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Wydział Architektoniczno-Budowlany  

Urząd Miasta Gdyni 

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia  

          Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2009  
miesiąc: styczeń 

l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 RAA-II-6241/7331/267/08/401/2/HW 

2009.01.05 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej w poziomie piwnic i 

parteru od strony ogrodu 

Osoba fizyczna 

 

KM 13 WK 

dz.1029/37 

ul. Serdecznikowa 2 

● linia zabudowy tylna obowiązująca, 

frontowa nieprzekraczalna, wg zał. graf. 

● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu: w nawiązaniu do 

budynku na dz. sąsiedniej; 

  

2 RAA-I-5613/7331/227/08/480/44/RS 

2009.01.07 

nadbudowa części bud. mieszk. 

jednorodzinnego, budowa tarasu 

Osoba fizyczna 

 

KM 13 PG 

dz.920/4 

ul. Żeliwna 44 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front. - istn. bez zmian;   

● wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

3 RAA-II-7604/7331/373/07/871/23/MP 

2009.01.07 

rozbiórka frontowej klatki scho-

dowej i części budynku od str. 

ogrodu, rozbudowa bud. jednoro 

dzinnego w celu uzyskania wie-

lorodzinnego z usługami oraz 

garażem w części podziemnej  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.606/45 

ul. Inżynierska 23 

dla infrastruktury: 

49, 400/50, 605/45 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy pasa drogowego ul. Inżyniers-

kiej, tylna linia zabudowy 8m od linii 

rozgraniczającej Drogi Czerwonej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;  

● szer. elew. front.10m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ~10,6m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

4 RAA-II-12750/7331/463/08/418/39/ES 

2009.01.07 

zm. spos. użytk. cz. lokalu produ 

kcyjnego na c. mieszkalne (bez 

robót bud. wymagających p.n.b.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.262 

ul. Graniczna 39 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

5 RAA-I-6007/7331/251/07/493/6/MZ 

2009.01.08 

budowa budynku magazynowo-

usługowego z cz. wystawienni-

czo-biurową oraz infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 7 PG, dz.450/3 

ul. Potasowa 6 

dla infrastruktury: 

dz.451/5 

● linia zabudowy 4m od płd granicy dz. 

450/3 i 20m od osi skrajnego toru, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  ● szer. 

elew. front.35m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi 6m; ● geometria dachu: płaski 

  

6 RAA-I-10794/7331/442/07/504/36/MZ 

2009.01.08 

rozbudowa hali magazynowej 

(magazyn stali i wyrobów stalo-

wych) 

P.H. „OLIMPIC” 

Georgios Orfanos 

Gdynia 

KM 14, dz.548/1 

ul. Hutnicza 36 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,32;  ● szer. elew. front. (od 

str. drogi dojazdowej) ok.22m;  

● wys. górnej krawędzi ok.6m - jak 

istniejąca;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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7 RAA-I-11754/7331/480/07/7/19/JM 

2009.01.08 

przebudowa ze zm. spos. użytk. 

pomieszczeń piwnicy w bud. 

mieszk.-usługowym  na zaplecze 

istniejącego baru 

Bogdan Cudziłło 

„Bar Don Kebab”, Gdynia 

 

KM 54, dz.950/452, 

953/452, 954/452 

ul. Starowiejska 19 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

8 RAA-I-2137/7331/72/08/129/1/RS 

2009.01.08 

rozbiórka pawilonu handlowego 

i budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z f. usługową 

Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Komuny 

Paryskiej  

Gdynia 

KM 52, dz.261/242 

ul. Szczecińska 1 

dla infrastruktury: 

dz.123, 241 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

granicy dz. z ul. Szczecińską, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;   

● szer. elew.  front.25m ± 20% (od ul. 

Szczecińskiej);  

● wys. górnej krawędzi ok.17m (74,8m 

npm); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

9 RAA-I-548/7331/109/08/20/93/JM 

2009.01.08 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

w bud. wielorodzinnym z usłu-

gami na usługowy (gab. psycho-

logiczny) - bez przebudowy 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.834/433 

ul. Świętojańska 93 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

10 RAA-II-4328/7331/175/08/949/4/RS 

2009.01.08 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 81,dz.1058/387 

ul. Cumowników 4 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

istn. bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,26;  

● wys. górnej krawędzi do7m (jak istn.) 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

11 RAA-II-10067/7331/378/08/1014/8/KR 

2009.01.08 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.154/35 

ul. Miłosza 8 

dla infrastruktury: 

dz.510/35 

● linia zabudowy 4m od granicy dz. z 

drogą dojazdową, wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,27;  ● szer. elew. front.12m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

12 RAA-II-10637/7331/412/08/340/4/KR 

2009.01.08 

rozbudowa o klatkę schodową i 
nadbudowa parterowego pawilo-

nu handlowego o cz. handlowo-

usługową i 2 lokale mieszkalne; 

budowa miejsc postojowych  

Przedsiębiorstwo Handlowe 

„KOMA” 

Maciej Mroczkiewicz 

Gdańsk 

KM 70, dz.661/31 

ul. Kaczewska 4 

dla infrastruktury: 

dz.29, 830/31 

● linia zabudowy 9,5m od krawędzi jez-

dni ul. Kaczewskiej; 9m (dla klatki 

schodowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z. 0,53;  ● szer. elew. front. bez zmian 

● wys. górnej krawędzi max.12,9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

13 RAA-II-8790/7331/371/08/876/21/AO 

2009.01.09 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.692/124 

ul. Oficerska 21 

dla infrastruktury: 

dz.131 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34;   

● szer. elew. front.14m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.11m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

14 RAA-II-12263/7331/443/08/411/26/ES 

2009.01.09 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.128; ul. 

Boh. Getta 

Warszawskiego 26 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front. 10m ± 20% (łącznie 

po rozbudowie);  

● wys. górnej krawędzi- jak cz. istn.;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia i gł. kalenica równoległa do 

frontu dz.- jak w części istniejącej; 
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15 RAA-I-10777/7331/441/07/47/26/JM 

2009.01.12 

nadbudowa budynku wielorodzi-

nnego (zwiększenie wysokości 

poddasza do wys. użytkowej o 

ok.95cm) 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.67; ul. 

Nowogrodzka 26 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi - podwyższenie o 1m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

16 RAA-I-4593/7331/192/08/11/7/ASS 

2009.01.12 

nadbudowa 3-kondygnacyjnego 

budynku usługowo-mieszkalne-

go do wysokości 6 kondygnacji 

(VI kondygnacja cofnięta z linii 

zabudowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.31 

ul. 10 Lutego 7 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi do 20m (konieczność 
cofnięcia ostatniej kondygnacji min.2m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

17 RAA-II-8644/7331/335/08/810/86/WGN 

2009.01.12 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego z częścią garażową 
w kondygnacji podziemnej i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.416/196 

ul. Orłowska 86 

dla infrastruktury: 

dz.127, 197, 414/95, 

415/195, 419/128 

● linia zabudowy 6-7m od linii rozgrani 

czającej ul. Klonową i w linii rozgrani-

czającej ul. Orłowskiej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,31;  

● szer. elew. front. 16m±20%  

● wys. górnej krawędzi max. 8,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 37°, wys. gł. kalenicy 

(prostopadła do frontu dz.) ok.11m; 

  

18 RAA-II-11831/7331/431/08/408/170/KR 

2009.01.12 

budynek hotelowy 3-kondygna-

cyjny (w trakcie budowy), częś-
ciowo 4-kondygnacyjny wraz z 

obsługą komunikacyjną i infra-

strukturą 

„Elektro-bis”  

Ewelina Tomaszewska 

Gdynia 

KM 13 WI 

dz.444/6, 444/7; ul. 

Chwarznieńska 170 

● linia zabudowy 11m od krawędzi jez-

dni ul. Chwarznieńskiej,10m od ul. Ma-

rzanny, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,29;   

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 10m (część 
3-kond.) do 15m (cz.4-kond.);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

19 RAA-I-12332/7331/415/08/502/101D/MZ 

2009.01.13 

zm. funkcji pomieszczeń parteru 

bud. biurowo-socjalnego na pok. 

do wynajęcia dla pracowników, 

rozbudowa o klatkę schodową i 
komin 

Osoba fizyczna 

 

KM 16, dz.227/25, 

229/24, 232/25  

ul. Pucka 101D 

● linia zabudowy 4m od płd. granicy 

dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,26; 

● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-

wędzi - bez zmian; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

20 RAA-I-11960/7331/407/08/679/74/RS 

2009.01.14 

rozbiórka cz. istniejącej zabudo-

wy i budowa segmentu budynku 

mieszk. jednorodzinnego w zab. 

szeregowej na granicy dz.217/7 

z gabinetem kosmetycznym  

Osoba fizyczna 

 

KM 11, cz.dz.218/1 

ul. Żurawia 74 

dla infrastruktury: 

dz.1087/1 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front.9,5m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi do 8m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

21 RAA-II-5642/7331/223/08/1002/2A/GZ 

2009.01.14 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.839/3  

ul. Kostki 

Napierskiego 2A 

dla infrastruktury: 

dz.382/3, 838/3 

● linia zabudowy obowiązująca od Al. 

Zwycięstwa, nieprzekraczalna od ul. 

Kostki Napierskiego, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front. (od ul. Kostki 

Napierskiego) 11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 42mnpm;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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22 RAA-II-

10043/7331/379/08/442/dz.163/30/KR 

2009.01.14 

rozbiórka urządzeń transportu 

opału (podziemnych) i budowa 

bud. mieszk. wielorodzinnego 5-

kondygnacyjnego, z garażem 

podziemnym i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 64, dz.162/30, 

163/30, 228/168, cz. 

dz.213/168 

ul. Konwaliowa 

● linia zabudowy 6m od granicy zach. 

dz.163/30, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,30; ● szer. elew. front.40m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi 15,5m; ● geo-

metria dachu: dwu-lub wielospadowy, 

kąt nachylenia 35°, gł. kalenica 

równoległa do frontu działki; 

  

23 RAA-II-12081/7331/442/08/311/118/ES 

2009.01.14 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego (rozbudowa 

przedsionka, przebudowa scho-

dów zewn. taras w poz. parteru, 

dod. wejście do piwnicy)  

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.697/1 

ul. Kopernika 118 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;   

● wskaźnik p.z.0,39;● geometria dachu: 

dach stromy w nawiązaniu do dachu 

nad cz. istniejącą przedsionka; 

  

24 RAA-I-3991/7331/160/08/17/22/HNB 

2009.01.15 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w zabudowie 

pierzejowej z cz. usługową w 

parterze, garażem podziemnym  

i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz.451, 

947/452, 949/452, 

1230; ul. 

Władysława IV 22 

dla infrastruktury: 

dz.426, 1229 

● linie zabudowy obowiązujące: dla 

wyższych kondygnacji w linii wsch.gra-

nicy dz.; parter cofnięty o 4,84m, wg 

zał. graf.;● wskaźnik p.z.0,62; ● szer. 

elew. front.~19,5m; ● wys. górnej kra-

wędzi 18,5m ● geometria dachu: płaski; 

  

25 RAA-II-10338/7331/388/08/875/20/AO 

2009.01.15 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.611/163, 

613/163 

ul. Miernicza 20 

dla infrastruktury: 

dz.143 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy z pasem drogowym ul. Mierni-

czej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,23 

● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

26 RAA-I-4773/7331/236/08/18/13/JM 

2009.01.16 

zm. spos. użytk. cz. poddasza w 

bud. mieszk.-usługowym w celu 

powiększenia lokalu na niższej 

kond.; budowa schodów wew. 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.394; ul. 

Zygmunta Augusta 

13 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

27 RAA-II-

9138/7331/358/08/694/dz.394/18/ES 

2009.01.16 

budowa dwóch budynków mie-

szkalnych jednorodzinnych 2-

kondygnacyjnych (parter + pod-

dasze użytkowe) z garażami 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.394/18 

ul. Wiczlińska 

dla infrastruktury: 

dz.394/13, 394/20 

● linia zabudowy 12m od granicy lasu 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,10;  

● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi do 5m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° 

lub 45°, gł.kalenica równoległa do drogi 

dojazdowej; 

  

28 RAA-I-10822/7331/455/06/4/2/JM 

2009.01.19 

rozbudowa budynku klubu mu-

zycznego o szatnię i hall wejścio 

wy (1-kondygnacja)-inwestycja 

tymcz. na okres 3-5 lat 

Klub Muzyczny „Ucho” 

Karol Hebanowski 

Gdynia 

KM 132, dz.35/2 

ul. Św. Piotra 2 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

29 RAA-II-10638/7331/406/08/314/7/GZ 

2009.01.19 

rozbudowa bud. mieszkalnego z 

przekształceniem na wielorodzi-

nny z garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.195/94, 

431/94 

ul. Narutowicza 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 

11,3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi -

przedłużenie istniejącej; ● geometria 

dachu: dach płaski; 
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30 RAA-II-12449/7331/450/08/425/8/GZ 

2009.01.20 

rozbudowa i nadbudowa istn. 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

(podwyższenie ścian poddasza 

nieużytkowego w celu uzyska-

nia kondygnacji mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.412/16 

ul. Poprzeczna 8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,27;  

● szer. elew. front. 10,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi -przedłużenie 

krawędzi budynków przy ul. Poprzecz-

nej 11 i 11A (ok.7,5m);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

31 RAA-I-9825/7331/343/08/788/28/EM 

2009.01.21 

rozbudowa do granicy z dz.81 

skrajnego segmentu zespołu bu-

dynków jednorodzinnych w zab. 

szeregowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 125, dz.80 

ul. Albańska 28 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 

10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.6,5m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

32 RAA-I-9824/7331/344/2008/788/30/EM 

2009.01.21 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej do granicy z dz.80 

KM 125  

Osoba fizyczna 

 

KM 125, dz.81,  

ul. Albańska 30 

● linia zabudowy 6-7m  od płn.-wsch. 

granicy dz. (od ul. Albańskiej), z możli-
wościa przekroczenia wiatrołapem o ok. 

2 m; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. 

front. ok.4,7m; ● wys. górnej krawędzi  

ok.6,5m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

33 RAA-II-

9901/7331/397/08/693/dz.151/1/KZ 

2009.01.23 

budowa hotelu 4-kondygnacyj-

nego + poddasze użytkowe (ok. 

