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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 2008  
 

 

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-

7171/7331/362/07/1110/dz.138/6/MP 

2008.01.02 

budowa dwóch budynków miesz 

kalnych wielorodzinnych 5-kon- 

dygnacyjnych z garażem podzie 

mnym i infrastrukturą 

„INVESTING” Sp. z o.o.  

Gdańsk 

KM 10 WK 

dz.138/6 

ul. Kruczkowskiego 

dla infrastruktury: 

137/6, 238/6, 240/6, 

241/6, 244/6, 264/6 

● linia zabudowy 15m od krawędzi jez-

dni ul. Baczyńskiego (zachowanie osi 

kompozycyjnych), wg zał. graf.; ● wska 

źnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. obu 

budynków: do 52m i do 28m; ● wys. 

górnej krawędzi - jak bud. na dz.239/6; 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

2 RAA-II-10903/7331/504/07/75/104B/ES 

2008.01.02 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 

w budynku wielorodzinnym z 

usługami na biurowy (bez robót 

bud. wymagających p.n.b.)   

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.693, 

837/694, 838/694 

ul. Legionów 104 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

3 RAA-I- 

10687/7331/435/07/996/sieć tele./MZ 

2008.01.03 

budowa sieci telekomunikacyj-

nej dla osiedla mieszkaniowego 

„Multimedia”  

Polska S.A.  

Gdynia 

KM 14 PG: dz.166/10, 166/11, 

169/21, 170/71, 170/94, 170/95, 

170/101 170/102, 170/104;  

KM 20 PG: dz.950/86  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

4 RAA-I-845/7331/76/07/600/192A/LK 

2008.01.04 

nadbudowa budynku mieszkalno 

usługowego w części usługowej 

(parterowej) ze zm.sposobu uży-

tkowania na mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.856/3 

ul. Chylońska 192A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.8,5m (jak cz. istn.); 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

5 RAA-I-5897/7331/254/07/701/183/HNB 

2008.01.04 

zm.spos.użytk. pomieszczeń lok. 

mieszkalnego w bud.wielorodzi-

nnym na usługowy (gab. kosme-

tyczny) z wykonaniem niezależ-
nego wejścia  

Osoba fizyczna 

 

KM 40, dz.149/33, 

150/33 

ul. Płka Dąbka 183 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

6 RAA-I-2172/7331/302/07/116/26-26A/LK 

2008.01.04 

nadbudowa o jedną kondygnację 
budynków mieszkalnych  

wielorodzin-nych 

(Komandorska 26 i 26A)  

Osoba fizyczna 

 

KM 49, dz.399/249 

ul. Komandorska 26 

i 26A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.16m (cz. frontowa), 

ok.12,5m (cz. w głębi dz.); ● geometria 

dachów obu budynków: płaskie;   
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7 RAA-I-4409/7331/189/07/1080/10/EM 

2008.01.07 

nadbudowa o poddasze użytk. 

(dod. pow. mieszkalna) budynku 

mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 18 PG, dz.1013 

ul. Skrajna 10 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° 

wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 

dz.) ok.11m;   

  

8 RAA-II-9720/7331/495/07/85/19/KR 

2008.01.07 

nadbudowa i rozbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.1087208 

ul. Wyspiańskiego 

19 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

krawędzi jezdni ul. Wyspiańskiego, wg 

zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,33  ● szer. 

elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi max.10m; ● geometria dachu: 

dach płaski;   

  

9 RAA-II-10633/7331/498/07/980/174/RS 

2008.01.07 

budowa parkingów: na 39 i na 6 

stanowisk, składu z murem opo-

rowym i pawilonu dozoru 

Saint-Gobain Weber 

Teranova Sp. z o.o.  

Gdynia 

KM 3 Chwaszczyno 

dz.158/22, 158/23, 158/24, 

158/25, 158/26, 158/27, 

158/28  

ul. Chwaszczyńska 174 

dla parkingów i muru - nie analizowano 

funkcji i cech zabudowy i zagospodaro-

wania terenu (art. 61 ust.3 ustawy);  

dla pawilonu: ● linia zabudowy wg zał. 

graf.; ● szer. elew. front.6m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 3,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

10 RAA-II-12034/7331/552/07/416/33/ES 

2008.01.07 

rozbiórka istn. budynku; budowa 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go 2-kondygnacyjnego (parter + 

poddasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.485/94, 

486/94 

ul. Stawna 33 

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

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

9m lub 10m; ● wys.górnej krawędzi ok. 

3,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równole 

gła do frontu dz.;   

  

11 RAA-II-12158/7331/569/06/76/18/GZ 

2008.01.07 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z usługami i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.152 

ul. Prusa 18 

dla infrastruktury: 

1564/154, 1648/156 

1650/156 

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

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

13m± 20%; ● wys.górnej krawędzi 10m 

(22,50mnpm), III kond. wycofana z lica 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

12 RAA-I-10634/7331/439/07/ 

297/Nab.Duńskie/dz.18/2/HNB 

2008.01.08 

rozbiórka wiaty,budowa 2-kond. 

hali produkcyjno-warsztatowej z 

cz. socjalną w Porcie Gdynia 

Portowy Zakład Techniczny 

Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 132, dz.18/2 

Nabrzeże Duńskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

13 RAA-I-6640/7331/453/07/528/8/LK 

2008.01.08 

rozbiórka zabudowy substandar-

dowej, budowa budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego (parter 

+ poddasze użytkowe) wraz z 

garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 18, dz.507/89 

ul. Brodnicka 8;  

dla infrastruktury: 

537/89, 538/89, 

539/89, 1039/89  

● linia zabudowy 5m od granicy front. 

dz., ● wskaźnik p.z.~0,30; ● szer. elew. 

front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu-

spadowy, kąt nachylenia 35° wys. gł.ka-

lenicy (prostopadła do frontu dz.)~9,5m   

  

14 RAA-II-6051/7331/308/07/822/telet./RS 

2008.01.08 

budowa rurociągu 

teletechnicznego  

wraz z kablem 

światłowodowym 

Telekomunikacja Polska S.A. 

reprezentowana przez:  

Krzysztof Hirsch  

  

KM 85: dz.2, 36/1, KM 86: 9/3, 

11/1, 13/3;  KM 87:16, 26, 94/1, 

127/30; KM 89 10/2, 12/3, 14/2; 

KM 90: 4/1, 17/1; KM 6L:237/1 

  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 
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15 RAA-II-8488/7331/416/07/83/3/GZ 

2008.01.08 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

budynku mieszk. wielorodzinne-

go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.344 

ul. Norwida 3 

● linia zabudowy istn. 6m od krawędzi 

jezdni ul. Norwida, obowiązująca, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. 

elew. front.ok.18m; ● wys. górnej kra-

wędzi ~9m; ● geometria dachu: płaski;   

  

16 RAA-II-13890/7331/657/ 

06/693/dz.260/5,646/5/RS 

2008.01.10 

budowa budynku usługowego o 

funkcji handlowej (pow. sprze-

daży ok.600m2) z parkingiem i 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 28 WK, dz.260/5, 646/5; ul. 

Nowowiczlińska/ róg Rdestowej 

dla infrastruktury: 

KM 28 WK: dz.220  

KM 29 WK: dz.50/3 

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

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

front.5-28m; ● wys. górnej krawędzi do 

8m; ● geometria dachu: dach płaski o 

nachyleniu do 20°;   

  

17 RAA-II-10260/7331/485/07/84/22/GZ 

2008.01.10 

budowa muru oporowego Osoba fizyczna 

 

KM 60 dz.1661/350 

ul. Moniuszki 22A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

18 RAA-II-12138/7331/551/07/416/13/GZ 

2008.01.10 

budowa garażu Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.463/71 

ul. Stawna 13 

● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, 

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

elew. front.ok.4m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.3m; ● geometria dachu: płaski;   

  

19 RAA-II-13205/7331/608/07/1011/18/GZ 

2008.01.10 

zm. spos. użytk. z przebudową 
poddasza nieużytk. w bud. wielo 

rodzinnym (dołączenie do lokalu 

mieszk.bez zm.geometrii dachu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.631/35 

ul. Korczaka 18 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

20 RAA-II-13367/7331/616/07/424/26/GZ 

2008.01.10 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.832/303 

ul. Wąska 26 

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

● wskaźnik p.z.0,32;   

● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 7,5m; 

●geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 39°, wys. gł. kaleni-

cy (prostopadła do frontu dz.) ok.9,5m   

  

21 RAA-II-12410/7331/848/07/828/59/RS 

2008.01.10 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.443/278 

ul. Akacjowa 59 

● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, 

wg zał.graf.;● wskaźnik p.z.0,27;  

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi dostosować do 

istn.3-kond. cz. budynku; ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

22 RAA-II-3188/7331/160/07/980/56/WGN 

2008.01.11 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-

dynku mieszkalno-usługowego 

(parter: magazyn elem.elektroni-

ki samochodowej; piętro miesz-

kalne) przy granicy dz.  

Osoba fizyczna 

 

KM 24 WK 

dz.81/19; ul. 

Chwaszczyńska 56 

dla infrastruktury: 

80/19, 106/27 

● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, 

ok.13m od krawędzi jezdni ul. Chwasz-

czyńskiej, wg zał. graf.; ●wskaźnik p.z. 

max.0,32; ● szer. elew. front.14m ± 

20% ● wys. górnej krawędzi max.8m;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

23 RAA-II-7712/7331427/07/901/5/WGN 

2008.01.11 

nadbudowa budynku mieszkalne 

go wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.389/255 

ul. Sandomierska 5 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi max.9m; ● geometria 

dachu: dach płaski;   
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24 RAA-II-7634/7331/432/07/1026/9/WGN 

2008.01.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK dz.66/56 

ul. Grenadierów 9 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czajęcej ul. Grenadierów, wg zał. graf.,  

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

front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.8m; ● geometria dachu: płaski 

lub stromy: kąt nachylenia ok.35°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

25 RAA-II-

7657/7331/383/07/1068/113,115/MP 

2008.01.14 

rozbiórka murków oporowych i 

dobudowa budynku mieszk. jed-

norodzinnego w zab. szeregowej 

2-kondygnacje + poddasze użyt-

kowe i garaż w poz. piwnicy)  

Osoba fizyczna 

 

KM 38 WK, dz.652 

ul.Miętowa 113,115 

dla infrastruktury: 

557/415, 653/168 

● linie zabudowy (frontowa i tylna) ob-

ligatoryjne, wg zał. graf., ● wskaźnik 

p.z. do 0,44; ● szer. elew. front.ok.4m ± 

20%; ● wys.górnej krawędzi jak w bud. 

przy ul. Miętowej 111 i 115;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia jak w bud. sąsiednich, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

26 RAA-I-3625/7331/173/07/17/46/ASS 

2008.01.18 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

lokalu użytkowego na VI kond. 

w budynku wielorodzinnym z 

usługami na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.618/314 

ul. Władysława IV 

46 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

27 RAA-II-8362/7331/402/07/959/19Ł/MP 

2008.01.18 

zm. przeznaczenia budynku gos-

podarczo-garażowego (w trakcie 

realizacji) w cz. gospodarczej na 

mieszkanie, w cz. garażowej na 

usługi (biuro lub gabinet) 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 

dz.464/27 (przed 

podziałem 409/27) 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

28 RAA-II-9273/7331/446/07/689/201/RS 

2008.01.21 

nadbudowa o 1 kondygnację bu-

dynku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WK,dz.92/19 

ul. Wzgórze 

Bernadowo 201 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi do 4,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do ulicy) do 9m;   

  

29 RAA-II-12282/7331/562/07/906/37/RS 

2008.01.21 

budowa budynku mieszk. jedno-

rodzinnego wolnostojącego z ga 

rażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.249/232 

ul. Częstochowska 

37 

dla infrastruktury: 

dz.622/232 

● linie zabudowy 5m od granicy dz. wg 

zał. graf.,● wskaźnik p.z. do 0,28;  

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

górnej krawędzi do 8,5m; ● geometria 

dachu dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, 

wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 

dz.) do 9,7m;   

  

30 RAA-II-12338/7331/564/07/880/94c/RS 

2008.01.22 

zm. przeznaczenia bud. jednoro-

dzinnego (w trakcie realizacji) 

na wielorodzinny 

GE DEVELOPER Sp. z o.o. 

Rumia 

KM 2 WK, dz.464 

ul. Olgierda 94c 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

31 RAA-I-7445/7331/432/07/16/9/ASS 

2008.01.23 

zm. spos. użytkowania i przebu-

dowa lok. użytkowego na parte-

rze bud. wielorodzinnego z usłu- 

gami na gastronomiczny 

„Telepizza Poland” Sp. z o.o. 

reprezentowana przez: 

Kazimierz Jarosz 

 

KM 54, 

dz.1015/522 

ul. Mściwoja 9  

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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32 RAA-I-2759/7331/197/07/686/9/LK 

2008.01.25 

rozbudowa i przebudowa budyn-

ku mieszkalnego ze zm. sposobu 

użytk. na usługowo-mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.870/130 

ul. Kcyńska 9 

dla infrastruktury: 

dz. 1014 

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

● wskaźnik p.z.0,30;   

● szer. elew. front. ok.10,5m;  

● wys. górnej krawędzi ok.7m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.10,5m;   

  

33 RAA-II-

13333/7331/573/06/73/dz.1335/GZ 

2008.01.28 

rozbiórka istniejącej zabudowy INVEST KOMFORT S.A. 

Gdynia 

KM 54, dz.1335 

ul. Węglowa  

i Portowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

34 RAA-II-6802/7331/353/07/406/korty/KR 

2008.01.29 

budowa 2 hal namiotowych o 

wym. 37x17m nad istniejącymi 

kortami tenisowymi  

Osoba fizyczna 

 

KM 65 

dz.228/1, 229/2 

ul. Nauczycielska 

dla infrastruktury: 

dz.230/3 

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

źnik p.z.0,14; ● szer. elew. front. (od ul. 

Uczniowskiej i Nauczycielskiej) 17m;  

● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-

metria dachu: łuk o rozpiętości 17m;   

  

35 RAA-II-9302/7331/447/07/451/1A/GZ 

2008.01.29 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 64, dz.241/23 

ul. Bursztynowa 1A 

dla infrastruktury: 

dz. 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,22;   

● szer. elew.front. ok.9m; ● wys. górnej 

krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 42°, gł.ka-

lenica prostopadła do frontu dz.;   

  

36 RAA-I-10292/7331/428/07/166/4/ASS 

2008.01.30 

rozbiórka bud. mieszk. i garażu; 

budowa budynku mieszk. wielo- 

rodzinnego 3-kondygnacyjnego 

wraz z garażami podziemnymi i 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 52, dz.186 

ul. Sztumska 4 

dla infrastruktury: 

dz. 168 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 

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

elew. front. ok.15m; ● wys. górnej kra-

wędzi do 11m; ● geometria dachu: dach 

płaski;   

  

37 RAA-II-13235/7331/613/07/317/3/GZ 

2008.01.31 

nadbudowa jednokondygnacyj-

nej części budynku mieszk. jed-

norodzinnego o 1 kondygnację 
ze zm. wejścia od ulicy 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.233/4 

ul. Nocznickiego 3 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer.elew. front.-nie analizowano (bez 

zmian); ● wys. górnej krawędzi jak cz. 

istn.; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

38 RAA-II-13591/7331/626/07/313/41/KR 

2008.01.31 

zm. sposobu użytkowania i prze-

budowa cz. pomieszczenia pral-

ni i suszarni w bud. wielorodzin-

nym na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.646/234 

ul. Bpa Dominika 

41-47 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

 

miesiąc: luty 2008 
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-I-6092/7331/321/07/555/78/LK 

2008.02.01 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

Osoba fizyczna 

 

KM27, dz.827/169 

ul.Dembińskiego 78 

dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 

zał. graf.,● wskaźnik p.z.ok.0,27;  

● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. 
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infrastrukturą dz.150 górnej krawędzi ok.6m; ● geometria 

dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 

ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła 

do frontu dz.) ok.12m;   

40 RAA-II- 

6532/7331/333/07/895/dz.57 i in./RS 

2008.02.04 

budowa zespołu budynków mie-

szkalnych wielorodzinnych wraz 

z infrastrukturą 

INVEST KOMFORT S.A. 

Gdynia 

KM 85, dz.57, 58, 

59,  60, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 70;  

ul. Bernadowska 

dla infrastruktury: 

dz.2, 9/3 

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-

ni ul. Bernadowskiej, wg zał. graf., 

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

front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.11m od naturalnej warstwicy te-

renu; ● geometria dachu: dachy płaskie;  

  

41 RAA-II-11567/7331/544/07/953/41/RS 

2008.02.04 

budowa dwóch kontenerowych 

stacji trafo o wym. 5x3x2m (dł., 

szer., wys. – dobudowa do istn. 

hali)) 

AIC S.A. w Gdyni 

Gdynia  

KM 31 WK 

dz.247/8; KM 32 

WK dz.192/66 

ul. Rdestowa 

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

bez zmian;● wskaźnik p.z.bez istotnych 

zmian; ● wys. górnej krawędzi - bez 

wpływu na wys. elewacji frontowej hali 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

42 RAA-II-12879/7331/598/07/314/24A/KR 

2008.02.04 

nadbudowa budynku mieszk. w 

zab. bliźniaczej nad istn. tarasem 

(pow. ok.30m2) i nadbudowa 3-

ej kondygnacji o ok.0,5m 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.300/96, 

466/96, 467/96; ul. 

Narutowicza 24A 

● linie zabudowy od obu ulic i ● szer. 

elew. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z. 

0,38 (bez zmian); ● wys. górnej krawę-
dzi 10m; ● geometria dachu: płaski   

  

43 RAA-I-

9148/7331/368/07/480/dz.953/4/MZ 

2008.02.05 

budowa zespołu budynków mie-

szkalnych jednorodzinnych wol-

nostojących z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 PG  

dz.950/5, 953/4 

dla infrastruktury: 

950/3, 950/5, 953/1 

953/5; ul. Żeliwna  

● linia zabudowy 5m od płd. i wsch. gra 

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

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

● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachyle 

nia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła 

do frontu dz.) ok.13m;   

  

44 RAA-I-10679/7331/440/07/603/46/AW 

2008.02.07 

dobudowa dźwigu osobowego i 

podjazdu dla niepełnosprawnych 

do bud. Domu Dziecka (od str. 

wew. dziedzińca) 

Gdyńskie Stowarzyszenie 

Integracyjne „PROMYK” 

Gdynia 

KM 21, dz.609/4 

ul. Demptowska 46 

● linia zabudowy, ● szer. el. front.- bez 

zmian; ● wskaźnik p.z.-nie analizowano 

(nieznaczny przyrost na dz. o pow.8164 

m2); ● wys. górnej krawędzi bez wpły-

wu na front.; ● geometria dachu: płaski;  

  

45 RAA-II-5289/7331/260/07/967/4/MP 

2008.02.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 11 WK 

dz.98/14, 100/14, 

102/11, 104/11 

ul. Górnicza 4 

● linia zabudowy wg zał. graf.,● wskaź-
nik p.z. do 0,315; ● szer. elew. front. 

13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspado-

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

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

  

46 RAA-II-8048/7331/394/07/425/5/GZ 

2008.02.11 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

budynku mieszk. wielorodzinne-

go z garażem podziemnym oraz 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.30 

ul. Poprzeczna 5 

dla infrastruktury: 

dz.22 

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

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

10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

47 RAA-II-563/7331/27/08/313/47/ES 

2008.02.11 

zm. sposobu użytkowania i prze-

budowa pralni w budynku wielo 

rodzinnym na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM59, dz.646/234 

ul. Bpa Dominika 

41-47 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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48 RAA-II-9294/7331/492/07/820/193/WGN 

2008.02.12 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

wielorodzinnego z ew. usługami 

nieuciążliwymi i garażem pod-

ziemnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.545/55, 

546/43, 864/43 

Al. Zwycięstwa 193 

dla infrastruktury: 

dz.56, 534/55  

● linie zabudowy (w tym frontowa), wg 

zał.graf.,● wskaźnik p.z.do 0,34; ● szer. 

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

krawędzi max.13m (od Al. Zwycięstwa) 

max.10m (w głębi posesji); ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

49 RAA-II-10370/7331/494/07/61/28/KR 

2008.02.12 

rozbiórka parterowych części bu 

dynku mieszk. jednorodzinnego 

i rozbudowa części 2-kondygna-

cyjnej o część mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.181, 183 

184; ul. Focha 28 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

krawędzi ul. Kopernika; w l. zabudowy 

ul. Focha, 6m od krawędzi odc. ul. łączą 
cej Focha i Kopernika, wg zał. graf., 

● wskaźnik p.z.0,42; ● szer. elew. front. 

do 14,5m (od ul. Kopernika), do.8m (od 

ul. Focha); ● wys.górnej krawędzi 7,5m 

(do gzymsu); ● geometria dachu: płaski   

  

50 RAA-II-307/7331/11/08/412/10/GZ 

2008.02.13 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego (po-

dwyższenie ścian poddasza nie-

użytkowego w celu uzyskania 

kondygnacji mieszkalnej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.199 

ul. Hodowlana 10 

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

● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 

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

7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica rów-

noległa do frontu dz.;   

  

51 RAA-II-

614/08/13808/7331/634/07/408/29/GZ 

2008.02.13 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszkalno-usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.37; ul. 

Chwarznieńska 29 

● linia zabudowy wg zał. graf.,● wskaź-
nik p.z.0,19; ● szer. elew. front.12m ± 

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

● geometria dachu: dwuspadowy, nachy 

lenie 25°, gł. kalenica prostopadła do 

frontu dz.;   

  

52 RAA-I-6463/7331/290/06/20/64/ASS 

2008.02.15 

rozbudowa w poz. parteru bud. 

wielorodzinnego z usługami (do 

łczenie do istn. lok. handlowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.269 

ul. Świętojańska 64 

● linia zabudowy (od ulicy), ● szer. 

elew. front. i ● wys. górnej krawędzi -

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,62; ● geo-

metria dachu: dach płaski;   

  

53 RAA-II-12902/7331/620/06/ 

689/dz.338/28,341/28/MP 

2008.02.15 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytko-

we), w części 3-kondygnacyjne-

go wraz z parterowym garażem i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WK 

dz.338/28, 339/28, 

341/28; ul. Wzgórze 

Bernadowo 

dla infrastruktury: 

274/22, 337/28, 

355/27, 356/27 

● linia zabudowy 8 i 6m od pasa drogo-

wego ul. Wzgórze Bernadowo, wg zał. 

