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego

1268 0011

ChwarznoWiczlino ul.
Herkulesa 1

2019.04.03
455 m²

109 RAA.6730.2.21.2019.ES1000/16
2019.05.20

rozbudowa i nadbudowa Osoba fizyczna
budynku
jednorodzinnego wraz
ze zmianą jego
klasyfikacji na budynek
wielorodzinny, oraz
infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna

1584 i
1583,
1590

0025

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

●
linia
zabudowy
–
obow.bez
zm.●wskaźnik p.z. –max 24%● szer.
elew. Front.- bez zm● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. wys. górnej kraw. elewacji
front. bud.istn. ● geometria dachu: dach
płaski
Redłowo ul.
● linia zabudowy – 6,0m od granicy
Kombatantów 16 działki (ozn. AB), ●wskaźnik p.z. –max
32%● szer. elew. Front.- 18 m ± 20% ●
wys. górnej kraw. elew. –max 10 m●
geometria dachu: płaski,Dop. się możl.
usyt. w poz.dachu, części mieszkalnej o
pow max 20%
pow. zab., usyt.w
odl. max. 16,0m od gr.dz.AB

2019.03.12
707 m²

2019.03.01
622 m²

110 RAA.6730.3.9.2019.ES907/5
2019.05.20
111 RAA.6730.3.13.2019.JWK820/238
2019.05.20

zmiana sposobu
Osoba fizyczna
użytkowania lokalu
usługowego na garaż
Osoba fizyczna
zmiana funkcji części
budynku (lokal na
parterze) z funkcji usług
handlu na funkcję
usługową
gastronomiczną

112 RAA.6730.3.14.2019.JWK90/19
2019.05.20

zmiana funkcji części Osoba fizyczna
budynku (lokal nr 17) z
usług handlu na usługi
oświaty (przedszkole)

739

113 RAA.6730.456.2017.WGN985/6
2019.05.21

zmiana
sposobu Osoba fizyczna
użytkowania budynku
mieszkalnego
na
budynek
usługowomieszkalny,
rodzaj
usług – przedszkole,
wraz
z
niezbędną
infrastrukturą
zmiana sposobu użytk. KATMET-GA
pomieszczenia
Anna Kawiak,
magazyn.
w
bud. Gdynia
usługowym na skup,
magazynowanie
i
przetwarzanie odpadów
innych
niż
niebezpieczne,
tj.
zużytych katalizatorów
oraz zużytego sprzętu
elektrycznegi
i
elektronicznego.
Infrastr.
techn.
i

1629,
1628 i
1623

114 RAA.6730.3.10.2019.KR502/91
2019.05.21

723 0019

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia
Orłowo Al.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Zwycięstwa 238 i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.02.22
281 m²

0030

Wzg. Św.
Maksymiliana
ul. Reja 19

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.03.21
647 m²

0012

Cisowa ul.
Fińska 6

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2017.11.15
420 m²
odwołanie

Chylonia ul.
Pucka 91

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.03.08
3995 m²

1803 0022

438,
0010
448 i
77, 420
439

Mały Kack ul.
Piotrkowska 5

2019.03.19
788m²

115 RAA.6730.47.2014 JWK408/47A
2019.05.22

Legalizacja - rozbudowa Osoba fizyczna
i nadbudowa budynku
usługowo-mieszkalnego
o:
część
dwukondygnacyjną
mieszkalną:
pomieszczenie
gospodarcze i garaż na I
kondygnacji oraz lokal
mieszkalny
na
II
kondygnacji - od ul.
Hodowlanej; - część
jednokondygnacyjną
usługową (gastronomia)
od
ul.
Chwarznieńskiej;
część
jednokondygnacyjną
gospodarczą (dla funkcji
mieszkalnej)
pomieszczenie
gospodarcze od zaplecza
działki zmiana funkcji
z
budynku
usług
rzemiosła na budynek o
funkcjach: mieszkalnej,
zamieszkania
zbiorowego (wynajem
pokoi gościnnych z
łazienkami),
usług
gastronomii

116,
115/1,
115/2,
140,
141

0029

WitominoLeśniczówka ul.
Chwarznieńska
47A

● linia zabudowy –obow. linia równol. do
ul.Chwarznieńskiej zgodnie z linią
zabudowy budynków sąsiadujących – t.j.
w odl. ok. 8m od gr. dz. dr.
ul.Chwarznieńskiej - dla dobudowanej
parterowej części gastron.: nieprzekr.linia
zab. - linia równoległa do ul.
Chwarznieńskiej w odl. 8m od kraw.
jezdni ●wskaźnik p.z. –max 35%● szer.
elew. front.-do 18m● wys. górnej kraw.
elew. –istn. ok 11m ● geometria dachu:
dach stromy istn.