100 pok.)  z salą konferencyjną, 
restauracją, garażem podziem-

nym i infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WK 

dz.151/1 

ul. Nowowiczlińska 

dla infrastruktury: 

dz.25/7, 75 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-

dni drogi krajowej nr 6, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,28; ● szer. elew. 

front.17,3m ± 20%; ● wys. górnej kra-

wędzi 155,24mnpm; ● geometria dachu 

wielospadowy, kąt nachylenia 22°, wys. 

gł. kalenicy (osiowa północ-południe) 

ok.158mnpm;  

  

34 RAA-I-12293/7331/406/08/562/6/LK 

2009.01.25 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 18 dz.2260/249 

ul. Krzywa 6; dla 

infrastruktury: 160/178, 

164, 175, 180, 186, 203, 

253, 254, 258, 261, 262, 

265, 266, 269, 270, 272, 

276, 277, 2269/212, 

1085/244, 1083/208,  

● linie zabudowy nieprzekraczalne: od 

str. płn. jako kontynuacja linii budynku  

przy ul. Kartuskiej 10, od str.  zach. 6m 

od linii rozgraniczającej ul. Krzywej, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,54;  

● szer. elew. front.10m± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.8m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

35 RAA-II-

11665/7331/426/08/1067/dz.382/324/MP 

2009.01.26 

budowa bud. mieszk. jednorodzi 

nnego w zab. bliźniaczej, 2-kon-

dygnacyjnego, w tym poddasze 

użytkowe (częściowe podpiwni-

czenie) z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK  

dz.382/324  

ul. Koperkowa 

dla infrastruktury 

KM 27, dz. 384/324 

dz. 360/324 

● linie zabudowy: frontowa wyznaczo-

na przez budynek na dz.358/324, tylna 

12m od granicy dz. z lasem, wg  zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,33;  

● szer. elew. front.10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.42°, kalenica główna 

równoległa do linii zabudowy; 

  



 6

36 RAA-II-

1118/7331/432/08/694/100A,100B/ES 

2009.01.26 

budowa dwóch budynków miesz 

kalnych jednorodzinnych, 2-ko-

ndygnacyjnych (parter + podda-

sze użytkowe) oraz 2 garaży 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.379/14, 379/15 

ul. Wiczlińska 

100A, 100B 

dla infrastruktury: 

dz.379/9, 379/13 

● linia zabudowy 6m od krawędzi drogi 

dojazdowej, 12m od granicy lasu, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12; ● szer. 

elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi 3,5m; ● geometria dachu: dwu 

spadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kaleni-

ca prostopadła do frontu dz.;  

  

37 RAA-II-12827/7331/475/08/450/14/KR 

2009.01.29 

przebudowa i zm. spos. użytko-

wania bud. usługowego z przez-

naczeniem na serwis i salon wy-

stawowy urządzeń laserowych 

Osoba fizyczna 

 

KM 65,  

cz. dz.439/140 

ul. Rolnicza 14 

● linia zabudowy 17m od krawędzi jez-

dni ul. Rolniczej - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z. ● szer. elew. front. i ● wys. gór-

nej krawędzi - bez zmian; ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

38 RAA-II-8081/7331/316/08/820/216/WGN 

2009.01.30 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. na parterze budynku na 

usługowy (sklep - radia i nawiga 

cja samochodowa) 

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.573/288 

Al. Zwycięstwa 216 

bez rozbudowy i  zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

miesiąc: luty 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39 

 

RAA-II-9483/7331/367/08/426/6/ES 

2009.02.02 

rozbiórka skrajnego segmentu 

budynku w zab. szeregowej, 

budowa 4-kondygnacyjnego seg 

mentu budynku usługowo-mie-

szkalnego w zab. szeregowej z 

garażem podziemnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.175/9 

ul. Wielkokacka 6 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,46;  

● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi w nawiązaniu do istn. 

na działce segmentu „A” ok.9,50m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy~14m;  

  

40 RAA-II-12987/7331/477/08/1041/13A/KR 

2009.02.03 

rozbudowa bud. jednorodzinne-

go w poz. piwnicy o pomieszcze 

nie gospodarcze dostępne z ogro 

du, w miejscu przeznaczonego 

do rozbiórki tarasu drewnianego  

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI 

dz.157/2 

ul. Atlasa 13A 

● linia zabudowy istn. min.6m od kra-

wędzi jezdni ul. Atlasa; ● wskaźnik p.z. 

0,28; ● szer. elew. front.7m- bez zmian; 

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu – dach płaski (taras) 

  

41 RAA-II-117/7331/2/09/410/37/ES 

2009.02.03 

zm. sposobu użytkowania przy-

ziemia bud. jednorodzinnego na 

pomieszczenia usługowe (sola-

rium i gab.odnowy biologicznej) 

bez robót bud. 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 WI, dz.89 

ul. Słoneczna 37 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

42 RAA-I-3055/7331/111/08/13/dz.60/MZ 

2009.02.05 

rozbiórka istn. bud. usługowo-

biurowego, budowa budynku 

usługowo-biurowego z przyłą-
czami infrastruktury 

„Andrem” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 112, dz.60; ul. 

Wiśniewskiego 13; 

dla infrastruktury: 

dz.62, 63 

● linia zabudowy istn. wzdłuż płn. ścia- 

ny bud. biurowego „Acel”; ● wskaźnik 

p.z.0,43; ● szer. elew. front.30m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi elew ok.17m; 

● geometria dachu: dach płaski 
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43 RAA-I-

4050/7331/174/08/13/dz.68/61/MZ 

2009.02.05 

rozbiórka parterowej części bud. 

magazynowo-warsztatowego, 

rozbudowa bud. magazynowego 

o cz. magazynowo-socjalną z 

przyłączami infrastruktury 

Hurtownia Kabli „Acel” 

Sp. Komandytowa 

J.M.Ciskowscy 

Gdańsk 

KM 112 

dz. 62, 68/61; ul. 

Wiśniewskiego 13 

● linia zabudowy - nie wyznacza się;  
● wskaźnik p.z 0,20; ● szer. elew. front. 

- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7,8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

44 RAA-II-

10267/7331/392/08/694/dz.379/7/ES 

2009.02.09 

budowa dwóch bud. mieszk. jed- 

norodzinnych 2-kondygnacyj- 

nych (parter + poddasze użytk.)- 

oraz dwóch garaży 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.379/7 

ul. Wiczlińska 

dla infrastruktury: 

dz.379/9, 379/13  

● linie zabudowy: 6m od drogi dojazdo-

wej, min.12m od granicy lasu; druga l. 

zabudowy na zapleczu dz. jako przedłu-

żenie l. zabudowy budynku na dz.379/5 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12;  

● szer.elew.front.8m ± 20%;  

● wys.górnej krawędzi 3,5m;  

● geometria dachu - w nawiązaniu  do 

budynku na dz.379/5: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica prostopadła 

do frontu dz.;  

  

45 RAA-II-314/7331/8/09/410/80/GZ 

2009.02.11 

rozbudowa werandy budynku 

mieszk. jednorodzinnego w zab. 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.462/253 

ul. Słoneczna 80 

● linia zabudowy- przedłużenie istn. wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z 0,23; ● szer. 

elew. front.6,5m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ● geometria dachu: bez zmian 

  

46 RAA-II8964/7331/341/08/873/107A/MK 

2009.02.12 

budowa wolnostojącego garażu 

dwustanowiskowego (zabudowa 

uzupełniająca) 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.455/105, 

456/105, 640/105  

ul. Wrocławska 

107A 

● linia zabudowy-nie ustala się; ● wska 

źnik p.z.0,25; ; ● szer. elew. front.6,0m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3m; 

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30°;   

  

47 RAA-I-51/7331/6/09/600/202/LK 

2009.02.16 

rozbiórka istn. zabudowy uzupe- 

łniajacej, rozbudowa i przebudo- 

wa budynku mieszk. jednorodzi- 

nnego  w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 07 dz. 356/23; 

761/23 

ul. Chylońska 202 

● linia zabudowy nieprzekraczalna, istn. 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29;  

● szer. elew. front- bez zmian.~11,5m; 

● wys. górnej krawędzi - bez zmian 

~ 6m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

48 RAA-II-9431/7331/364/08/824/7/WGN 

2009.02.16 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego 

STALPROJEKT 

Biuro Architektoniczne 

Grzegorz Formella 

Adam Jowanowski, Gdańsk 

 

KM 81, dz.270 

ul. Miodowa 7 

● linia zabudowy istn. ok.5m od linii 

rozgraniczającej ul., Miodowej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. 

front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.12m; ● geometria dachu: dach 

płaski z możliwością urządzenia tarasu; 

  

49 RAA-II-12469/7331/814/08/909/60/WGN 

2009.02.18 

nadbudowa o jedną kondygnację 
z przeznaczeniem na samodziel-

ne mieszkanie budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.371/232 

ul. Wieluńska 60 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front. - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.50cm więk-

sza od bud. sąsiedniego;  

● geometria dachu: stromy o kącie na-

chylenia jak budynek przy ul. Wieluń-
skiej 58; 
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50 RAA-II-9617/7331/370/08/859/71/MK 

2009.02.19 

przebudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego w zab. 

bliźniaczej przy granicy dz.145  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.144 

ul. Sieradzka 71 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9m; ●geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, 

wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) 

ok.9m;  

  

51 RAA-I-10561/7331/367/08/55/7/JM 

2009.02.20 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 

bud. wielorodzinnym z usługami 

na f. usługową (gab. lekarskie) 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.820/308 

ul. Morska 7 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

52 RAA-II-

10393/7331/390/08/822/dz.38/23/KZ 

2009.02.20 

rozbudowa bud. socjalnego z ta-

rasem widokowym i schodami - 

powiększenie sali konsumentów 

dla tymcz. obiektu rekreacyjno-

sportowego (mini-golf) 

Golf Park Gdynia S.J. 

Dariusz Kowalski 

Krzysztof Piskorski 

Gdynia 

KM 83, dz.38/23 

(częściowo) 

ul. Spółdzielcza 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,006;  

● szer. elew. front. 22m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  

● geometria dachu: dach płaski (taras); 

  

53 RAA-II-7699/7331/312/08/408/park/KR 

2009.02.23 

zagospodarowanie terenu rekre-

acyjno-spacerowego:ciągi piesze 

oświetlenie terenu, zieleń 

Gmina 

Miasta 

Gdyni 

KM 7 WI, dz.512/7; KM 19 WI, dz.122/1, 

134/3,141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 256, 257 

290; rejon ul. Chwarznieńskiej i Artemidy 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

54 RAA-I-10988/7331/383/08/11/20-22/HNB 

2009.02.24 

rozbiórka pawilonu garażowego, 

rozbudowa parteru istniejącego 

budynku i zm. sposobu użytk. z 

usług bankowych na gastronomi 

czno-hotelowe; budowa 5-kond. 

(ostatnia kond. od str.ul.10 Lute-

go cofnięta) hotelu z 2-kondyg-

nacyjnym parkingiem podziem-

nym, łącznikiem z bud. istnieją-
cym i infrastrukturą  

MCM Sp. z o.o. 

Gdynia, ul. Balladyny 1 

reprezentowana przez: 

Andrzej Bomerski ARSA 

Bomerski & Piątkowski 

Architektoniczne Studio 

Autorskie Sp. Partnerska 

Gdańsk 

KM 54, dz.571,572 

ul. 10 Lutego 20-22 

dla infrastruktury: 

568, 569, 570, 573, 

574 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 

płd. granicy dz.571, dla ostatniej kondy-

gnacji cofnięcie o min.3m (dopuszcza 

się nadwieszenie bryły hotelu nad parte-

rem o 1m);  

● wskaźnik p.z.0,57;  

● szer. elew. front.26m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi - jak poziom 

gzymsu bliżej położonej cz. obiektu 

zabytkowego;  

● geometria dachu – dach płaski; 

  

55 RAA-II-12960/7331/472/08/915/13/RS 

2009.02.25 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego z przebudową podda 

sza nieużytk. na mieszkanie, bu-

dowa ogrodu zimowego, rozbu-

dowa o klatkę schodową z dźwi- 

giem dla os. niepełnosprawnych 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.344/2, 

370/2; ul. Lidzka 13 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 

bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi 11,6m (dla nad-

budowy) w nawiązaniu do bud. przy ul. 

Lidzkiej 15,17; 13,6m (dla ogrodu zimo 

wego); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

56 RAA-I-184/7331/8/09/119/4/LK 

2009.02.26 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-

wa budynku usługowego (przy-

chodnia wielospecjalistyczna) z 

garażem podziemnym i infrastru 

kturą 

CLINICA 

MEDICA Sp. z o.o. 

Gdynia 

 

KM 49, dz.400/249, 402/250 

ul. Mireckiego 4 

dla infrastruktury: 

435/249, 436/250, 437/250, 

438/251, 439/251, 602/133 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front. (od ul. Komandors-

kiej) 15m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 16m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

57 RAA-I-13151/7331/438/08/150/14/DW 

2009.02.27 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
parteru bud. jednorodzinnego na 

cele usługowe (ośrodek psycho-

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.331/88, 

333/89 

ul.Olsztyńska 14-16 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 
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edukacji, usługi psychologiczne, 

terapeutyczne, edukacyjne oraz 

szkoleniowe)  

58 RAA-I-13362/7331/445/08/54/61/DW 

2009.02.27 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

w bud. wielorodzinnym z usługa 

mi na gab. psychoterapeutyczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.380 

ul. Warszawska 61 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

59 RAA-II-7540/7331/297/08/880/108/HW 

2009.02.27 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK dz. 

384/46, ul. Olgierda 

198; dla infrastruk-

tury: KM 2,3 WK: 

5, 125/46 

● linia zabudowy od ul. Olgierda, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. 

elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.8,3m (dach 17°); ok. 6,5m 

(dach 35°); ● geometria dachu: dwuspa- 

dowy, kąt nachylenia 17° lub ok.35°, 

wys. gł. kalenicy (prostopadła do grani- 

cy A-B) ok.9,7m;  

  

 

miesiąc: marzec 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 

 

RAA-I-2812/7331/98/08/19/7/ASS 

2009.03.03 

rozbiórka budynku istniejącego, 

budowa bud. usługowo-mieszka 

lnego wielorodzinnego, 5-kondy 

gnacyjnego z parkingiem pod-

ziemnym i infrastrukturą 

PROGRES Nieruchomości 

Sp. z o.o. Sopot 

 

KM 54, dz.367 

ul. Abrahama 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,56; ● szer. elew. front. 

bez zmian (zabudowa pierzejowa);  

● wys. górnej krawędzi w nawiązaniu 

do budynku przy ul. Abrahama 9;  

● geometria dachu: dach płaski 

  

61 RAA-I-804/7331/29/09/603/91/LK 

2009.03.03 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o cz. parterową ze 

zm. sposobu użytkowania gara-

żu na funkcję mieszkalną  

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.521/8 

ul. Demptowska 91 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,28; ● wys. 

górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

62 RAA-II-11572/7331/424/08/425/5/ES 

2009.03.03 

rozbiórka bud. jednorodzinnego, 

budowa 3-kondygnacyjnego (w 

tym poddasze użytk.) budynku 

mieszk. jednorodzinnego w zab.. 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.30 

ul. Poprzeczna 5 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 

12,3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.8m; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica ró-

wnoległa do frontu dz.;  

  

63 RAA-I-2335/7331/80/08/504/35/MZ 

2009.03.04 

budowa hali magazynowej wraz 

z przyłączami infrastruktury 

„Gdynia Truck & Trailer” 

Gdynia 

KM 14, dz.553/90, 

556/90; ul. Hutnicza 

35; dla infrastruktu-

ry: 554/90, 555/90 

● linia zabudowy 4m od płn.granicy dz. 

● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 

48m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

64 RAA-II-937/7331/20/09/1033/4/GZ 

2009.03.10 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.91 

ul. Aresa 4 

dla infrastruktury: 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 

10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~ 
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dz.139 7m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

kąt nachylenia ~30°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) do 10,5m (do 

151,0mnpm);  

65 RAA-II-1362/7331/35/09/1002/11A/GZ 

2009.03.10 

rozbiórka do poziomu piwnic, 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.307/5 

ul. Kostki 

Napierskiego 11A 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 

6,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.9m (max.52mnpm); ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

66 RAA-II-13078/7331/480/08/86/20a/KR 

2009.03.11 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w stronę ul. 

Legionów, rozbiórka ostatniej 

kondygnacji i budowa nowej, o 

powiększonym obrysie 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.870/454 

ul. Ujejskiego 20a 

● linia zabudowy min. 9m od krawędzi 

jezdni ul. Legionów, wg zał. graf. od ul. 

Ujejskiego bez zmian; ● wskaźnik p.z. 

0,27; ● szer. elew. front.max.10,2m;  

● wys. górnej krawędzi do gzymsu 10m 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

67 RAA-II-1020/7331/23/09/1039/71/GZ 

2009.03.11 

nadbudowa o 1 kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI, dz.513 

ul. Amona 71 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ~8,5m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, 

gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;  

  

68 RAA-II-1654/7331/46/09/410/7/GZ 

2009.03.16 

rozbudowa w poziomie parteru 

bud. mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.372/105 

ul. Słoneczna 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. 

front., ● wys. górnej krawędzi i ● geo-

metria dachu - bez zmian; 

  

69 RAA-II-13047/7331/479/08/820/14/KR 

2009.03.17 

rozbiórka istn. pawilonu handlo- 

wego i zabudowy substandardo- 

wej;  

budowa pięciokondygnacyjnego  

budynku biurowo-usługowego z 

garażem podziemnym 

 

ARCHIRO  Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 59, dz. 

627/256; 352/254; 

354/263; 356/262 

ul. Al. Zwycięstwa 

14  

● linia zabudowy 12m od krawędzi jez-

dni Al. Zwycięstwa; ● wskaźnik p.z. do 

0,30; ● szer. elew. front. 16,3m ± 20%;. 

● wys. górnej krawędzi elew. front. 

16,5m (cz. IV kondygnacyjna jako prze-

dłużenie linii gzymsu budynku przy Al. 