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

elew. front.18m ± 20% (mieszk.) 8m ± 

20% (garaż); ● wys. górnej krawędzi do 

5m (cz. II kond.) do 11m (cz. III kond.), 

ok.3,5m (garaż); ● geometria dachu: kąt 
nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.9m; dla cz. III 

kond. i garażu: dach płaski;   

  

54 RAA-II-14076/7331/647/07/1002/30/KR 

2008.02.15 

zabudowa tarasów w budynku 

mieszk. jednorodzinnym od stro-

ny ogrodu 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.301/5  

ul. Kostki 

Napierskiego 30 

●linia zabudowy,● wskaźnik p.z,● szer.  

elew. front.● wys. górnej krawędzi- bez 

zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 
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55 RAA-II-320/7331/12/08/1217/16/GZ 

2008.02.15 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

rter + poddasze użytkowe) bud. 

mieszk. jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 33 WI, dz.50 

ul. Oziewicza 16 

dla infrastruktury:  

dz.87 

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

odc. CD obowiązująca); ● wskaźnik  

p.z. 0,19; ● szer. elew. front. (płd.) 12m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) ok.8m;   

  

56 RAA-II-

3187/7331/164/07/890/dz.557,566/MP 

2008.02.18 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego o wys.3,5 kon-

dygnacji (w tym poddasze użyt-

kowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.557, 566 

ul. Folwarczna 

dla infrastruktury: 

dz.252, 567/194 

● linia zabudowy 4m od front. granicy 

działek, wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. 

do 0,28; ● szer.elew.front.14,5m ± 20% 

● wys. górnej krawędzi wynikowa z ge-

ometrii dachu;● geometria dachu: dwu- 

lub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, 

wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz. 

przy dachu dwuspadowym) ok.13,75m;   

  

57 RAA-I-13505/7331/538/07/520/64/LK 

2008.02.19 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z garażem wbudowanym i 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.305/29 

ul. Kartuska 64 

dla infrastruktury: 

307/29, 357/10 

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

● wskaźnik p.z.ok.0,17; ● szer. elew. 

front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.3,4m; ● geometria dachu: wielo-

spadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. 

gł. kalenicy (prostopadła do ul.) ok.9m;   

  

58 RAA-I-5893/7331/250/07/681/8B/MZ 

2008.02.20 

rozbudowa magazynu handlowe 

go (napoje) o halę magazynową 
opakowań 

„Analda - Żywiec Trade  

Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 15, dz.140/5 

ul. Północna 8B 

dla infrastruktury: 

dz.151/6, 183/5 

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

● wskaźnik  p.z.ok.0,49; ● szer. elew. 

front.ok.73m (po rozbudowie); ● wys. 

górnej krawędzi ok.6,9m;● geometria 

dachu: płaski (kąt nachylenia ok.10°), 

wys. gł. kalenicy  ok.8m;   

  

59 RAA-II-12680/7331/584/07/316/30/KR 

2008.02.20 

zm.sposobu użytk. i przebudowa 

strychu w bud. wielorodzinnym 

na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.412/129 

ul. Batalionów 

Chłopskich 30 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

60 RAA-II-13142/7331/605/07/1113/17/KR 

2008.02.20 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 12 WI 

dz.421/59; ul. Gier-

dziejewskiego 17 

dla infrastruktury: 

dz.421/33 

● linia zabudowy 6m od linii rogranicza 

jącej ul. Gierdiejewskiego, wg zał. graf. 

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

front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.3,5m;● geometria dachu: wielos-

padow, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 

równoległa do odcinka AD granicy dz.;   

  

61 RAA-I-11150/7331/457/07/59/18/JM 

2008.02.21 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-

wa 4 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 3-kondygna-

cyjnych z funkcją usługową i in-

frastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz. 

1092/188, 1093/188 

ul. Kielecka 18 

dla infrastruktury: 

1094/189, 1095/189 

1096/183 

● linia zabudowy - nie określa się (dz. 

położona poza l. zabudowy ul. Kielec-

kiej); ● wskaźnik p.z.ok.0,40; ● szer. 

elew.front.10m ±20%; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-

45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do 

ul. Kieleckiej) ok.13m;   
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62 RAA-II-478/7331/24/08/437/12/GZ 

2008.02.25 

rozbiórka istn. budynku; budowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej z budyn-

kiem przy ul. Kwiatowej 10 oraz 

garażu wolno stojącego 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.193 

ul. Kwiatowa 12 

● linie zabudowy (bud. mieszk. i garaż) 

obowiązujące, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik  p.z.0,32; ● szer.elew.front.8,4m ± 

20%(mieszk.) 3m± 20% (garaż); ● wys. 

górnej krawędzi bud. mieszk. jako prze-

dłużenie krawędzi bud. Kwiatowa 10; 

garażu 3m; ● geometria dachu: mieszk.: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 

jak bud. Kwiatowa 10; garaż - płaski;   

  

63 RAA-II-1039/7331/43/08/431/24/GZ 

2008.02.25 

budowa 3-kondygnacyjnego (w 

tym poddasze użytk.) budynku 

mieszk. jednorodzinnego z gara- 

żem wbudowanym i infrastruk-

turą 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.291/238, 

292/237 

ul. Pionierów 24 

dla infrastruktury: 

dz.509/224 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf.,12m 

od granicy lasu; ● wskaźnik  p.z.0,25;  

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

górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

64 RAA-II-637/7331/30/08/1039/100/ES 

2008.02.26 

nadbudowa 2-kondygnacyjnego 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go (segment skrajny zabudowy 

szeregowej) o poddasze użytk. 

Osoba fizyczna 

 

KM20 WI, dz.459 

ul. Amona 100 

● linia zabudowy,●wskaźnik p.z.● szer. 

elew.front.-nie analizowano (bez zmian) 

● wys. górnej krawędzi ok.7,7m ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, asymetrycz 

ny, kąt nachylenia 30°i 40°, wys.gł. kale 

nicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,7m;   

 kontynuacja bu 

dowy w związ- 

ku z utratą waż 
ności p.n.b. 

65 RAA-II-5716/7331/270/07/953/102/MP 

2008.02.27 

rozbudowa skrzydła płd.-zach. 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go od strony ogrodu (funkcja: og 

ród zimowy z basenem)  

Osoba fizyczna 

 

KM32 WK, dz.105 

ul. Rdestowa 102 

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

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

front.- bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi - przedłużenie istniejącej; ● geomet-

ria dachu: dach płaski;   

  

66 RAA-II-9810/7331/511/07/828/12/WGN 

2008.02.27 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego (w tym zabudowa 

tarasu) w zbliżeniu do granicy 

dz.593/73 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.592/73 

ul. Akacjowa 12 

● linia zabudowy istn. bez zmian, tylna 

wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. do 0,32; 

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

górnej krawędzi - jak w cz. istniejącej; 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

67 RAA-I-10838/7331/445/07/504/40/HNB 

2008.02.28 

budowa hali produkcyjnej elem. 

stalowych (pow. zabudowy ok. 

3500m2); obudowa estakady su-

wnicy w celu uzyskania hali ma-

gazynowej (pow. zabudowy ok. 

1550m2) 

VISTAL Sp. z o.o.,  

Gdynia 

KM 7, dz.632/2, 

774/2, 776/2 

ul. Hutnicza 40 

dla infrastruktury: 

dz.700/2, 732/2 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-

dni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z.- nie analizowano (zab. produk-

cyjna); ● szer. elew. front.ok.120m (ha-

la prod.) ok.64m (magazyn); ● wys. gó-

rnej krawędzi ok.17m; ● geometria da-

chów: płaskie;   

  

68 RAA-II-14088/7331/648/07/1183/6/GZ 

2008.02.28 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

rter + poddasze użytk.) budynku 

mieszk. jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI 

dz.119/28; ul. Jana 

Skrzetuskiego 6 

dla infrastruktury: 

dz.119/31 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

linii rozgraniczającej ul. Skrzetuskiego, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z.0,19;  

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

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-
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chu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, 

gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;   

69 RAA-II-539/7331/25/08/83/7/GZ 

2008.02.28 

rozbiórka istn.garażu; przebudo-

wa i rozbudowa budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego w kie-

runku płd.-wsch. (w miejscu ga-

rażu) i płn.  

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.346 

ul. Norwida 7 

● linia zabudowy obowiązująca, 6m od 

krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik  p.z.0,36; ● szer. elew. front.14,32m 

● wys. górnej krawędzi- przedłużenie w  

istn. 3-kondygnacyjnej cz. budynku;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

70 RAA-I-9378/7331/460/07/649/11/LK 

2008.02.29 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem w 

piwnicy i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 9, dz.370/11, 

371/11 

ul. Jęczmienna 11 

dla infrastruktury: 

dz.637, 638 

● linia zabudowy ok.7m od płn. granicy 

dz.370/11, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. 

ok.0,38; ● szer. elew. front.15m ± 20%, 

● wys. górnej krawędzi ok.9,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski;   

  

71 RAA-I-13856/7331/561/07/624/ 

dz.116/1,117/1/MZ      

2008.02.29 

urządzenie placu składowego 

kruszyw naturalnych 

Przedsiębiorstwo Drogowe 

„GDYNIA: Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 15 

dz.116/1, 117/1 

ul. Piaskowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

72 RAA-II-957/7331/38/08/1034/35H/GZ 

2008.02.29 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

rter + poddasze użytk.) budynku 

mieszk. jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI, dz.5/15 

ul. Łanowa 35H 

dla infrastruktury: 

dz.5/22, 6/16 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik  p.z.0,18; ● szer. 

elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 

wielospadowy, kąt nachylenia 40°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 

ok.8m;   

  

 

miesiąc: marzec 2008 
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 

73 

 

RAA-II-13387/7331/657/07/824/26/WGN 

2008.03.04 

zabudowa tarasu w bud. mieszk. 

jednorodzinnym 

Polskie Ratownictwo 

Okrętowe 

Gdynia 

KM 81, dz.817/361 

ul. Miodowa 26 

● linia zabudowy - w linii istn. tarasu;    

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

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi oraz 

● geometria dachu jak w cz. istniejącej;   

  

74 RAA-I-9190/7331/406/07/628/5C/LK 

2008.03.06 

rozbiórka zabudowy kubaturo-

wej (bud. usługowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.549/13 

ul. Chabrowa 5C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia (rozbiórka) 

  

75 RAA-I-11713/7331/477/07/479/31/HNB 

2008.03.07 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-

wa zespołu 5 budynków mieszk. 

wielorodzinnych 5-kondygnacy-

jnych z garażami wbudowanymi 

i infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Połowów, 

Przetwórstwa i Handlu 

„DALMOR” S.A. Gdynia 

 

KM 18 PG, 

dz.983/3, 983/4 

ul. Boisko 31 

dla infrastruktury: 

dz.995/6 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Uranowej, 10m od krawędzi 

wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf. 

(zachowanie osi kompozycyjnych); 

● wskaźnik p.z.ok.0,23; ● szer.el. front. 

73m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
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16,5m; ● geometria dachu: dach płaski;   

76 RAA-II-6546/7331/328/07/872/76/MP 

2008.03.07 

rozbiórka istn. obiektów i budo-

wa bud.mieszk. wielorodzinnego 

z usługami (handel, biuro), 3-ko-

ndygnacyjnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.352/108 

ul. Wielkopolska 76 

dla infrastruktury: 

82, 348/99, 351/108 

449/48 

● linia zabudowy 8m od pasa drogowe-

go ul.Wielkopolskiej, tylna wg zał. graf. 

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

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

jak gzyms bud. przy ul. Wielkopolskiej 

74; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

77 RAA-II-10094/7331/474/07/1128/8B/MP 

2008.03.07 

cz. rozbiórka istn. zabudowy;  

budowa budynku mieszk. jedno-

rodzinnego (parter + poddasze 

użytkowe) z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK, dz. 

141/21, 224/21; ul.  

Gryfa Pomorskiego 

8B; dla infrastruktu-

ry: 142/21, 145/21, 

225/22 

● linia zabudowy 6m od granicy BC wg 

zał.graf. ● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. 

elew. front.9m±20%; ● wys. górnej kra- 

wędzi do 4,5m ● geometria dachu:dwu-

spadowy, kąt nachylenia 42°, gł. kaleni-

ca równoległa do ulicy;   

  

78 RAA-I-2882/7331/122/07/495/2/MZ 

2008.03.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojące-

go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 6 PG, dz.316 

ul. Irydowa 2 

dla infrastruktury 

dz.303, 304 

● linia zabudowy 4m od wsch., 6m od 

płd. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaź- 
nik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. front.12m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m 

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy 

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

  

79 RAA-I-

7402/7331/309/07/714/dz.395/4/EM 

2008.03.12 

budowa budynku mieszk. wielo-

rodzinnego 10-kondygnacyjnego 

z usługami w parterze, garażem 

podziemnym i przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 46, dz.395/4 

ul. Zielona 

dla infrastruktury: 

dz.184/7 

● linia zabudowy 2m od wsch. granicy 

dz., min.8m od krawędzi jezdni ul. Zie-

lonej, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,27; 

● szer. elew. front.36m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.17m; ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

80 RAA-I-

7402/7331/310/07/714/dz.391/4/EM 

2008.03.12 

budowa budynku mieszk. wielo-

rodzinnego 5-kondygnacyjnego 

z usługami w parterze, garażem 

podziemnym i przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 46, dz.391/4 

ul. Zielona 

dla infrastruktury: 

dz.184/7 

● linia zabudowy 2m od wsch. granicy 

dz., min.8m od krawędzi jezdni ul. Zie-

lonej, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,27; 

● szer. elew. front.36m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.32m; ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

81 RAA-II-

3706/7331/194/07/953/dz.152/5/MP 

2008.03.12 

budowa 4 budynków mieszk. 

jednorodzinnych z usługami uzu 

pełniającymi (biura, sklepy), 3-

kondygnacyjnych (w tym podda 

sze użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK 

dz.152/5; ul. Rdes-

towa/Szafranowa 

dla infrastruktury: 

dz.45/5, 152 

● linia zabudowy 6m od pasa drogowe-

go ul. Rdestowej i tylna wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. el.front. 

12m ± 20% (dz.A,B,C), 10m ± 20% (D) 

● wys. górnej krawędzi do 5,7m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 45°, wys. gł. kalenicy do 9,6m;  

  

82 RAA-II-12216/7331/560/07/75/104/KR 

2008.03.12 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

z usługami na biuro 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.693, 

837/694, 838/694 

ul. Legionów 104 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

83 RAA-I-11923/7331/492/07/682/8/MZ 

2008.03.13 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

pomieszczeń I p. bud. magazy-

WDG Drukarnia w Gdyni 

 

KM 17, dz.469/16, 

582/17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 
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nowo-usługowego na potrzeby 

drukarni (usługi poligraficzne)  

ul. Krzywoustego 8 w ustawie 

84 RAA-I-12709/7331/504/07/587/1A/MZ 

2008.03.13 

rozbudowa, przebudowa hali 

przemysł. zakł. prod. betonów, 

budowa zbiorników kruszyw, ce 

mentu i st. rozładunku kruszyw 

„SEMMELROCK  

STEIN + DESIGN” Sp. z o.o. 

Kołbiel 

 

KM 28, dz.558/24 

ul. Osada Kolejowa 

1A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

85 RAA-II-

9516/7331/433/06/992/dz.116/8/MP 

2008.03.17 

rozbiórka bud. technicznego, bu-

dowa boiska sportowego, placu 

zabaw, dojść, dojazdów i miejsc 

parkingowych oraz bud. mieszk. 

wielorodzinnego wys.5-9 kond. 

z garażem podziemnym, lokala-

mi usługowymi i infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

„Panorama” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 7 i 8 WK, dz. 

116/8, 117/8, 118/8, 

119/9, 120/9, 121/9, 

122/10, 123/10 

ul. Buraczana 

dla infrastruktury: 

dz.99/5, 123/10  

● linia zabudowy 6m od krawędzi drogi 

gminnej; 10m od terenów kolejowych, 

wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,31;  

● szer. elew. front. do 93m; ● wys. gór-

nej krawędzi-max. rzędna 131,20mnpm; 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

86 RAA-II-8985/7331/434/07/881/22/WGN 

2008.03.17 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-

wa dwóch bud. mieszk. jednoro-

dzinnych w zab. bliźniaczej na 

granicy z dz.156/73 

Osoba fizyczna 

 

KM 78, dz.159/73 

ul. Kiejstuta 22 

dla infrastruktury: 

dz.217/73 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czającej ul.wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. 

max.0,30; ● szer. elew. front.15m (oba 

segmenty); ● wys. górnej krawędzi jak 

w bud. sąsiednim; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

87 RAA-II-10332/7331/489/07/954/47/MP 

2008.03.20 

zm. sposobu użytkowania części 

bud.mieszk. jednorodzinnego na 

cele opiekuńcze i wychowawcze 

Magdalena Roszko „Stumilo-

wy Las Przedszkolaka” 

Gdynia 

KM 95, dz.537 

ul. Spokojna 47  

bez przebudowy, rozbudowy i zm. 

obrysu budynku - nie określa się 
parametrów wskazanych w ustawie 

  

88 RAA-I-2668/7331/194/07/55/162A/LK 

2008.03.25 

zm. sposobu użytk. i przebudo-

wa lokalu mieszk. na parterze 

bud. wielorodzinnego na lokale 

usługowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 28, dz.429/118, 

430/118, 431/117, 

432/117; ul. Morska 

162A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

89 RAA-I-1585/7331/56/08/628/5F/LK 

2008.03.25 

rozbiórka zab. kubaturowej Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.571/13 

ul. Chabrowa 5F 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

90 RAA-II-

11299/7331/528/07/1061/dz.291/RS 

2008.03.25 

budowa samoobsługowej myjni 

modułowej 4-stanowiskowej, 

bezdotykowej (wiata o orienta-

cyjnych wymiarach 6x20x3,8m) 

„kozak kolor” 

Krzysztof Kozak 

Gdynia 

KM 27 WK, dz.291 

ul. Anyżowa 1 

dla infrastruktury: 

dz.49/1, 50/1, 318/1 

● linia zabudowy obligatoryjna od ul. 

Anyżowej i 5,7m od ul. Nowowiczliń-
skiej (nieprzekraczalna);● wskaźnik p.z. 

do 0,31; ● szer. el. front.6m ± 20% (od 

ul. Anyżowej), 16,5m ± 20% (od ul.No-

wowiczlińskiej; ● wys. górnej krawędzi 

ok.3,8m; ● geometria dachu: płaski;  

  

91 RAA-I-

4101/7331/179/07/1/48/dz.50/2/HNB 

2008.03.26 

rozbiórka wiat magazynowych, 

budowa magazynu (surowce die 

tetycznych środk. spożywczych) 

i wiaty nad stanowiskiem rozła-

dunkowym (łącznik pomiędzy 

magazynem a bud. hurtowni) 

TREC NITRITION  

Gdynia 

KM 126, dz.50/2, 

76/2,90/2,91/2,92/2 

ul. Śmidowicza 48 

● linia zabudowy 43m od krawędzi jez-

dni ul. Śmidowicza; ● wskaźnik p.z. ok. 

0,34; ● szer. elew. front.35m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10,5m (maga 

zyn), ok.6m (wiata); ● geometria dachu: 

dach płaski;  
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92 RAA-I-

12507/7331/499/07/682/dz.471/17/EM 

2008.03.26 

rozbiórka torów bocznicy kolejo 

wej i  budowa parkingu dla pot-

rzeb własnych przedsiębiorstwa 

Gdyńskie Przeds. Handlowe 

„SURTEX” Sp. z o.o. 

Gdynia  

KM 17, dz.471/17 

ul. Krzywoustego 8 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

93 RAA-I-13354/7331/534/07 

708/702/INVEST KOMFORT/HNB 

2008.03.27 

budowa budynku o funkcji usłu-

gowo-biurowej z dwupoziomo-

wym parkingiem podziemnym i 

infrastrukturą 

INVEST KOMFORT S.A. 

Gdynia 

KM 46, dz.421/33 

ul. Benisławskiego 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Benisławskiego; str. płn. wg zał. 

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

front (od ul. Benisławskiego) 24,5m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13,5m 

(cz. zach.), ok.28,3m (cz. wsch.); ● geo-

metria dachu: dach płaski;  

 zm. decyzji z 

dn.21.10.2005 

w zakresie dz. 

421/33 

94 RAA-II-1286/7331/61/08/872/30/WGN 

2008.03.27 

budowa tarasu o pow. ok.16m2 

od strony podwórza dla lokalu 

mieszkalnego na I p. bud. jedno-

rodzinnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.67  

ul. Wielkopolska 30 

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

● wys. górnej krawędzi - bez zmian; 

● wskaźnik p.z.max.0,65; ● geometria 

dachu: nie dotyczy;  

  

95 RAA-I-13325/7331/599/06/502/4/LK 

2008.03.28 

rozbiórka istn. zab. kubaturowej, 

budowa budynku mieszk. wielo- 

rodzinnego 5-kondygnacyjnego 

(dominanta 11 kond.) z garażem 

wbudowanym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 18, dz.2115/29, 

2344/30; ul. Pucka 

dla infrastruktury: 

2180/24, 2181/24, 

2190/52, 2215/117 

● linia zabudowy 4m od granicy,wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.~0,40; ● szer. el. 

front. dla bud. Vkond. (od ul. Puckiej), 

42m ± 20%; dla XI kond. 17m (od Puc-

kiej), 15m od Chylońskiej); ● wys. gór-

nej krawędzi ok.16m (V kond), ok. 35m 

(XI kond.);.● geometria dachu: płaski;  

  

96 RAA-I-13859/7331/546/07/169/11/ASS 

2008.03.28 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego o 2 lokalach 

mieszk. (kontynuacja budowy)  

Osoba fizyczna 

 

KM152, dz.173 

ul. Elbląska 11 

dla infrastruktury: 

dz.180, 181, 182 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

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

ok.15m; ● wys. górnej krawędzi do 7m; 

● geometria dachu: dach płaski;  

  

 

miesiąc: kwiecień 2008 
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 

97 RAA-II-12798/7331/588/07/826/6/WGN 

2008.04.01 

rozbudowa o zewn. klatkę scho-

dową i powiększenie tarasu oraz 

nadbudowa (zabudowa cz.tarasu 

na III kond.) bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.368/65 

ul. Kasztanowa 6 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

istniejąca, bez zmian; ● wskaźnik p.z. 

ok.0,17; ● wys.górnej krawędzi ok.10m  

● geometria dachu: nachylenie jak w cz. 

istniejącej budynku;   

  

98 RAA-II-9582/7331/456/07/979/9/ES 

2008.04.07 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego: zabudowa cz. tara-

sów (dod. pow. mieszkalna), bu-

dowa jednego biegu zewn. scho-

dów wejściowych 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK, dz.35 

ul. Racławicka 9 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - nie analizowano 

(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi 

oraz ● geometria dachu: w nawiązaniu 

do cz. istniejącej budynku;   

  

99 RAA-II-

13035/7331/597/07/1007/dz.777/21/KR 

budowa zespołu bud. mieszk. 

wielorodzinnych z usługami, ga-

Gmina  

Miasta  

KM 71, dz.554/21,555/21,556/21, 

cz.755/1,777/21,899/1,938/1,939/1 

● linia zabudowy wg zał. graf. (wymóg 

zachowania osi kompozycyjnych);  
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2008.04.07 rażami podziemnymi , parkinga-

mi i infrastrukturą 
Gdyni 

 

ul. Cylkowskiego, Powstania Wiel-

kopolskiego i Szarych Szeregów 

dla infrastruktury: 

dz.438/1, 551/21, 572/1, 664/21  

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

54m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 16 

m (V kond.- cz.płn.), III kond. (cz.płd.) 