2014.02.11
832 m²
ponowne
rozpatrzenie

116 RAA.6730.1.63.2019.ES694/dz.2578/15 2019.05.22

Osoba fizyczna
budowa budynku
jednorodzinnego wraz z
tymczasową studnią i
tymczasowym
zbiornikiem
bezodpływowym na
ścieki

2578/15 0011
i 2578/8

117 RAA.6730.3.64.2018.JWK408/47
2019.05.22

rozbudowa od strony
Osoba fizyczna
południowej budynku
usługowego
(rzemieślniczo
–handlowego) o część
mieszkalną
budowa zadaszenia nad Spółdzielnia
pasażem handlowym
Mieszkaniowa
„KARWINY”,
Gdynia

117 0029

118 RAA.6730.4.7.2019.ES990/17A
2019.05.22

755/2

0017

ChwarznoWiczlino ul.
Wiczlińska

● linia zabudowy – 6,0m od gr.działki
(ozn. AB),dop. się wycof. do 6,0m na
50% elewacji front. ●wskaźnik p.z. –max
23%● szer. elew. front.- 16,5 m ± 20% ●
wys. górnej kraw. Elew. –max 9,0m ●
geometria dachu: dach stromy, kat.
nachyl. 30º-40º, dwuspad/wielosp., kalen.
równol/prostop.

2019.03.29
1009 m²

Witomino
Leśniczówka ul.
Chwarznieńska
47

● linia zabudowy – istn. ●wskaźnik p.z.
–max 42%● szer. elew. front.- istn. ●
wys. górnej kraw. elew. –istn.● geometria
dachu: dach płaski

2018.12.05,
uzup.
30.01.2019
320 m²

Karwiny ul.
Korzenna 17A

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik
p.z. –bez zm.● szer. elew. front.- bez zm.
● wys. górnej kraw. elew. –max 4,6m●
geometria dachu: dach płaski, Dop. się
dach w kształcie „kolebki”.

2019.04.12
uzup.
02.05.2019
670 m²

● linia zabudowy – 6,0m od gr.działki
(ozn. AB),dop. się wycof. do 6,0m na
50% elewacji front. ●wskaźnik p.z. –max
23%● szer. elew. front.- 16,5 m ± 20% ●
wys. górnej kraw. Elew. –max 9,0m ●
geometria dachu: dach stromy, kat.
nachyl. 30º-40º, dwuspad/wielosp., kalen.
równol/prostop.

2019.04.12
1109 m²

budowa budynku
Osoba fizyczna
119 RAA.6730.1.65.2019.ES694/dz.2578/12 2019.05.24 jednorodzinnego wraz z
tymczasową studnią i
tymczasowym
zbiornikiem
bezodpływowym na
ścieki

2578/12 0011
i 2578/8

ChwarznoWiczlino ul.
Wiczlińska

nadbudowa i zmiana
120 RAA.6730.3.7.2019.JWK600/61
2019.05.24 sposobu użytkowania
budynku, z garażu na
funkcję usług handlu,

2557,
2556,
2559,
2558

Chylonia przy
ul. Chylońskiej
61,

Osoba fizyczna

0010

2019.02.08
292 m²
decyzja
odmowna

121 RAA.6730.3.19.2019.ES408/19
2019.05.24

rozbiórka garażu,
Osoba fizyczna
rozbudowa i nadbudowa
budowa budynku
mieszkalnego o część
mieszkalno – usługową
oraz infrastruktrę
techniczną. Część
usługowa przeznaczona
na pracownię
projektową, salon
ekspozycji mebli i
sprzętu kuchennego