Zwycięstwa 16); 18,8m (V kondygnacja 

cofnięta o min. 2,5m względem linii 

zabudowy); ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

70 RAA-II-1875/7331/268/09/451/4/GZ 

2009.03.20 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.64/23 

ul. Bursztynowa 4 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi jak istniejąca; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 42°, wys. gł. kalenica (równoległa 

do frontu dz.) jak istniejąca;  

  

71 RAA-I-810/7331/31/09/129/34/DW 

2009.03.23 

zm. przeznaczenia budynku mie-

szkalnego wielorodzinnego (w 

trakcie realizacji) na placówkę 
całodobowej opieki nad osobami 

OMEGA AM Sp. z o.o. 

Pruszcz Gdański 

reprezentowana przez: 

Sebastian Kołacz 

KM 52, dz.170 

ul. Szczecińska 34 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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niepełnosprawnymi, przewlekle 

chorymi i w podeszłym wieku  

72 RAA-I-1656/7331/61/09/685/15/LK 

2009.03.23 

rozbiórka bud. mieszkalnego, 

budowa budynku mieszk. jedno-

rodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.589/126 

ul. Szubińska 15 

● linia zabudowy obowiązująca. wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front.12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 10m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.23°, gł. kalenica prosto-

padła do frontu dz.;  

  

73 RAA-I-

5719/7331/382/07/648/dz.686/70/LK 

2009.03.25 

 

budowa zespołu budynków mie-

szkalnych jednorodzinnych: 12 

bud. w zabudowie bliźniaczej i 1 

bud. wolnostojący (wszystkie 2-

kondygnacyjne, w tym poddasze 

użytkowe) z infrastrukturą 

Sp. z o.o. w Gdyni 

I.M.Osińscy Nieruchomości 

reprezentowana przez Proku-

renta Mirosława Osińskiego 

KM 19, dz.686/70 

ul. Owsiana 

dla infrastruktury: 

dz.515/72, 656 

● linia zabudowy 10m od osi wew. dro-

gi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,17 (bud. wolnostojący), 0,25 

(zabudowa bliźniacza); ● szer. elew. 

front. 15,4m ± 20%; ● wys. górnej kra-

wędzi ok.4m; ● geometria dachów: dwu 

spadowe, kąt nachylenia 40°, wys. gł. 

kalenicy (równoległa do drogi) 9-9,5m;  

  

74 RAA-I-596/7331/24/09/751/71A/GZ 

2009.03.25 

budowa garażu 2-stanowiskowe-

go przy zachodniej granicy dz. 

763/2 (funkcja uzupełniająca za-

budowy jednorodzinnej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 PG 

dz. 763/2 

ul. Unruga 71A 

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z. 0,28; ● szer. elew. front.7m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 4,15m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

75 RAA-I-806/7331/43/09/1080/18/RS 

2009.03.25 

rozbudowa i nadbudowa istn. 

przedsionka budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 8 PG, dz.1017 

ul. Skrajna 18 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 

istn. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,28;  

● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

76 RAA-II-7341/7331/289/08/931/9/MP 

2009.03.25 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytko-

we) przy granicy z dz.145/2  

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.192/2 

ul. Druskiennicka 9 

● linia zabudowy obowiązująca  5m od 

granicy dz. z pasem drogowym ul. Dru-

skiennickiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,30 ● szer. elew. front.10m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 25°-30°, wys.gł. kalenicy  (równo-

legła do frontu dz.) ok.9m;  

  

77 RAA-I-3297/7331/145/08/500/84/MZ 

2009.03.26 

rozbiórka istniejącego budynku 

mieszk. i drewnianego garażu; 

budowa budynku mieszk. jedno- 

rodzinnego wraz z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 5 , dz.119 

ul. Złota 84 

dla infrastruktury 

dz.134, 136 

● linia zabudowy nieprzekraczalna 5m 

od linii rozgraniczających ul. Miedzia-

nej i 5,0m od linii rozgraniczających ul. 

Złotej; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. 

elew. front.11m ± 20%;● wys. górnej 

krawędzi - nie ustala się; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° 

wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 

działki (od ul. Złotej) ok.9m;  
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78 RAA-II-8994/7331/360/08/931/21/MP 

200.03.30 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojące-

go o wys. 2 kondygnacji, w tym 

poddasze użytkowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.124/2 

ul.Druskiennicka 21  

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. 

graf. (jak bud. przy ul. Druskiennickiej 

22,23,24,25,27; ● wskaźnik p.z.0,37;  

● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi 4,3m (przedłużenie 

krawędzi bud. przy ul. Druskiennickiej 

22); ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 45°; wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu działki) ok.8,9m 

(jak budynku przy ul. Druskiennickiej 

22 ; 

  

 

miesiąc: kwiecień 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

79 

 

RAA-II-2421/7331/71/09/425/6/GZ 

2009.04.08 

zm. sposobu użytkowania 2 

mieszkań w budynku mieszk. 

wielorodzinnym na f. biurową 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.685/15 

ul. Poprzeczna 6 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

80 RAA-II-12861/7331/465/08/909/22/MP 

2009.04.07 

rozbiórka bud. mieszkalnego i 

gospodarczego; budowa 2-kon-

dygnacyjnego budynku mieszk. 

jednorodzinnego przy granicy z 

dz.418/232 

Osoba fizyczna 

 

KM 77 

dz.413/232 

ul. Wieluńska 22 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy dz. z pasem drogowym ul. Wie-

luńskiej, tylna linia zabudowy wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. 

front.9m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 

ok. 6m; ● geometria dachu: dach jedno-

spadowy, kąt nachylenia 17°, wys. kale-

nicy (wspólna z bud. nr 20) ok.9m; 

  

81 RAA-I-8794/7331/325/08/748/37FI/MZ 

2009.04.08 

rozbiórka istn. obiektów, budo-

wa bud. mieszk. jednorodzinne-

go, wolnostojącego z garażem 

przy granicy dz.151/50 

Osoba fizyczna 

 

KM 104, dz.49 

ul. Kuśnierska 37FI 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; 

● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi wynikowa; ● geomet-

ria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła 

do frontu dz.) ok.8m; 

  

82 RAA-I-12270/7331/405/08/479/17/EM 

2009.04.08 

zm. sposobu użytk. z przebudo-

wą pomieszczeń piwnic i parteru 

bud. mieszkalno-usługowego z 

lok. restauracyjnego na biurowy 

MAGEMAR POLSKA  

Sp. z o.o. w Szczecinie 

pełnomocnik:  

Jacek Adamczuk 

KM 18 PG 

dz.1004/2 

ul. Boisko 17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

83 RAA-II-2479/7331/77/09/302/43/ES 

2009.04.08 

zm. sposobu użytk. cz. piwnicy 

bud.jednorodzinnego na kuchnię 
(bez robót bud. wymagających 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.973, ul. 

Dąbrowskiego 43 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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pozwolenia na budowę) 
84 RAA-II-1984/7331/59/09/1057/6/ES 

2009.04.09 

zm. sposobu uzytk. przyziemia 

bud. jednorodzinnego na punkt 

przedszkolny (z robotami bud.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI, dz.414 

ul. Merkurego 6 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

85 RAA-II-

2358/7331/170/09/694/dz.380/21/ES 

2009.04.09 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.)  

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.380/21 

ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 

14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równo-

legła do płd. granicy dz. (odcinek AB);  

  

86 RAA-II-2478/7331/72/09/1112/110/GZ 

2009.04.10 

zm. spos. użytk. piwnicy w bud. 

jednorodzinnym na lok. usługo-

wy (projektowanie, montaż urzą 
dzeń elektronicznych i maszyn)   

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WI 

dz.245/3 

ul. Sokoła 110 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

87 RAA-II-2359/7331/68/09/87/64/GZ 

2009.04.14 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 1 kondygnację 
Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.261/79, 

262/84 

ul. Tetmajera 64 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.13m; ● geometria 

dachu: dach płaski;  

  

88 RAA-II-2360/7331/69/09/87/64A/GZ 

2009.04.14 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 1 kondygnację 
Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.263/79, 

264/84 

ul. Tetmajera 64A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.13m; ● geometria 

dachu: dach płaski;  

  

89 RAA-II-

11791/7331/558/07/873/125A/MP 

2009.04.15 

rozbiórka garażu i rozbudowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

od strony płn.-wsch. o cz. 2-ko-

ndygnacyjną (w tym poddasze) 

Osoba fizyczna 

 

KM 87, dz.32/5, ul. 

Wrocławska 125A 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 

12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4,2m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.43°, wys. gł. kalenicy 

(prostopadła do frontu dz., gdy rozbu-

dowa nie będzie wychodzić poza lico el. 

frontowej;  równoległa lub prostopadła, 

gdy rozbudowa wyjdzie poza lico elew. 

frontowej) ok.8,5m;  

  

90 RAA-II-7092/7331/288/08/61/26/KR 

2009.04.15 

rozbiórka cz. tarasu i budowa 2-

kondygnacyjnego bud. usługowe 

-go (biuro rachunkowe) przy 

granicy z dz. przy ul. Focha 28 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.185, 186 

ul. Focha 26 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

krawędzi jezdni ul. Kopernika, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,54; ● szer. elew. 

front.ok.4,5m; ● wys. górnej krawędzi 

max.7,5m; ● geometria dachu: płaski; 

  

91 RAA-II-10986/7331/416/08/885/4/RS 

2009.04.15 

rozbiórka istniejących obiektów, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 78, 79 

dz.139/73, 167/45 

ul. Gedymina 4 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-

ni ul. Gedymina, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,24; ● szer. elew. front.11m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m (74 

mnpm); ● geometria dachu: dach płaski, 

kąt nachylenia max.18°; 
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92 RAA-II-13146/7331/484/08/906/34/AO 

2009.04.17 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o cz. parterową 
w kierunku frontu działki  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.15, ul. 

Częstochowska 34 

● linia zabudowy 10,5m od granicy dz. 

z pasem drogowym ul., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 

5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

93 RAA-II-1394/7331/45/09/311/137/KR 

2009.04.17 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 62, dz.294/8, 

cz.dz.242/8 

ul. Kopernika 137 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38;  

● szer. elew. front.max.16,5m; ● wys. 

górnej krawędzi (3 kondygnacje) do 

10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

94 RAA-I-7265/7331/256/08/648/45/LK 

2009.04.20 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o ogród zimowy (ok. 

40m2) 

Osoba fizyczna 

 

KM 9, dz.559/70 

ul. Owsiana 45 

● linia zabudowy ok.10m od wsch. gra-

nicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,18;  

● szer. elew. front. - bez zmian;   

● wys. górnej krawędzi zróżnicowana: 

~2,5m, ~4,5m,~ 6,5m;  

● geometria dachu: jedno-i dwuspado-

wy (kontynuacja istniejącego);  

  

95 RAA-II-2042/7331/58/09/410/73/GZ 

2009.04.22 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
mieszkalnych na I piętrze bud. 

jednorodzinnego na biurowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.441/251, 

611/251 

ul. Słoneczna 73 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

96 RAA-II-418/7331/9/09/832/26/AO 

2009.04.23 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w poziomie 

przyziemia o ogród zimowy  

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.209 

ul. Wierzbowa 26 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front.  

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,21;● geometria dachu: 

wielospadowy, kąt nachylenia ok.15°; 

  

97 RAA-I-1520/7331/59/09/17/dz.818/69/JM 

2009.04.27 

budowa 1-kondygnacyjnej hali 

sportowej z 2-kondygnacyjną cz. 

rekreacyjną, hotelową handlową 
i zapleczem socjalnym, garażem 

podziemnym oraz miejscami po-

stojowymi i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.543/70, 814/69, 

815/71,816/71,818/69,819/69 

820/69, 821/158, 823/112, 

824/112, 825/109, 826/109, 

827/113;ul. Władysława IV58 

dla infrastruktury: 

542/70, 578/69, 707/70 

● linia zabudowy istn. 17m od krawędzi 

jezdni ul. Władysława IV i Marsz. 

Piłsudskiego, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z. 0,25;  

● szer. elew. front.ok.60m (od ul. Wła-

dysława IV), 25m ± 20% (od Marsz. 

Piłsudskiego);  

● wys. górnej krawędzi ok.9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

98 RAA-II-12338/7331/440/08/841/11/WGN 

2009.04.27 

rozbiórka istniejącego garażu, 

budowa przy granicy z dz.100 

bud. mieszk. jednorodzinnego z 

garażem wbudowanym 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.101 

ul. Limbowa 11 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.8m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi (3 kond.) do 

10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

99 RAA-I-1575/7331/63/09/150/14/DW 

2009.04.28 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

w budynku jednorodzinnym na 

biurowy i gab. psychologiczny  

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.331/88, 

33/89; ul. 

Olsztyńska 14-16 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

100 RAA-II-6457/7331/269/08/965/51,53/RS 

2009.04.28 

rozbudowa i przebudowa bud. 

mieszkalnych jednorodzinnych 

Osoba fizyczna 

 

KM 21 WK, 

dz.116/7, 117/17; 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,40;  
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na budynek wielorodzinny KM 23 WK, 

dz.80/1 82/1, 295; 

● szer. elew. front. 38,3m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 12m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do ul. Lipowej) do 16,5m;  

101 RAA-I-12567/7331/414/08/475/1/MZ 

2009.04.29 

rozbiórka istn.bud.mieszkalnego 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego (parter + poddasze 

użytk.) z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 14 PG 

dz.145/14 

ul. Kasztelana 1 

● linia zabudowy 4m od zach. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; 

● szer. elew. front. (od ul. Czernickiego 

18m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi wy 

nikowa; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 36°, wys. gł.kalenicy 

(równoległa do ul.Czernickiego) ok.9m;  

  

102 RAA-II-11275/7331/418/08/868/12/AO 

2009.04.29 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa przy granicy dz.521/152 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go z garażem wbudowanym 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.274/150 

ul. Mysłowicka 12 

● linia zabudowy obowiązująca, 4,5m 

od granicy dz. z pasem drogowym ul. 

Mysłowickiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,27; ● szer. elew. front.10m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.9m;  

● geometria dachu: dach płaski;  

  

103 RAA-II-2575/7331/81/09/450/14/KR 

2009.04.29 

rozbudowa bud. usługowego o 

klatkę schodową w miejscu istn. 

schodów zewn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 

cz.dz.439/140 

ul. Rolnicza 14 

● linia zabudowy istn. 17m od krawędzi 

jezdni ul.Rolniczej -bez zmian; ● wska- 

źnik p.z.- bez zmian; ● szer. elew. front. 

max.12,5m; ● wys. górnej krawędzi 

6,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

104 RAA-II-3374/7331/108/09/414/7B/GZ 

2009.04.30 

nadbudowa części budynku 

mieszk. jednorodzinnego (na ta-

rasie o pow. ok.30m2) do wys. 

istniejącego budynku 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.167/49 

ul. Długa 7B 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; 

● geometria dachu - w nawiązaniu do 

istniejącego; 

  

 

miesiąc: maj 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

105 RAA-I-

3091/7331/118/09/628/dz.571/13/LK 

2009.05.07 

zabudowa szeregowa (dwa proj. 

budynki mieszk. jednorodzinne 

w układzie zblokowanym z bud. 

istniejącym) 2-kondygnacyjne 

(parter + poddasze użytkowe) z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.571/13 

ul/ Chabrowa 5F 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 

19m ± 20% (łącznie 2 segmenty);  

● wys. górnej krawędzi od ok.3,8 do ok. 

4,8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.35°, gł. kalenica rów-

noległa do frontu dz.; 

 rozbiórka istn. 

budynku usłu- 

gowego 

106 RAA-II-

1392/7331/37/09/1034/dz.7/12/GZ 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI 

dz.7/12, ul. Łanowa 

● linia zabudowy 6m od zach. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; 
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2009.05.07 jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą  
dla infrastruktury: 

dz.7/11, 9/1 

● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-

chu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

107 RAA-II-

1424/7331/38/09/1034/dz.7/11/GZ 

2009.05.07 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI 

dz.7/11, ul. Łanowa 

dla infrastruktury: 

dz.9/1 

● linia zabudowy 6m od zach. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; 

● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-

chu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

108 RAA-II-2418/7331/74/09/1057/4/KR 

2009.05.08 

budowa 2 budynków mieszk. w 

zab. bliźniaczej (jeden z segme-

ntów jako kontynuacja budowy 

– utrata ważności pozwolenia na 

budowę) 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI, dz.430 

ul. Merkurego 4 

/Mitry 2 

● linie zabudowy obowiązujące 4,5m 

od granicy z pasem drogowym ul. Mitry 

6m od krawędzi jezdni ul. Merkurego, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.8m ± 20% (każdy se-

gment); ● wys. górnej krawędzi do 7m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła 

do ul. Mitry; 

  

109 RAA-II-

3218/7331/101/09/1031/dz.131/33/ES 

2009.05.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI 

dz.131/33 

ul. Sucha 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.13,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 4m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 35° lub 40°, gł. kalenica ró-

wnoległa do frontu dz.; 

  

110 RAA-II-1114/7331/33/09/874/61/MP 

2009.05.15 

nadbudowa garażu, rozbudowa i 

przebudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.448/155 

ul. Architektów 61 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy działki z pasem drogowym ul. 