● geometria dachów: dachy płaskie;   

100 RAA-I-11003/7331/449/07/502/101D/MZ 

2008.04.08 

zm. funkcji pomieszczeń I i II p. 

budynku biurowo-socjalnego (w 

trakcie realizacji) na pokoje do 

wynajęcia dla pracowników 

Osoba fizyczna 

 

KM 16, dz.227/25, 

229/24, 232/25 

ul. Pucka 101D 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

101 RAA-II-13262/7331/620/07/303/2-6/KR 

2008.04.08 

przebudowa cz. skrajnej (płn.) 

poddasza bud. mieszk. wieloro-

dzinnego z adaptacja na c. 

mieszk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.339/14 

ul. Gen. Maczka 2-6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi 11,5m (jak przyległa 

nadbudowa; ● geometria dachu: nachy-

lenie jak w cz. istniejącej budynku;   

  

102 RAA-II-13312/7331/621/07/303/2-6/KR 

2008.04.08 

przebudowa cz. skrajnej (płd.) 

poddasza bud. mieszk. wieloro-

dzinnego z adaptacja na c. 

mieszk. 

Zakłady Produkcyjno-

Handlowe „Elrem” Sp. z o.o. 

Gdańsk 

KM 63, dz.339/14 

ul. Gen. Maczka 2-6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys.górnej krawędzi 11,5m (jak przy-

legła nadbudowa; ● geometria dachu: 

nachylenie jak w części istniejącej bu-

dynku;   

  

103 RAA-II-1035/7331/42/08/1017/5/GZ 

2008.04.08 

rozbudowa i nadbudowa cz. bu-

dynku mieszk. jednorodzinnego 

(nad garażem) 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.158/35 

ul. Bałtycka 5 

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

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

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako 

przedłużenie istniejącej ● geometria da-

chu: dach płaski;   

  

104 RAA-I-12628/7331/505/07/982/6/AW 

2008.04.09 

rozbudowa z nadbudową (zwięk 

szenie wys. poddasza  do norma 

tywnej), zm. sposobu użytk. par 

teru z f. mieszkalnej na 

usługową  

Osoba fizyczna 

 

KM 8, dz.98/30 

ul. Sibeliusa 6 

● linie zabudowy od obu ulic bez zmian 

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

15m ± 20% (od ul. Botnickiej), od Sibe-

liusa bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 

ok.5,5m ● geometria dachu: płaski (ko-

pertowy), kąt nachylenia max.20°;   

  

105 RAA-I-

9463/7331/383/07/293/dz.28/2/EM 

2008.04.10 

budowa posterunku wartownicze 

go z przyłączami instalacyjnymi 

na terenie Portu Gdynia 

Zarząd Morskiego Portu Gdy-

nia S.A. w Gdyni reprezento-

wany przez: Rafał Ickiewicz 

 

KM 117, dz.28/2 

ul. Rotterdamska 

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

● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. 

elew. front.ok.3m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.3,5m; ● geometria dachu: płaski;   

  

106 RAA-II-1176/7331/54/08/414/8/GZ 

2008.04.10 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

budynku mieszk. wielorodzinne-

go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.622/33 

ul. Długa 8 

dla infrastruktury: 

dz.43 

● linia zabudowy istn. od obu ulic (od 

ul. Wąskiej obowiązująca),wg zał. graf. 

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

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

7m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

kąt nachylenia 53°, gł. kalenica prosto-

padła do frontu działki od ul. Długiej;   

  

107 RAA-I-12083/7331/502/07/17/34/KZ 

2008.04.11 

zm. przeznaczenia lok. mieszk. 

w bud.wielorodzinnym z usługa- 

mi na kanc.radcy prawnego (bez 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.753, ul. 

Władysława IV 34  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia (bez prac bud. 
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prac bud. wymagających pozw. 

na budowę) 
wymagających pozwolenia na budowę) 

108 RAA-II-1529/7331/69/08/1186/53/GZ 

2008.04.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI, 

dz.186/7 i cz.185/3 

ul. Kmicica 53 

dla infrastruktury: 

dz.186/8 

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

● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. elew. front. 

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

4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

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

(równoległa do frontu dz.) ok.8m;   

  

109 RAA-I-12307/7331/495/07/ 

701/dz.608;687/651/HNB 

2008.04.15 

rozbudowa sieci wodociągowej 

(dla potrzeb inwestycji :budowa 

dwóch bud. wielorodzinnych) 

Wojskowa Agencja Mieszka-

niowa, Oddział Regionalny w 

Gdyni reprezentowana przez 

Małgorzata Opioła 

KM 45, dz.608 

ul. Błękitna 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

110 RAA-I-

3215/7331/131/07/1097/dz.973/47/MZ 

2008.04.16 

rozbiórka st. wymienników ciep-

ła i budowa 4-5 kondygnacyjne-

go bud. mieszkalno-usługowego 

z garażem podziemnym i przyła-

czami infrastruktury  

Gmina 

Miasta 

Gdyni 

KM17 PG, dz.973/32, 973/33, 973/34, 

987/1/ 987/2; ul. Ledóchowskiego 

dla infrastruktury: 

KM 17 PG, dz.966, 973/19, 973/21, 

973/28; KM 21 PG, dz.973/109  

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czającej ul. Ledóchowskiego (zachowa-

nie osi kompozycyjnych) wg zał. graf.;  

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

front.max.50m; ● wys. górnej krawędzi 

ok.13,5m (IV kond.),ok.16,5m (V kond) 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

111 RAA-II-1513/7331/67/08/75/107P/ES 

2008.04.16 

zm. spos. użytk. lokalu użytk. w 

bud. wielorodzinnym z usługami 

na mieszkalny (bez robót wyma-

gających pozw. na budowę)  

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.684/35 

ul. Legionów 107P 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia (bez prac bud. 

wymagających pozwolenia na budowę) 

  

112 RAA-II-9200/7331/448/07/390/18/MP 

2008.04.17 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego (zabudowa ta-

rasu nad garażem) 

Osoba fizyczna 

 

KM 88 WK, dz.429 

ul. Majerankowa 18 

●linia zabudowy,●wskaźnik p.z.,● szer. 

elew. front.,●wys.górnej krawędzi - bez 

zmian; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

113 RAA-II-7441/7331/368/07/859/17,19/MP 

2008.04.18 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 

i gospodarczego i budowa budy-

nku mieszk. jednorodzinnego 3-

kondygnacyjnego z dobudowa-

nym garażem  

Osoba fizyczna 

 

KM76, dz.145 

ul. Sieradzka 17, 19 

● linia zabudowy 6m od granicy z ul. 

Sieradzką oraz 5m od granicy z ul. Cho- 

rzowską (obowiązująca), wg zał. graf.; 

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

(od ul. Sieradzkiej) 13m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi do 10m; ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

114 RAA-II-11038/7331/516/07/907/24/GZ 

2008.04.18 

rozbiórka garażu i budowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego w zab.. 

bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.211 

ul. Piotrkowska 24 

dla infrastruktury: 

dz.189 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33;  

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

górnej krawędzi jako przedłużenie kra-

wędzi bud. przy ul. Piotrkowskiej 22;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

115 RAA-II-1464/7331/65/08/1183/2/GZ 

2008.04.18 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI 

dz.119/30 

ul. Skrzetuskiego 2 

dla infrastruktury: 

dz.119/31 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Skrzetuskiego, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 

11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
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kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prosto-

padła do frontu dz.;   

116 RAA-II-6303/7331/312/07/953/3A/WGN 

2008.04.22 

rozbudowa budynku mieszkalne 

go jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WK dz.99/19 

ul. Sopocka 3A 

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

źnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. front. 

12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 40°- 45°, gł. kalenica 

prostopadła do frontu dz.;   

  

117 RAA-II-11233/7331/536/07/312/RSM/KR 

2008.04.22 

budowa budynków mieszk. 

wielorodzinnych średniowy 

sokich z garażami, miejsca-

mi postojowymi w halach 

garażowych i infrastrukturą 

Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Komuny 

Paryskiej 

Gdynia 

KM 70 i 71 dz.536/21, 

537/21, 539/21, 824/35, 

876/35, 943/21, 973/21, 

980/23, 982/23, 986/21 

dla infrastruktury:KM 70  

dz.31; KM 71, dz.99/11 

● linia zabudowy 12m od krawędzi jez-

dni ul. Redłowskiej (równolegle do bud. 

sąsiednich), wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,24; ● szer. elew.front.50m ± 20; 

● wys. górnej krawędzi 16m (jak bud.5- 

kond.); ● geometria dachów: płaskie;  

  

118 RAA-II-1441/7331/64/08/437/10/GZ 

2008.04.24 

nadbudowa cz. bud. mieszk. jednoro-

dzinnego (podwyższenie ścian podda 

sza) w celu uzyskania pow. mieszkal-

nej; zabudowa tarasu (ogród zimowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.194 

ul. Kwiatowa 10 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z.● szer  

elew. front.,● wys. górnej krawędzi- nie 

analizowano (bez zmian); ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25° 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

119 RAA-II-2844/7331/114/08/1219/13/GZ 

2008.04.24 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

rter + poddasze użytk.) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 33 WI, dz.76/2 

ul. Pileckiego 13 

dla infrastruktury: 

dz.87 

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

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

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

4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.8m;   

  

120 RAA-I-1854/7331/69/08/286/2/JM 

2008.04.28 

rozbiórka istn.pawilonów, budo-

wa 3 zespołów jednokondygna-

cyjnych pawilonów handlowo-

gastronomicznych o łącznej p.z. 

ok.700m2 z sanitariatami, oświe 

tleniem terenu, pergolami, tarasa 

mi widokowymi i m.architekturą  

Gmina Miasta Gdyni KM136, dz.10/2 

Al. Jana Pawła II 2 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-

dni Al. Jana Pawła II, 15m od krawędzi 

poszerzonego Nab. Pomorskiego, wg 

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

elew.front.20m ± 20% (każdy segment); 

● wys. górnej krawędzi ok.4m nad poz. 

terenu; ● geometria dachów: płaskie;  

  

121 RAA-I-10428/7331/423/07/716/3/EM 

2008.04.29 

zm. spos. użytk. z przebudową 
skrajnej cz. poddasza nieużytk. 

w budynku wielorodzinnym na 

cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.461/110, 

462/110, 464/110, 

465/110 

ul. Godebskiego 3 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

122 RAA-I-10429/7331/424/07/716/3/EM 

2008.04.29 

zm. spos. użytk. z przebudową 
skrajnej cz. poddasza nieużytk. 

w budynku wielorodzinnym na 

cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.461/110, 

462/110, 464/110, 

465/110 

ul. Godebskiego 3 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

123 RAA-II-9810/7331/511/07/828/12/WGN 

2008.04.29 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego (z zabudową 
tarasu) w zbliżeniu do granicy 

dz.592/73  

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.592/73 

ul. Akacjowa 12 

● linia zabudowy od ulicy istniejąca, ty-

lna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 

0,32; ● szer. elew.front.11m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; 
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● geometria dachu: dach płaski;  

124 RAA-II-

1507/7331/119/08/1191/dz.577/2/HW 

2008.04.29 

budowa parkingu podziemnego 

pod parkingiem naziemnym (w 

ramach inwestycji: salon sprze-

daży samochodów VOLVO - w 

trakcie realizacji) 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.577/2 

ul. Parkowa 

● linia zabudowy cz. podziemnej parki-

ngu 6m od krawędzi jezdni ul. Parkowej 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. bez zmian 

● szer. elew. front.● wys. górnej krawę-
dzi oraz ● geometria dachu - nie analizo 

wano (nie dotyczy);  

  

 

miesiąc: maj 2008 
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 

125 RAA-II-11030/7331/515/07/874/44/MP 

2008.05.05 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 

i gospodarczego, budowa bud. 

wielorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego, z garażem podziemnym i 

infrastrukturą 

DOM S.A.  

Sopot 

KM 80, dz.337/183 

ul. Architektów 44 

dla infrastruktury: 

dz.12/1, 617/194 

● linia zabudowy obligatoryjna 6m od 

granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front.15m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: płaski;   

  

126 RAA-II-1586/7331/71/08/84/22A/GZ 

2008.05.07 

dobudowa windy do budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 60 dz.1661/350 

ul. Moniuszki 22A 

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

● wskaźnik p.z., ● wys. górnej krawę-
dzi i ● geometria dachu - bez zmian;  

  

127 RAA-II-

10314/7331/490/07/872/dz.392/81/MP 

2008.05.08 

demontaż istn. kiosku i budowa 

nowego typ „RUCH” w miejscu 

istniejącego z zachowaniem in-

frastruktury 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.392/81 

ul. Wielkopolska 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z. do 0,06; ● szer. elew. 

front.5m± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

do 3,50m; ● geometria dachu: płaski;  

  

128 RAA-II-32/7331/3/08/906/15/RS 

2008.05.09 

zm. sposobu użytk. bud. gospo-

darczego na mieszkalny z jego 

nadbudową o ok.1m 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.220 

ul. Częstochowska 

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

● wskaźnik p.z. istn.- bez zmian, ● wys. 

górnej krawędzi do 6m; ● geometria da- 

chu: dach płaski;  

  

129 RAA-I-3570/7331/150/07/748/37F/MZ 

2008.05.12 

budowa budynku mieszkalnego 

wolnostojącego z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 104, dz.48 

ul. Kuśnierska 37F 

dla infrastruktury: 

dz.200/47 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 

dz. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.ok.0,29 

● szer. el. front.8m ± 20%; ● wys. gór-

nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. 

gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 

ok.8m;   

  

130 RAA-I-3571/7331/151/07/748/37F/MZ 

2008.05.12 

budowa budynku mieszkalnego 

wolnostojącego z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 104, dz.48, 

cz.298/115 

ul. Kuśnierska 37F 

dla infrastruktury: 

dz.200/47 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 

dz. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.ok.0,29 

● szer. el. front.14m ± 20%; ● wys. gór-

nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. 

gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 
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ok.11m;   

131 RAA-I-13345/7331/533/07/504/11/MZ 

2008.05.13 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

rozbudowa, przebudowa komple 

ksu usług motoryzacyjnych (sa-

lon samochodowy, mechanika, 

blacharstwo, lakiernictwo) 

Osoba fizyczna 

 

KM 23, dz.352/13, 

348/15; ul. Hutnicza 11 

dla infrastruktury: 

cz.160/13, 328/16, 

353/13, 512/15 

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

● wskaźnik p.z.ok.0,57 ● szer. el. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi (od 

frontu) bez zmian, 5-9m (wys. cz. rozbu 

dowanej); ● geometria dachu: płaski;   

  

132 RAA-I-2673/7331/91/08/79/34/ASS 

2008.05.14 

zm. sposobu użytk. i przebudo-

wa (bez zm. obrysu) bud. gospo-

darczego na mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.60 

ul. Krasickiego 34 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

133 RAA-II-13378/7331/628/07/843/9/KR 

2008.05.14 

rozbiórka bud. mieszkalnego i 

budowa budynku mieszk. jedno-

rodzinnego 3-kondygnacyjnego 

z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 74, dz.167/7 

ul. Huzarska 9 

dla infrastruktury: 

KM 72, dz.251 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

granicy z ul. Huzarską, wg zał. graf.;  

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

9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 9m 

(max.71,5mnpm); ● geometria dachu: 

dach płaski;   

  

134 RAA-II-4008/7331/170/08/424/16/ES 

2008.05.14 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

użytkowego w bud. wielorodzin-

nym z usługami na mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 67 

dz.457/40, 458/40; 

ul. Wąska 16 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

135 RAA-II-802/7331/41/08/60/39/KR 

2008.05.14 

zm. sposobu użytkowania i prze-

budowa przejazdu z przeznacze-

niem na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.521/70 

ul. Partyzantów 39 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

136 RAA-II-1690/7331/86/08/426/kiosk/KR 

2008.05.14 

rozbiórka istn. kiosku, budowa 

tymcz., nietrwale związanego z 

gruntem kiosku (sprzedaż prasy) 

„RUCH” S.A. w Warszawie 

Oddział w Gdańsku 

 

KM 67, dz.915/7  

ul. Wielkokacka 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-

ni ul. Wielkokackiej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. bez zmian;  

● szer. elew. front.ok.4m; ● wys. górnej 

krawędzi ok. 2,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

137 RAA-II-

6325/7331/314/07/986/dz.nr97/10/MP 

2008.05.14 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2 kondygnacyj- 

nego z poddaszem użytkowym i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

 

KM 9 WK dz.97/10 

ul. Nałkowskiej 

dla infrastruktury: 

dz.8; 

● linia zabudowy wg zał. graf ; ● wska-

źnik p.z.do 0,15; ● szer.elew. front.15m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m.;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 36°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) do 9m; 

  

138 RAA-II-

11120/7331/527/07/923/16/JPI/ES 

2008.05.14 

rozbudowa bud. mieszk. jednoro 

dzinnego: dobudowa garażu, bu- 

dowa ogrodu zimowego nad po-

mieszczeniem garażu 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.45/2 

ul. Orańska 16 

● linia zabudowy - przedłużenie istn.;  

● wskaźnik p.z.0,17 ; 

● szer. elew. front. 15,25m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 9m.;   

● geometria dachu: dach płaski; 

  

139 RAA-II-11184/7331/522/07/871/40/GZ 

2008.05.15 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zab. bliźnia-

czej z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.740/59 

ul. Inżynierska 40 

dla infrastruktury: 

dz.49 

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

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

6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak 

bud. przy ul. Inżynierskiej 38; ● geome- 

tria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

30°, gł. kalenica równoległa do frontu 
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działki;  

140 RAA-II-

11561/7331/540/07/1026/11/WGN 

2008.05.15 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK, 

dz.257/56, 256/56 

ul. Grenadierów 11 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani- 

czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 

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

● wys. górnej krawędzi max 8m; ● geo-

metria dachu:stromy,kąt nachylenia 35°, 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

141 RAA-I-8458/7331/400/07/576/10A/LK 

2008.05.16 

budowa dwóch segmentów bud. 

mieszk. jednorodzinnych w zab. 

bliźniaczej, 2 kondygnacyjnych 

(parter + poddasze mieszk.) z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.566/11 

dla infrastruktury 

KM 26, dz. 471/11 

ul. Stoigniewa 10A 

● linia zabudowy-nie ustala się; ●wska- 

źnik p.z.ok.0,29; ● szer.elew. front.18m 

± 20%(2 segmenty przy zachowaniu osi 

kompozycyjnych); ● wys. górnej krawę 
dzi ok.3,7m; ● geometria dachów: dwu-

spadowe, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. 

kalenicy (równoległa do kalenicy zab. 

bliźniaczej na dz. sąsiedniej) ok. 8m 

(jak bud. przy ul. Stoigniewa 8 i 8A);  

  

142 RAA-II-8267/7331/400/07/965/50/RS 

2008.05.16 

rozbiórka  istniejących obiektów 

budowlanych, budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z 

parkingiem podziemnym i infra- 

strukturą 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

„Panorama” Sp. z o.o. 

reprezentowane przez: 

Radosław Ziejka 

KM 22 dz.68/23; 

97/23; 180/23 

dla infrastruktury: 

KM 22, dz.100/21; 

110/30; 52/30 

ul. Górnicza  

ul. Lipowa 50 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. od 

ul. Lipowej i 4m od granicy dz. od ul. 

Górniczej, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. 

do 0,40;● szer. elew. front. 38m ±20% 

(od ul. Lipowej), 52m ± 20% (od ul.Gó- 

rniczej; ●wys. górnej krawędzi do12,4m 

● geometria dachu: 2-spadowy, kąt na-

chylenia 22°, kierunek gł. kalenicy - nie 

ustala się;  

  

143 RAA-II-

5884/7331/302/07/390/dz.474/KL/HW 

2008.05.20 

budowa budynku mieszkalnego 

w zabudowie bliźniaczej wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 

KM 38, dz.474 

dla infrastruktury: 

KM 38, dz.651/415 

ul. Majerankowa 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

krawędzi jezdni Majerankowej; ● wska- 

źnik p.z.do 0,35; ● szer. elew. front. 6m 

± 20% (dla 1 segmentu); ● wys. górnej 

krawędzi - przedłużenie istn. przy ul. 

Majerankowej 1-19; ● geometria dachu: 

kąt nachylenia i wys. gł. kalenicy - jak 

zab. szeregowej przy ul. Majerankowej 

1-19, gł. kalenica równoległa do frontu 

działki  

  

144 RAA-II-3523/7331/185/08/314/11/ES 

2008.05.21 

przebudowa bud. mieszk. jedno 

na wielorodzinny, nadbudowa o 

1 kondygnację w celu uzyskania 

dod. lok. mieszk. budowa biegu 

schodów zewn. na poziom I p. 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.221/94 

ul. Narutowicza 11 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - nie analizowano 

(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi w 

nawiązaniu  do wys. bud. przy ul. Naru-

towicza 9; ● geometria dachu: płaski 

  

145 RAA-II-3170/7331/131/08/416/23/ES 

2008.05.23 

nadbudowa budynku mieszk. jed 

norodzinnego o jedną kondygna-

cję (poddasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.473/66 

ul. Stawna 23 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - nie analizowano 

(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 

9m, ● geometria dachu: wielospadowy, 
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kąt nachylenia 40°,● gł. kalenica równo 

legła do frontu dz.; 

146 RAA-I-12639/7331/501/07/37/11/JM 

2008.05.26 

przebudowa i zm.sposobu użytk. 

części bud. wielorodzinnego (lo-

kale mieszk. nr 1 i 1a na Ip.) na 

użytkowy (powiększenie lokalu 

usługowego na parterze, budowa 

wew. schodów) 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.233 

Plac Kaszubski 11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

147 RAA-II-1509/7331/66/08/60/29/GZ 

2008.05.26 

rozbiórka istniejącego obiektu 

usługowego i budowa budynku 

mieszkalno-usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.666/94 

ul. Partyzantów 29 

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

● wskaźnik p.z. do 0,47;● szer. elew. 

front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi jako przedłużenie górnej krawędzi 

zespołu bud. ul.Partyzantów 35 i  plano-

nowanej nadbudowy bud. Partyzantów 

33; ● geometria dachu dach płaski; 

  

148 RAA-II-13337/7331/656/07/905/31/GZ 

2008.05.27 

zm. spos. użytkowania budynku 

garażowo-gospodarczego na 

mieszk. jednorodzinny oraz jego 

rozbudowa i nadbudowa 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz. 657/35 

ul. Olkuska 31; 

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

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

~6m; ● wys. górnej krawędzi elew. 

front  jako przedłużenie górnej 

krawędzi bud. przy ul. Olkuskiej 29;  

● geometria dachu dwuspadowy, kąt 
nachylenia w nawiązaniu do połaci da-

chu bud. ul. Olkuska 29, kier. gł. kaleni-

cy równoległy do frontu działki, wys. 

gł. kalenicy - przedłużenie wys. kaleni-

cy bud. przy ul. Olkuskiej 29 

  

149 RAA-II-2907/7331/125/08/409/6A/KR 

2008.05.28 

przebudowa dachu płaskiego w 

bud. mieszk. jednorodzinnym na 

stromy z poddaszem nieużytko- 

wym  

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.466/14 

ul. Sosnowa 6A 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi jezdni ul. Sosnowej; ● wskaź-
nik p.z. i ● szer. elew. front. - nie anali- 

zowano (bez zmian); ● wys. górnej kra- 

wędzi elew. front. max. 8m do okapu 

(przedłużenie krawędzi okapu bud. przy 

ul. Sosnowej 4,4A); ● geometria dachu: 

stromy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica 

równoległa do ulicy;  

  

150 RAA-II-2908/7331/126/08/409/6/KR 

2008.05.28 

nadbudowa bud. mieszkalnego 

jednororodzinnego o jedną 
kondygnację z dachem stromym, 

dwuspadowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.465/14 

ul. Sosnowa 6 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

dni ul. Sosnowej; ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - nie analizowano 

(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi 

elew. front. 8m do okapu (przedłużenie 

krawędzi okapu bud. przy ul. Sosnowej 

4 i 4A; ● geometria dachu: stromy, kąt 
nachylenia 40°,● kalenica równoległa 

do ulicy;  
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151 RAA-II-

12488/7331/567/07/871/125/JPI/ES 

2008.05.28 

budowa muru 

oporowego 

Tomasz Mach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe „MACH” 

Pruszcz Gdański 

KM 81, dz.135, 

dz.108/27 

ul. Inżynierska 125 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia  

  

152 RAA-I-

370/7331/15/08/600/255parking/LK 

2008.05.29 

budowa miejsc postojowych z 

infrastrukturą techniczną (dla 

bud. mieszk. wielorodzinnego) 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM 9, cz. dz.635, 

dz.645; 

ul. Chylońska 255 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

153 RAA-II-14190/7331/662/07/906/22/HW 

2008.05.29 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.22; ul. 