133/2 i 0029
50

WitominoLeśniczówka ul.
Chwarznieńska
19

● linia zabudowy – po istn. obrysie,
dop.się wycof. rozbud.części budynku
●wskaźnik p.z. –max 27%● szer. elew.
front.- 12 m ± 20% ● wys. górnej kraw.
elew. –jak bud. przy ul. Chwarznieńskiej
17/17A do 10,0m ● geometria dachu:
płaski

2019.04.01
880 m²

122 RAA.6730.1.53.2019.GZ1003/59
2019.05.27

zmiana sposobu
Osoba fizyczna
użytkowania
pomieszczeń garażu na
funkcję mieszkalną w
budynku mieszkalnym
jednorodzinnym

950,
949,
943

0025

Redłowo ul.
Wiosny Ludów
59

nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
i zagospodarowania terenu z uwagi na
charakter zamierzenia

2019.03.26
488 m²

Osoba fizyczna
123 RAA.6730.1.135.2018.GZ- rozbudowa budynku
304/1B
2019.05.30 mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej,
zmiana sposobu
użytkowania poddasza
nieużytkowego na
funkcję mieszkalną

309 i
310

0025

Redłowo
ul.Hallera 1B

● linia zabudowy – przedłużenie linii
zabudowy istniejącej przy ul. Hallera 1-5 ,
dop.się wycof. ●wskaźnik p.z. –max
22%● szer. elew. Front.- 7,5 m ± 20% ●
wys. górnej kraw. elew. –istn. ●
geometria dachu: bez zm.

2018.11.08
uzup.
17.04.2019
460 m²

Osoba fizyczna
124 RAA.6730.1.136.2018.GZ- rozbudowa budynku
304/1A
2019.05.30 mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej,
zmiana sposobu
użytkowania poddasza
nieużytkowego na
funkcję mieszkalną
rozbudowę budynku
Spedman Global
125 RAA.6730.3.21.2019.GZbiurowego
Logistics Sp. z o.o.
1011/13
2019.05.30
126 RAA.6730.2.11.2018.JWK- nadbudowa budynku Osoba fizyczna
833/50
03.06.2019 wielorodzinnego od
strony południowowschodniej
(powiększenie
istniejącego lokalu
mieszkalnego nr 3)
127 RAA.6730.2.11.2019.JWK907/23
03.06.2019

budynek mieszkalny
wielorodzinny,
infrastruktura
techniczna

311 0025

Redłowo
ul.Hallera 1A

643 0025

Redłowo
ul.Korczaka 13

1736

VERONI Sp. z o.o. 514

0022

Orłowo ul.
Świerkowa 50

0019

Mały Kack, ul.
Piotrkowska 23

● linia zabudowy – przedłużenie linii
zabudowy istniejącej przy ul. Hallera 1-5 ,
dop.się wycof. ●wskaźnik p.z. –max
22%● szer. elew. Front.- 7,5 m ± 20% ●
wys. górnej kraw. elew. –istn. ●
geometria dachu: bez zm.

2018.11.08
uzup.
17.04.2019
485m²

2019.04.12
650m²
decyzja
odmowna
2018.01.29
322m²
decyzja
odmowna

● linia zabudowy – obow.-kontynuacja
linii
zab.na
dz.sąsiednich
(ul.
Piotrkowska 21, 23) - t.j. w odległości ok.
8m od zewn. kraw.jezdni ul. Piotrowskiej
z dop. możl.wysunięcia części elewacji
front. (do 50% szer.) na odl. do 6m od
zewn. kraw.jezdni ul. Piotrowskiej
●wskaźnik p.z. –max 31% do części dz.●
szer. elew. Front.- max 12,2m ● wys.
górnej kraw. elew. –przedł. górnej
kraw.attyki bud. Przy ul. Piotrkowskiej 25
● geometria dachu: dach płaski

2019.02.15
632 m²

128 RAA.6730.4.10.2019.ES55/511
2019.06.03

reklama wolnostojąca o MARGO HD
wym. tablicy 4,32m x Kuźmiccy SP.J.,
2,92m i całkowitej
Gdańsk
wysokości do 13,0m;
pylon reklamowy o
wymiarach 1,5m x 6,0m