Architektów, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,35;  

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.9m (jak cz. 

istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

111 RAA-II-3216/7331/100/09/410/42/KR 

2009.05.15 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.755/73 

ul. Słoneczna 42 

dla infrastruktury: 

dz.95, 593/74 

● linie zabudowy obowiązujące: 9m od 

granicy dz z ul. Słoneczną; 5m od grani-

cy dz. z ul. Hodowlaną wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.12m ± 20% (od ul. 

Słonecznej), 15m ± 20% (od ul. Hodo-

wlanej;  

● wys. górnej krawędzi 7,5m; 

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy ok. 

10,5m; 
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112 RAA-I-2523/7331/98/09/51/54/DW 

2009.05.18 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.115 

ul. Pomorska 54 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez mian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

113 RAA-I-1443/7331/152/09/47/29/DW 

2009.05.18 

nadbudowa i przebudowa ostat-

niej kondygnacji bud. wielorodzi 

nnego-adaptacja na lok. mieszk., 

i zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

na parterze na usługowy 

„Manaja” Sp. z o.o. 

reprezentowana przez: 

Emilia Roman 

 

KM 57, dz.235 

ul. Nowogrodzka 27 

● linia zabudowy - nadbudowa cofnięta 

o min.1,5m; ● wskaźnik p.z. i ● szer. 

elew. front. front.- bez mian;  

● wys. górnej krawędzi ok.12,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

114 RAA-II-3853/7331/119/09/1049/16/GZ 

2009.05.19 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-

dynku mieszk. jednorodzinnego 

w zabudowie szeregowej (kon-

tynuacja budowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI 

dz.351 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

● szer. elew. front.,  

● wys. górnej krawędzi i ● geometria 

dachu:  bez zmian (zrealizowany stan 

surowy zamknięty); 

 wygaśnięcie 

pozwolenia na 

budowę  

115 RAA-I-12840/7331/429/08/556/28/LK 

2009.05.20 

rozbudowa i nadbudowa (pod-

wyższenie poddasza do wys. no- 

rmatywnej) bud. mieszk. jedno-

rodzinnego w celu uzyskania 

dod. pow. mieszkalnej  

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.64 

ul. Sambora 28 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,33;  

● szer. elew. front. front.6,5m ± 20%  

● wys. górnej krawędzi do 6m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

116 RAA-II-2719/7331/88/09/437/26/ES 

2009.05.20 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego wzdłuż granicy z dz. 

185, do granicy z dz.580/211 i 

1,5m od granicy dz.187 oraz 

nadbudowa poddasza (od zaple-

cza działki) 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.186 

ul. Kwiatowa 26 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29;  

● szer. elew. front. ok.8,5m;  

● wys. górnej krawędzi ok.6m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.38° (od ul. Kwiatowej), 

ok.15°(od  zaplecza), gł. kalenica rów-

noległa do frontu dz.; 

  

117 RAA-II-3126/7331/92/09/859/47/HW 

2009.05.20 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa bud. mieszkalnego jed-

norodzinnego z cz. usługową 
(gabinet kosmetyczny) w zabu-

dowie bliźniaczej z budynkiem 

przy ul. Góralskiej 2  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.283/245 

ul. Sieradzka 47 

● linie zabudowy obowiązujące: 5m od 

granicy dz. z ul. Góralską; 6m od ul. 

Sieradzkiej wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front. front.10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

118 RAA-II-3090/7331/93/09/859/47/HW 

2009.05.20 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa wolnostojącego budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego z 

cz. usługową (gabinet 

kosmetyczny)  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.283/245 

ul. Sieradzka 47 

● linie zabudowy: obowiązująca 6m od 

ul. Sieradzkiej, nieprzekraczalna 5m od 

ul. Góralskiej; wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,23; ● szer. elew. front. front.12m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.37°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do ul. Sieradzkiej) ok.11m; 

  

119 RAA-I-2250/7331/88/09/565/8-10/LK 

2009.05.21 

budowa myjni samochodowej 

bezdotykowej, 6-stanowiskowej 

JANPOL Sp. z o.o. 

Gdańsk 

KM 28, dz.187/42, 

209/43; 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 
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z kontenerem technicznym oraz 

infrastrukturą 
ul. Opata Hackiego; dla 

infrastruktury: 271/44, 

272/44, 275/43, 276/43, 

front.8m ± 20% ● wys. górnej krawędzi 

do 5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

120 RAA-II-2192/7331/62/09/399/9/AO 

2009.05.22 

rozbudowa garażu (zabudowa 

towarzysząca) w kierunku ul. 

Wiczlińskiej oraz w głąb działki 

i zmiana lokalizacji wjazdu 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WK, dz.80 

ul. Lukrecjowa 9 

● linie zabudowy 6m od granicy dz. z 

pasem drogowym ul. Lukrecjowej, 

3,5m od ul. Wiczlińskiej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29;  

● szer. elew. front. 6m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 2,2m;   

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.22°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.3,8m; 

  

121 RAA-I-6045/7331/239/08/506/2A/EM 

2009.05.25 

rozbiórka zabudowy gospodar-

czej i budowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.)  

Osoba fizyczna 

 

KM 8 PG 

dz.503/4 

ul. Czernickiego 2A 

dla infrastruktury: 

479, 510 

● linia zabudowy: 6m od płd. i wsch. 

granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,23; ● szer. elew. front.10m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.3,6m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachyle 

nia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa 

do frontu dz.) ok.9m; 

  

122 RAA-I-11893/7331/395/08/693/1/LK 

2009.05.27 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego od strony płd. o cz. 

mieszkalną (parter + poddasze 

użytkowe)  

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.749 

ul. Demptowska 1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,43; ● szer. elew. front. 

20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi-jak 

w cz. istniejącej; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia w nawiąza 

niu do istn., kalenica prostopadła do ul.; 

  

123 RAA-I-12980/7331/95/09/982/9/LK 

2009.05.27 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 8, dz.104/30 

ul. Sibeliusa 9 

dla infrastruktury: 

dz.105/30 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf., 

12m od granicy lasu; ● wskaźnik p.z. 

0,17; ● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geo-

metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-

lenia 34°, gł. kalenica równoległa lub 

prostopadła do frontu dz.; 

  

124 RAA-II-3307/7331/106/09/1034/35N/ES 

2009.05.27 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI, dz.5/4 

ul. Łanowa 35N 

dla infrastruktury: 

dz.5/31, 5/37 

● linia zabudowy: 6m od linii rozgrani-

czającej dz.drogowej 5/37, wg zał. graf. 

● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równo-

legła do frontu dz.; 

  

125 RAA-II-3693/7331/115/09/310/20/KR 

2009.05.27 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.130 

ul. Senatorska 20 

● linia zabudowy: 5m od granicy dz. z 

ulicą, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,30; 

● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi max.7m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 
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126 RAA-I-597/7331/19/09/504/40/MZ 

2009.05.28 

budowa podziemnego zbiornika 

gazu propanowego o poj.6700 l 

z inst. gazową dla zasilania hali 

produkcyjnej w trakcie realizacji 

‘VISTAL GDYNIA” S.A. 

Gdynia 

KM 7, dz.632/2, 

774/2, 776/2 

ul. Hutnicza 40 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

127 RAA-I-1519/7331/62/09/56/12/DW 

2009.05.28 

dobudowa szybu dźwigu osobo-

wego i 8 balkonów do budynku 

wielorodzinnego 

Wspólnota Mieszkaniowa  

Gdynia 

KM53, dz.168 

ul. Podolska 12 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. -

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,42; ● wys. 

górnej krawędzi 19m (jak rzędna istn. 

okapu); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

128 RAA-I-3092/7331/117/09/70/72/DW 

2009.05.28 

zm. sposobu użytk. lok. miesz-

kalnego w bud. wielorodzinnym 

z usługami na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.1478 

ul. Śląska 72 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

129 RAA-II-1655/7331/47/09/1050/9/KR 

2009.05.29 

budowa wiaty garażowej przy 

granicy z dz.330 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI, dz.332 

ul. Ozyrysa 9 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 

- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 

2,8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

 

miesiąc: czerwiec 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

130 

 

RAA-I-12856/7331/421/08/55/112a/OS 

2009.06.02 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

na usługowy (biuro) 

Osoba fizyczna 

 

KM 49, dz.646/1 

ul. Morska 112a 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

131 RAA-I-4267/7331/143/09/55/364A/LK 

2009.06.03 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter +  pod-

dasze użytk.) z infrastrukturą, w 

tym przydomowa oczyszczalnia 

ścieków  

Osoba fizyczna 

 

KM 1, dz.192/2 

ul. Morska 364A 

● linia zabudowy w granicy pasa drogo- 

wego ul. Morskiej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 

10,7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.4m; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kaleni-

cy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m; 

  

132 RAA-I-1453/7331/54/09/70/12/DW 

2009.06.08 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

z usługami na usługowy (biuro) 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.940/261 

ul. Śląska 12 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

133 RAA-I-866/7331/56/09/296/dz.118/1/MZ 

2009.06.12 

budowa muru oporowego (wys. 

ok.1m), przebudowa wjazdu do 

hali garażowej, przebudowa ko-

lidujących przyłączy na placu  

Przedsiębiorstwo Portowe 

‘Sieć” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 119, dz.118/1 

ul. Chrzanowskiego 

15/17 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

134 RAA-I-12537/7331/570/06/4/23-25/HNB 

2009.06.15 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa 6-kondygnacyjnego 

bud. mieszkalno-usługowego w 

zab. pierzejowej z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz. 

1141/129, 1142/129 

ul. Św. Piotra 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,46; ● szer. elew. front. od ul. 

Portowej 12m ± 20%, od ul. Św. Piotra 

22m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

21m (ostania kondygnacja cofnięta na 
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głębokość równą wysokości; ● geomet-

ria dachu: dach płaski; 

135 RAA-II-6457/7331/269/08/965/51,53/RS 

2009.06.16 

rozbudowa i przebudowa istn. 

budynków mieszk. jednorodzin-

nych na wielorodzinny z funkcją 
usługową (handel, biura, drobne 

rzemiosło) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

WK, KM 21 

dz.80/1, 82/1, 295 

KM 23, dz.116/7, 

117/17 

ul. Lipowa 21 i 23 

● linia zabudowy-przedłużenie istn., wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. 

elew. front.38,3m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi do 12m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do ul. Lipowej) 

do 16,5m; 

  

136 RAA-I-1451/7331/46/09/35/2/DW 

2009.06.18 

zmiana sposobu użytkowania i 

przebudowa lokalu handlowego 

w bud. wielorodzinnym z usłu-

gami na gastronomiczny 

„Masala” Sunil Ahuja 

Gdańsk  

 

KM 56, dz.855/43, 900/1; 

KM 58, dz. 48, 805/8, 

857/53, 898/2;  

ul. Traugutta 2 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

137 RAA-II-

10480/7331/402/08/1120/45A/MK 

2009.06.18 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

3-stanowiskowym garażem wol-

nostojącym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 13 Kolonia 

dz.139 

ul. Kolonia 

● linia zabudowy ok.14m od płn.-wsch. 

granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,14; ● szer. elew. front.12m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 35°, gł. kalenica równoległa do 

frontu dz.(bud. mieszkalny), równoległa 

lub prostopadła (garaż); 

  

138 RAA-II-9051/7331/444/07/888/48/RS 

2009.06.19 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.177 

ul. Adwokacka 48 

dla infrastruktury: 

dz.10/1 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

10m (58,70mnpm); ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

139 RAA-II-1368/7331/36/09/97/1/GZ 

2009.06.19 

budowa jedno lub dwupoziomo-

wego garażu na ok.70 miejsc po-

stojowych z drogą dojazdową 

Projekt Gdynia 1 Sp. z o.o. 

reprezentowana przez: 

Adam Bieliński  

KM 61, część dz. 

354/64 i 422/64 

ul. Ejsmonda 1 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

140 RAA-II-3938/7331/120/09/310/5/GZ 

2009.06.19 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.118 

ul. Senatorska 5 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. 

front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

141 RAA-II-4006/7331/123/09/1045/16/GZ 

2009.06.23 

rozbudowa w poz. przyziemia 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.210, 

309/1 

ul. Herkulesa 16 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 

10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi i  

● geometria dachu - bez zmian; 

  

142 RAA-I-2552/7331/107/09/58/19/ASS 

2009.06.24 

nadbudowa o 2 kondygnacje mie 

szkalne parterowego bud. pieka-

rni i rozbudowa na cele mieszka 

lne i pomieszczenia pomocnicze 

piekarni po rozbiórce części bu-

dynku, ew. budowa klatki scho- 

dowej  

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.837/226, 

838/225, 839/225 

KM 141, dz.439/8 

ul. Bydgoska 19 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front. ok.32m (jak istn.);  

● wys. górnej krawędzi do11m ;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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143 RAA-I-2189/7331/85/08/296/14/ASS 

2009.06.25 

zm. spos. użytkowania byłego 

przedszkola w bud. wielorodzin-

nym na 3 lokale mieszkalne 

Gmina Miasta Gdyni KM 119, dz.49/1 

ul. Chrzanowskiego 

14 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

144 RAA-I-2075/7331/80/09/708/40/MZ 

2009.06.25 

nadbudowa pawilonu handlowe-

go o część mieszkalną 
Osoba fizyczna 

 

KM 40, dz.156/29 

ul. Benisławskiego 

40  

● linia zabudowy (frontowa i tylna),  

● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez 

zmian; ● wys. górnej krawędzi wyniko- 

wa; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.11,5m; 

  

145 RAA-I-2097/7331/81/09/708/44/MZ 

2009.06.25 

nadbudowa pawilonu handlowe-

go o część mieszkalną 
Osoba fizyczna 

 

KM 40, dz.154/29 

ul. Benisławskiego 

44  

● linia zabudowy (frontowa i tylna),  

● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez 

zmian; ● wys. górnej krawędzi wyniko- 

wa; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.11,5m; 

  

146 RAA-I-2289/7331/92/09/708/42/MZ 

2009.06.25 

nadbudowa pawilonu handlowe-

go o część mieszkalną 
Osoba fizyczna 

 

KM 40, dz.155/29 

ul. Benisławskiego 

42  

● linia zabudowy (frontowa i tylna),  

● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wy-

nikowa; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł.kale- 

nicy (równoległa do frontu dz.) ~11,5m; 

  

147 RAA-I-2288/7331/93/09/708/46-48/MZ 

2009.06.25 

nadbudowa pawilonu handlowe-

go o część mieszkalno-usługową 
P.H.”SZAMET” S.A. 

Ada Szamocki 

Pruszcz Gdański 

KM 40, dz.152/29, 

153/29 

ul. Benisławskiego 

46-48  

● linia zabudowy (frontowa i tylna),  

● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wy-

nikowa; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł.kale- 

nicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,5m; 

  

148 RAA-II-10022/7331/398/08/874/45/KZ 

2009.06.25 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM80, dz.609/99 

ul. Architektów 45 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.2,8m powyżej obec-

nej rzędnej gzymsu; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

149 RAA-II-12292/7331/444/08/869/23/MP 

2009.06.25 

rozbudowa budynku mieszk. 

usytuowanego na granicy z dz. 