Częstochowska 22 

● linia zabudowy istn., ● wskaźnik p.z. 

do 0,29;● szer. elew. front. - 10 do 13m, 

● wys. górnej krawędzi elew.- jako prze 

dłużenie istniejącej● geometria dachu : 

dach płaski 

  

 

miesiąc: czerwiec 2008 
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 

154 

 

RAA-I-1058/7331/27/08/600/192/LK 

2008.06.02 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-

wa segmentu mieszkalnego w za 

budowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.437/4, 

855/3  

ul. Chylońska 192 

dla infrastruktury: 

440/3, 463/3, 736/3, 

737/3, 779/89 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. 

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

krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

155 RAA-II-

9869/7331/476/07/1030/dz.24/11/KR 

2008.06.02 

zespół budynków w zabudowie 

zagrodowej (hodowla i pozyski-

wanie zwierząt łownych): budy-

nek mieszkalny jednorodzinny 

2-kond. (w tym poddasze uzytk., 

gospodarczy (mag. pasz), 4 wo-

liery wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 43 WI,dz.25/11 

ul. Sucha/Łanowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.4 ustawy) 

  

156 RAA-II-745/7331/40/08/410/42/KR 

2008.06.02 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.755/73 

ul. Słoneczna 42 

dla infrastruktury: 

dz.95, 593/74 

● linia zabudowy od ul.Słonecznej obo- 

wiązująca, od ul. Hodowlanej 4m od 

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

p.z. 0,21; ● szer. elew. front.12m ± 20% 

(od ul. Słonecznej) 15m ± 20% (od ul. 

Hodowlanej); ● wys. górnej krawędzi 

9m (przedłużenie gzymsu bud. przy ul. 

Chwarznieńskiej 47 i 47A); ● geometria 

dachu: dach płaski;   

  

157 RAA-II-3436/7331/137/08/1058/5/GZ 

2008.06.02 

 

zabudowa tarasu od str. zach. i 

płd. (ogród zimowy), dobudowa 

zadaszonego wejścia oraz budo-

wa bud. gospodarczego 

Osoba fizyczna 

 

KM 9, dz.497/5, 

498/7 

ul. Prostokątna 5 

 

● linia zabudowy bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.do 0,29; ● szer.elew.front.11,5m 

± 20% (mieszk.), 6m ± 20% (gospodar-

czy); ● wys. górnej krawędzi (mieszk.) 
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bez zmian; (gospod.)~3m w nawiązaniu 

do wys. bud. gospodarczych na dz. sąsie 

dnich; ● geometria dachu - mieszk.: bez 

zmian; gospodarczy: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła 

do frontu dz.; 

158 RAA-II-3239/7331/149/08/309/10/KR 

2008.06.02 

rozbudowa i przebudowa budyn-

ku mieszk.wielorodzinnego (bez 

zmiany ilości mieszkań) 

„Polskie Pierze i Puch”  

Sp. z o.o. Borcz  

KM 61, dz.161 

ul. Wojewódzka 10 

● linia zabudowy obowiązująca, 7m od 

krawędzi jezdni ul. Wojewódzkiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. 

elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi 10,5m (bez zmian); ● geomet-

ria dachu: dach płaski; 

  

159 RAA-II-1279/7331/57/08/902/5A/HW 

2008.06.03 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zab. bliźnia-

czej z infrastrukturą na granicy z 

dz.573/33 i 543/25  

Osoba fizyczna 

 

KM 77 WK 

dz.574/33ul. 

Lipnowska 5A 

dla infrastruktury: 

dz.222 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.  

● wskaźnik p.z.max.0,33;  

● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi do 8m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

frontu dz.) do 11m; 

  

160 RAA-II-1280/7331/58/08/902/5/HW 

2008.06.03 

nadbudowa o ok.1m budynku 

mieszk. jednorodzinnego w zab. 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 77 WK 

dz.573/33ul. 

Lipnowska 5 

 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi do 8m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, 

wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 

dz.) do 11m; 

  

161 RAA-II-3162/7331/128/08/307/24/GZ 

2008.06.03 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 3-kondygnacyjną 
część mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.36 

ul. Hetmańska 24 

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

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

front.12,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-

wędzi - jako przedłużenie części istn.;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

162 RAA-I-8046/7331/333/07/17/46/JM 

2008.06.04 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

usługowego (prac. malarska) na 

VI p. budynku wielorodzinnego 

na mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.618/314 

ul. Władysława IV 

46 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

163 RAA-II-908/7331/39/08/884/17/RS 

2008.06.04 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem pod-

ziemnym i infrastrukturą 

Rezydent Apartamenty  

Sp. z o.o., Gdańsk 

 

KM 95 WK, dz. 

100/2;ul.Witolda 17 

dla infrastruktury: 

dz.175/2 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

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

elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi do 9,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski;   

  

164 RAA-I-13567/7331/544/07/70/20/EM 

2008.06.05 

zm. spos. użytk. z przebudową 
bud.mieszk. jednorodzinnego na 

cele usługowe i budowa budyn-

ku mieszk.-usługowego wieloro-

dzinnego z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.800/238 

ul. Śląska 20 

dla infrastruktury: 

506/238, 674/371, 

799/238  

● linia zabudowy min.8m od krawędzi 

jezdni ul. Warszawskiej wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 

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

21m; ● geometria dachu: dach płaski;   
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165 RAA-II-3810/7331/162/08/694/91N/GZ 

2008.06.05 

zm. sposobu użytk. pawilonu 

handlowego na budynek mieszk. 

jednorodzinny, rozbudowa oraz  

nadbudowa (podniesienie ścian 

poddasza) w celu uzyskania po-

mieszczeń mieszk.  

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WI 

dz.179/18 

ul. Wiczlińska 91N 

dla infrastruktury: 

dz.179/13 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.do 0,17;  

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

górnej krawędzi ok.3m; ● geometria 

dachu: bez zm. (poza wys. gł. kalenicy, 

wyższej o ok.1m od istniejącej);   

  

166 RAA-II-6073/7331/306/05/97/2/GZ 

2008.06.06 

nadbudowa nowej, 3-kondygna-

cyjnej części bud. hotelowego o 

1 kondygnację 

„HADEX” S.A. 

Gdynia 

KM 60, dz.808/144, 

1394/145, 1506/147 

1510/145 

ul. Ejsmonda 2 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - nie analizowano 

(bez zmian);  

● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 

krawędzi 4-kond. części hotelu (wyco-

fanie względem linii zabudowy);  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

167 RAA-II-2743/7331/130/08/408/170E/ES 

2008.06.06 

zm. spos. użytkowania zakładu 

tworzyw sztucznych na warsztat 

blacharsko-lakierniczy z jego ro-

zbudową 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI, 

dz.509/11, 509/84; 

ul. Chwarznieńska 

170E 

● linie zabudowy obowiązujące wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,65; ● szer. elew. 

front.18m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.8m; ● geometria dachu: płaski;   

  

168 RAA-II-5031/7331/213/08/311/80/ES 

2008.06.06 

rozbudowa budynku mieszk.jed-

dnorodzinnego: taras od strony 

ogrodu, nadbudowa cz. garażu, 

przebudowa wiatrołapu 

Osoba fizyczna 

 

KM 62, dz.35/12 

ul. Kopernika 80 

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

nie analizowano (bez zmian);  

● wskaźnik p.z.0,23;  

● wys. górnej krawędzi do 9m;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

169 RAA-I-10203/7331/479/07/550/2/LK 

2008.06.09 

nadbudowa budynku mieszk. je-

dnorodzinnego o 1 kondygnację 
(poddasze mieszkalne) 

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.37 

ul. Widok 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.8,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 30°, gł. kalenica równo-

legła do ulicy; 

  

170 RAA-II-8466/7331/433/07/949/14/WGN 

2008.06.09 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.492/387 

ul. Cumowników 14 

dla infrastruktury: 

dz.453/383 

● linie zabudowy obowiązujące: 5m od 

linii rozgraniczającej ul. Cumowników, 

4m - od ul. Nawigatorów, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.max.0,21;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

171 RAA-II-1165/7331/53/08/317/1/GZ 

2008.06.09 

rozbudowa tarasu (o 2,5 x 1,5m) 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

od frontu budynku  

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.516/3 

ul. Nocznickiego 1 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

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

wędzi i ● geometria dachu - bez zmian;  

  

172 RAA-I-796/7331/21/08/127/1/HNB 

2008.06.10 

budowa bud. biurowego 3-kon-

dygnacyjnego z parkingiem pod- 

ziemnym i infrastrukturą (zreali-

zowany stan zerowy (piwnice i 

garaż podziemny) 

RG BUDOM Roman Boike 

Gdynia 

KM52, dz.64 

ul. Podlaska 1 

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

● wskaźnik p.z.(ok.0,27) i ● szer. elew. 

front.(ok.18m) - bez zmian; ● wys. gór-

nej krawędzi ok. 12m; ● geometria da-

chu: dach płaski;   
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173 RAA-I-1467/7331/51/08/520/20/LK 

2008.06.10 

rozbudowa parterowego budyn-

ku handlowo-usługowego o ok. 

160m2 (kontynuacja funkcji us-

ługowej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 18, 

dz.21012/291 

ul. Kartuska 20 

dla infrastruktury: 

dz.293, 201/291 

● linia zabudowy 3m od granicy dz. z 

pasem drogowym ulicy, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,45 (po rozbudowie);  

● szer. elew. front.ok.13m;  

● wys. górnej krawędzi 4,55m (od poz. 

terenu);  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

174 RAA-II-466/7331/21/07/906/28/RS 

2008.06.10 

rozbiórka bud. gospodarczego i 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.18; ul. 

Częstochowska 28 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-

ni ul. Częstochowskiej, wg zał. graf.;  

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

front. bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.6,5m (jak istniejąca); ● geomet-

ria dachu: płaski lub dwuspadowy o ką-
cie nachylenia ok.25° i gł. kalenicy pro-

stopadłej do frontu dz.; 

  

175 RAA-II-1376/7331/63/08/828/57/RS 

2008.06.10 

rozbiórka garażu i rozbudowa 

budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego o lokal usługowy i ga-

binet lekarski 

Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.313 

ul. Akacjowa 57 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.do 0,27; ● szer.elew.front.13,5m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

176 RAA-II-2915/7331/127/08/301/9c/KR 

2008.06.10 

przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania na cele mieszkalne 

części skrajnej poddasza w bud. 

wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.408/9 ul. 

Woj.Wachowiaka9c 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi 12,6m (jak nad-

budowa przyległa); ● geometria dachu: 

4-spadowy, kąt nachylenia 33°, gł. kale-

nica równoległa do ulicy; 

  

177 RAA-I-2272/7331/87/08/739/17/EM 

2008.06.12 

zm. sposobu użytk. cz. pomiesz-

czeń parteru bud. jednorodzinne-

go na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.84; ul. 

Żółkiewskiego 17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

178 RAA-II-10258/7331/499/07/871/10/WGN 

2008.06.12 

zabudowa tarasu (ogród zimowy 

nad werandą bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego od str. ogrodu)  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.127 

ul. Inżynierska 10 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

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

górnej krawędzi - do wys. I p. budynku;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

179 RAA-I-

13850/7331/562/07/751/dz.246/114/MZ 

2008.06.13 

budowa pawilonu handlowego z 

infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 104,dz.246/114 

ul. Unruga 

dla infrastruktury: 

dz.145/114 

● linia zabudowy istniejąca wzdłuż płd. 

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

p.z. ok. 0,055; ● szer. elew. front. ok. 

18m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

180 RAA-I-2914/7331/112/08/477/4/MZ 

2008.06.13 

nadbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o poddasze 

użytkowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 14 PG 

dz.170/9 

ul. Horyda 4 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 

dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 

30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

frontu dz.) ok.10m; 
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181 RAA-II-12215/7331/559/07/931/10/MP 

2008.06.16 

przebudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego na wielorodzinny z 

podwyższeniem konstrukcji 

dachu 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.145/2 

ul.Druskiennicka 10 

● linia zabudowy istn. obowiązująca;  

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

- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 

8,5m (przedłużenie krawędzi bud. przy 

ul. Druskiennickiej 7); ● geometria da-

chu: dwuspadowy, nachylenie 30°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m; 

  

182 

 

 

RAA-II-13114/7331/611/07/1034/21b/RS 

2008.06.17 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 Kolonia 

dz.49/10 (część) 
dla infrastruktury: 

dz.45 

● linia zabudowy 14m od granicy dz. z 

ul. Łanową, wg zał. graf.;● wskaźnik 

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

20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m;  

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

topadła do frontu dz.) do 10m; 

  

183 RAA-II-2257/7331/101/08/1096/8/GZ 

2008.06.17 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o 3-kondygna-

cyjną część mieszkalną  

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.705/1 

ul. Heweliusza 8 

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

● wskaźnik p.z.0,37;  

● szer. elew. front. 11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-

nie cz. istniejącej; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia jak w cz. 

istniejącej, gł. kalenica równoległa do 

frontu dz.; 

  

184 RAA-II-14119/7331/653/07/906/17/RS 

2008.06.17 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

rozbudowa i przebudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego na 

wielorodzinny  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.519/221 

ul. Częstochowska 

17 

● linia zabudowy obowiązująca od ul. 

Częstochowskiej, nieprzekraczalna 6m 

od krawędzi jezdni ul. Lipnowskiej, wg 

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

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

górnej krawędzi jak w cz. istniejącej;  

● geometria dachu: dach płaski;   

  

185 RAA-II-3015/7331/138/08/303/2-6/GZ 

2008.06.19 

zm. sposobu użytkowania pod-

dasza z nadbudową fragmentu 

bud. wielorodzinnego na cele 

mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

 

KM 63, dz.339/14 

ul. Gen. Maczka 2-6 

● linii zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

● szer. elew. front., ● geometria dachu - 

nie analizowano; ● wys. górnej krawę-
dzi - przedłużenie krawędzi wcześniej 

zrealizowanej nadbudowy;  

  

186 RAA-II-3531/7331/146/08/693/80/RS 

2008.06.23 

przebudowa lokalu usługowego 

w bud. wielorodzinnym na 2 lo-

kale mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK 

dz.308/8; ul. 

Nowowiczlińska 80 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

187 RAA-I-6378/7331/395/07/215/8/LK 

2008.06.24 

rozbiórka zabudowy kubaturo-

wej, budowa budynku mieszk. 

wielorodzinnego z garażem pod-

ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 49, dz.140 

ul. Mrongowiusza 8 

dla infrastruktury: 

137, 138, 141, 142, 

145, 150, 151, 156, 

164 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy dz. z pasem drogowym ulicy, 

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

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

górnej krawędzi 12m; ● geometria da-

chu: dach płaski;   
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188 RAA-I-8484/7331/401/07/511/10-10A/LK 

2008.06.24 

nadbudowa o dwie kondygnacje 

(piętro i poddasze użytk.- 3 lok. 

mieszkalne) parterowych bud. 

mieszkalnych w zabudowie sze-

regowej  

Osoba fizyczna 

 

KM 25, dz.913/36, 

ul. Geskiego 10; 

dz.914/36 

ul. Geskiego 10A 

 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 

krawędzi jezdni ul. Geskiego, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. 

front. (łącznie ok.20m) - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy (lukarny), 

kąt nachylenia 45%, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.11m; 

  

189 RAA-I-9127/7331/405/07/512/17/LK 

2008.06.24 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego (powiększenie 

istn. lokalu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 25, dz.759/57 

ul. Dantyszka 17 

● linia zabudowy 8m od wsch. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29;  

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

górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-

chu: dach płaski;   

  

190 RAA-I-

2066/7331/66/08/1177/dz.763/8/MZ 

2008.06.24 

budowa pawilonu handlowego 

(sklep motoryzacyjny o pow. ok. 

60m2) z przyłączami 

„Auto-Mega” 

Gdynia 

KM 7, cz. dz.763/8 

ul. Handlowa 

KM 6, dz.95/3, 96/3 

284/3, 295/3; KM 7, 

dz.764/8 

● linia zabudowy 18m od płd. granicy 

dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,30;  

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

10m ±20%; ● wys. górnej krawędzi do 

3m; ● geometria dachu: płaski;   

  

191 RAA-II-

1564/7331/79/08/689/dz.79/19/RS 

2008.06.24 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WK 

dz.78/19, cz.92/19 

ul. Wzgórze 

Bernadowo 201 

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

● wskaźnik p.z. do 0,22;  

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

górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

45%, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

ulicy) do 9m; 

  

192 RAA-II-4388/7331/188/08/689/201/RS 

2008.06.24 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego o 1 

kondygnację 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WK, 

cz. dz.92/19  

ul. Wzgórze 

Bernadowo201 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,22;  

● szer. elew. front. bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi do 4,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do ulicy) do 9m; 

  

193 RAA-II-3680/7331/177/08/1002/18/KR 

2008.06.25 

nadbudowa dwukondygnacyjnej 

części budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego od strony zach. 

do wys. 3 kondygnacji 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.189/5 

ul. Kostki 

Napierskiego 18 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; 

● geometria dachu: dach płaski;   

  

194 RAA-I-1171/7331/41/08/751/111/EM 

2008.06.26 

przebudowa i zm. spos. użytk. 

cz. budynku produkcyjno-socjal-

nego na zakład przetwórstwa ryb 

dobudowa do budynku 2 wiat  

Dawid Sztormowski 

„GADUS” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 99 cz.dz.186/38 

ul. Unruga 111 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

195 RAA-II-5582/7331/231/08/417/19A/ES 

2008.06.26 

rozbiórka istniejącej zabudowy; 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.837/226 

ul. Krótka 19A 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. 
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rter + poddasze użytk.) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zab. bliźniaczej  

elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.; 

196 RAA-I-1191/7331/31/08/17/38/HNB 

2008.06.27 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

z usługami na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.575/305, 

579/314; ul. 

Władysława IV 38 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

 bez robót bud. 

wymagających 

pozwolenia na 

budowę 
197 RAA-II-4331/7331/189/08/414/4/GZ 

2008.06.27 

rozbiórka istniejącego budynku; 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.409/13 

ul. Długa 4 

dla infrastruktury: 

dz.43 

● linia zabudowy istn. ul. Poprzecznej i 

Długiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

0,30; ● szer. elew. front. (od ul.Długiej) 

11,5m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi 

ok.7m; ● geometria dachu: wielospado-

wy, kąt nachylenia 30° lub 35°, gł. kale- 

nica równoległa do frontu dz.; 

  

198 RAA-II-4665/7331/200/08/907/49/RS 

2008.06.27 

przebudowa budynku mieszkal-

nego z jednorodzinnego na wie-

lorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.354/232 

ul. Piotrkowska 49 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

199 RAA-I-3712/7331/201/07/520/97/LK 

2008.06.30 

 

rozbudowa budynku mieszk. je-

dnorodzinnego o klatkę schodo-

wą w   elewacji płn. w zbliżeniu 

do granicy z dz. sąsiednią i roz-

biórka istniejącego wykusza  

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.596/13 

ul. Kartuska 97 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian; 

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

ok.17,5m; ● wys. górnej krawędzi ok. 

8,5m (w stosunku do rzędnej ulicy);  

● geometria dachu: kąt nachylenia 40° - 

przedłużenie połaci istniejącej; 

  

200 RAA-I-13515/7331/539/07/159/6/HNB 

2008.06.30 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszk. wielo-

rodzinnego 3-kondygnacyjnego 

wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.146 

ul. Malborska 6 

dla infrastruktury: 

dz.132, 144 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czającej ul. Malborskiej, 12m od grani-

cy lasu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

do 0,43; ● szer. elew. front.12m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

201 RAA-I-1267/7331/37/08/1028/24/EM 

2008.06.30 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego (dobudowa 

klatki schodowej w obrysie istn.  

tarasu), podwyższenie ścian pod 

dasza nieużytkowego dla uzys-

kania dod. pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 36, dz.65/3 

ul. Rybaków 24 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.9m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 20°, 

wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 

dz.) ok.11m; 

  

 

miesiąc: lipiec 2008 
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 

202 RAA-II-330/7331/15/08/953/41/WGN/RS budowa dwóch kontenerowych AIC S.A. w Gdyni KM 32 WK nie analizowano funkcji i cech zabudo-   
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 2008.07.01 stacji trafo, łączącej je linii kab-

lowej 15kV, przebudowa kolidu-

jących linii kablowych 

reprezentowana przez 

Sebastian Grzelka 

 

cz.dz.192/66 

ul. Rdestowa 41 

wy i zagospodarowania terenu (art.61 

ust.3 ustawy) ● linia zabudowy, ● wska 

źnik p.z.- nie ustala się; ● szer. elew. 

front. i ● wys. górnej krawędzi - istnie-

jąca; ● geometria dachu: dach płaski; 

203 RAA-II-

13456/7331/629/07/693/dz.227/221/RS 

2008.07.02 

budowa tymczasowego pawilo-

nu handlowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WK 

dz.227/221; ul. No-

wowiczlińska/róg 

Rdestowej  

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-

niul. Nowoiczlińskiej, wg zał. graf.;  

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

front.7m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 

do 2,5m; ● geometria dachu: dwuspado-

wy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica 

prostopadła do frontu dz.; 

  

204 RAA-I-1`2139/7331/486/07/604/80/LK 

2008.07.04 

rozbiórka istniejącej zabudowy 

kubaturowej; budowa 2 budyn-

ków mieszk. w zabudowie bliź-
niaczej, 3-kondygnacyjnych (w 

tym poddasze mieszkalne) z in-

frastrukturą;  

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.113/8, 

641/8 ul.Skarbka 80 

dla infrastruktury: 

dz.604/8 

● linia zabudowy obowiązująca 11m 

od krawędzi jezdni ul. Skarbka, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28 (dla każ-
dej dz. po podziale); ● szer. elew. front. 