129 RAA.6730.1.16.2019.KR899/18
2019.06.04

rozbudowa budynku
Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego,
zmiana sposobu
użytkowania
pomieszczeń
gospodarczych na
mieszkalne, zadaszenie
przedsionka oraz taras
na dachu garażu

130 RAA.6730.2.35.2019.ES422/7
2019.06.04

budynek mieszkalny
Osoba fizyczna
wielorodzinny z częścią
usługową (gabinet
medyczny, kancelaria
prawna, sklep
spożywczy o pow.
poniżej 2000m2) wraz z
infrastrukturą
techniczną

869 i
819

131 RAA.6730.1.48.2019.GZ886/11
2019.06.10

budowa dwóch
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej
wraz z infrastrukturą
techniczną

1436 i
1439

Osoba fizyczna

1571

0012

Cisowa
ul.Morska 511

● linia zabudowy – obow.-nie ust.
●wskaźnik p.z. -nie ust.● szer. elew.
front.- do 4,32m; szerokość pylonu
reklamowego do 1,50m ● wys. górnej
kraw. elew. –max 13m ● geometria
dachu: nie dot.

2019.05.14
2237 m²

1517 0019

Mały Kack ul.
Łowicka 18

● linia zabudowy – obow.-bez zm.,
nieprzekr.-dla wysunięcia części elewacji
frontowej w stronę ul. Łowickiej – w linii
zabudowy przedsionka, min 6 m od
krawędzi jezdni; ●wskaźnik p.z. –max
26%● szer. elew. front.- bez zm.● wys.
górnej kraw. elew. –bez zm. ● geometria
dachu: płaski

2019.01.30
719m²

0029

Witomino● linia zabudowy – obow.-6,0m od
Leśniczówka ul. krawędzi jezdni ul. Łąkowej Dop. się
Łąkowa 7
wycof. do 3,0m max 50% szerokości
elewacji frontowej ●wskaźnik p.z. –max
34% do części dz.● szer. elew. Front.14,6m ± 20%● wys. górnej kraw. elew.
–max 7,0m ● geometria dachu: stromy
dwusp., kat. nachyl. 35º, kalen. równol. z
dop.lukarn

2019.05.14
521m²

0019

Mały Kack ul.
Sochaczewska
11

2019.03.18
502m²

● linia zabudowy – obow. przedł.linii
istn.zab. przy ul.Sochaczewskiej 9-9A
●wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew.
Front.- 9,2m-13,8m ● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. Wys. górnej krawędzi
elewacji front.bud.przy ul.Sochaczewskiej
9-9A – do 6m● geometria dachu: dach
stromy,kat. nachyl. 30º, dwuspad., kalen.
równol.

132 RAA.6730.1.68.2019.GZ1070/dz.1996
2019.06.10

budowa
dwóch Osoba fizyczna
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych
w
zabudowie bliźniaczej
wraz z infrastrukturą
techniczną

1996 i
1994

0014

133 RAA.6730.1.69.2019.GZ1070/dz.1996
2019.06.10

budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z
infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna

1996 i
1994

0014

134 RAA.6730.1.70.2019.GZ1070/dz.1996
2019.06.10

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z
infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna

1996 i
1994

0014

135 RAA.6730.1.71.2019.GZ1070/dz.1996
2019.06.10

budowa dwóch
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej
wraz z infrastrukturą
techniczną

M3 Development
Sp. z o.o. S.K.,
Sopot,

1996 i
1994

0014

Dąbrowa przy ul. ● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Nagietkowa
istn.zab. przy ul.Nagietkowej 75E
●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew.
front.- max 14,0m ● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. Wys. górnej krawędzi
elewacji front.bud.przy ul.Nagietkowej
75E – do 8,6m● geometria dachu: dach
stromy,kat. nachyl. 27º, wielospad., kalen.
równol/prostop.
Dąbrowa przy ul. ● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Nagietkowa
istn.zab. przy ul.Nagietkowej 75E
●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew.
front.- max 14,0m ● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. Wys. górnej krawędzi
elewacji front.bud.przy ul.Nagietkowej
75E – do 8,6m● geometria dachu: dach
stromy,kat. nachyl. 27º, wielospad., kalen.
równol/prostop.
Dąbrowa przy ul. ● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Nagietkowa
istn.zab. przy ul.Nagietkowej 75E
●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew.
front.- max 14,0m ● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. Wys. górnej krawędzi
elewacji front.bud.przy ul.Nagietkowej
75E – do 8,6m● geometria dachu: dach
stromy,kat. nachyl. 27º, wielospad., kalen.
równol/prostop.
Dąbrowa przy ul. ● linia zabudowy – obow. przedł.linii
Nagietkowa
istn.zab. przy ul.Nagietkowej 75E
●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew.
front.- max 14,0m ● wys. górnej kraw.
elew. –przedł. Wys. górnej krawędzi
elewacji front.bud.przy ul.Nagietkowej
75E – do 8,6m● geometria dachu: dach
stromy,kat. nachyl. 27º, wielospad., kalen.
równol/prostop.