158 i 276/156 - od strony ogrodu 

i nadbudowa do wys. budynku 

przy ul. Chorzowskiej 21 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.269/157 

ul. Chorzowska 23 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,39; ● wys. 

górnej krawędzi ok.6,7m;● geometria 

dachu: dwuspadowy,  kąt nachylenia 

30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

frontu dz.) ok.9,5m; 

  

150 RAA-II-2193/7331/67/09/885/48/MP 

2009.06.25 

zm. sposobu użytkowania I pięt-
ra i przebudowa części budynku 

usługowo-mieszkalnego na lok. 

mieszkalne ze zmianą rodzaju 

zabudowy na wielorodzinną 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 74, 94 

dz.294/2, 318/73 

ul. Gedymina 48 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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151 RAA-I-

12362/7331/434/08/1103/dz.10066/33/EM 

2009.06.26 

rozbiórka istniejącego pawilonu, 

budowa parterowego tymcz. pa-

wilonu handlowego (branża spo-

żywcza) z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 19, dz.1066/33, 

1066/88; ul. Ikara 

dla infrastruktury: 

dz.1066/34 

● linia zabudowy 5m od płd.-zach. gra-

nicy dz.,wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 

0,08; ● szer. elew. front. 6m ± 20% ;  

● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

152 RAA-I-2996/7331/111/09/504/40/MZ 

2009.06.26 

zm. funkcji warsztatu obsługi ta-

boru samochodowego z częścią 
socjalno-biurową na cele zakła-

du produkcji elementów elektry- 

ki i automatyki okrętowej  

AN-ELEC Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 7, dz.694/2 

ul. Hutnicza 40 

dla infrastruktury: 

622/5, 699/2, 700/2, 

731/2, 735/2 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

153 RAA-II- 

5512/7331138/09/312/ciąg pieszy/GZ 

2009.06.26 

przebudowa schodów tereno-

wych i ciągu pieszego, budowa 

kan. deszczowej i oświetlenia 

Gmina Miasta Gdyni KM 70, dz.34, 875/35, 

876/35; ul. Boh. Starówki 

Warszawskiej, Redłowska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

154 RAA-I-2420/7331/97/09/6/47A/DW 

2009.06.30 

przebudowa i zm. spos. użytko-

wania apteki w bud. usługowym 

na lokal gastronomiczny 

SUB Michał i Piotr Śliwińscy 

Piotr Śliwiński 

 

KM 53, dz.982/16 

ul. Wójta Radtkego 

47A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

155 RAA-I-2956/7331/127/09/6/53/DW 

2009.06.30 

przebudowa i zm. spos. użytk. 

cz. poddasza w bud. wielorodzi- 

nnym na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.15, ul. 

Wójta Radtkego 53 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

156 RAA-I-4008/7331/134/09/20/18/DW 

2009.06.30 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania lokalu handlowego w 

bud. wielorodzinnym z usługami 

na lokal gastronomiczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.82  

ul. Świętojańska 18 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

157 RAA-II-5506/7331/162/09/1034/33N/GZ 

2009.06.30 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI, dz.6/3 

ul. Łanowa 33N 

dla infrastruktury: 

dz5/22, 6/16 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Łanowej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front. 

11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.4m;● geometria dachu: dwuspadowy  

kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.8m; 

  

 

miesiąc: lipiec 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

158 

 

RAA-I-3534/7331/133/09/130/2/LK 

2009.07.06 

nadbudowa (poza cz.wsch.) bud. 

mieszk.wielorodzinnego o kond. 

mieszk. (zwiększenie wys. pod-

dasza nieużytk. do normatywnej  

Osoba fizyczna 

 

KM 51, dz.196/187 

ul. Lelewela 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi 11m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

159 RAA-II-2193/7331/67/09/885/48/MP 

2009.07.06 

zm. przeznaczenia I piętra bud. 

usługowo-mieszkalnego (w trak-

cie realizacji) na lokale mieszk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 74, 94, 

dz.294/2, 318/73 

ul. Gedymina 48 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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ze zmianą rodzaju zabudowy na 

wielorodzinną z usługami  

160 RAA-I-3146/7331/115/09/502/118/MZ 

2009.07.07 

zm. sposobu zagospodarowania 

zbiornika wody spłucznej na po-

trzeby osadnika odpadów paleni 

skowych wraz z infrastrukturą  

Elektrociepłownie 

„Wybrzeże” S.A. 

Gdańsk 

KM 99, dz.196/187 

ul. Pucka 118 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

161 RAA-II-2618/7331/83/09/832/7B/RS 

2009.07.07 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na granicy dz. 

851/345 wraz z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.852/345 

ul. Wierzbowa 7B 

dla infrastruktury: 

dz.346, 355 

● linia zabudowy obowiązująca ok.5m 

od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.;   

● wskaźnik p.z.0,55; ● szer. elew. front. 

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

162 RAA-II-2716/7331/85/09/880/108B/HW 

2009.07.07 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej na granicy dz.204/46 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.205/46 

ul. Olgierda 108B 

dla infrastruktury: 

KM 2, 3: 5,125/46 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26;  

● szer. elew. front.8,5m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi (do okapu) 8m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 25°, wys. gł. kalenicy (równoległa 

do sięgacza ulicy) do 11,5m; 

  

163 RAA-II-3475/7331/116/09/902/5A/HW 

2009.07.08 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zab. bliźnia-

czej na granicy z dz.26, 573/33 i 

543/25 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.574/33 

ul. Lipnowska 7A 

● linia zabudowy  obowiązująca 9m od 

krawędzi jezdni ul.Lipnowskiej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. 

front.8m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 

ok.6,5m; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kaleni-

cy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 

  

164 RAA-II-940/7331/21/09/945/21A/WGN 

2009.07.09 

rozbudowa bud.mieszk. jednoro- 

dzinnego (wiatrołap na podeście 

wejściowym nad garażem), prze 

budowa schodów wejściowych i 

taras na dachu wiatrołapu 

Osoba fizyczna 

 

KM 74, dz.195/43, 

200/42 

ul. Armatorów 21A 

● linia zabudowy obowiązująca jak 

istn. garażu, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z. i ● szer. elew. front.- nie analizowa-

no; ● wys. górnej krawędzi ok.3m do 

tarasu; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

165 RAA-I-5446/7331/214/08/504/19/MZ 

2009.07.10 

budowa hali magazynowej wraz 

z przyłączami 

„Art.-Gum”Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 17, dz.235/17, 

495/18 

ul. Hutnicza 19 

● linia zabudowy wzdłuż istn. rampy, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31;  

● szer. elew. front.60m; ● wys. górnej 

krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 18°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do linii zabu-

dowy) ok.6m; 

  

166 RAA-II-3217/7331/98/09/440/27/GZ 

2009.07.10 

nadbudowa budynku warsztatu 

samochodowego o 2-kondygna-

cyjną (w tym poddasze użytko-

we) część biurową 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.701/111 

ul. Gajowa 27 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. 

elew. front.- nie analizowano; ● wys. 

górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu 

wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.; 
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167 RAA-I-2477/7331/100/09/751/128/MZ 

2009.07.13 

rozbiórka części budynku miesz-

kalnego (wiatrołap), rozbudowa 

parteru od strony ogrodu o wiat-

rołap i łazienkę 

Osoba fizyczna 

 

KM 13 PG 

dz.833/3 

ul. Unruga 128 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19;  

● szer. elew. front., ● wys. górnej kra-

wędzi i ● geometria dachu - bez zmian;  

  

168 RAA-II-9565/7331/376/08/871/16/AO 

2009.07.13 

rozbiórka istniejącego obiektu i 

budowa 2 budynków mieszk. 

wielorodzinnych (1-szy w ukła-

dzie zblokowanym z bud. przy 

Inżynierskiej 14, 2-gi - z bud. 

przy Rybnickiej 15)  

„Lipczyński” Sp. z o.o. 

Adam Lipczyński 

Sopot 

KM 76, dz.766/124 

ul. Inżynierska 16; 

dz.767/124 

ul. Rybnicka 17 

dla infrastruktury: 

123, 138, 400/50 

● linie zabudowy obowiązujące: 4m od 

granicy dz. (od ul. Sosnowieckiej; 8,5m 

(od ul. Rybnickiej), wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

8,5m (od ul. Inżynierskiej), ok.8m (od 

ul.Rybnickiej); ● geometria dachu: dwu 

spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do przyległych 

ulic) ok.11,5m; 

  

169 RAA-II-2190/7331/65/09/910/11/AP 

2009.07.13 

budowa garazu 2-stanowiskowe-

go (zabudowa uzupełniająca) 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.116 

ul. Bielska 11 

● linia zabudowy-nie ustalono (lokali-

zacja w głębi dz.); ● wskaźnik p.z.0,32;  

● szer.elew. front. do 7m; ● wys. górnej 

krawędzi do 3m; ● geometria dachu: 

dach płaski;  

  

170 RAA-II-4570/7331/134/09/1089/10/KR 

2009.07.13 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + pod-

dasze użytkowe) z garażem 2-

stanowiskowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI, dz.435/1 

ul. Marzanny 10 

dla infrastruktury: 

dz.509/68 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-

ni ul. Marzanny, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,28; ● szer. elew. front.11m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 

do ul. Marzanny; 

  

171 RAA-II- 

4581/7331/132/09/431/20A-22/GZ 

2009.07.14 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem pod 

ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.289/239, 

290/238; ul. 

Pionierów 20A-22 

dla infrastruktury: 

dz.509/224 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24;  

● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi 8m;● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.ka-

lenica równoległa do frontu dz.; 

  

172 RAA-II-5947/7331/179/09/311/84,86/KR 

2009.07.15 

zm. spos. użytkowania garaży i 

części bud. usługowego na pok. 

mieszkalne i pom. technicznego 

na przedsionek wejściowy 

Allcan Sp. z o.o. 

Gdańsk 

KM 62, dz.247/12 

ul. Kopernika 86 

dz.248/12 

ul. Kopernika 84 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

173 RAA-I-9260/7331/326/08/701/68/MZ 

2009.07.16 

rozbiórka tarasu, rozbudowa w 

poziomie przyziemia i parteru 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.98 

ul. Płka Dąbka 68 

● linia zabudowy obowiązująca,wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. 

front. ok.14m; ● wys. górnej krawędzi i 

● geometria dachu - bez zmian;  

  

174 RAA-II-3747/7331/119/09/90/16/GZ 

2009.07.16 

zm. spos. użytk. pomiesczenia 

strychu w bud. wielorodzinnym 

(dołączenie do lokalu nr 4)  

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.145 

ul. M. Reja 16 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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175 RAA-II-5644/7331/177/09/75/145B/GZ 

2009.07.16 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o 3-kondygna-

cyjną część mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.81/20, 

83/211 

ul. Legionów 145B 

● linia zabudowy - bez zmian (rozbudo- 

wa w głębi dz.) ; ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi - przedłużenie istn.;  

● geometria dachu: dach płaski;  

  

176 RAA-II-2191/7331/73/09/1003/39/KR 

2009.07.17 

zm.sposobu użytkowania garażu 

i przyziemia budynku jednoro-

dzinnego na funkcję mieszkalną  

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.819/21 

ul. Wiosny Ludów 

39 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

177 RAA-I-68/7331/5/09/1095/dz.1030/MZ 

2009.07.21 

budowa kiosku typu „Ruch” 

(wymiana istniejącego - w złym 

stanie technicznym) 

„RUCH” S.A. w Warszawie 

Oddział w Gdańsku 

 

KM 17 PG 

dz.1030 

ul. Sucharskiego 

● linia zabudowy obowiązująca wzdłuż 
płn.-wsch. granicy dz. wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,15 (bez zmian);● szer. 

elew. front. ok.4,6m; ● wys. górnej kra-

wędzi ok.3m; ● geometria dachu:płaski;  

  

178 RAA-II-9483/7331/367/08/426/6/ES 

2009.07.21 

rozbiórka skrajnego segmentu 

budynku w zab. szeregowej, bu-

dowa 4-kondygnacyjnego budy-

nku usługowo-mieszkalnego w 

zab. szeregowej z garażem pod- 

ziemnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.175/9 

ul. Wielkokacka 6 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

zał.; ● wskaźnik p.z.0,46; ● szer. elew. 

front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ~9,5m;● geometria dachu: dwuspa-

dowy, kąt nachylenia 30° wys. gł. kale-

nicy (równoległa do frontu dz.) ~14m; 

  

179 RAA-II-3939/7331/122/09/1003/21/KR 

2009.07.21 

rozbiórka poddasza bud. mieszk. 

jednorodzinnego od strony ogro-

du i nadbudowa o jedną kondyg-

nację mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.327/21 

ul. Wiosny Ludów 

21 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi do 7m; ● geometria da-

chu: dach płaski;  

  

180 RAA-I-1937/7331/77/09/54/68/DW 

2009.07.27 

budowa garażu przylegającego 

do garaży na dz. sąsiednich 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.1497/352, 1506/351, 

1507/1499 

ul. Warszawska 66-68  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. front. 

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; 

● geometria dachu: dach płaski;  

  

181 RAA-I-4007/7331/136/09/1080/10/EM 

2009.07.27 

rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego budynku gospodarczego 

nadbudowa o poddasze użytko-

we bud. mieszkalnego,  

Osoba fizyczna 

 

KM 18 PG 

dz.1013 

ul. Skrajna 10 

● linia zabudowy 8m od płd.-zach. gra-

nicy dz.; 4,5m od płn.-wsch. granicy dz 

(gospodarczy), wg zał. graf.;● wskaźnik 

p.z.0,24; ● szer. elew. front. bez zmian 

(mieszk.) 12m (gospodarczy); ● wys.gó-

rnej krawędzi: 7m (mieszk.) 2,5m (gos-

podarczy); ● geometria dachu: mieszk. 

dwuspadowy, kąt nachylenia 30° wys. 

gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 

11m; gospodarczy płaski: 

  

182 RAA-I-

8788/7331/311/08/567/35,dz.480/50/EM 

2009.07.28 

rozbiórka części istn. obiektów 

(mieszkalnego i gospodarczych) 

budowa zespołu budynków biu-

rowo-usługowych (galeria hand-

lowa i centrum rozrywki) z gara-

żem podziemnym i przyłączami 

Kancelaria 

Prawnicza 

radca prawny 

Grzegorz 

Stempski, 

Gdynia 

 

KM 24, dz.480/50 ul. Św. Miko-

łaja 35; dz.549/48  

ul. Malczewskiego 24A;  

dla infrastruktury: 102, 103, 

220/101, 221/101, 226/107, 

228/105, 231/104, 232/13, 234/29, 

235/29, 238/46, 239/36, 241/34;  

● linia zabudowy 4m od płn-wsch. gra-

nicy dz., wg zał. graf. (z koniecznością 
zachowania osi kompozycyjnych);  

● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 

(dla powtarzalnego modułu) 16m;  

● wys. górnej krawędzi 21m (cz. 6-kon-

dygnacyjna), 38m (cz.11-kond.);  
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● geometria dachów: dachy płaskie; 

183 RAA-II-2476/7331/75/09/969/20/MP 

2009.07.28 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego z usługami (za-

budowa tarasu nad parterem od 

strony wsch.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WK, dz.56/1 

ul. Makuszyńskiego 

20 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  ● wys. 

górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski;  

  

184 RAA-I-2077/7331/82/09/20/2/DW nadbudowa o jedną kondygnację 
mieszkalną bud. mieszkalnego 

wielorodzinnego  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Centrum” 

Gdynia 

KM 54, dz.799/284 

ul. Świętojańska 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  ● wys. 

górnej krawędzi ok.20m; ● geometria 

dachu: dach płaski;  

  

185 RAA-I-3022/7331/110/09/11/10/DW 

2009.07.30 

zm.sposobu użytk. lokalu miesz-

kalnego na IV kondygnacji bud. 

wielorodzinnego na pokoje goś-
cinne dla pracowników Poczty  

Poczta Polska, Centrum 

Infrastruktury, Oddział 

Regionalny w Gdańsku 

KM 54, dz.412 

ul. 10 Lutego 10 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

186 RAA-I-

5485/7331/162/09/41/5/D2009.07.30 

2009.07.30 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

na placówkę opieki zdrowotnej 

Centrum Zdrowia Psychiczne 

go Joanna Maciejewska-Sova 

Renata Rzeszotarska-Wichoro 

wska Sp. Partnerska Lekarzy 

Gdynia 

KM 56, dz.814/11, 

815/11 

ul. Bema 5 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

187 RAA-II-4395/7331/130/09/438/20/ES 

2009.07.30 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego, nadbudowa 

ścian poddasza w celu uzyskania 

pom. mieszkalnych, rozbiórka 

wiatrołapu 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.148 

ul. Dębowa 20 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 

7,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

~3,5m; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 

równoległa do frontu dz.; 

  

188 RAA-I-1184/7331/42/09/20/120/DW 

2009.07.31 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania lokalu handlowego w 

bud. wielorodzinnym na bank 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.99; ul. 