15m ± 20% (łącznie); ● wys. górnej kra 

wędzi ok. 9m; ● geometria dachu: dwu-

spadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kaleni-

ca równoległa do frontu dz.; 

  

205 RAA-I-10510/7331/419/07/738/11/HNB 

2008.07.05 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, 2-kondygnacy 

jnego, wolnostojącego wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.94 

ul.Żółkiewskiego 11 

dla infrastruktury: 

dz.664/54 

● linia zabudowy 5m od linii rozganicza 

jącej ul. Żółkiewskiego, wg zał. graf.;  

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

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

ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspado-

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

nicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

206 RAA-I-

350/7331/10/08/79/2/dz.588/2/HNB 

2008.07.07 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 

w budynku wielorodzinnym z 

usługami na biurowy z budową 
schodów zewn. i niezależnego 

wejścia w ścianie frontowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.588/2 

ul. Krasickiego 2 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

207 RAA-II-1528/7331/72/08/931/2/MP 

2008.07.07 

rozbiórka istniejących obiektów, 

budowa bud. mieszkalno-usługo 

wego (gabinet stomatologiczny 

w poziomie parteru) 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.155/2 

ul. Druskiennicka 2 

● linia zabudowy obowiązująca 6m i 

7m od granicy z pasem drogowym ul. 

Druskiennickiej,  wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z. do 0,28; ● szer. elew. front. do 

9m; ● wys. górnej krawędzi do 11m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

208 RAA-II-3315/7331/150/08/60/39/KR 

2008.07.07 

zm.sposobu użytk. i przebudowa 

przejazdu w budynku wielorodzi 

nnym  na cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.521/70 

ul. Partyzantów 39 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

209 RAA-II-6240/7331/251/08/75/107P/ES 

2008.07.07 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

użytkowego w bud. wielorodzin-

nym z usługami na mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.684/35 

ul. Legionów 107P 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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(bez prac wymagających pozwo-

lenia na budowę) 
210 RAA-I-

14080/7331/566/07/504/dz.554/95/MZ 

2008.07.08 

budowa 4-kondygnacyjnego bu-

dynku usługowo-biurowo-wysta 

wowego z obsługą komunikacy-

jną i przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 

 

KM 24, dz.554/95 

ul. Hutnicza; dla in-

frastruktury: 204/96  

209/95, 552/95 

● linia zabudowy 4m od płn.granicy dz.  

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,57; 

● szer. elew. front.40m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.15m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

211 RAA-II-12303/7331/565/07907/44/GZ 

2008.07.08 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.200 

ul. Piotrkowska 44 

dla infrastruktury: 

dz.189 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

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

elew. front.7-9m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

212 RAA-II-2612/7331/122/08/99/11/KR 

2008.07.08 

zm.sposobu użytk. i przebudowa 

cz. poddasza bud. wielorodzinne 

go na c. mieszkalne (dod. pokój 

dla mieszkania nr 5)  

Osoba fizyczna 

 

KM 60 , 

dz.1446/216; ul. 

Wieniawskiego 11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

213 RAA-II-3683/7331/159/08/893/3/MP 

2008.07.09 

rozbiórka bud. gospodarczego i 

cz. mieszkalnego; budowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego w zab. 

bliźniaczej na granicy dz.563/7 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.6 ul. 

Małopolska 3 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,41 (łącznie); 

● szer. elew. front.8m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.7m;  

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

noległa do ul. Małopolskiej) do 10,5m; 

  

214 RAA-II-

5788/7331/234/08/311/dz.339/7/ES 

2008.07.09 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.339/7 

ul. Kopernika  

dla infrastruktury: 

dz.362/93 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34;  

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

krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł.ka-

lenica prostopadła do frontu dz.; 

  

215 RAA-II-5437/7331/217/08/1002/13/GZ 

2008.07.10 

rozbudowa i nadbudowa cz. bud. 

mieszk.jednorodzinnego (podwy 

ższenie ścian poddasza nieużytk. 

w cel uzyskania pow. mieszk. 0 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.203/5 ul. 

Kostki Napierskie-

go 13; dla infrastru-

ktury: dz.331/5 

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

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

9,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok. 10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

216 RAA-II-5582/7331/231/08/417/19A/ES 

2008.07.10 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszk. jedno- 

rodzinnego 2-kondygnacyjnego 

w zabudowie bliźniaczej z infra-

strukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.837/226 

ul. Krótka 19A 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

217 RAA-I-12616/7331/511/07/625/46/LK 

2008.07.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego parterowego z 

poddaszem użytkowym  

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.725/5 

ul. Żwirowa 46 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

płd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,28; ● szer. elew. front.10,7m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; 

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

topadła do frontu dz.) ok.7-7,5m; 
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218 RAA-II-9849/7331/465/07/926/37/MP 

2008.07.11 

zabudowa cz. tarasu na poz. III 

kondygnacji budynku wielorodzi 

nnego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.232/45 

ul. Kowieńska 37 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi - przedłużenie istn. gzy 

msu; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

219 RAA-I-

10295/7331/414/07/483/28,28A/HNB 

2008.07.14 

nadbudowa dwóch segmentów 

mieszk. jednorodzinnych w zab. 

bliźniaczej o poddasze użytkowe 

(mieszkalne)  

Osoba fizyczna 

 

KM 7 PG  

dz.820/1, 820/2; ul. 

Rtęciowa 28 i 28a 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-

chu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachy 

lenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równo-

legła do ulicy) ok.11m; 

  

220 RAA-II-4872/7331/201/08/304/8/KR 

2008.07.14 

budowa garażu w głębi działki 

w miejscu niedokończonego 

obiektu budowlanego 

Osoba fizyczna 

 

KM 61, dz.137 

ul. Hallera 8 

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

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,30; ● wys. 

górnej krawędzi ok.3m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

221 RAA-II-5854/7331/397/08/316/7/GZ 

2008.07.14 

rozbudowa i nadbudowa o 1kon-

dygnację budynku mieszk. jedno 

rodzinnego i zm. spos. użytk. po 

mieszczeń mieszk. parteru na 

usługowe (gabinety lekarskie) 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.118; ul. 

Bat. Chłopskich 7 

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

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

front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.8m; ● geometria dachu: wielospa 

dowy, kąt nachylenia 25° lub 30°, gł.ka- 

lenica równoległa do frontu dz.; 

  

222 RAA-II-1869/7331/90/08/1159/2/MP 

2008.07.15 

zm. sposobu użytkowania bud. 

gospodarczego na bud. kotłowni 

osiedlowej 

Wspólnota Mieszkaniowa  KM 95, dz.616/2 

ul. Miła 2 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

223 RAA-I-11405/7331/466/07/670/6/LK 

2008.07.16 

rozbiórka garażu i rozbudowa 

bud. produkcyjnego o 2-kondyg-

nacyjną część magazynowo-pro- 

dukcyjną (krawiectwo lekkie) 

Firma Produkcyjno-Handlowa 

MAJA Dorota Tarkowska 

Gdynia 

KM 7, dz.87/43, 

88/49 

ul. Janowska 6 

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

● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 

17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

224 RAA-I-617/7331/44/08/682/8/MZ 

2008.07.16 

rozbudowa (łącznik),nadbudowa 

dwóch bud.biurowo-handlowych 

i zabudowa podcienia w bud. ma 

gazynowo-usługowym 

Gdyńskie Przedsiębiorstwo 

Handlowe „Surtex”, Gdynia 

KM17, dz.496/16, 

581/17, 582/17 

ul. Krzywoustego 8 

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

● wskaźnik p.z. - bez zmian; ● szer. 

elew. front.ok.43m; ● wys. górnej kra-

wędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

225 RAA-II-

12910/7331/665/07/820/187/WGN 

2008.07.16 

podwyższenie budynku mieszk. 

wielorodzinnego w celu zwięk-

szenia wys.ostatniej kondygnacji 

do 2,5 w świetle pomieszczeń 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.542/40 

A. Zwycięstwa 187 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi max.13m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

226 RAA-I-2608/7331/99/08/703/10/MZ 

2008.07.17 

nadbudowa części bud. mieszk. 

jednorodzinnego (rozbudowa 

kondygnacji poddasza) 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.30 

ul. Błękitna 10 

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

● wskaźnik p.z.,● szer. elew. front.- bez 

zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,8m 

(w linii istniejącego gzymsu); ● geome-

tria dachu: dach płaski; 

  

227 RAA-I-2609/7331/100/08/703/12/MZ 

2008.07.17 

nadbudowa części bud. mieszk. 

jednorodzinnego (rozbudowa 

kondygnacji poddasza) 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.29 

ul. Błękitna 12 

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

● wskaźnik p.z.,● szer. elew. front.- bez 

zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,8m 
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(w linii istniejącego gzymsu); ● geome-

tria dachu: dach płaski; 

228 RAA-II-

3572/7331/147/08/1048/dz.531/3/GZ 

2008.07.17 

budowa zespołu budynków mie-

szkalnych jednorodzinnych w 

zab. szeregowej z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI, 

dz.531/3, 543/4 

ul. Marsa 

● linia zabudowy obowiązująca min. 

6m od krawędzi jezdni ul. Marsa, wg 

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

elew. front.9m ± 20% (każdy segment); 

● wys. górnej krawędzi 158mnpm;  

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

noległa do frontu dz.) do 163mnpm; 

  

229 RAA-II-

1644/7331/144/08/419/dz.199/33/GZ 

2008.07.18 

budynek mieszkalno-usługowy 

(kontynuacja budowy ze zmianą 
funkcji z usług. na mieszkalną), 
rozbudową w kierunku płn. oraz 

zm. konstrukcji dachu 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

„REDA” D.Guzek i R.Guzek 

Łodź 

KM 64, dz.199/33 

ul. Małokacka 15  

dla infrastruktury: 

dz.105/33, 107/33 

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

● wskaźnik p.z. do 0,43 ● szer. elew. 

front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez 

zmian; ● geometria dachu: dwuspado-

wy kąt nachylenia 45°, gł. kalenica pro-

stopadła do frontu dz.; 

  

230 RAA-I-

8083/7331/339/07/628/dz.782/41/LK 

2008.07.21 

budowa bud.mieszk. 

wielorodzinnych z ga-

rażami podziemnymi i 

infrastrukturą 

DOM S.A., Sopot 

ul. Rzemieślnicza 7 

reprezentowana przez:  

Marek Chabierski  

 

KM 11, dz.782/41 (obecnie 1293/41), 

1188/41, 1189/41, 1190/41 (obecnie 

1295/41) ul. Chabrowa; dla infrastru- 

ktury: 484/37,623/41,630/43,677/37, 

700/41,701/41,702/37,703/37,778/41,

780/41,781/41,783/41,785/41,787/43, 

791/37,850/43,852/43,1186/41, 

1187/41,1192/41,1290/44, 1291/44 

● linia zabudowy istn. (cz. zach.); 11m 

od krawędzi jezdni ul. Chabrowej (cz. 

wsch.) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

0,36; ● szer. elew. front.15m ± 20% 

(każdy budynek); ● wys. górnej krawę-
dzi ok.16,4m; ● geometria dachów; da-

chy płaskie; 

  

231 RAA-I-8419/7331/342/07/22/1/MZ 

2008.07.21 

zm. spos. użytk. cz.budynku B-2 

(obiekt warsztatowy) na jadalnię 
posiłków profilaktycznych 

Stocznia Remontowa  

„Nauta” S.A. Gdynia 

 

KM 132, dz.32/2  

ul. Waszyngtona 1 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

232 RAA-I-9793/7331/391/07/22/1/MZ 

2008.07.21 

zm. sposobu użytk. części  bud. 

B-10A (obiekt warsztatowo-ma-

gazynowy) na stołówkę między-

wydziałową, rozbudowa o klatkę 
schodową 

Stocznia Remontowa  

„Nauta” S.A. Gdynia 

 

KM 132, dz.32/2  

ul. Waszyngtona 1 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; dla klat-

ki schodowej: ● wys. górnej krawędzi 

ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

233 RAA-I-12141/7331/474/07/41/10/JM 

2008.07.21 

zm.spos.użytk. cz.piwnic w bud. 

wielorodzinnym z usługami na 

lok.usługowy (+ schody zewn.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.81/1, 

81/2; ul. Bema 10 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

234 RAA-I-3988/7331/182/08/701/64/EM 

2008.07.21 

rozbiórka bud. gospodarczych, 

budowa garażu 1-stanowiskowe- 

go; nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o poddasze 

użytkowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.106, 107 

ul. Płka Dąbka 64 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy pasa drogowego ul.wg zał. graf. 

● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front. 4m ± 20% (garaż);  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.)- bud. mieszk. 

ok.11,5m, garaż ok.4m; 
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235 RAA-II-

5250/5865/7331/216/08/408/170A/GZ 

2008.07.21 

dobudowa windy i zm. sposobu 

użytk. pom. biurowych w bud. 

usługowym na pokoje hotelowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 9WI, dz.509/4 

ul. Chwarznieńska 

170A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  

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

wędzi, ● geometria dachu - bez zmian; 

  

236 RAA-I-1162/7331/30/08/16/9/ASS 

2008.07.22 

rozbudowa i podwyższenie stry-

chu bud. mieszk.-usługowego do 

wys. normatywnej i zm. sposobu 

użytkowania na lok. mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, 

dz.1015/522 

ul. Mściwoja 9 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi do 22m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

237 RAA-I-649/7331/17/08/604/95A/GZ 

2008.07.23 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 1 kondygnację 
Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.512/8 

ul. Skarbka 95A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.8,5m;  

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

do frontu dz.; 

  

238 RAA-I-650/7331/18/08/604/95/GZ 

2008.07.23 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 1 kondygnację 
Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.511/8 

ul. Skarbka 95 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.8,5m;  

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

do frontu dz.; 

  

239 RAA-I-7829/7331/398/07/104/41/KR 

2008.07.24 

nadbudowa bud. mieszk. wielo-

rodzinnego (podwyższenie pod-

dasza nieużytk. do wys. norma-

tywnej) rozbudowa piwnic o ga-

raż i parteru o pokój mieszk.  

Osoba fizyczna 

 

KM 51, dz.80 

ul. Kołłątaja 41 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 

ul. Kołłątaja, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,32;  

● szer. elew. front.16m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 9,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

240 RAA-I-1175/7331/118/08/520/60A/KR 

2008.07.24 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem pod-

ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.587/29 

ul. Kartuska 60A 

● linia zabudowy w linii sięgacza stano-

wiącego dojazd do dz.), wg zał. graf.;  

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

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi: od 

str. wsch.2 kondygnacje, od str. zach.3 

kondygnacje ; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

241 RAA-I-2815/7331/113/08/670/20/LK 

2008.07.25 

budowa budynków:  

1.usługowo-mieszkalnego 

2.magazynowego (dla potrzeb 

usług)  

wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 7, dz.97/43 

ul. Janowska 20 

dla infrastruktury: 

dz.345/19 

● linia zabudowy obowiązująca 12m 

od krawędzi jezdni ul  Janowskiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,46;  

● szer. elew. front.16m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ~9,5m (bud.1) 

~3m (bud.2);  

● geometria dachu: (bud.1) wielospado-

wy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica pro-

stopadła do frontu dz., (bud.2) płaski; 

  

242 RAA-II-3921/7331/164/08/410/26/GZ 

2008.07.25 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

budynku mieszk. wielorodzinne-

go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.65 

ul. Słoneczna 26 

dla infrastruktury: 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,22;  

● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
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dz.95 ● wys. górnej krawędzi ok.6m;  

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

do frontu dz.; 

243 RAA-II-4595/7331/193/08/310/6/GZ 

2008.07.25 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

budynku mieszk. wielorodzinne-

go z infrastrukturą 

Adam Lipczyński  

„LIPCZYŃSKI” Sp. z o.o. 

Sopot 

KM 61, dz.123 

ul. Senatorska 6 

dla infrastruktury: 

dz.134 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  

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

górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

244 RAA-II-7331/55/08/979/17/WGN/RS 

2008.07.28 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.109/14 

ul. Racławicka 17 

● linia zabudowy istn., ● wskaźnik p.z. 

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

górnej krawędzi do 10,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

245 RAA-II-

1444/7331/73/08/980/dz.149/3/MP 

2008.07.28 

rozbudowa bud. produkcyjnego 

o halę montażu samochodów 

DRYWA ADV 

Maciej Drywa 

Gdynia 

KM 3 Chwaszczyno 

dz.149/3; ul. Chwa-

szczyńska 192B 

nie analizowano funkcji zabudowy i za-

gospodarowania terenu (art.61 ust.1 us-

tawy;  

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

front. do 42m; ● wys. górnej krawędzi - 

jako przedłużenie istniejącej;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

246 RAA-II-3733/7331/178/08/60/26/KR 

2008.07.28 

rozbiórka istn. budynku, budowa 

bud. mieszk. wielorodzinnego 

„K&L INWESTYCJE” Sp.j. 

Grzegorz Krychowski 

Janusz Karpiński 

Sopot 

KM 60, dz. 1608/32 

ul. Partyzantów 26 

dla infrastruktury: 

dz.787/453 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 

pasem drogowym ul. Partyzantów, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31;  

● szer. elew. front.23m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi max.11m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

247 RAA-II-6606/7331/270/08/694/91F/GZ 

2008.07.28 

budowa dwóch 2-kondygnacyj-

nych (parter + poddasze użytk.) 

budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WI dz.179/8 

ul. Wiczlińska 91F 

dla infrastruktury: 

dz.179/13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.  

● wskaźnik p.z.0,10; ● szer. elew. front. 

11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.4m; ● geometria dachu: wielospado-

wy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica 

prostopadła do frontu dz.; 

  

248 

 

RAA-I-10682/7331/462/07/55/364/LK 

2008.07.29 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego parterowego z 

poddaszem użytkowym i infra-

strukturą (w tym przydomowa 

oczyszczalnia ścieków) 

Osoba fizyczna 

 

KM 1, dz.100/2 

ul. Morska 364 

● linie zabudowy (nieprzekraczalne) w 

granicy płd. i 6m od zach., wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z. do 0,22;  

● szer. elew. front.10,7m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do ul. Morskiej) ok.8,5m 

  

249 RAA-I-11290/7331/484/06/55/190/LK 

2008.07.29 

przebudowa cz. budynku usług. 

ze zm. spos. użytkowania na us-

ługi wulkanizacyjne, kosmetykę 
i mycie ręczne sam. osobowych  

Osoba fizyczna 

 

KM 22, dz.69 

ul. Morska 190 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  



 34

250 RAA-I-617/7331/44/08/682/8/MZ 

2008.07.29 

rozbudowa- wykonanie łącznika 

i nadbudowa dwóch bud. biuro-

wo-handlowych oraz z budowa 

podcienia w bud. magazynowo-

usługowym 

Gdyńskie Przedsiębiorstwo 

Handlowe „Surtex”, Gdynia 

 

KM 17, dz.469/16, 

581/17, 582/17 

ul. Krzywoustego 8 

● linia zabudowy istn. 3m od płd. grani-

cy dz., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. - 

przyrost o ok.0,008; ● szer. elew. front. 

ok.43m; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

251 RAA-II-12456/7331/575/07/885/35/MP 

2008.07.29 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-

wa budynku mieszk. jednodzin-

nnego z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 78, dz.192/73 

ul. Gedymina 35 

dla infrastruktury: 

dz.331/73 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,27;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 32°, wys. gł. kalenicy (pros-

topadła do ulicy) do 8m; 

  

252 RAA-II-

13456/7331/629/07/693/dz.227/221/RS 

2008.07.29 

budowa tymcz. pawilonu handlo 

wego o wym. ok.6,5x10m  

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WK,  dz. 

227/221; zbieg ul. 

Nowowiczlińskiej i 

Rdestowej 

● linia zabudowy (nieprzekraczalna) 7m 

od krawędzi jezdni, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,14;  

● szer. elew. front.6m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 2,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.20°, gł. kalenica prostopa 

dła do frontu dz.; 

  

253 RAA-II-1511/7331/84/08/312/12a/KR 

2008.07.29 

nadbudowa części bud. mieszk. 

jednorodzinnego nad tarasem w 

poz. I piętra (ogród zimowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM62, dz.53/12 

ul. Redłowska 12a 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi jako przedłużenie istn. 

gzymsu;● geometria dachu: dach płaski; 

  

254 RAA-I-11753/7331/483/07/11/5/KZ 

2008.07.30 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

lokalu mieszk. w budynku wielo 

rodzinnym z usługami na biuro 

„Elbes” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 55, dz.54 

ul. 10 Lutego 5 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

255 RAA-I-1710/7331/65/08/15/22-24/JM 

2008.07.31 

przebudowa ze zm. spos. użytk. 

cz. lokalu mieszk. w bud. wielo- 

rodzinnym z usługami na gab. 

stomatologiczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.972/582 

ul. 3 Maja 22-24 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

256 RAA-I-3811/7331/161/08/20/3/KZ 

2008.07.31 

rozbudowa zespołu garażowego 

o 1 boks w miejscu garażu prze-

znaczonego do rozbiórki 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.255; ul. 

Świętojańska 3 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.3m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

257 RAA-I-6903/7331/203/08/555/94/LK 

2008.07.30 

budowa dwóch bud. mieszk. jed-

norodzinnych w zab. bliźniaczej 

(2 kondygnacje + poddasze) z 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.73 

ul.Dembińskiego 94 

dla infrastruktury: 

dz.75, 190/74 

● linia zabudowy 9m od linii rozgrani-

czających ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z. do 0,26 (każdy segment); ● szer. 