2019.04.15
408m²

2019.04.15
408 m²

2019.04.15
408 m²

2019.04.19
408 m²

136 RAA.6730.1.82.2019.ES904/dz.148
2019.06.10

budowa budynku
Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

137 RAA.6730.1.44.2019.ES1017/5
2019.06.11

Rozbiórka budynku
Osoba fizyczna
istniejącego i budowa
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej.

138 RAA.6730.2.16.2019.KR820/214
2019.06.11

budynek mieszkalny,
wielorodzinny, z
funkcją usługową w
parterze

Osoba fizyczna

1540, 0022
1541 i
1542,21
80

Orłowo
al.Zwycięstwa
214

● linia zabudowy – obow. w linii rozgran.
al. Zwycięstwa tj. ok. 14 m od krawędzi
jezdni al. Zwycięstwa; dop.się uskoki w
elewacji frontowej o głęb.max1,5 m na
max 50% dł. elewacji front.●wskaźnik
p.z. –max 37%● szer. elew. Front.- 12,5m
± 20%● wys. górnej kraw. elew. –max
12,0 m, dal zabudowy wolnost. max
13,6m ● geometria dachu:płaski

2019.02.22
815m²

139 RAA.6730.3.8.2019.KR820/214
2019.06.11

budynek usługowy o
funkcji biurowej,
hotelowej oraz
handlowej.

Osoba fizyczna

1540,
1541 i
1542,21
80

Orłowo
al.Zwycięstwa
214

● linia zabudowy – obow. w linii rozgran.
al. Zwycięstwa tj. ok. 14 m od krawędzi
jezdni al. Zwycięstwa; dop.się uskoki w
elewacji frontowej o głęb.max1,5 m na
max 50% dł. elewacji front.●wskaźnik
p.z. –max 37%● szer. elew. Front.- 12,5m
± 20%● wys. górnej kraw. elew. –max
12,0 m, dal zabudowy wolnost. max
13,6m ● geometria dachu:płaski

2019.02.22
815m²

148 i
144

0019

681 0025

Mały Kack ul.
Łęczycka

● linia zabudowy – obow.6,0m od gr dz z
działka dr. dop.się wycof.do 3,0m max
50% szer.elewacji
●wskaźnik p.z.
–max 22%● szer. elew. front.- 15,0m ±
20%● wys. górnej kraw. elew. –– dla
budynku w zabudowie zwartej z bud.przy
al. Zwycięstwa 216 – max 12 m ; – dla
budynku wolnost. – 13,6 m ; e) geometria
dachu – dach płaski ● geometria dachu:
dach płaski

Redłowo ul.
Bałtycka 5

2019.05.06
1001m²

2019.03.11
611m²
decyzja
odmowna

140 RAA.6730.1.86.2019.ES314/14A
2019.06.12

rozbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego

141 RAA.6730.1.59.2019.ES324/3 i 3A
2019.06.13

rozbudowa i nadbudowa Osoba fizyczna
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

142 RAA.6730.2.24.2019.KR702/dz.1318/1 2019.06.13

budynek mieszkalny
wielorodzinny,
infrastruktura
techniczna i
komunikacyjna

143 RAA.6730.1.80.2019.ES1043/4
2019.06.14

budowa
budynku Osoba fizyczna
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą
(legalizacja)

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

1880 i
1917

0030

Wzg. Św.
Maksymiliana
ul. Narutowicza
14A

● linia zabudowy – obow. przedłużenie
istniejącej linii zabudowy. ●wskaźnik
p.z. –max 38%● szer. elew. Front.- 11,5m
± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –istn.●
geometria dachu: płaski