Świętojańska 120 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

 

miesiąc: sierpień 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

189 

 

RAA-II-4574/7331/135/09/83/4/KR 

2009.08.04 

zm.sposobu użytk. i przebudowa 

pomieszcenia biurowego i holu 

w budynku wielorodzinnym z 

usługami na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 60 dz.1645/386 

ul. Norwida 4 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

190 RAA-II-

12560/7331/574/07/980/172c,d/MP 

2009.08.05 

nadbudowa bud. magazynowo-

produkcyjno-biurowego o pod-

dasze użytkowe (pracownie i 

biura) 

Osoba fizyczna 

 

KM 3 Chwaszczyno 

dz.158/7, 158/8; ul. 

Chwaszczyńska 

172c i d  

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-

dowa); ● wys. górnej krawędzi bez 

zmian; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia 15°, gł. kalenica ró-

wnoległa do dłuższego boku hali; 
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191 RAA-II-6278/7331/186/09/1059/17/ES 

2009.08.05 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o poddasze 

użytkowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI 

dz.484/4 

ul. Równoległa 17 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-

dowa); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

192 RAA-II-4819/7331/142/09/314/11/KR 

2009.08.06 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o jedną kondygnację 
mieszkalną, dobudowa schodów 

zewn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.221/94 

ul. Narutowicza 11 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 

bez zmian (nadbudowa);● wskaźnik p.z. 

0,20; ● wys. górnej krawędzi ok.11m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

193 RAA-II-

13335/7331/614/07/843/dz.721/4/GZ 

2009.08.10 

budowa budynku 

biurowego z gara 

żem podziemnym 

i infrastrukturą 
techniczną  

„AD Inwestycja” Sp. z o.o. 

Gdynia 

 

KM 75, dz.703/5, 705/5, 706/5, 

716/5,  721/4, 722/4, 782/2, 784/5, 

786/5, 789/4, 791/4, 806/4, 808/2, 

810/4, 934/5; Al. Zwycięstwa 

dla infrastruktury: 

319/5, 807/4, 809/2, 811/4  

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33;  

● szer. elew. front.45m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.41,30mnpm; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

194 RAA-II-6702/7331/202/09/694/78k/KR 

2009.08.10 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.380/36 

ul. Wiczlińska 78k 

dla infrastruktury: 

dz.380/10 

● linia zabudowy 6m od płn.granicy dz. 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12;  

● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35° 

lub 40°; 

  

195 RAA-II-7330/7331/224/09/59/95B/ES 

2009.08.11 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

użytk. w bud. wielorodzinnym z 

usługami na mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.170/28 

ul. Kielecka 95B 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

 bez robót bud. 

wymagających 

p.n.b. 

196 RAA-II-4903/7331/144/09/428/8/ES 

2009.08.12 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.84 

ul. Wrzosowa 8 

● linia zabudowy istn. bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,39; ● szer. elew. front. 

ok.10m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

197 RAA-II-6950/7331/210/09/1219/11/GZ 

2009.08.12 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 33 WI, dz.76/1 

ul. Pileckiego 11 

dla infrastruktury: 

dz.87 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17;  

● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-

chu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

198 RAA-II-5069/7331/156/09/871/106/MK 

2009.08.24 

rozbiórka budynku gospodarcze- 

go i budowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego 2-kondygnacyjnego 

z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 81; dz. 149 

dla infrastruktury 

dz.166 

● linie zabudowy obowiązująca 20m 

od  ul. Inżynierskiej; ● wskaźnik p.z. 

0,23; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

199 RAA-II-

6951/7331/211/09/1267/dz.186/9/GZ 

budowa sześciu 2-kondygnacyj-

nych budynków mieszkalnych 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI 

dz.185/6, 186/9 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,20;  
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2009.08.28 jednorodzinnych z infrastrukturą ul. Jana Kazimierza 

dla infrastruktury: 

dz.186/8 

● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-

chów: wielospadowe, kąt nachylenia ok. 

35°, gł. kalenica równoległa do frontu 

działki; 

200 RAA-II-5787/7331/184/09/826/19A/AP 

2009.08.31 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o cz. usługową 
(gabinet stomatologiczny) do 

granicy z dz.417/9 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.353/8 

ul. Kasztanowa 19A 

● linia zabudowy obowiązująca ok. 

14m od krawędzi jezdni ul. Kasztano-

wej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; 

● szer. elew. front. ok.4,5m; ● wys. gó-

rnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

 

miesiąc: wrzesień 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

201 RAA-II/MP/7331/456/08/980/dz.181/1 

2009.09.01 

budowa budynku usługowo-

handlowego (pow. sprzedaży do 

100m2) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 11 WK 

dz.181/1 

ul., Chwaszczyńska 

dla infrastruktury: 

dz.146/47, 200/24, 

227/9 

● linie zabudowy obowiązujące 4m od 

granic pasów drogowych ul. Górniczej i 

Chwaszczyńskiej, wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,35; ● szer. elew. front. (od 

str. ul. Górniczej) 15m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

202 RAA-II-4946/7331/146/09/840/9C/KR 

2009.09.01 

budowa laboratorium medyczno 

diagnostycznego w miejscu bud. 

zwierzętarni przeznaczonego do 

rozbiórki  

Laboratoria Medyczne 

BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o. 

Przemysław Napiórkowski 

Gdańsk 

KM 74, dz.79/53, 

159/44 

ul. Powstania 

Styczniowego 9C 

● linia zabudowy obowiązująca 25m 

od ul. Powstania Styczniowego i w linii 

bud. sąsiedniego, wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.25m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 4 kondyg-

nacje; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

203 RAA-II/ES/7331/163/09/1008/4 

2009.09.01 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa 3-kondygnacyjnego  

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.613/1 

ul. Powstania 

Listopadowego 4 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

204 RAA-II-5603/7331/172/09/1010/6/KR 

2009.09.02 

rozbudowa budynku biurowo-

usługowego z przeznaczeniem 

na funkcję biurowo-usługową  

Towarzystwo Zarządzające 

SKOK Sp. z o.o., Spółka 

Komandytowo-Akcyjna 

Gdynia 

 

KM 71, dz.775/21, 

842/24, 942/21, 

944/24 

dla infrastruktury: 

945/24, 982/23 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi jezdni ul. Redłowskiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,53; ● szer. 

elew. front.20m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.15,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

205 RAA-II-6658/7331/206/09/841/3/AP 

2009.09.03 

rozbiórka części bud. usługowe-

go i budowa 2-kondygnacyjnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.105 

ul. Limbowa 3 

● linia zabudowy obowiązująca 33m 

od zach. granicy dz., wg zał. graf.;  
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bud. mieszkalno-usługowego na 

granicy z dz.104 

● wskaźnik p.z. ok.0,40; ● szer. elew. 

front. ok.11m; ● wys. górnej krawędzi 

ok.6,5m; ● geometria dachu: płaski; 

206 RAA-I-1774/7331/84/07/19/dz.25/HNB 

2009.09.07 

budowa 6-kondygnacyjnego bu-

dynku mieszk. wielorodzinnego 

w zab. pierzejowej, z usługami 

w parterze, parkingiem podzie-

mnym i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 56, dz.25 

ul. Abrahama 

dla infrastruktury: 

dz.20 

● linie zabudowy obowiązujące od 

strony ulicy i tylna, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,50; ● szer. elew. front. 

ok.22m; ● wys. górnej krawędzi ok. 

22m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

207 RAA-II- 

7641/7331/236/09/316/19-21/KR 

2009.09.07 

nadbudowa o jedną kondygnację 
mieszk. części bud. wielorodzin-

nnego (klatki nr 19 i 21)  

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.337/127 

ul. Batalionów 

Chłopskich 19-25 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

208 RAA-II-4698/7331/148/09/1116/9/ES 

2009.09.08 

rozbiórka istn. budynków, budo-

wa 2 bud. mieszk. wielorodzin-

nych 3-kondygnacyjnych (par-

ter + piętro + poddasze użytk.)  

FT2B Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 12 WI, dz.457 

ul. Zauchy 9 

dla infrastruktury: 

dz.421/40 

● linie zabudowy obowiązujące: 4m od 

płd. i 4m od zach. granicy dz., wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front.11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.6m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

209 RAA-II-

6893/7331/209/09/656/dz.252/268/GZ 

2009.09.08 

rozbiórka kiosku handlowego i 

budowa pawilonu handlowego o 

pow. zabudowy 15m2 

Osoba fizyczna 

 

KM 64, dz.252/168 

ul. Narcyzowa 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,43;  

● szer. elew. front.5,5m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.3m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

210 RAA-II/ES/7331/219/09/433/9 

2009.09.08 

nadbudowa o jedną kondygnację 
2-kondygnacyjnej części bud. 

wielorodzinnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 65, dz.400/88 

ul. Strażacka 9 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.9m - jak w 

cz. istn.; ● geometria dachu: płaski; 

  

211 RAA-II-4776/7331/143/09/310/8/KR 

2009.09.08 

nadbudowa cz. bud. jednorodzi-

nnego od str. wsch. o 1 kondyg-

nację (zabudowa tarasu), rozbu-

dowa o taras od str. płd., podwy-

ższenie III kondygnacji do wys. 

użytkowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.124 

ul. Senatorska 8 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,27; ● wys. 

górnej krawędzi do 10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

212 RAA-II-13161/7331/482/08/408/39/KR 

2009.09.11 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego do granicy z 

posesją nr 37 i w głąb działki, 

przebudowa dachu na płaski 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.32; ul. 

Chwarznieńska 39 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 

linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 

13m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi bez 

zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

213 RAA-I-1488/7331/53/09/70/35-37/DW 

2009.09.14 

zmiana sposobu użytkowania 

powierzchni biurowej na szkołę 
Wyższa Szkoła Międzynaro-

dowych Stosunków 

Gospodarczych i Politycznych 

Gdynia 

KM 58, dz.427/4, 

626/4, 628/4, 632/2 

ul. Śląska 35-37 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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214 RAA-II/ES/7331/128/09/431/dz.768 

2009.09.14 

budowa miejsc postojowych dla 

zabudowy wielorodzinnej 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bałtyk”, Gdynia 

KM 66, dz.768 

ul. Pionierów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

215 RAA-II-4721/7331/195/08/908/57/RS 

2009.09.14 

nadbudowa garażu (zabudowa 

uzupełniająca jednorodzinna) 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.290/235 

ul. Kaliska 57 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi - jak w części 

mieszkalnej;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

216 RAA-I/MZ/7331/176/09/751/84 

2009.09.15 

nadbudowa parterowej cz. bud. 

Przychodni Lekarskiej „Obłuże 

Leśne” (skrzydło płn.) w celu 

uzyskania dod. gab. lekarskiego 

„Sanus” Sp. z o.o. 

NZOZ Przychodnia Lekarska 

„Obłuże Leśne” 

Gdynia 

KM 31, dz.1444/4 

ul. Unruga 84 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.8m - jak w 

części istniejącej;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

217 RAA-I-7072/7331/200/09/6/53/DW 

2009.09.15 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania cz. poddasza w bud. 

wielorodzinnym (dołączenie do 

lokalu mieszk. nr 18) 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.15; ul. 

Wójta Radtkego 53 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

218 RAA-II-6496/7331/191/09/826/21/AP 

2009.09.15 

rozbudowa (w kondygnacji  

piwnicy i parteru) bud. mieszk. 

jednorodzinnego do granicy z 

dz.353/8 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.417/9 

ul. Kasztanowa 21 

● linia zabudowy obowiązująca ok. 

14m od zach. granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. ok.0.30;  

● szer. elew. front. rozbudowy 1,5-2m; 

● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; 

● geometria dachu: dach płaski 

  

219 RAA-II-6659/7331/209/09/841/5/AP 

2009.09.15 

rozbiórka części płd. budynku 

usługowego, cz. nadbudowa i 2-

kondygnacyjna rozbudowa pozo 

stałej, płn. części na cele mieszk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.104 

ul. Limbowa 5 

● linia zabudowy obowiązująca 33m 

od zach. granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. ok.0.40;  

● szer. elew. front. ok.11m;  

● wys. górnej krawędzi ok.6,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

220 RAA-II-13022/7331/470/08/979/17/RS 

2009.09.16 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej i budowa schodów 

zewnętrznych 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.109/14 

ul. Racławicka 17 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,18;  

● wys. górnej krawędzi do 10,5m;  

● geometria dachu: dach płaski 

  

221 RAA-II-7817/7331/284/09/17/53/KR 

2009.09.16 

zm. sposobu użytk. lokalu mie-

szkalnego w przyziemiu bud. 

mieszkalno-usługowego (dołą-
czenie do istniejącego sklepu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.981/77 

ul. Władysława IV 

53 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

222 RAA-II-12093/7331/454/08/879/24/RS 

2009.09.17 

rozbiórka garażu i rozbudowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.76 

ul. Góralska 24 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 

istn. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,27;  

● wys. górnej krawędzi istn.; od strony 

podwórza ok.3m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

223 RAA-II-6850/7331/215/09/836/1/AO 

2009.09.17 

nadbudowa i przebudowa bud. 

mieszk. wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 87, dz.67 

ul. Jodłowa 1 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  
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● wys. górnej krawędzi ok.15,5m - jak 

przy ul. Jodłowej 3;  

● geometria dachu: dach płaski; 

224 RAA-I-

8123/7331/299/08/648/dz.700/48/LK 

2009.09.18 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 9, dz.700/48, 

701/48; ul. Owsiana 

dla infrastruktury: 

52, 445/41, 452/40, 

456/2, 458/40, 

530/48, 674/40 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.0,36; ● szer. elew. front.19m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m w 

części płn. działki i ok.10m w cz. płd.; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

225 RAA-I/EM/7331/103/09/292/dz.10/1 

2009.09.18 

nadbudowa o 2 kondygnacje hali 

warsztatowej (ze zmianą obrysu 

budynku od strony płn.-wsch.) 

na cele biurowo-socjalne  

DAMEN SHIPYARDS 

GDYNIA S.A.; pełnomocnik: 

Krzysztof Dobiszewski 

 

KM 116, dz.10/1 

ul. Indyjska 

● linia zabudowy istn. bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 

21m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

18,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

226 RAA-II-4573/7331/169/1081/19/RS 

2009.09.18 

przebudowa garażu na cele mie-

szkalne i pom. piwnicznych na 

garaż w bud. jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.280/2 

ul. Grodnieńska 19 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

● szer. elew. front., ● wys. górnej kra-

wędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 

  

227 RAA-II-7066/7331/213/09/310/6/GZ 

2009.09.21 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.123 

ul. Senatorska 6 

dla infrastruktury: 

dz.134 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0.25;  

● szer. elew. front.12,7m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

228 RAA-II-7414/7331/228/09/656/tor ro-

werowy/KR 

2009.09.21 

ziemny tor rowerowy z przesz-

kodami i infrastrukturą technicz 

ną (sieć elektroenergetyczna)  

Zarząd Dróg i Zieleni  

w Gdyni 

 

KM 64, dz.29, 

234/30; rejon ul. 