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

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy,kąt nachylenia ok.30° 

gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 
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258 RAA-I-14097/7331/33/07/604/84/GZ 

2008.07.31 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-

wa budynku mieszk. wielorodzi-

nnnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.111/8 

ul. Skarbka 84 

dla infrastruktury: 

dz.604/8 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.17m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.8m (ok.61,5mnpm);  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 67°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

259 RAA-I-3830/7331/203/07/528/9/KR 

2008.07.31 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

budowa garażu o pow. ok.35m2 

w płd.-wsch. narożniku działki 

Osoba fizyczna 

 

KM 18, dz.443/89 

ul. Brodnicka 9 

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

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,30; ● wys. 

górnej krawędzi max.3m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

260 RAA-I-10206/7331/416/07/738/2/EM 

2008.07.31 

rozbudowa zakładu cukiernicze-

go w poz. parteru, nadbudowa o 

1 kondygnację na c. mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 44, dz.279/164, 

280/164; ul. Jana  

z Tarnowa 2 

● linia zabudowy istn. 6m od granicy 

dz. z pasem drogowym ul. Jana z Tar-

nowa,wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. 0,27 

● szer.elew.front.max.21m; ● wys. gór-

nej krawędzi 7,5m (jak istn.); ● geomet-

ria dachu: dach płaski; 

  

261 RAA-I-13678/7331/552/07/561/48/KR 

2008.07.31 

rozbiórka bud. gospodarczych, 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego w zab. pierzejowej  

Osoba fizyczna 

 

KM 18,dz.2334/105 

ul. Wejherowska 48 

dla infrastruktury: 

865/105, 1015/102 

● linie zabudowy obowiązujące 5m od 

granicy z ul. Wejherowską, w granicy z 

Starogardzką, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,51;  

● szer. elew. front.12m (od ul. Starogar-

dzkiej),14m ± 20% (od Wejherowskiej); 

● wys. górnej krawędzi ok. 16,3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

262 RAA-II-

13965/7331/661/07/884/37,37A/RS 

2008.07.31 

budowa 2 budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych (segmen-

ty w zabudowie bliźniaczej) z 

infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.423/2, 

424/2; ul. Witolda 

37, 37A 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

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

p.z. do 0,27; ● szer. elew. front. (jeden 

segment) 8m ± 20%; ● wys. górnej kra-

wędzi do 6m; ● geometria dachu: dwu-

spadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. 

kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 

10,5m; 

  

263 RAA-II-3285/7331/142/08/965/46/RS 

2008.07.31 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (4 kondygnacje 

+ poddasze użytk.) z garażami w 

piwnicy i infrastrukturą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„KARWINY” 

Gdynia 

KM 12 WK 

dz.371/11 

ul. Lipowa 

dla infrastruktury: 

dz.260/23 

● linia zabudowy 20m od płaszczyzny 

ściany bud. ul. Lipowa 8, wg zał. graf.; 

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

46m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

10,5m i ok.12,6m (dla ew.wyższych pa-

rtii elewacji); ● geometria dachu: 2-spa-

dowy (z ew. lukarnami), kąt nachylenia 

100°(lukarny 50%), wys. gł. kalenicy 

(równoległa do linii zabudowy) ok.16m; 
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miesiąc: sierpień 2008 
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 

264 

 

RAA-I-8860/7331/402/07/603/34/LK 

2008.08.05 

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + podda 

sze użytk.) i garażu przy granicy 

z dz. sąsiednią 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.466/3, 

469/3 

ul. Demptowska 34 

dla infrastruktury: 
296/5, 451/3, 472/5 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi jezdni ul. Demptowskiej, wg 

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

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

krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, 

wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-

noległa do frontu dz.) ok.8,5m; 

  

265 RAA-I-

11061/7331/471/07/1177/dz.127/4/MZ 

2008.08.05 

budowa hali magazynowej wraz 

z przyłączami infrastruktury 

„C. Hartwig 

Gdynia” S.A. 

Gdynia 

 

KM 5: dz.127/4, 137/4, 140/3; 

KM 15: 173/1,206/1;ul.Hutni- 

cza/Handlowa; dla infrastruk-

tury: KM 5: 97/4, 154/4, 

156/4, 158/3, 160/3, 162/4 

● linia zabudowy 12m od wsch. granicy 

dz.203/1, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

do 0,60; ● szer. elew. front.ok.100m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.12m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

266 RAA-I-12908/7331/525/07/709/16/EM 

2008.08.05 

rozbudowa skrajnego segmentu 

zespołu budynków mieszk. jed-

norodzinnych w zab. szeregowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 46, dz.272 

ul. Jarowa 16 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

płn.-zach. granicy dz., wg zał. graf.;  

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

11m; ● wys. górnej krawędzi 9,34m;  

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

noległa do frontu dz.) 12,6m; 

  

267 RAA-II-5755/7331/228/08/397/15/AO 

2008.08.05 

zm. sposobu użytk. cz. pomiesz-

czeń w bud. mieszk. jednorodzi- 

nnym na gabinet kosmetyczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WK 

dz.132/91 

ul. Rutowa 15 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

268 RAA-II-2147/7331/96/08/424/8/GZ 

2008.08.06 

rozbiórka istn. zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z ifrastrukturą 

Spółdzielnia Pracy 

„ELEKTRA” 

Gdynia 

KM 67, dz.36 

ul. Wąska 8 

dla infrastruktury: 

dz.41 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

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

el. front.11m ± 20%; ● wys. górnej kra- 

wędzi 10,5m; ● geometria dachu: płaski 

  

269 RAA-II-

6661/7331/276/08/899/41/szkoła/RS 

2008.08.06 

rozbudowa budynku szkoły pod-

stawowej i gimnazjum: rozbiór-

ka jej części frontowej i  budowa 

w tym miejscu 3-kondygnacyj-

nej części z salami lekcyjnymi i 

szatniami  

Amerykańsko-Polskie  

Stowarzyszenie Oświatowe w 

Gdyni reprezentowane przez 

Dyrektora Administracyjnego, 

P. Joannę Nowakowską 

KM 77, dz.286/248 

ul. Łowicka 41 

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 

drogowego ul. Łowickiej, wg zał. graf.; 

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

front. (od ul. Łowickiej) ok.20m; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

270 RAA-II-11915/7331/314/06/103/9/GZ 

2008.08.07 

rozbudowa i nadbudowa jedno-

kondygnacyjnej części budynku 

mieszk. jednorodzinnego (bezpo 

średnio przylegającego do niego 

garażu)  

Osoba fizyczna 

 

KM 51, dz.464/99 

ul. Kapitańska 9 

● linia zabudowy istn. (bez zmian), wg 

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

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

krawędzi jako przedłużenie cz. istn. bu-

dynku; ● geometria dachu: dach płaski; 
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271 RAA-II-

13339/7331/658/07/1026/16/WGN 

2008.08.08 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.221/56 

ul. Grenadierów 16 

dla infrastruktury: 

dz.237/56 

● linia zabudowy 7m od linii rozgrani-

czjącej ul., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,19;  

● szer. elew. front.13m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 8m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (pros-

topadła do frontu dz.) max.12m; 

  

272 RAA-II-2129/7331/98/08/424/4/GZ 

2008.08.08 

budowa budynku biurowego z 

magazynem i infrastrukturą 
Spółdzielnia Pracy 

„ELEKTRA” 

Gdynia 

KM 67, dz.619/34 

ul. Wąska 4 

dla infrastruktury: 

dz.41 

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

źnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.11m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

273 RAA-I-

7303/7331/396/07/566/25parking/LK 

2008.08.11 

budowa miejsc postojowych i 

drogi dojazdowej w rejonie bud. 

mieszk. wielorodzinnego 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM 24, dz.372/80, 

cz.534, 388/81;  

ul. Młyńska, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

274 RAA-I-1694/7331/119/08/625/52/LK 

2008.08.11 

budowa budynku mieszkalnego 

parterowego z poddaszem użytk. 

i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 13, dz.345/1, 

844/1;  

ul. Żwirowa 52 

dla infrastruktury: 

465/3 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

płd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,27; ● szer. elew. front.12m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  

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

topadła do frontu dz.) 7-7,5m; 

  

275 RAA-II-6904/7331/277/08/1038/37/GZ 

2008.08.11 

zabudowa tarasów w poziomie 

parteru i piętra budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.194 

ul. Apollina 37 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi - bez zmian; ● geomet-

ria dachu w nawiązaniu do części istn.; 

  

276 RAA-I-11043/7331/472/07/743/14/MZ 

2008.08.12 

podwyższenie poddasza nieuży-

tkowego nad bud. garażowym w 

celu uzyskania pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.140 

ul. Biała 14 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

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

górnej krawędzi - dopuszczalne podwy-

ższenie o 1m; ● geometria dachu: jak 

istniejący, wys. gł.kalenicy (podwyższe-

nie o 1m); 

  

277 RAA-II-6677/7331/431/07/828/10/WGN 

2008.08.12 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego do granicy dz. 

843/72 lub w odległości 0,5m od 

granicy o garaż 1-stanowiskowy  

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.842/72 

ul. Akacjowa 10 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

płd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,27; ● szer. elew. front.12m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  

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

topadła do frontu dz.) 7-7,5m; 

  

278 RAA-II-3685/7331/158/08/873/15/MP 

2008.08.12 

rozbiórka bud. gospodarczego i 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-

dynku mieszk. jednorodzinnego 

w zab. bliźniaczej przy granicy z 

dz.166 z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.167 

ul. Wrocławska 15/  

Chorzowska 

dla infrastruktury: 

dz.151 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; 

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

front. do 11m; ● wys. górnej krawędzi 

do 7,5m; ● geometria dachu: płaski; 
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279 RAA-I-2977/7331/143/07/743/10/MZ 

2008.08.13 

nadbudowa części budynku mie-

szkalnego w celu uzyskania dod.  

powierzchni mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM45, dz.138 

ul. Biała 10 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.8,5m (jak istn.);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

280 RAA-I-4659/7331/187/08/504/40/MZ 

2008.08.13 

budowa hali magazynowej dla 

gotowych elementów stalowych 

(uzupełnienie zabudowy produk-

cyjnej) 

„VISTAL GDYNIA” S.A. 

Gdynia, 

KM 7, dz.776/2 

ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- przyrost 

w stosunku do pow. dz. ok.5%;  

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

30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

281 RAA-II-12561/7331/573/07/905/107/MP 

2008.08.18 

zm. sposobu użytkowania  bud. 

gospodarczego z cz. biurowo-

socjalną na mieszkanie 

Osoba fizyczna 

 

KM 96, dz.459/43 

ul. Olkuska 107 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

282 RAA-II-2835/7331/113/08/820/193/WGN 

2008.08.18 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku biurowo-miesz 

kalnego z garażem podziemnym 

i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.545/55, 

546/43, 864/43 

Al. Zwycięstwa 193 

dla infrastruktury: 

dz.56, 534/55 

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-

ni Al. Zwycięstwa, dla drugiego skrzyd-

ła w linii budynku nr 195, wg zał. graf.; 

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

front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.13m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

283 RAA-II-

4612/7331/196/08/969/dz.128/4/MP 

2008.08.18 

budowa parkingu dla sam. osobo 

wych (39 miejsc postojowych) z 

infrastrukturą 

Gmina 

Miasta 

Gdyni 

KM 9 i 10 WK, dz. 120/3, 121/3, 127/4 

128/4, 131/5, 132/6, cz.2, 130/5, 131/3, 

133/6; ul. Fleszarowej-Muskat i Maku-

szyńskiego  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

284 RAA-I-5583/7331/229/08/1028/1A/ASS 

2008.08.19 

budowa kościoła parafialnego 

jednokondygnacyjnego (pow. 

zabudowy ok.1000m2, wys. do 

kalenicy ok.16m, z dwoma wie-

żami o wys. ok. 25m) 

Parafia Rzymsko-Katolicka 

p.w. Matki Boskiej Bolesnej 

Królowej Polski i Św. Jerzego  

KM 19 PG 

dz.1062/7 

ul. Rybaków 1A 

dla infrastruktury: 

221/3, 1062/6, 1069  

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 

drogowego ul. Rybaków i Zielonej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,17;  

● szer. elew. front.48m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi max.11m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° 

wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 

dz.) ok.16m; 

  

285 RAA-I-12980/7331/518/07/982/9/GZ 

2008.08.19 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 8, dz.104/30  

ul. Sibeliusa 9 

dla infrastruktury: 

dz105/30 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17;  

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

górnej krawędzi ok.6m; ●geometria da-

chu: wielospadowy, kąt nachylenia 34°, 

gł. kalenica równoległa lub prostopadła 

do frontu dz.; 

  

286 

 

 

 

 

RAA-II-7135/7331/294/08/884/17/RS 

2008.08.20 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-

wa 2 budynków mieszk. jedno-

rodzinnych w zab. bliźniaczej (z 

gabinetem lekarskim w jednym 

z nich) z murem oporowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.100/2 

ul. Witolda 17 

dla infrastruktury: 

dz.175/2 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

7m od granicy dz, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. do 0,29;  

● szer. elew. front.7m ± 20% (każdy 

segment); ● wys. górnej krawędzi do 
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 9,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

287 RAA-I-2619/7331/115/07/789/10/EM 

2008.08.21 

rozbudowa budynku mieszkalne 

go jednorodzinnego (skrajny se-

gment zabudowy szeregowej)  

Osoba fizyczna 

 

KM 125, dz.98,337, 

339, 341, 343 

ul. Andaluzyjska 

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

● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 

5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

288 RAA-I-1284/7331/39/08/492/5/EM 

2008.08.21 

nadbudowa o 1 kondygnację 
budynku mieszk. jednorodzinne-

go w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 7 PG 

dz.392/2 

ul. Srebrna 5 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45° gł. kalenica równoległa 

do ul. Srebrnej; 

  

289 RAA-I-2210/7331/88/08/295/dz.12/1/EM 

2008.08.21 

przebudowa głowicy Ostrogi Pilotowej Portu 

Gdynia w cz.lądowej: roboty rozbiórkowe, wyko- 

nanie mikropali zabezpieczających, wzmocnienie 

konstrukcji żelbetowej cz.nawodnej, nawierzchni, 

budowa lokalnej kanalizacji deszczowej 

Zarząd Morskiego  

Portu Gdynia S.A. 

Gdynia 

 

KM 131,  

dz. 11/3, 

12/1, 13/3;  

ul. Polska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

290 RAA-I-9101/7331/364/07/504/15A/EM 

2008.08.25 

budowa pawilonu handlowego 

typu „RUCH” z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

 

KM 23, dz.144/55 

ul. Hutnicza 15A 

dla infrastruktury: 

dz.143/55, 146/32 

● linia zabudowy 7m od granicy pasa 

drogowego ul. Hutniczej, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,02;  

● szer. elew. front. 3m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

291 RAA-II-

11452/7331/539/07/907/90A/WGN 

2008.08.25 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + pod-

dazsze użytkowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.623/235 

ul.Piotrkowska 90A 

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

źnik p.z.do 0,29; ● szer.elew.front.8,5m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (rów-

noległa lub prostopadła do frontu dz.) 

do 8m; 

  

292 RAA-II-12805/7331/666/07/874/19/RS 

2008.08.25 

budowa garażu podziemnego o 5 

stanowiskach postojowych 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.63 

ul. Architektów 19 

dla infrastruktury: 

dz.69 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Sędziowskiej;  

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

● wys. górnej krawędzi i ● geometria 

dachu - nie analizowano (garaż w całoś-
ci podziemny);  

  

293 RAA-II-341/7331/22/08/953/74/WGN 

2008.08.25 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego w stronę ogrodu o pa 

rterową cz. mieszkalną (wym.6x 

3m - poszerzenie pok. dziennego 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK 

dz.124, 203/5 

ul. Rdestowa 74 

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

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● wskaźnik p.z. (rozbudowa o ok.18m2) 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

294 

 

 

 

RAA-II-340/7331/23/08/953/72/WGN 

2008.08.25 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego w stronę ogrodu o pa 

rterową cz. mieszkalną (wym.6x 

3m - poszerzenie pok. dziennego 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK, dz.125 

ul. Rdestowa 72 

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

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● wskaźnik p.z. (rozbudowa o ok.18m2) 

● geometria dachu: dach płaski; 
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295 RAA-I-12530/7331/569/06.21/6/KR 

2008.08.26 

budowa bud.mieszkalno-usługo-

wego,4-kondygnacyjnego w zab. 

pierzejowej z zachowaniem do-

jazdu do budynku położonego w 

głębi posesji 

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz.155,156 

ul. Żeromskiego 6 

dla infrastruktury: 

dz.153 

● linie zabudowy: frontowa 4,5m od kra 

wędzi jezdni ul. Żeromskiego, tylna wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,51;  

● szer. elew. front.16m;  

● wys. górnej krawędzi max.15m (prze-

dłużenie gzymsu bud. sąsiednich);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

296 RAA-I-12593/7331/593/06/555/113/KR 

2008.08.26 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-

wa budynku mieszk. jednorodzi-

nnego (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.876/131 

ul. Dembińskiego 

113 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 

ul. Dembińskiego, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.9m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 4,5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica ró-

wnoległa do ulicy; 

  

297 RAA-I-1077/7331/28/08/670/11/KR 

2008.08.26 

rozbudowa bud. mieszk. jednoro 

dzinnnego o garaż z cz. mieszk. 

nad garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 7, dz.212/43 

ul. Janowska 11 

● linia zabudowy 29m od wsch. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,05; 

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 6m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (prost-

opadła do frontu dz.) do 11,5m; 

  

298 RAA-I-

5509/7331/231/07/504/dz.558/90/MZ 

2008.08.27 

nadbudowa i przebudowa zaple-

cza socjalno-biurowego i hali 

magazynowej, nadbudowa o 1 

kondygnację nad parterem bud. 

socjalno-biurowego 

Andrzej Kamiński 

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe „Renkor” 

Gdynia 

KM 14, dz.558/90, 

565/90; ul. Hutnicza 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi 6m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 26°, gł. kalenica równoległa 

do ul. Hutniczej; 

  

299 RAA-I-1278/7331/40/08/728/55/EM 

2008.08.27 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnostojące-

go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 41, dz.116/7, 

119/7, 122/7, 123/7 

ul. Dickmana 55 

dla infrastruktury: 

dz.12, 25/7, 71 

● linia zabudowy 29m od wsch. granicy 

dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,05;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 6m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (pros-

topadła do frontu dz.) do 11,5m; 

  

300 RAA-II-

1560/7331/75/08/979/17A/WGN/RS 

2008.08.27 

nadbudowa budynku mieszk. w 

zabudowie bliźniaczej, rozbudo-

wa o klatkę schodową lub scho-

dy wejściowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.110/14 

ul. Racławicka 17A 

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

bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,18;  

● wys. górnej krawędzi do 10,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

301 

 

 

 

RAA-I-1173/7331/51/07/703/6/MZ 

2008.08.28 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego wraz z przyłączami, w za-

budowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.34 

ul. Błękitna 6 

dla infrastruktury: 

dz.21, 501/216 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front.8m± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 7m;  

  



 41

 

 

 

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

noległa do frontu dz.) ok.11m; 

302 RAA-I-2619/7331/115/07/789/10/EM 

2008.08.28 

rozbudowa skrajnego segmentu 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go w zabudowie szeregowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 125, dz.98, cz. 

dz.417/342 

ul. Andaluzyjska 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. 

front. dla rozbudowy 5m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

303 RAA-I-12669/7331/506/07/504/40/MZ 

2008.08.28 

rozbudowa i cz. nadbudowa hali 

zakładu produkcyjnego (stal, pre 

fabrykaty beton.) z zapleczem 

socjalno-biurowym, rozbudowa 

i nadbudowa warsztatu samocho 

dowego z infrastrukturą 

Anna Gargula  

Pracownia Projektowa 

Gdynia 

 

KM 7, dz.611/2, 

781/2, 782/2, 792/2, 

793/2, 794/2, 797/2 

ul. Hutnicza 40  

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

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

front. bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.12m (hala), ok.10m (warsztat);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

304 RAA-I-13292/7331/529/07/748/13/HNB 

2008.08.28 

rozbudowa bud. mieszkalno-us-

ługowego o część usługową (bar 

gastronomiczny i sklep spożyw-

czy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 104, 

dz.270/115 

ul. Kuśnierska 13 

dla infrastruktury: 

dz.269/115,319/115 

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 

drogowego ul. Kuśnierskiej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. 

front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspa-

dowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 

prostopadła do ulicy; 

  

305 RAA-I-803/7331/23/08/1106/21/EM 

2008.08.28 

budowa garażu 2-stanowiskowe-

go na granicy dz. sąsiedniej nr 

973 przylegającego do garażu na 

tej działce 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 PG, dz.974 

ul. Kleeberga 21 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. 

elew. front.5m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 

stromy jednospadowy o nachyleniu jak 

istniejący na dz. sąsiedniej; 

  

306 RAA-I-1526/7331/48/08/504/40/MZ 

2008.08.28 

rozbudowa zakładu produkcyjne 

go o wiatę magazynową oraz 2 

budynki magazynowo-biurowe z 

infrastrukturą techn. 

Anna Gargula  

Pracownia Projektowa 

Gdynia 

 

KM 7, dz.666/2, 

779/2  

ul. Hutnicza 40  

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

● wskaźnik p.z. do 0,50;  

● szer. elew. front.45m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi max.8m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

307 RAA-I-2087/7331/78/08/20/104A/HNB 

2008.08.28 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

w bud.wielorodzinnym z usługa-

mi na usługowo-biurowy (prze-

budowa i połączenie z sąsiednim 

na potrzeby oddziału Citibank) 

Daniel Olech 

Bank Handlowy S.A. 

Warszawa 

KM 58, dz.55, 

582/54; ul. 

Świętojańska 104A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

308 RAA-I-

3599/7331/133/08/506/dz.503/3/EM 

2008.08.28 

budowa schodów terenowych 

(dojście piesze do dz.503/3) 

Osoba fizyczna 

 

KM 8 PG, dz.503/3 

oraz cz.510 

ul. Czernickiego 2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

309 RAA-II-

12591/7331/577/07/872/dz.463/2/RS 

2008.08.28 

rozbiórka istniejącej stacji paliw, 

budowa nowej stacji: dystrybuto 

ry z wiatą, zbiornik podziemny 

LPG, zbiorniki paliwa, kontener 

Polski Koncern Naftowy 

„ORLEN” S.A. w Płocku 

reprezentowany przez: 

Grzegorz Ratajczyk 

KM 95, dz.334/2, 

463/2, 573/2 

ul. Wielkopolska  

● linia zabudowy 14 do 19m od linii roz 

graniczających ul. Wielkopolskiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32;  

● szer. elew. front. 17m ± 20%;  
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- butle z gazem, myjnia automa-

tyczna, infrastruktura techn. 

 ● wys. górnej krawędzi do 4,75m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

310 RAA-II-5857/7331/263/08/903/36,38/RS 

2008.08.28 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 78, dz.29, 30 

ul. Radomska 36,38 

dla infrastruktury: 

dz.31 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 

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

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

górnej krawędzi do 10m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

311 RAA-II-7777/7331/311/08/1186/41/GZ 

2008.08.28 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-

rter + poddasze użytk.) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI, dz.181 

ul. Kmicica 41 

dla infrastruktury: 

dz.183 

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

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

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

4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równo-

legła do frontu dz.; 

  

312 RAA-I-

1442/7331/49/08/1028/dz.1067/3/EM 

2008.08.29 

budowa sześciu bud. mieszk. je-

dnorodzinnych wolnostojących 

wraz z infrastrukturą techn. 

Spółdzielcze Zrzeszenie 

Budowy Domów „LOTNIK” 

Gdynia 

KM 19 PG 

dz.1067/3, 1067/4, 

1067/5;  

ul. Rybaków 

dla infrastruktury: 

221/3, 1062/6, 

1068, 1069 

● linia zabudowy 6m od płd-zach. i płn-

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

źnik p.z.0,20; ● szer. elew. front.21m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

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

noległa do frontu dz.) ok.8m; 

  

313 RAA-II-

12828/7331/643/07/859/59A/HW/RS 

2008.08.29 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

 

KM 78, dz.403/61 

ul. Sieradzka 59A 

dla infrastruktury: 

dz.562/254 

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

● wskaźnik p.z. do 0,20; ● szer. elew. 

front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 9,5m; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

314 RAA-II-51/7331/19/08/871/96a/HW/RS 

2008.08.29 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastruktu-

rą techn.  

Osoba fizyczna 

 

KM 81,dz.1026/162 

ul. Inżynierska 96a 

dla infrastruktury: 

dz.1025/162 

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

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

14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

315 RAA-II-358/7331/44/08/923/3/RS 

2008.08.29 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego o 3 lokalach mieszkalnych 

Andrzej Żukowski reprezen-

tujący Geodesign Sp. z o.o. 