2019.05.20
362 m²

...1715, 0030
1716

Wzgórze Św.
Maksymiliana
ul. Syrokomli 3 i
3A

● linia zabudowy – obow.dla przedsionka
jako przedł. linii zabudowy przedsionka
na działce przy ul. Syrokomli 1; linia
zabudowy dla budynku nie
ulega zmianie –po obrysie istniejącym
●wskaźnik p.z. –max 36%● szer. elew.
Front.-istn. ● wys. górnej kraw. elew.
–max 10,3m● geometria dachu: płaski

2019.05.17
720 m²
odwołanie

1318/1 i 0021
1305,
1316,
1317,
1319,
1318/5

Oksywie
ul.Bosmańska

● linia zabudowy – obow. 12 m od
krawędzi jezdni ul. Bosmańskiej; dop. się
zastos.uskoków urozmaicających bryłę
bud., na max 50% dł.elewacji front., oraz
wysunięcia elementów archit. takich jak
przedsionki i wykusze, w stronę ulicy, na
odl. max 1,5m●wskaźnik p.z. –max
37%● szer. elew. front.- 53m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. –max 12,0 m ●
geometria dachu:płaski

2019.03.04
1591 m²

1689,
1690 i
1654

ChwarznoWiczlino ul.
Dionizosa 4

● linia zabudowy – 5,0, od pkt A wyzn.
Prostop. do gr. AB i 6,0m od pkt.D wyzn.
prostop.do gr. CD ●wskaźnik p.z. –max
28%● szer. elew. front.- 10,0m ± 20%●
wys. górnej kraw. elew. Do okapu–max
10,5 m ● geometria dachu: dach stromy,
kat. nachyl. 25º, dwuspad., kalen.
Równol., dop. wykusz z dachem płaskim

2019.05.08
630m²

0011

144 RAA.6730.1.84.2019.GZ416/12
2019.06.14

Zmiana sposobu użytk. Osoba fizyczna
Lokalu usługowego na
funkcję mieszkalną w
bud. mieszk.-usług.

145 RAA.6730.213.2017.KR1128/57
2019.05.16

zmiana
sposobu Osoba fizyczna
użytkowania budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
na
funkcję
mieszkalną
wielorodzinną
rozbiórka
istniejącej Osoba fizyczna
zabudowy oraz budowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą
techniczną

146 RAA.6730.2.25.2019.GZ-60/1
2019.06.17

147 RAA.6730.1.88.2019.ES1047/10
2019.06.19

rozbudowa
(po Osoba fizyczna
istniejącym obrysie) i
nadbudowa
budynku
jednorodzinnego

..802,
803

0029

Witomino
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Leśniczówka ul. i zagospodarowania terenu z uwagi na
Stawna 12
charakter zamierzenia

2019.05.14
525 m²

1884 0030

Wzg. Św.
nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy
Maksymiliana
i zagospodarowania terenu z uwagi na
ul. Kasztelańska charakter zamierzenia
5

2019.05.27
803 m²

0029

WitominoLeśniczówka
ul.Stawna 5

● linia zabudowy –obow.- przedł. linii
zab. przy ul.Poprzecznej 17 i Stawnej 5A
. Dop. się możl. Wycof. lica ściany
elewacji front. (max50% szerokości
elewacji frontowej) w stosunku do obow.
linii zab. ●wskaźnik p.z. –max 42%●
szer. elew. Front.-od 7,2m do 10,8m●
wys. górnej kraw. elew. – jako
przedł.wys.górnej kraw. elewacji front.
Bud.przy ul.Poprzecznej 17 ● geometria
dachu: dach płaski

2019.03.25
300 m²

1313 0011

ChwarznoWiczlino ul.
Izydy 10

● linia zabudowy – po istn. obrysie; dop.
się jej
przekr.o wielkość założonego
ocieplenia w związku z projektowaną
termoizolacją budynku ●wskaźnik p.z.
–istn.● szer. elew. front.- istn. +dociepl. ●
wys. górnej kraw. Elew. –max 8,0m ●
geometria dachu: dach płaski; dop. się
dachy strome na parterowych częściach
budynku