Narcyzowej 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

229 RAA-II-

10082/7331/381/08/843/173/GZ 

2009.09.22 

budowa (kontynuacja) budynku 

usługowo-biurowego z podwyż-
szeniem ścian IV kondygnacji w 

celu uzyskania kondygnacji uży-

tkowej 

HARD INVESTMENT 

Sp. z o.o. Jerzy Jankowski 

Gdynia 

KM 75, dz.793/6 

Al. Zwycięstwa 173 

dla infrastruktury: 

318/5, 319/5, 733/5, 

807/4, 838/3, 900/6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- nie analizowano 

(bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 

14,49m (41,14mnpm); ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

230 RAA-I-12665/7331/412/08/600/170/OS 

2009.09.23 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM13, dz.1029/37 

ul. Chylońska 170B 

● linia zabudowy obowiązująca 4m od 

zach. granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,27;  

● szer. elew. front. 11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 15°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.12m; 

  

231 RAA-I/EM/7331/114/09/747/14A 

2009.09.23 

budowa garażu (rozbudowa zes-

połu istniejącego) - uzupełnienie 

funkcji mieszkaniowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 32, dz.463/4 

ul. Stolarska 14A 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front.18m ± 20% (zespół) 

3m ± 20% (boks); ● wys. górnej krawę- 
dzi ok.2,5m; ● geometria dachu: płaski; 

  

232 RAA-II-4863/7331/139/09/1127/1/AP 

2009.09.23 

zm. sposobu użytkowania części 

bud. mieszkalno-usługowego w 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WK, dz.91 

ul. Fleszarowej-

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 
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zabudowie szeregowej (parter) 

na punkt przedszkolny 

Muskat 1 w ustawie 

233 RAA-II-7310/7331/223/09/312/34/GZ 

2009.09.23 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. z przekształceniem 

na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.65/15 

ul. Redłowska 34 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front.12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

234 RAA-I-5802/7331/172/09/537/12/LK 

2009.09.24 

zm. sposobu użytkowania budy-

nku magazynowo-socjalnego na 

przedszkole 4-oddziałowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 19, dz.1233/4, 

1376/5, 1377/5 

ul. Łebska 12 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

235 RAA-I-

MZ/7331/33/08/487/dz.684/16,684/17 

2009.09.25 

rozbiórka osiedlowego pawilonu 

handlowego i garaży (z ich budo 

wą w nowej lokalizacji) budowa 

zespołu budynków mieszk. wie-

lorodzi-nnych z częścią handlo-

wo-usługową, garażami nadzie-

mnymi, podziemnymi, przyłą-
czami infrastruktury i układem 

drogowym  

TARGO S.A. 

Gdynia 

KM 10 PG 

dz. 684/7, 684/8, 

684/17, 684/18; 

ul. Żelazna 

dla infrastruktury: 

667/3, 667/5, 667/7, 

667/9, 667/11, 

684/4, 684/6, 686/5; 

● linie zabudowy: 12m od krawędzi 

jezdni ul. Żelaznej; 8m od ul. Rtęciowej 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17;  

● szer. elew. front.65m lub 33m; ● wys. 

górnej krawędzi 34,1m; ● geometria da-

chów: dachy płaskie; 

  

236 RAA-II-5343/7331/151/09/407/4/GZ 

2009.09.25 

zabudowa mieszk. wielorodzin-

na wraz z garażem podziemnym 

i infrastrukturą  

TARGO S.A. 

Gdynia 

KM 65, dz.294/180, 

295/180 

ul. Uczniowska 4 

dla infrastruktury: 

dz.313/180 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24;  

● szer. elew. front.46m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 15,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

237 RAA-II-8804/7331/273/09/694/91L/GZ 

2009.09.25 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WI 

dz.179/26 

ul. Wiczlińska 91L 

dla infrastruktury: 

dz.179/13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,15;  

● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, gł. kalenica równo-

legła do frontu działki; 

  

238 RAA-II-2194/7331/66/09/910/13/AP 

2009.09.28 

rozbiórka istn. garażu, budowa 

garażu na granicy dz.565/136 i 

116 (zabudowa uzupełniająca 

funkcję mieszkaniową) 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.115 

ul. Bielska 13 

● linia zabudowy- nie ustalono ze wzglę 
du na usytuowanie w głębi działki;  

● wskaźnik p.z.0,29;  

● szer. elew. frontowej do 4m;  

● wys. górnej krawędzi do 3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

239 RAA-I/LK/7331/246/09/55/366A 

2009.09.29 

budowa dwóch bud. mieszk. 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej (parter + poddasze 

użytkowe) z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 1, dz.103/2 

ul. Morska 366A 

dla infrastruktury: 

dz.50/1, 51/1 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

zach. granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.10,7m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, gł. kalenica prosto-
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padła do zach. granicy dz.; 

240 RAA-II-6598/7331/199/09/302/6/KR 

2009.09.29 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej (segment skrajny) o 

część mieszkalną z garażem w 

przyziemiu  

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.370/12, 

995/9 

ul. Dąbrowskiego 6 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf. i nieprzekraczalna 11m od 

budynku przy ul. Dąbrowskiego 4B;  

● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 

6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica rów-

noległa do ulicy; 

  

 

miesiąc: październik 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

241 RAA-I-6560/7331/190/09/56/3/DW 

2009.10.01 

budowa 4-stanowiskowej myjni 

samoobsługowej z parkingiem i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.159 

ul. Podolska 3 

● linia zabudowy istn. 6m od granicy 

dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,13; ● szer. elew. front. 

ok.6m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m;  

● geometria dachu: dach łukowy, wys. 

w najwyższym punkcie ok.5m; 

  

242 RAA-II 

WGN/7331/393/08/953/dz.129/7 

2009.10.01 

budowa budynku usługowo-

handlowego z częścią biurową i 
infrastrukturą (sieć wod-kan.) 

Gmina Miasta Gdyni KM 14 Kolonia 

dz.129/7 

ul. Rdestowa 

dla infrastruktury: 

129/5, 131/1 

● linia zabudowy obowiązująca 29m 

od krawędzi jezdni ul. Rdestowej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22;  

● szer. elew. front.21m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 9,8m (dla rzęd-

nej terenu 154,6mnpm);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

243 RAA-II-1617/7331/50/09/889/40/MK 

2009.10.05 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszk. wielo- 

rodzinnego z f. usługową w par-

terze, garażem podziemnym i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 78, dz.235/64, 

237/63, 358/63 

ul. Łowicka 40 i 42 

● linia zabudowy obowiązująca ok.5m 

od granicy pasa drogowego ul. Łowic-

kiej, dla IV kondygnacji cofnięcie min. 

3m, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; 

● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi (cz.3-kondygnacyjna) 

ok.44,10mnpm; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

244 RAA-II/AO/7331/248/09/860/19 

2009.10.06 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania bud. gospodarczego na 

mieszkalny jednorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.85 

Plac Górnośląski 19 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

245 RAA-II/ES/7331/269/09/1094/5A 

2009.10.08 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI 

dz.461/3 

ul. Okrężna 5A 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

linii rozgraniczającej ul. Okrężnej, wg 

zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. 

elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej 
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krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.  

kalenica równoległa  do frontu dz.; 

246 RAA-II/AO/7331/249/09/979/24 

2009.10.12 

rozbiórka bud. mieszkalnego i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.483/6ul. 

Racławicka 24 

dla infrastruktury: 

dz.4, 5, 23 

● linia zabudowy obowiązująca 26m 

od granicy pasa drogowego ul. Racławi-

ckiej,12m od granicy lasu, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,22;  

● szer. elew. front. 10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 6,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

247 RAA-II/KR/7331/282/09/424/40 

2009.10.12 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w poziomie 

parteru w miejscu istniejącego 

tarasu  

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.765 

ul. Wąska 40 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,40; ● wys. 

górnej krawędzi ok.3m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

248 RAA-II-8535/7331/250/09/1038/15/GZ 

2009.10.14 

nadbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego: część 3-kond. 

o poddasze użytkowe; część pa-

rterowa o 1 kondygnację 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.166 

ul. Apollina 15 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-

wędzi 8,7m - bez zmian; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do 

frontu dz.) 13m; 

  

249 RAA-II/HW/7331/252/09/859/47 

2009.10.14 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z cz. usługową 
Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.283/245 

ul. Sieradzka 47 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 

krawędzi jezdni ul. Sieradzkiej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. 

front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

250 RAA-II/KR/7331/481/08/1000/18 

2009.10.16 

budowa zespołu bud. mieszk. 

jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej (2 kondygnacje + 

poddasze użytk.) z infrastrukturą 

Firma Budowlana LOGGIA 

Piotr Sachajko Sp. Jawna 

Gdańsk 

 

KM 75, dz.667/5 

ul. Kombatantów 18 

dla infrastruktury: 

dz.459/5, 733/5 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 

pasem drogowym, wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,28, ● szer. elew. front. 

8m ± 20% (pojedynczy segment);  

● wys. górnej krawędzi ok.7m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 

do płd. granicy dz.; 

  

251 RAA-I/OS/7331/9/09/671/8A 

2009.10.19 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
strychu w bud. wielorodzinnym 

na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 8, dz.442/17 

ul. Chmielna 8A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

252 RAA-II/RS/7331/104/09979/18 

2009.10.19 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.393/13 

ul. Racławicka 18 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

253 RAA-II/ES/7331/272/09/411/30 

2009.10.20 

nadbudowa o jedną kondygnację 
(poddasze użytk.) 2-kondygnacy 

jnej części bud. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.131 

ul. Boh. Getta 

Warszawskiego 30 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- nie analizowano;  

● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 
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i zmiana konstrukcji dachu nad 

cz. 3-kondygnacyjną 
istniejącej; ● geometria dachu: dwuspa-

dowy, kąt nachylenia jak cz. istniejącej, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

254 RAA-II/MP/7331/546/07/872/dz.40/12 

2009.10.21 

budowa zespołu budynków 

mieszk. jednorodzinnych w zab. 

bliźniaczej o wysokości 2 i 3 

kondygnacje (w tym poddasze 

użytkowe) z usługami nieuciążli 
wymi w parterze i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 3 WK, 

dz.40/12, 42/15 

ul. Wielkopolska 

dla infrastruktury: 

8,13,14,39/12,41/15 

● linia zabudowy obowiązująca 27m 

od granicy dz. z ul. Żniwną i Strzelców, 

13m od granicy dz. z pasem drogowym 

ul. Wielkopolskiej , wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,39; ● szer. elew. front. 

9m±20% (pojedynczy segment);  

● wys. górnej krawędzi ok.4,5m (bud. 

2-kond.), ok.7m (3-kondygnacyjny);  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.7m (2kond.), 

ok.10m (3kond.); 

  

255 RAA-II/MP/7331/10/09/893/5 

2009.10.21 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej przy granicy z dz.6 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.563/7 

ul. Małopolska 5 

● linia zabudowy obowiązująca 4m od 

granicy dz. z pasem drogowym ul. Mało 

polskiej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,41;  

● szer. elew. front.8m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.5,2m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do ul. Małopolskiej) ok.7,8m; 

  

256 RAA-I/KS/7331/248/09/708/20 

2009.10.22 

budowa balkonów (dobudowa 

do budynku wielorodzinnego) 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM 46, dz.410, ul. 

Benisławskiego 20 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

257 RAA-II/GZ/7331/265/09/1096/7 

2009.10.22 

rozbudowa garażu w budynku 

mieszk. jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.704/1 

ul. Heweliusza 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,44;  

● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej 

krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

258 RAA-II/MP/7331/295/09/874/61 

2009.10.23 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.448/155 

ul. Architektów 61 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front. bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

259 RAA-II/GZ/7331/271/09/425/4 

2009.10.26 

budowa parkingu dla samocho-

dów osobowych (f. uzupełniają-
ca zabudowę wielorodzinną) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

BAŁTYK 

Gdynia 

KM 67, dz.918/14, 

921/13 

ul. Poprzeczna 4 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

260 RAA-II/GZ/7331/275/09/1091/17/GZ 

2009.10.26 

zm. spos. użytk. części budynku 

mieszk. jednorodzinnego na f. 

usługową (ośrodek doskonalenia 

zawodowego fryzjerów) 

GRAZETTE POLSKA S.C. 

Gdynia 

KM 9 WI 

dz.509/22 

ul. Zorzy 17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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261 RAA- 

II/KR/7331/279/09/311/ciąg pieszy 

2009.10.26 

budowa ciągu pieszego (schody 

terenowe, chodnik, odwodnienie 

oświetlenie) 

Gmina Miasta Gdyni KM 71, dz.306/8 

ul Kopernika/Orląt 
Lwowskich 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

262 RAA-I/OS/7331/126/09/600/50 

2009.10.27 

zm. sposobu użytk. parteru bud. 

mieszk. wielorodzinnego na lok. 

usługowy (placówka bankowa) 

Osoba fizyczna 

 

KM 23, dz.395/36, 

396/36 

ul. Chylońska 50 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

263 RAA-I/MZ/7331/233/09/708/44 

2009.10.27 

rozbudowa pawilonu handlowe-

go o zewn.klatkę schodową przy 

granicy z dz.153/29 od strony 

zaplecza budynku  

Osoba fizyczna 

 

KM 40, dz.154/29 

ul. Benisławskiego 

44  

● linia zabudowy istniejąca - bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,62; ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wy-

nikowa; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł.kaleni- 

-cy (równoległa do frontu dz.) ~11,5m; 

  

264 RAA-I/MZ/7331/238/09/708/46-48 

2009.10.27 

rozbudowa pawilonu handlowe-

go o zewn.klatkę schodową przy 

granicy z dz.154/29 od strony 

zaplecza budynku  

P.H.SZAMET S.A.  

Adam Szamocki 

Pruszcz Gdański 

KM 40, dz.152/29, 

153/29 

ul. Benisławskiego 

46-48  

● linia zabudowy istniejąca - bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,62; ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wy-

nikowa; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł.kaleni- 

-cy (równoległa do frontu dz.) ~ 11,5m; 

  

265 RAA-I/DW/7331/446/08/11/dz.104 

2009.10.28 

budowa kiosku typu „RUCH” 

(wymiana istniejącego, w złym 

stanie technicznym) 

„RUCH” S.A. w Warszawie 

O/Gdańsk 

KM 53, dz.104 

ul.10 Lutego/3 Maja 

● linia zabudowy obowiązująca,wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,02; ● szer. elew. 

front.ok.4,6m; ● wys. górnej krawędzi 

ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

266 RAA-I/LK/7331/167/09/648/39A 

2009.10.28 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego (segment zab. 

bliźniaczej) o wiatrołap 

Osoba fizyczna 

 

KM 9, dz.519/72 

ul. Owsiana 39A 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. 

elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej 

krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: 

jednospadowy, kąt nachylenia ok.30°; 

  

267 RAA-I/DW/7331/197/09/133/77 

2009.10.28 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o klatkę schodową 
Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.168 

ul. Tatrzańska 77 

● linia zabudowy- bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.- nie ustala się (nieznaczny wz-

rost o ok.1%; ● szer. elew. front.13,6m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

268 RAA-I/DW/7331/216/09/17/1A 

2009.10.29 

przebudowa i zm. sposobu 

użytkowania byłej dyspozytorni 

MZK na lok. gastronomiczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 54,dz.1037/286 

Plac Kaszubski 1A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

269 RAA-I/LK/7331/245/09/540/27 

2009.10.29 

zm.przeznaczenia lok.mieszk. na 

parterze bud. wielorodzinnego 

(w realizacji) na lok. użytkowe  

POLNORD 

APARTAMENTY Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 22 dz.1054/117 

ul. Wiejska 27 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

270 RAA-II/WGN/7331/56/08/1120/43 

2009.10.30 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem dwu 

stanowiskowym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 14 Kolonia 

dz.134/3 

ul. Kolonia 43 

● linia zabudowy obowiązująca (garaż) 
6m od linii rozgraniczającej ul.16KD-

D1/2; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer.elew. 

front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: dwu-

spadowy o kącie nachylenia ok.35° lub 
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wielospadowy o kącie nachylenia ok. 

45°, gł. kalenica równoległa do drogi; 

 

miesiąc: listopad 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

271 

 

RAA-II/RS/7331/455/08/909/36 

2009.11.02 

rozbudowa o taras od strony 

ogrodu i cz. nadbudowa bud. 

mieszk. ze zm. sposobu użytko-

wania pom. gospodarczych na 

piętrze na mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.400/232 

ul. Wieluńska 36 

● linia zabudowy istn. bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

272 RAA-II/KR/7331/291/09/820/14 

2009.11.02 

rozbiórka pawilonu handlowego, 

budowa 5-kondygnacyjnego bu-

dynku biurowo-usługowego z 

garażem podziemnym i infrastru 

kturą 

„ARKA-DOM”  

Sp. z o.o. w Gdyni 

 

KM 59, dz.352/254 

Al. Zwycięstwa 14 

dla infrastruktury: 

255, 628/256, 

651/228 

● linia zabudowy obowiązująca 12m 

od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,49;  

● szer. elew. front.16,3m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 16,5m (cz.4-

kondygnacyjna), 18,8m (V kondygnacja 

cofnięta o min. 2,5m względem linii 

zabudowy);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

273 RAA-II/KR/7331/306/09/1010/16a 

2009.11.03 

zm. sposobu użytkowania oraz   

nadbudowa istniejącej kotłowni 

o jedną kondygnację mieszkal-

no-usługową 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.839/35 

ul. Boh. Starówki 

Warszawskiej 16a 

dla infrastruktury: 

dz.463/35 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4,5m od poz. terenu;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

274 RAA-II/KR/7331/173/09/75/121 

2009.11.05 

rozbiórka bud. opieki społecznej 

budowa bud. biurowo-usługowo 

magazynowego o wys. 11 kond. 

nadziemnych i 1 podziemnej z 

infrastrukturą techniczną 

Towarzystwo Zarządzające 

SKOK Sp. z o.o.  