Sopot 

KM 79, dz.310/45 

ul. Orańska 3 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

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

front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

316 RAA-II-7103/7331/287/08/862/9/MP 

2008.08.29 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego z małym gab. stomatologi-

cznym w części parteru 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.438/55 

ul. Raciborska 9 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,64;  

● szer. elew. front. ok.10m; ● wys. gór-

nej krawędzi do 10m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

 

miesiąc: wrzesień 2008 
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 



 43

1 2 3 4 5 6 7 8 

317 

 

RAA-I-9288/7331/370/07/748/27/HNB 

2008.09.01 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + podda 

sze użytkowe) z dobudowanym 

garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 104, dz.43, 45 

ul. Kuśnierska 27 

dla infrastruktury: 

dz.44, 221/18 

● linia zabudowy 6m od zach. granicy 

dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 

0,30; ● szer. elew. front.12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-

metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 

kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) ok.8m; 

  

318 RAA-I-5252/7331/206/08/20/18/JM 

2008.09.01 

przebudowa i zm. spos. użytk. 

lok.handlowego na parterze i cz. 

piwnicy bud. wielorodzinnego z 

usługami na gastronomiczny 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.82 

ul. Świętojańska 18 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

319 RAA-I-

13895/7331/588/06/701/dz.997/9/MZ 

2008.09.02 

budowa bud. usługowo-

mieszkalnego, 2-kondy-

gnacyjnego z poddaszem 

użytkowym i infrastruk-

turą 

Osoba fizyczna 

 

KM 17 PG,dz.976/9,992/2,995/1 

997/4,997/7,997/9,998/2; ul. 

Płka Dąbka; dla infrastruktury: 

KM 17 PG: 976/10, 992/1, 

992/3, 994, 995/2, 996, 997/3, 

997/6, 997/8, 998/1; 

KM 33, dz.349,497   

● linia zabudowy 4m od granicy dz., wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. 

elew. front. (od ul. Płka Dąbka) 34m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 9m; ● ge-

ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 30°, główna kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

320 RAA-I-13252/7331/524/07/790/2A/EM 

2008.09.02 

budowa budynku mieszkalnego 

wolnostojącego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 125, dz. 

359/296, 360/296; 

 ul. Algierska 2A 

● linia zabudowy min.4m od granicy 

dz.295, z zachowaniem osi kompozycy-

jnych, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,25 

● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi -przedłużenie krawędzi 

budynku na dz.30; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

321 RAA-II-7330/7331/293/08/1067/50/AO 

2008.09.02 

zm. sposobu użytkowania parte-

ru bud. mieszk. jednorodzinnego 

na punkt przedszkolny 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK, dz.177 

ul. Koperkowa 50 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

322 RAA-II-7011/7331/285/08/408/178K/KR 

2008.09.03 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

infrastrukturą  

Grupa Inwestycyjna 

„HOSSA” S.A. 

Gdynia 

KM12 WIdz.421/52 

ul. Chwarznieńska 

178K 

dla infrastruktury: 

dz.413 

● linia zabudowy 7m od linii rozgrani-

czającej drogi dojazdowej, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z. do 0,25;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 3,5m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 40-42° gł. kalenica 

równoległa do odcinka AD granicy dz.; 

  

323 RAA-II-7011/7331/286/08/1113/19/KR 

2008.09.03 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

infrastrukturą  

Grupa Inwestycyjna 

„HOSSA” S.A. 

Gdynia 

KM12 WIdz.421/53 

421/58; ul. Gierdzie 

jewskiego 19 

dla infrastruktury: 

dz.421/33 

● linia zabudowy 7m od linii rozgrani-

czającej ul. Gierdziejewskiego, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 3,5m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 40-42°, gł. kalenica 
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równoległa do odc. AE granicy dz.; 

324 RAA-I-

7850/7331/331/07/504/40,dz.733/2/MZ 

2008.09.04 

rozbiórka budynku biurowo-ma-

gazynowego, budowa 3-kondyg-

nacyjnego bud.usługowo-biuro-

wo-socjalnego z infrastrukturą 

Pracownia Architektoniczna 

Anna Gargula 

Gdynia 

KM 7, dz.730/2, 

733/2, 734/2 

ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-

dni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wska-

źnik p.z. 0,38; ● szer. elew. front.20m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 12m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

325 RAA-I-

10894/7331/446/07/682/dz.270/55/MZ 

2008.09.04 

rozbiórka blaszanych garaży, 

budowa budynku usługowo-ma-

gazynowego (sprzedaż art.biuro-

wych) z cz. biurową  

Zakład Remontowy Urządzeń 
Okrętowych Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 23, dz.270/55 

ul. Krzywoustego  

● linia zabudowy istn. 4m od linii roz-

graniczających ul. Krzywoustego, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,39;  

● szer. elew. front. do 40m;  

● wys. górnej krawędzi max.8m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

326 RAA-II-

13677/7331/632/07/980/dz.59/18/HW 

2008.09.04 

budowa kiosku typu „Ruch” z 

infrastrukturą  
Osoba fizyczna 

 

KM 11 dz.59/18; ul. 

Chwaszczyńska 21,  

dla infrastruktury 

dz.164/31 

● linia zabudowy 17m od krawędzi jez-

dni wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie 

określa się; ● szer. elew. front.4,0m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 3,0m; 

● geometria dachu: dach płaski;  

  

327 RAA-I-53/7331/14/08/565/12/LK 

2008.09.05 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

realizacja zabudowy usługowej, 

w tym budynków o funkcji biu-

rowo-socjalnej, magazynowej i 

składowej 

Gmina Miasta Gdyni KM 28, dz.536/100 

ul. Opata Hackiego 

12 

● linia zabudowy 13m od granicy dz., 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.35m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi 10,5m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

328 RAA-I-1080/7331/48/07/502/dz.66/2/MZ 

2008.09.05 

budowa pawilonu gastronomicz-

nego w miejscu przewidzianej 

do usunięcia przyczepy gastron- 

nomicznej 

Osoba fizyczna 

 

KM 17, dz. 66/7 

ul. Pucka 22 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Puckiej; ● wskaźnik p.z.0,015; 

● szer. elew. front.5m; 

●wys. górnej krawędzi - przedłużenie 

krawędzi pawilonu w bezpośrednim 

sąsiedztwie;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

329 RAA-II-8587/7331/332/08/1069/22/HW 

2008.09.05 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 

(parter bud. mieszk. jednorodzi-

nnego w zabudowie szeregowej) 

na punkt przedszkolny 

Osoba fizyczna 

 

KM 38 WK, dz.300 

ul. Poziomkowa 22 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

330 RAA-I-5952/7331/259/07/151/6A/HNB 

2008.09.08 

rozbudowa budynku mieszk.jed-

norodzinnego od strony ogrodu 

o cz. mieszkalną (p.z. ok.56,0m2 

wys. 3 kondygnacje) 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz. 346/76 

ul. Mazurska 6A 

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

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● wskaźnik p.z. ok.0,32; ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

331 RAA-II-

12992/7331/599/07/1034/dz.8/3,8/5/KR 

2008.09.08 

rozbiórka istn. obiektu, budowa 

zespołu budynków mieszk. jed-

norodzinnych (parter + poddasze 

użytk.) na działkach o pow. 600 

do 1000m2 

„Lipczyński” Sp. z o.o. 

Sopot 

KM 42 WI 

dz.8/3, 8/5 

ul. Łanowa 

dla infrastruktury: 

dz.9/1 

● linia zabudowy 14m od granicy dz. z 

ul. Łanową, wew. 6m od krawędzi proj. 

jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

0,15 (dla każdej działki); ● szer. elew. 

front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.4,5m; ● geometria dachu: wie-

lospadowe, kąt nachylenia 45°, gł. kale-
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nice równoległe do frontu działek; 

332 RAA-II-8168/7331/318/08/1049/3/GZ 

2008.09.08 

rozbudowa w poz. parteru w kie-

runku płn. budynku mieszk. jed-

norodzinnego w zab. szeregowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI, dz.383 

ul. Marsa 3 

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

● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu - jak istniejąca; 

  

333 RAA-I-12325/7331/493/07/130/3//HNB 

2008.09.09 

budowa budynku mieszk. wielo-

rodzinnego czterokondygnacyj- 

nego z garażem podziemnym i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 51, dz.402/66, 

403/66 

ul. Lelewela 3 

● linia zabudowy 5m od płn-zach. grani 

cy działki; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. 

elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.12,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

 

 

334 RAA-II-

1587/7331/80/08/1070/73/korty/WGN 

2008.09.09 

budowa 2 kortów tenisowych (z 

przekryciem dwoma halami na-

miotowymi), zapleczem higieni-

czno-sanitarnym, infrastrukturą 
techniczną i drogową 

Osoba fizyczna 

 

KM 28, dz. 607/2 

ul. Nagietkowa 73 

● linia zabudowy 6m od pasa drogowe-

go ul.Nagietkowej i dz.599, wg zał.graf. 

● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. 

elew. front.2 x 18m; ● wys. górnej kra-

wędzi elew. front. hal 9m; ● geometria 

dachu: łuk 

  

335 RAA-II-8586/7331/330/08/1063/49/HW 

2008.09.08 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 

(parter bud. mieszk. jednorodzi-

nnego w zabudowie szeregowej) 

na punkt przedszkolny 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK, dz.300 

ul. Jemiołowa 49 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

336 RAA-I-

7635/7331/441/06/1025/dz.997/27/GZ 

2008.09.10 

budowa pawilonu handlowego 

(pizzeria) dobudowanego do ist-

niejącego pawilonu 

Osoba fizyczna 

 

KM 22, dz.997/27 

ul. Zamenhofa 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,06; ● szer. elew. front. 

15,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

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

  

337 RAA-I-1283/7331/38/08/492/5A/EM 

2008.09.10 

nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego w  

zabudowie bliźniaczej, budowa 

schodów zewnętrznych 

Osoba fizyczna 

 

KM7, dz. 392/1 

ul. Srebrna 5A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi 3,5m; ● geometria da-

chu; dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, 

gł. kalenica równoległa do ulicy; 

  

338 RAA-I-6319/7331/277/07/19/20/TS/JM 

2008.09.10 

zm. spos. użytkowania lokalu nr 

3 na parterze bud. wielorodzin-

nego z usługami na usługowy z 

wykonaniem wejścia z zewnątrz 

Osoba fizyczna 

 

KM 55, dz.332/174 

Pl. Grunwaldzki 20 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

339 RAA-I-

7635/7331/441/06/1025/dz.997/27/GZ 

2008.09.10 

budowa pawilonu usługowego 

(pizzeria) o pow.ok.65m2, dobu-

dowanego do istniejącego 

Osoba fizyczna 

 

KM 22, dz.997/27 

ul. Zamenhofa 

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

● wskaźnik p.z.0,06; ● szer. elew. front. 

15,5m ± 20% (łączna z istniejącym);  

● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

340 RAA-II-7331/1/07/872/24/WGN 

2008.09.10 

nadbudowa cz. bud. mieszk.-us-

ługowego wielorodzinnego na 

poz. IV kondygnacji, zm. sposo-

bu użytkowania strychu na cele 

mieszkalne 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 76 dz.398/63 

ul. Wielkopolska  

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi jak elew. fronto 

wa od str. ul. Wielkopolskiej;  

● geometria dachu: dach płaski 
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341 RAA-I-

4204/7331/165/08/570/38/parking/LK 

2008.09.11 

budowa miejsc postojowych i 

drogi dojazdowej 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM 25, dz.977 

ul. Ramułta 38 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

342 RAA-I-

4206/7331/178/08/504/dz.100/5/EM 

2008.09.11 

budowa wytwórni betonu towa-

rowego: linia technologiczna, 

zasieki na kruszywa, drogi, 

place, miejsca postojowe, zespół 

kontenerów socjalno-biurowych 

CEMEX Polska Sp. z o.o. 

w Warszawie 

reprezentowana przez: 

 Marek Noga 

KM 2, dz.100/5 

KM 3, dz.54/13 

ul. Hutnicza 42 

dla infrastruktury: 

cz.101/4, 102/4 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

343 RAA-I-4725,5343/7331/209/08/37/1/JM 

2008.09.11 

przebudowa ze zmianą sposobu 

użytkowania parteru, I i IIp. bud. 

wielorodzinnego z usługami na 

usługi medyczne (zakład opieki 

zdrowotnej) 

Laguna Medical Sp. z o.o. 

Gdańsk 

KM 54, dz.220 

Plac Kaszubski 1 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

344 RAA-II-

3883/7331/165/08/820/dz.967/28/WGN 

2008.09.11 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego (część mieszkalna 

wielorodzinna) z garażem wbu-

dowanym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.967/28; ul. 

Spacerowa/róg Al. Zwycięstwa i 

Powstania Styczniowego 

dla infrastruktury: 

14, 20, 21, 22, 533/32, 534/32, 

535/32,  536/31, 537/19, 539/28, 

966/28,  

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czajacej ul. Spacerową, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29 (lub 0,34 przy roz-

członkowaniu bryły);  

● szer. elew. front. 17m ± 20% (od ul. 

Spacerowej) 14m ± 20% (od Al. Zwy-

cięstwa);  

● wys. górnej krawędzi do 11,5m (cz.3-

kond.) do 14m (cz.4-kond.);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

345 RAA-II-8486/7331/329/08/1260/7/GZ 

2008.09.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, 2-kondygnacy 

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WI, 

dz.179/7 

ul. Jagienki 7 

dla infrastruktury: 

dz.183 

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

● wskaźnik p.z.0,10;  

● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, gł. kalenica równole-

gła do frontu dz.; 

  

346 RAA-II-4202/7331/187/08/1034/20a/RS 

2008.09.12 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (pow. zabudo-

wy 200-250m2) 

Osoba fizyczna 

 

KM 7 Kolonia 

dz.68/6 

ul. Łanowa 20a 

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

● wskaźnik p.z.0,13 (w odniesieniu do 

użytku B działki);  

● szer. elew. front. 11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m;  

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

topadła do linii zabudowy) ok.8m; 

  

347 RAA-I-

12596/7331/509/07/55/dz.508/32/LK 

2008.09.17 

budowa budynków biurowo-han 

dlowych (pow. handlowa do 

2000 m2) z f. magazynową i 
logistyczną 

HABITANT Sp.J. 

reprezentowana przez : 

Rafał Degutis 

 

KM 28, dz.508/32 

ul. Morska 

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

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

40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 7m 

● geometria dachu: płaski; 

  

348 RAA-II- 

7700/7331/313/08/452/ciąg pieszy/KR 

budowa ciągu pieszo jezdnego: 

chodnik spacerowy, sieć oswiet-

Gmina Miasta Gdyni KM 64, dz.132/30, 213/168 

220/168, 221/168, 225/168, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art.61 
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2008.09.17 leniowa i odwodnienie 226/168 ust.3 ustawy) 

349 RAA-II-7512/7331/308/08/1006/61/ES 

2008.09.18 

budowa garażu  Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.213/21 

ul. Powstania 

Wielkopolskiego 61 

● linia zabudowy w linii rozgraniczają-
cej ul. Wiosny Ludów, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front. 6m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

350 RAA-II-7717/7331/309/08/1046/4/KR 

2008.09.19 

przebudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego na wielorodzi-

nny: zm. sposobu użytkowania 

strychu na lokal mieszkalny   

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.236 

ul. Hery 4 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

351 RAA-II-8348/7331/326/08/875/3/RS 

2008.09.19 

przebudowa parterowego budyn-

ku połączona ze zm. spos. użytk 

na przedszkole alternatywne) 

Osoba fizyczna 

 

KM80, dz.449/153, 

450/153 

ul. Miernicza 3 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

352 RAA-I-9841/7331/392/07/8/9-11/JM/ASS 

2008.09.22 

zm. spos. użytk. z przebudową 
cz. poddasza na V piętrze bud. 

wielorodzinnego (powiększenie 

niżej położonego lokalu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 54, 

dz.1072/254; ul. 

Derdowskiego 11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

353 RAA-I-1797/7331/57/08/50/42/HNB 

2008.09.22 

rozbudowa bud. mieszk.-usługo-

wego od str. ogrodu, podwyższe 

nie Ip. do wym. normatywnych, 

nadbudowa podstawowej bryły 

budynku o 1 kondygnację 

Zakład Usług Pogrzebowych 

„ORSZAK” 

Wiesław Mazurek 

Gdynia 

KM 57, dz.162 

ul. Witomińska 42 

 

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

IIp. cofnięta o 3,5m;  

● wskaźnik p.z. 0,41;  

● szer. elew. front. bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

354 RAA-I-3226/7331/114/08/133/4/HNB 

2008.09.22 

rozbudowa i przebudowa bud. 

mieszk. wielorodzinnego 

Polskie Pierze i Puch Sp. z 

o.o. Borcz 

KM 52, dz.150 

ul. Tatrzańska 4 

● linia zabudowy istn., 4m od linii roz-

graniczającej ul. Tatrzańskiej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. 

front.12,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

355 

 

 

 

 

 

 

RAA-II-5853/7331/246/08/694/125/KR 

2008.09.23 

budowa wielofunkcyjnego bud. 

gospodarczego (uzupełnienie za-

budowy zagrodowej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 4 WI, dz.554 

ul. Wiczlińska 125 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 

ul. Wiczlińską, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.max.0,02; ● szer. elew. front. 

30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 

kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica 

równoległa do drogi; 

  

356 RAA-I-7791/7331/281/08/600/210/LK 

2008.09.24 

rozbudowa o ok.100m2 budynku 

usługowego- w trakcie realizacji 

La Femme Cosmetics  

Sp. z o.o. Gdynia  

 

KM 7, dz.21 

ul. Chylońska 210 

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

● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front. bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok. 11m (jak cz. 

istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

357 RAA-I-13252/7331/527/07/1099 

/dz.973/44;973/112/HNB 

budowa zespołu bud. mieszkal-

nych wielorodzinnych 4-kondy-

Gmina Miasta Gdyni KM 21, dz.973112, 

973/44 

● linia zabudowy z zachowaniem osi 

kompozycyjnych, wg zał. graf.; ● wska-
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2008.09.25 gnacyjnych z infrastrukturą ul. Maciejewicza źnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 27m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi 13,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

358 RAA-I-7962/7331/286/08/667/6/LK 

2008.09.25 

budowa bud. mieszkalnego jed-

norodzinnego w zab. bliźniaczej 

(2 segmenty), 2-kondygnacyjne-

go + poddasze użytk. z garażami 

w przyziemiu i infrastrukturą  

Spółdzielcze Zrzeszenie 

Budowy Domów „Lotnik” 

Gdynia 

KM 11, dz.1300/33, 

1302/33; ul. Sępia 

dla infrastruktury: 

dz.1029/33 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Sępiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,24; ● szer. elew. front.13m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachyle 

nia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa 

do frontu dz.) ok.12m; 

  

359 RAA-I-1873/7331/58/08/150/22/HNB 

2008.09.29 

nadbudowa (podwyższenie pod-

dasza o ok.1m) budynku mieszk. 

wielorodzinnego dla uzyskania 

dodatkowej pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.85 

ul. Olsztyńska 22 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

360 RAA-I-

3083,6694,9427/7331/106/08/16/3/JM 

2008.09.29 

przebudowa i zm. spos. użytk. 

pomieszczeń piwnicy i lokali  

mieszkalnych na parterze i Ip. 

budynku wielorodzinnego z us-

ługami na f. usługową  

Osoba fizyczna 

 

KM 54, dz.517, 

872/518 

ul. Mściwoja 3 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

361 RAA-II-

12559/7331/578/07/980/170/WGN 

2008.09.29 

budowa magazynu materiałów 

budowlanych z infrastrukturą 
Celman A.K.C.K. S.C. 

Gdynia 

KM 3 Chwaszczyno 

dz.158/13; ul. 

Chwaszczyńska 170 

● linia zabudowy wg zał. graf. (koniecz 

ność zachowania układu ortogonalnego) 

● wskaźnik p.z.0,57;  

● szer. elew. front. 29m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 8m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

362 RAA-II-5535/7331/221/08/888/2/AO/RS 

2008.09.29 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.127 

ul. Adwokacka 22 

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

● wskaźnik p.z.0,24;  

● szer. elew. front. 12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi jak cz. istn.;  

● geometria dachu: dach płaski 

  

363 RAA-I-959/7331/34/08/480/dz.974/MZ 

2008.09.30 

budowa pawilonu usługowo-

handlowego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 13, dz.974 

ul. Żeliwna 12 

dla infrastruktury: 

dz.246/100 

● linia zabudowy 5m od krawędzi jezd-

ni ul. Żeliwnej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,22;  

● szer. elew. front.8m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi max.4m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

364 RAA-II- 

12820/7331/609/07/955/dz.39-42/RS 

2008.09.30 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa zespołu 15 budynków 

wielorodzinnych z f. usługową 
w jednym z nich 

OMEGA AM Sp. z o.o. 

Pruszcz Gdański 

 

KM 5 WK 

dz.39, 40,41, 42, 44, 

208/43; ul. Sopocka 

dla infrastruktury: 

61/45, 62/45, 64/43 

● linia zabudowy 6m (fragment), 12m 

(fragment) od granicy pasa drogowego 

ul. Sopockiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,25 ● szer. elew. front.13m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 7,9m; ● geo-

metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 

kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy 

(symetrycznie do bud. po przeciwnej 
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stronie ulicy) do 13,7m; 

 

miesiąc: październik 2008 
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 

365 

 

RAA-I-3598/7331/135/08/55/483/AW/RS 

2008.10.02 

rozbiórka części parterowej hali 

magazynowej, zmiana funkcji 

pozostałej cz. hali na handlową, 
nadbudowa istn. budynku do 5 

kondygnacji z przebudową na 

biurowo-mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 8, dz.248/30, 

473/30 

ul. Morska 483 

dla rozbiórki: 

245/30, 247/30 

● linia zabudowy dla cz. parterowej w 

granicy dz. od strony ul. Morskiej, dla 

cz.5-kond. istniejąca, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.bez zmian; ● szer. elew. 

front.21m (cz.5-kond.); ● wys. górnej 

krawędzi do 17,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

366 RAA-II-5328/7331/219/08/953/164/AO 

2008.10.02 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem wbu 

dowanym i budynku garażowo-

gospodarczego  

MOREX Sp. z o.o.  

Gdańsk 

reprezentowana przez: 

Radosław Chrzanowski 

KM 14 Kolonia 

dz.145 

ul. Rdestowa 164 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 

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

p.z.0,22; ● szer. elew. front.13m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-

lenia 45° lub wielospadowy, kąt nachy-

lenia 35°, wys. gł. kalenicy max.9m; 

  

367 RAA-I-13954/7331/557/07/739/2C/EM 

2008.10.03 

nadbudowa garażu przy budyn-

ku jednorodzinnym na cele mie-

szkalne  

Osoba fizyczna 

 

KM 44, dz.501/55 

ul. Żółkiewskiego 

2C 

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

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

zmian; ● wys. górnej krawędzi - przed-

łużenie istniejącej; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. 

gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) - 

przedłużenie istniejącej; 

  

368 RAA-II-

6658/7331/271/08/953/dz.228/5/MP 

2008.10.03 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego, w tym poddasze użytko-

we z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK 

dz.228/5 

ul. Rdestowa 

dla infrastruktury: 

dz.115, 232/5 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 

ul. Rdestową, 6m od ciągu pieszego, wg 

zał. graf. (zachowanie osi kompozycji); 

● wskaźnik p.z.do 0,26;●  szer. el.front. 