2019.05.21
513 m²

614,
617 i
735

148 RAA.6730.2.15.2019.GZ60/1
2019.06.19

rozbiórka istniejącej
zabudowy oraz budowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z
infrastrukturą
techniczną

budowa budynku
149 RAA.6730.1.46.2018.GZ604/93
2019.06.21 mieszkalnego
jednorodzinnego z
infrastrukturą
techniczną

150 RAA.6730.1.75.2019.ES1169/dz.2506
2019.06.24

B.R.G.INWESTYC
JE Sp. z o.o. z
siedzibą w
Warszawie,

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna
budowa 4-rech
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z
infrastrukturą

890,
891,
892 i
812

0030

1526 i

0024

1499,
1487

2506 i
2507 ,
2566

0011

Wzg. Św.
Maksymiliana
ul. Partyzantów
1

● linia zabudowy – przedł.linii zab. dz.
przy ul.Partyzantów 11 w odl. 6,0m od
linii rozgran. ul.Partyzantów ●wskaźnik
p.z. –max 29%● szer. elew. Front.-14,4 m
-21,6m● wys. górnej kraw. elew. –przedł.
wys. górnej kraw. elewacji front. bud.istn.
Max 12,5m ● geometria dachu: dach
płaski
Pustki Cisowskie ● linia zabudowy – obow. Przedł. linii
ul. Skarbka 93, zab.istn. na dz. przy ul.Skarbka 93
●wskaźnik p.z. –max 29%● szer. elew.
Front.- 6,8m do 10,2m ● wys. górnej
kraw. elew. –max 8 m● geometria dachu:
stromy, kat. nachyl. 40º, dwuspad.,
kalen. Równol.,
Chwarzno● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii
Wiczlino ul.
rozgran.dz.nr 2507 (ul. Kormorana ), dla
Kormorana
bud. Usyt. na części działki dostępnej z
dz. nr 2566 linii zab.nie ustala się.
Dop.się wyc.do 3,0m max 50% szer.elew.
Front.●wskaźnik p.z. –max 19%● szer.
elew. front.- 12,5m ± 20%● wys. górnej
kraw. elew. –max 9 m ● geometria
dachu: stromy, kat. nachyl. 30 º- 40º,
dwuspad., kalen. równol./prost., Dop. się
dachy płaskie i tarasy na bud.
parterowych oraz parterowych częściach
budynku; dop. się lukarny oraz dachy
płaskie i tarasy na wyższych kond. pod
warunkiem, że łączna pow. ich rzutów nie
przekroczy 50% rzutu połaci dachu na
którym są usyt.

2019.02.18
855 m²

2019.03.14
754 m²

2019.04.18
3053 m²

151 RAA.6730.1.83.2019.GZ536/4
2019.06.25

nadbudowa oraz
rozbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna

3173 0010

152 RAA.6730.2.13.2019.KR880/dz.2563
2019.06.26

budynek mieszkalny
wielorodzinny

Osoba fizyczna

2563 i 0019
2571,26
06,2431

Chylonia
●
linia
zabudowy
–
istn.linia
ul.Krokowska 4 zab..wyznaczona przez elewację frontową
budynku
pozostaje
bez
zmian.
Dopuszcza się również możliwość
wycofania lica ściany elewacji frontowej
(nie więcej niż 50% szerokości elewacji
frontowej) w stosunku do obowiązującej
linii zabudowy ●wskaźnik p.z. –max
55%● szer. elew. Front.-bez zm. ● wys.
górnej kraw. elew. –przedłużenie
wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej wcześniej nadbudowanej części
budynku ● geometria dachu: w
nawiązaniu do geometrii dachu wcześniej
nadbudowanej
części
istniejącego
budynku,

2019.05.13
370m²

Mały Kack ul.
Olgierda

2019.02.15
1355m²

● linia zabudowy – obow. 6 m od gr. z
ul.Olgierda ●wskaźnik p.z. –max 33%●
szer. elew. Front.- 11m ± 20% ● wys.
górnej kraw. elew. –max 6,6 m●
geometria dachu: stromy, kat. nachyl. 30º
lub 40º, dwuspad./wielosp., kalen.
prostop.,