Spółka Komandytowo-

Akcyjna w Gdyni, Gdynia 

 

KM 70, dz.718/18 

ul. Legionów 121 

dla infrastruktury: 

dz.597/18 

● linia zabudowy obowiązująca 17m 

od krawędzi jezdni ul. Legionów, 16m 

od granicy dz. z ul. Korczaka, 16m od 

ul. Stryjskiej, 10m od ul. Cylkowskiego, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front.57m ± 20% 9od ul. 

Legionów); ● wys. górnej krawędzi (od 

strony ul. Legionów) ok. 22m dla cz.4- 

kondygnacyjnej, cz.11-kondygnacyjna 

(ok.35m) cofnięta o min.3m względem 

linii zabudowy);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

275 RAA-II/ES/7331/308/09/428/8 

2009.11.05 

rozbiórka budynku istniejącego, 

budowa bud. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.84 

ul. Wrzosowa 8 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,39,  

● szer. elew. front. do 10m;  

● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
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● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

276 RAA-II/MP/7331/3/08/906/8 

2009.11.06 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania garażu na lokal mieszk.   

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.30, ul. 

Częstochowska 8 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

277 RAA-I/DW/7331/250/09/20/18 

2009.11.12 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania lokalu handlowego na 

parterze i w piwnicy budynku 

mieszkalno-usługowego na gas-

tronomiczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.82  

ul. Świętojańska 18 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

278 RAA-II/MP/7331/227/09/1034/22A 

2009.11.12 

przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania poddasza pawilonu 

handlowego (wypożyczalnia 

sprzętu sportowo-turystycznego)  

na lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 

 

KM 4 Kolonia 

dz.42/4 

ul. Łanowa 22A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

279 RAA-I/EM/7331/207/09/1125/dz.82/8 

2009.11.13 

budowa odc. toru wyciągowego 

(element bocznicy proj. Centrum 

Logistycznego) o dług. ok.180m 

(wykop o głębokości ok.1-2m w 

zależności od rzędnych terenu)  

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A., pełnomocnik: 

Grzegorz Kamiński  

 

KM 100, dz.82/8 

teren Portu 

Zachodniego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

280 RAA-II/GZ/7331/276/09/1038/6-8 

2009.11.13 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

z usługami i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 19 WI, 

dz.65/25, 65/26, 

65/27, 65/28, 65/29 

ul. Apollina 6-8 

dla infrastruktury: 

dz.134/3, 137 

● linie zabudowy (od ul. Apollina i Ate-

ny) istn. obowiązujące, wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,32,  

● szer. elew. front. 19m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 7m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.11m; 

  

281 RAA-I/LK/7331/168/09/600/151A 

2009.11.16 

budowa budynku usługowego 

(cukiernia, pizzeria, restauracja) 

z infrastrukturą (w tym przydo-

mową oczyszczalnią ścieków) 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, da.968/92 

ul. Chylońska 151A 

dla infrastruktury: 

811/92, 967/92 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,35,  

● szer. elew. front.21 ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

 

  

282 RAA-I/KS/7331/213/09/295/1D 

2009.11.16 

zmiana sposobu użytkowania 4 

pomieszczeń biurowych w bud. 

biurowym na pomieszczenia so-

cjalne 

KUUSAKOSKI Sp. z o.o. 

Gdynia, 

KM 131, dz.12/1 

ul. Polska 1D 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

283 RAA-II/ES/7331/310/09/694/dz.394/18 

2009.11.16 

budowa 2-ch bud. mieszk. jedno 

rodzinnych 2-kondygnacyjnych 

(parter + poddasze użytkowe) 

oraz 2 garaży 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.394/18 

ul. Wiczlińska 

dla infrastruktury: 

dz.394/13, 394/20 

● linia zabudowy 6m od wsch., 12m od 

płn. granicy dz. (granica TPK), wg  zał. 

graf., ● wskaźnik p.z.0,10;  

● szer. elew. front.10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 5m;  
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● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica 

równoległa do drogi dojazdowej; 

284 RAA-II/GZ/7331/317/09/1045/9 

2009.11.16 

zm. sposobu użytkowania części 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

na funkcję usługową (warsztat 

naprawczy sprzętu ogrodowego, 

AGD i elektromechanicznego) 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.221 

ul. Herkulesa 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

285 RAA-II/KR/7331/268/1094/62 

2009.11.17 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 9 WI, dz.436/5 

ul. Okrężna 62 

dla infrastruktury: 

dz.509/68 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

krawędzi jezdni ul. Marzanny, min. 4m 

od płd. granicy dz. wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front. (od ul. Marzanny) 

10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 5m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40°; 

  

286 RAA-I/DW/7331/47/09/7/9 

2009.11.18 

zm. sposobu użytkowania lokali 

mieszkalnych w budynku wielo-

rodzinnym z usługami na użyt-

kowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.698/402 

ul. Starowiejska 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

287 RAA-II/AP/7331/52/09/871/124 

2009.11.18 

nadbudowa o ok.80cm strychu 

bud. jednorodzinnego do wys. 

normatywnej 3-ej kondygnacji 

mieszkalnej z nadbudową pozo-

stałych części budynku do tej 

wysokości   

Osoba fizyczna 

 

KM 87, dz.70/25 

ul. Inżynierska 124 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz   

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

288 RAA-II/AP/7331/79/09/871/126A 

2009.11.18 

nadbudowa o ok.80cm strychu 

bud. jednorodzinnego do wys. 

normatywnej 3-ej kondygnacji 

mieszkalnej z nadbudową o 1 

kondygnację niższej części bu-

dynku do tej wysokości  

Osoba fizyczna 

 

KM 87, dz.71/25 

ul. Inżynierska 126 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz   

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

289 RAA-II/AP/7331/80/09/871/126 

2009.11.18 

nadbudowa o ok.80cm strychu 

bud. jednorodzinnego do wys. 

normatywnej 3-ej kondygnacji 

mieszkalnej z nadbudową o 1 

kondygnację niższej części bu-

dynku do tej wysokości  

Osoba fizyczna 

 

KM 87, dz.71/25 

ul. Inżynierska 126 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz   

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

290 RAA-I/DW/7331/218/09/20/95 

2009.11.19 

przebudowa i zm. sposobu użyt-

kowania lokalu mieszkalnego w 

budynku wielorodzinnym z us-

ługami na gabinety stomatologi-

czne 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.549/432 

ul. Świętojańska 95 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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291 RAA-I/DW/7331/48/09/7/9 

2009.11.23 

zm. sposobu użytkowania pod-

dasza w bud. wielorodzinnym na 

lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.698/402 

ul. Starowiejska 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

292 RAA-II/WGN/7331/216/09/1026/18 

2009.11.23 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.220/56 

ul. Grenadierów 18 

dla infrastruktury: 

dz.237/56 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

linii rozgraniczającej ul., wg  zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,19;  

● szer. elew. front. 14m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 8m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°; wys. kalenicy (równo-

legła lub prostopadła do frontu działki) 

do 12m; 

  

293 RAA-II/KR/7331/303/09/50/100 

2009.11.23 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o 2-kondygna-

cyjną cz. mieszkalną z garażem 

w przyziemiu 

Osoba fizyczna 

 

KM 65, dz.342/51 

ul. Witomińska 100 

● linia zabudowy obowiązująca 16m 

od krawędzi jezdni ul. Witomińskiej, 

wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 

(płn.) - bez zmian; ● wys. górnej 

krawędzi ok.6m nad poziomem terenu; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

294 RAA-I/MZ/7331/335/08/290/2 

2009.11.24 

budowa stanowiska do zbierania 

oraz segregacji i odzysku odpa-

dów 

„CTL Trans-Port” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 112, dz.11/2 

Al. Solidarności 2 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 

15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

295 RAA-II/ASS/7331/486/08/910/16 

2009.11.24 

rozbiórka istniejącego budynku 

mieszk. i budowa bud. mieszk. 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego z garażem wbudowanym i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.114 

ul. Bielska 16 

dla infrastruktury: 

dz.105 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front. max.12m; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°; 

gł. kalenica równoległa do ulicy; 

  

296 RAA-I/DW/7331/184/09/26/26 

2009.11.25 

budowa schodów zewnętrznych 

do piwnicy budynku Domu 

Parafialnego 

P. Rzymsko-Katolicka p.w. 

Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski reprezento-

wana przez: Krystyna Jezior-

ska-Świrkowicz 

KM 55, dz.657/128, 

658/128; ul. Armii 

Krajowej 26 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

297 RAA-I/DW/7331/229/09/44/6 

2009..11.25 

zm. spos. użytkowania parteru i 

sutereny bud. wielorodzinnego 

na centrum odnowy biologicznej 

z budową niezależnego wejścia  

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.584/299, 

1002/299 

ul. Słupecka 6 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

298 RAA-II/GZ/7331/304/09/75/143B 

2009.11.25 

rozbudowa istniejącego garażu 

w kierunku południowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.109/20, 

120/21 

ul. Legionów 143B  

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

299 RAA-II/AO/7331/415/08/876/21 rozbiórka części bud. mieszk. Osoba fizyczna KM 80, dz. 693/124 ● linia zabudowy istn. obowiązująca,   
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2009.11.26 jednorodzinnego, rozbudowa i 

nadbudowa pozostałej części 

 ul. Oficerska 21 

dla infrastruktury: 

dz.131 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

300 RAA-II/MP/7331/155/09/880/87 

2009.11.26 

budowa budynku handlowego  

1-kondygnacyjnego przy granicy 

z dz.278/2 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.276/2 

ul. Olgierda 87 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,40;  

● szer. elew. front.7,8m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

301 RAA-I/LK/7331/297/09/688/16 

2009.11.30 

zm. sposobu użytkowania bud. 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na usługowy (biura) 

Osoba fizyczna 

 

KM 12, dz.188/11, 

190/11 

ul. Wioślarska 16 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

 

miesiąc: grudzień 2009 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

302 

 

RAA-II/KR/7331/320/09/408/186 I 

2009.12.01 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 17 WI 

dz.399/31; ul.Chwa- 

rznieńska 186 I 

dla infrastruktury: 

dz.402/8, 402/12 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi proj. jezdni, nieprzekraczalna 

12m od granicy TPK, wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,17, ● szer. elew. front. 

15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

4,5m; ● geometria dachu: wielospado-

wy, kąt nachylenia 35°, główna kalenica 

równoległa do wsch. granicy dz.; 

  

303 RAA-II/KR/7331/300/09/694/78D 

2009.12.02 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego i budynku han-

dlowo-usługowego (sprzedaż 
art. elektrycznych)  

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.380/24 

ul. Wiczlińska 78D 

dla infrastruktury: 

dz.380/10, 380/23 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

granicy działki z drogą dojazdową, wg  

zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,12, ● szer. 

elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi do 4m; ● geometria dachu: 

dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 

35° lub 40°; 

  

304 RAA-II/GZ/7331/312/09/437/2 

2009.12.02 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o przedsionek i 

część podziemną 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.198 

ul. Kwiatowa 2 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front.,  

● wys. górnej krawędzi i ● geometria 

dachu - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,34; 

  

305 RAA-II/ES/7331/325/09/432/32 i 34 

2009.12.02 

rozbudowa i nadbudowa o jedną 
kondygnację dwóch budynków 

mieszk. jednorodzinnych w zab. 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.784, 785 

ul. Tulipanowa 32 i 

34 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front.16m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

306 RAA-II/ASS/7331/158/09/880/2 

2009.12.04 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.175, 

291/73, 292/73, 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,26; 
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jnego (dach stromy) z infrastru -

kturą  
416/45, 417/45, 

418/45, 584/45 

ul. Olgierda 2 

dla infrastruktury: 

292/2,293/2,295/73  

● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi do 5,5m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° 

gł. kalenica równoległa do ul. Wielko-

polskiej; 

307 RAA-I/LK/7331/302/09/535/8 

2009.12.07 

rozbudowa budynku usługowe-

go o dźwig osobowy dla osób 

niepełnosprawnych 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM 19, dz.1374 

ul. Helska 8 

nie analizowano funkcji oraz cech zabu-

dowy i zagospodarowania terenu z uwa- 

gi na charakter zamierzenia 

  

308 RAA-II/KR/7331/451/08/820/1-3 

2009.12.14 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego o wys.5 kondygna-

cji z garażem podziemnym i 

dojazdem od ul. Bpa Dominika 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.701/51, 

703/50, 704/48 

Al. Zwycięstwa 

dla infrastruktury: 

dz.699/55 

● linia zabudowy obowiązująca 14,5m 

od krawędzi jezdni, wg  zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,36;  

● szer. elew. front. 47m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 16m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

309 RAA-II/RS/7331/329/09/889/20 

2009.12.15 

budowa garażu przy granicy z 

dz.695/85, 267/86 funkcjonalnie 

połączonego z budynkiem miesz 

kalnym w trakcie realizacji 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.694/85, 

696/85 

ul. Techniczna 20 

● linia zabudowy istn. dla bud. mieszk., 

wg  zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26 (łą-
cznie);  

● szer. elew. front. (łącznie) 15m ± 20% 

● wys. górnej krawędzi do 3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

310 RAA-II/KR/7331/322/09/408/39 

2009.12.16 

rozbiórka istn.ganku, rozbudowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego o 

cz. mieszkalno-usługową (usługi 

kosmetyczne) w głąb działki i w 

stronę posesji sąsiedniej   

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.32; ul. 

Chwarznieńska 39 

● linia zabudowy obowiązująca 10m 

od linii rozgraniczającej ul. Chwarznie-

ńskiej wg zał. graf.;  

● wskaźnikp.z.0,27;  

● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi 7,3m (bez zmian);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

311 RAA-II/GZ/7331/314/09/87/64 

2009.12.17 

rozbudowa o klatkę schodową i 
nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.261/79, 

262/84 

ul. Tetmajera 64 

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.0,26; ● szer. elew. front.8m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

312 RAA-II/GZ/7331/315/09/87/64A 

2009.12.17 

rozbudowa o klatkę schodową i 
nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.263/79, 

264/84 

ul. Tetmajera 64 

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.0,26; ● szer. elew. front.8m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

313 RAA-II/ES/73231/331/09/307/27 

2009.12.17 

zm. spos. użytk. bud. jednorodzi 

nnego na punkt opiekuńczo-edu 

kacyjny (bez robót bud. wymaga 

jących pozwolenia na budowę) 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.65 

ul. Hetmańska 27 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

314 RAA-II/MP/7331/188/09/889/2 

2009.12.18 

nadbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o poddasze 

użytkowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.460/93 

ul. Techniczna 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, 

wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
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dz.) ok.10m; 

315 RAA-II/MP/7331/288/09/931/54 

2009.12.18 

zmiana przeznaczenia budynku 

mieszk.-usługowego (w trakcie 

realizacji) na budynek mieszk. 

wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.152/2 

ul.Druskiennicka 54 

bez zmiany obrysu budynku - nie anali-

zowano funkcji oraz cech zabudowy i 

zagospodarowania terenu z uwagi na 

charakter zamierzenia 

  

316 RAA-II 

MP/7331/230/09/1128/dz.458/12 

2009.12.21 

budowa zjazdu Nalepa Building &Consulting 

Tomasz Nalepa 

reprezentowany przez: 

Grzegorz Ratajczak 

 

KM12 WK, dz. 

138/12, 458/12, ul. 

Gryfa Pomorskiego 

nie analizowano funkcji oraz cech zabu-

dowy i zagospodarowania terenu z uwa- 

gi na charakter zamierzenia 

  

 

 