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

5,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prosto-

padła do frontu dz. od  str. płd.-wsch.; 

  

369 RAA-II-8412/7331/325/08/909/60/WGN 

2008.10.03 

nadbudowa o 1 kondygnację bu-

dynku mieszk. jednorodzinnego 

w zab. bliźniaczej z przeznacze-

niem na samodzielne mieszkanie  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.371/232 

ul. Wieluńska 60 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi jak w bud. sąsiednim; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

370 RAA-I- 

8857/7331/318/08/79/30/HNB 

2008.10.06 

zm. sposobu użytk. lokalu rekreacyjnego 

(przynależnego do mieszkalnego) w bud. 

wielorodzinnym na ogólnodostępny lokal 

Polskie Pierze i Puch Sp.z o.o. 

Hopowo Borcz 

reprezentowane przez:  

KM 60, dz.849/62, 

850/62; 

ul. Krasickiego 30 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 
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usługowy (gab. fryzjerski) z wykonaniem 

niezależnego wejścia 

Marian Stokwisz,  

 

371 RAA-II-

7841/7331/314/08/980/174/HW 

2008.10.06 

urządzenie placu składowego ze 

schodami terenowymi oraz ścianą 
oporową w płd. i zach. granicy 

działki 

Saint-Gobain Weber 

Terranova Sp. z o.o. 

Gdynia, ul. 

Chwaszczyńska 174 

KM 3 Chwaszczyno dz. 158/22, 

158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 

158/27, 158/28  

ul. Chwaszczyńska 174 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.2 ustawy) 

  

372 RAA-I-

5513/7331/226/08/504/dz.588/22/EM 

2008.10.07 

budowa budynku zaplecza admi-

nistracyjno-socjalnego (1-kondy 

gnacyjny zestaw kontenerowy) z 

przyłączami) 

Veolia Transport Gdynia  

Sp. z o.o.  

Gdynia 

KM 28, dz.588/22 

ul. Hutnicza 1 

dla infrastruktury: 

KM 28, dz.312/22 

KM 29, dz.11/27 

● linia zabudowy 5m od pasa drogowe- 

go ul. Osada Kolejowa; ● wskaźnik p.z. 

- nie określa się;● szer.elew.front.13,5m 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

373 RAA-II-2754/7331/124/08/820/1/KR 

2008.10.07 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego o wys.4-5 kondyg-

nacji (kontynuacja zab. pierzejo-

wej) z garażem podziemnym i 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 59, dz.701/51, 

cz.699/55 

Al. Zwycięstwa 1 

dla infrastruktury: 

dz.699/55 

● linia zabudowy obowiązująca 15m 

od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. 

elew. front.23m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.16m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

374 RAA-II-6659/7331/279/08/694/76E/KR 

2008.10.07 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa 2 budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych 2-kondy-

gnacyjnych + poddasze użytk. z 

infrastrukturą; podział działki 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI 

dz.394/16  

ul. Wiczlińska 76E 

● linia zabudowy 7m od płd.-zach. gra-

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

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

● wys. górnej krawędzi max.5m; ● geo-

metria dachu: wielospadowy, kąt nachy- 

lenia 30° lub 45°, gł. kalenica równole-

gła do drogi dojazdowej; 

  

375 RAA-I- 

3687/7331/153/08/20114/HNB 

2008.10.08 

zm. sposobu użytk. lokali mieszkalnych w 

bud. wielorodzinnym z usługami na pom. 

biurowe i zabudowa balkonów ostatniej 

kondygnacji od str. podwórza 

OMEGA AM Sp. z o.o. 

Pruszcz Gdański 

 

KM 54, dz.977/95 

ul.Świętojańska 114 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

376 RAA-II-7555/7331/301/08/440/21/GZ 

2008.10.08 

rozbudowa istniejącego budynku 

mieszk. (dobudowa werandy) i 

gospodarczego ze zm. sposobu 

użytk. na f. mieszkalną; budowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.108 

ul. Gajowa 21 

● linia zabudowy istn.wg zał.graf. (12m 

od granicy lasu); ● wskaźnik p.z. do 

0,16; ● szer. elew. front.10,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

377 RAA-II-11799/7331/551/07/1116/6,9/ES 

2008.10.09 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa 2 bud. mieszkalnych 

wielorodzinnych 2-kondygnacy-

jnych (parter + poddasze użytk.)  

Tomasz Burchart  

Sp. z o.o. FT2B 

Gdynia 

KM 12 WI: 

dz.421/39 

ul. Zauchy 9A 

421/41 

ul. Zauchy 9 

dla infrastruktury: 

dz.421/40 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Zauchy, 4m od zach. grani-

cy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

0,24; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-

metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-

lenia 40°, gł. kalenica równoległa do 

frontu dz.; 

  

378 RAA-II-9115/7331/352/08/97/20/KR 

2008.10.09 

rozbudowa budynku mieszk. jed 

norodzinnego w poz. piwnicy o 

basen (częściowo podziemny)  

Osoba fizyczna 

 

KM 60, dz.1316/1 

ul. Ejsmonda 20 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-

dni ul. Ejsmonda, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,45;  
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● szer. elew. front. (część projektowa-

na) max.5m; 

● wys. górnej krawędzi ok.4,3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

379 RAA-I-5644/7331/232/08/480/24/MZ 

2008.10.10 

rozbudowa przyziemia budynku 

mieszk. jednorodzinnego od str. 

ogrodu w celu uzyskania pom. 

gospodarczych i tarasu 

Osoba fizyczna 

 

KM 13 PG 

dz.932/2 

ul. Żeliwna 24 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

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

i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● geometria dachu: nie dotyczy; 

  

380 RAA-II-9102/7331/445/07/905/107a/KR 

2008.10.10 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego, w tym poddasze użytk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 96, dz.429/43, 

430/43 

ul. Olkuska 107a 

dla infrastruktury: 

dz.270/34, 272/36 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej wew. drogi dojazdowej, wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.14m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi max.5,5m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 40°, wys. gł. kaleni-

cy (prostopadła do ulicy) 8,5m; 

  

381 RAA-II-

6200/7331/147/08/1049/dz.531/3/GZ 

2008.10.10 

budowa altany o pow. ok.30m2 i 

ogólnodostępnego miejsca ziele-

ni urządzonej i rekreacji  

Społeczny Komitet  

Mieszkańców Dzielnicy 

Gdynia-Chwarzno  

reprezentowany przez: 

Andrzej Zydlewski 

 

KM 20 WI 

dz.531/3; ul. Marsa 

● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. 

Marsa, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,02; 

● szer. elew. front.5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  

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

do frontu dz.; 

  

382 RAA-II-

7415/7331/291/08/1034/dz.6/15/GZ 

2008.10.10 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI, dz.6/15 

ul. Łanowa 

dla infrastruktury: 

dz.7/10 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czjącej ul., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,07; 

● szer. elew. front.16m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  

● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

383 RAA-II-

7416/7331/299/08/1031/dz.131/28/GZ 

2008.10.13 

budowa 14 budynków mieszk. 

jednorodzinnych 2-kondygnacy-

jnych, w tym poddasze użytk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI 

dz.131/26, 131/27, 

131/28 

dla infrastruktury: 

dz.131/22, 186/1 

● linia zabudowy istn.8m od linii roz-

graniczającej proj. drogi obowiązująca, 

wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.13,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.4m;  

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

równoległa do frontu dz.; 

  

384 RAA-I-5024/7331/204/08/58/19/HNB 

2008.10.14 

nadbudowa parterowego budyn-

ku piekarni o piętro i poddasze 

mieszkalne (2 lokale mieszk.) 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.439/8, 

837/226, 838/225, 

839/225 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- nie analizowano 

(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
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ul. Bydgoska 19 7m; ● geometria dachu: dwu- lub wielo-

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

kalenicy (równoległa do ulicy) ok.11m; 

385 RAA-I-7659/7331/291/08/1177/3/EM 

2008.10.14 

nadbudowa o jedną kondygnację 
parterowej cz. budynku handlo-

wo-magazynowego z przeznacze 

niem na mag. mat. budowlanych  

Joanna Orlecka 

Firma Handlowa Eko-Therm 

Gdynia 

KM 6, dz.263/3, 

302/3 

ul. Handlowa 3 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi jako przedłużenie istn. 

3-kondygnacyjnej części budynku;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

386 RAA-I-8481/7331/303/08/546/200a/RS 

2008.10.14 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.299/101 

ul. Leszczynki 200a 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.12m (przedłużenie 

krawędzi bud. przy ul. Leszczynki 196a 

i 196; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

387 RAA-I-8482/7331/304/08/546/200/RS 

2008.10.14 

rozbudowa i nadbudowa budyn- 

ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.298/101 

ul. Leszczynki 200 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf; 

● wskaźnik p.z. do 0,19; ● szer. elew. 

front.- bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.12m (przedłużenie krawędzi bud. 

przy ul. Leszczynki 196a i 196; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

388 RAA-I-8880/7331/321/08/679/74/RS 

2008.10.14 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszk. jedno- 

rodzinnego w zab. bliźniaczej z 

gabinetem kosmetycznym  

Osoba fizyczna 

 

KM 11, dz.218/1 

ul. Żurawia 74 

dla infrastruktury: 

dz.1087/1 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. el. 

front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: płaski; 

  

389 RAA-I-1953/7331/70/08/147/dz.31/JM 

2008.10.15 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.31 

ul. Zakopiańska  

● linia zabudowy 8m od płn. granicy z 

ulicą, 4m od str.drogi wew., wg zał.graf. 

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

front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

390 RAA-I-1954/7331/71/08/147/dz.31/JM 

2008.10.15 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.31 

ul. Zakopiańska  

● linia zabudowy 8m od płn. granicy z 

ul. Zakopiańską, 4m od str. drogi wew., 

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

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

górnej krawędzi 8m;● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

391 RAA-II-5643/7331/226/08/820/18/KR 

2008.10.15 

budowa kompleksu bud. szkoły 

wyższej z pom. biurowymi (fun- 

kcje: dydaktyczna, administracy 

jno-biurowa i sportowa), wys. 4 

kond. nadziemne + V cofnięta z 

linii zabudowy, z parkingiem 

podziemnym i infrastrukturą  

Wyższa Szkoła 

Administracji i Biznesu 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

 

KM 59, dz.255, 535/252, 

538/248, 540/249, 

626/247, 733/252, 

735/252, 736/252  

Al. Zwycięstwa 

dla infrastruktury: 

dz.651/228  

● linia zabudowy obowiązująca ~12m 

od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg 

zał. graf (V kond. cofnięta o min.2,5m); 

● wskaźnik p.z.0,49; ● szer. elew. front. 

61m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

14,5m (dla V kond.18,8m);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

392 RAA-II-

5985/7331/238/08/915/13/WGN/RS 

2008.10.15 

przebudowa poddasza nieużytk. 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go i rozbudowa o zewn. klatkę 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.344/2, 

370/2; ul. Lidzka 13  

● linia zabudowy w linii wykusza, wg 

zał. graf; ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. 

front., ● wys. górnej krawędzi i ● geo-
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schodową metria dachu - bez zmian; 

393 RAA-II-9492/7331/365/08/431/30/GZ 

2008.10.15 

rozbudowa i nadbudowa o jedn 

kondygnację budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.233 

ul. Pionierów 30 

● linia zabudowy istn.wg zał. graf.(12m 

od granicy lasu); ● wskaźnik p.z.0,25;  

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

górnej krawędzi 8m;● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

394 RAA-I-946/7331/24/08/56/21/JM 

2008.10.16 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 

w bud.wielorodzinnym z usługa-

mi na lokal usługowy (biuro) 

Pracownia Projektowa  

Anna Gargula 

Gdynia 

KM 53, dz.168 

ul. Podolska 12 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

395 RAA-I-1681/7331/68/08/504/40/MZ 

2008.10.16 

nadbudowa o 2 kondygnacje bu-

dynku warsztatowego na cele 

usługowo-biurowo-socjalne 

NORDCOOP Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 7, dz.752/2 

ul. Hutnicza 40 

dla infrastruktury: 

dz.743/2 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  

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

zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.12m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

396 RAA-I-8043/7331/290/08/668/3/LK 

2008.10.16 

nadbudowa bud. mieszk. jedno- 

rodzinnego (segment w zabudo-

wie bliźniaczej) - bez zm. wys. 

kalenicy, w celu doprowadzenia 

poddasza do wys. normatywnej  

Osoba fizyczna 

 

KM 11, dz.946/37 

ul. Pawia 3 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

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

górnej krawędzi ok.5,5m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 

30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

frontu dz.) bez zmian; 

  

397 RAA-I-7840/7331/285/08/20/57/JM 

2008.10.20 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 

na piętrze bud. wielorodzinnego 

z usługami na lok. biurowy 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.48 

ul. Świętojańska 57 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

398 RAA-I-2922/7331/102/08/151/8/JM/ASS 

2008.10.22 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.329/80 

ul. Mazurska 8 

● linia zabudowy istn. i ● szer. elew. 

front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● wys. górnej krawędzi jak istniejąca;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

399 RAA-I-5329/7331/242/08/603/1/LK 

2008.10.22 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego od strony płd. 

(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. istn.; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia i wys. gł. kalenicy (prosto-

padła do ulicy) jak w cz. istniejącej 

  

400 RAA-II-9705/7331/374/08/408/186H/ES 

2008.10.22 

budowa 3 budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych 2-kondy-

gnacyjnych (parter + poddasze 

użytkowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 17 WI dz. 

402/7,407; ul. Chwa 

rznieńska 186H 

dla infrastruktury: 

401, 402/6, 402/8, 

402/12 

● linia zabudowy 12m od granicy lasu, 

(zachowanie osi kompozycyjnych), wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. 

elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi 4m; ● geometria dachu: wielo 

spadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kaleni-

ca równoległa do osi kompozycyjnych; 

  

401 RAA-I-1174/7331/32/08/481/24/MZ/RS 

2008.10.23 

nadbudowa budynku mieszkal-

negojednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 13 PG 

dz.888 

ul. Uranowa 24 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi do 4,85m; ● geometria 
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dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 20° 

gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 

402 RAA-I-3053/7331/105/08/129/28/JM/DW 

2008.10.23 

zm. spos. użytkowania strychu 

w bud. mieszk. wielorodzinnym 

na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 52, dz.166 

ul. Szczecińska 28 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

403 RAA-I-7239/7331/277/08/555/80/LK 

2008.10.23 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego + poddasze użytk. wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.223/151 

ul.Dembińskiego 80 

dla infrastruktury: 

dz.150 

● linia zabudowy obowiązująca ok. 

5,4m od ul. Dembińskiego. wg zał. graf.  

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

13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

6,5m.; ● geometria dachu: wielospado-

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

cy (prostopadła do frontu dz.) do 11,5m 

  

404 RAA-II-13110/731/610/07/377/6/RS 

2008.10.23 

kontynuacja budowy garażu po-

dziemnego w budynku wieloro-

dzinnym 

Młodzieżowa Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Gdynia 

KM29 WK 

dz.386 

ul. Sojowa 6,8,28 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

405 RAA-I-4902/7331/216/08/504/35/MZ 

2008.10.24 

rozbiórka trzech garaży, budowa 

wiaty magazynowej (kable oraz  

przewody elektryczne) wraz z 

infrastrukturą 

Przeds. Usługowo-Handlowe 

„RENKOR” 

Andrzej Kamiński 

Gdynia 

KM 14, dz.558/90, 

565/90 

ul. Hutnicza 35  

● linia zabudowy obowiązująca wzdłuż 
płn. ściany bud. warsztatu, wg zał. graf ; 

● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 

60m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

406 RAA-I-9367/7331/332/08/571/28/DW 

2008.10.24 

budowa ogólnodostępnego ciągu 

pieszego ze schodami, zjazdami, 

kan. deszczową i oświetleniem 

Gmina 

Miasta 

Gdyni 

KM 25: dz.903/85; KM 27: 521/173, 

531/173, 532/173, 533/173, 544/173, 

545/173, 564/1, 747/1;  

ul. Gen. Orlicz-Dreszera  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art.61 

ust.3 ustawy) 

  

407 RAA-I-9684/7331/340/08/150/24/HNB 

2008.10.27 

nadbudowa (podwyższenie pod-

dasza o ok.1m) budynku mieszk. 

wielorodzinnego dla uzyskania 

dodatkowej pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.84 oraz 

cz.85 

ul. Olsztyńska 24 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.11,5m;  

● geometria dachu: dach płaski 

  

408 RAA-I-10478/7331/461/07/546/58/KR 

2008.10.27 

budowa 2 bud. mieszkalnych w 

zab.bliźniaczej (kontynuacja bu- 

dowy w związku z utratą ważno-

ści pozwolenia na budowę) 

Osoba fizyczna 

 

KM 26, dz.488/85 

ul. Leszczynki 58 

dla infrastruktury: 

dz.521/86 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  

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

wyznaczona przez istn. fundament;  

● wys. górnej krawędzi max.10,5m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

409 RAA-I-13672/7331/551/07/526/4/KR 

2008.10.27 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego w zabudowie pie-

rzejowej (5 kondygnacji od stro- 

ny ulicy, 1 kondygnacja w tylnej 

cz. działki)    

Osoba fizyczna 

 

KM 18, 

dz.2335/104 

ul. Starogardzka 4 

dla infrastruktury: 

dz.867/104 

● linia zabudowy obowiązująca w linii 

rozgraniczającej ul. Starogardzkiej, wg 

zał. graf ; ● wskaźnik p.z.0,57 (cz.5-ko-

ndygnacyjna), 0,71 (cz. parterowa);  

● szer. elew. front.16m;  

● wys. górnej krawędzi ok.16,3m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

410 RAA-II-8122/7331/321/08/312/18A/ES 

2008.10.27 

budowa garażu podziemnego na 

granicy z dz.52/15 (rozbudowa 

części garażowej bud. mieszk. 

jednorodzinnego) 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.53/15 

ul. Redłowska 18A 

● linia zabudowy obowiązująca (przed-

łużenie linii istn. garażu), wg zał. graf ; 

● wskaźnik p.z.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi i ● geometria 
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dachu: jak w garażu istniejącym; 

411 RAA-I-4203/7331/168/08/581/1/LK/RS 

2008.10.29 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego ze zm. sposobu 

użytk. strychu na c. mieszkalne, 

budowa tarasu na poziomie Ip. 

Osoba fizyczna 

 

KM 49, dz.780/177 

ul. Donimirskiego 1 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.10,8m (prze-

dłużenie krawędzi bud. przy ul. Doni-

mirskiego 5,7;  

● geometria dachu: dach płaski 

  

412 RAA-II-8235/7331/346/08/656/ulica/KR 

2008.10.29 

przebudowa wewnętrznych dróg 

osiedlowych, dobudowa miejsc 

postojowych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bałtyk” Gdynia 

KM 64, dz.228/168 

(część); 223/168; 

ul. Narcyzowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

413 RAA-II-8236/7331/347/08/426/ulica/KR 

2008.10.29 

przebudowa wewnętrznych dróg 

osiedlowych, dobudowa miejsc 

postojowych 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

„Bałtyk” Gdynia 

KM 66, dz.206  

KM 67, dz.662/1, 663/1, 

656/3, 926/323, 927/3;  

ul. Wielkokacka, Niska, 

Hodowlana 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

414 RAA-I-7703/7331/279/08/103/37/LK 

2008.10.30 

nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. Gdyńskiej Szkoły Społecz-

nej  

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Edukacji i Integracji 

Gdyńska Szkoła Społeczna 

Gdynia 

KM 50, dz.218/42, 

222/44, 224/45 

ul. Kapitańska 37 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi do 12m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

415 RAA-I-8249/7331/301/08/603/55/LK 

2008.10.30 

rozbiórka garażu, rozbudowa 

budynku mieszk. jednorodzinne-

go o cz. mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.213/4 

ul. Demptowska 55 

● linia zabudowy obowiązująca 5,5m 

od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf 

● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 

12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~ 

7m (jak istn.);● geometria dachu: płaski 

  

416 RAA-II-

5072/7331/253/07/959/dz.251/27/MP 

2008.10.30 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego 

(w tym poddasze użytkowe) z 

garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 

dz.251/27 

ul. Źródło Marii 

dla infrastruktury: 

dz.125/27 

● linia zabudowy 5m od granicy pasa 

drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,31; ● szer. elew. front.8m; ● wys. 

górnej krawędzi 4,5m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, 

wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 

dz.) do 9m; 

  

417 RAA-II-

5073/7331/254/07/959/dz.250/27/MP 

2008.10.30 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego 

(w tym poddasze użytkowe) z 

garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 

dz.250/27 

ul. Źródło Marii 

dla infrastruktury: 

dz.125/27 

● linia zabudowy 5m od granicy z pa-

sem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,31; ● szer. elew. front.8m;  

● wys. górnej krawędzi 4,5m.; ● geome 

tria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 

40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 

frontu dz.) do 9m; 
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418 

 

RAA-II-2432/7331/144/08/873/29/MP 

2008.11.03 

nadbudowa budynku mieszk. z 

przebudową na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz/427/160 

ul. Wrocławska 29 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi do 9m; ● geometria da-

chu: dach płaski; 

  

419 RAA-I-9687/7331/338/08/33/14/DW 

2008.11.05 

nadbudowa o dwie kondygnacje 

budynku przychodni NFOZ 

„Śródmieście” 

Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Śródmieście” 

Sp. z o.o., Gdynia 

 

KM 55, dz.410/306, 

413/306, 454/307, 

456/307,458/306 ul. 

Żwirki i Wigury 14   

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.19m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

420 RAA-II-8303/7331/322/08/316/10A/GZ 

2008.11.05 

rozbudowa istniejącego garażu 

(o ok.7,5m) dobudowanego do 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 63, dz.916/114 

ul. Batalionów 

Chłopskich 10A 

● linia zabudowy - przedłużenie linii 

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

p.z.0,60; ● szer. elew. front.- bez zmian; 

● wys. górnej krawędzi jak garaż istn.; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

421 RAA-I-5533/7331/228/08/1028/28/KR 

2008.11.07 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 36, dz.63/3 

ul. Rybaków 28 

dla infrastruktury: 

dz.80/3 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 

linii rozgraniczającej ul. Rybaków, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18, ● szer. 

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

krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy kąt nachylenia 17°, gł.ka-

lenica prostopadła do ulicy lub płaski; 

  

422 RAA-II-

6458/7331/272/08/1006/dz.954/KR 

2008.11.10 

budowa zespołu miejsc posto-

jowych wzdłuż drogi dojazdo- 

wej  

Robotnicza Spółdz. Mieszka-

nioniowa im. Komuny Parys-

kiej, Gdynia 

KM 71, dz.954, cz.715/21, 

717/1, 896/1; ul. Powstania 

Wielkopolskiego  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

423 RAA-I-10630/7331/433/07/20/87/JM 

2008.11.12 

nadbudowa o f. mieszkalnej bud. 

mieszk.-usługowego (zwiększe-

nie wys. VI kondygnacji od stro-

ny podwórza do normatywnej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz.73 

ul. Świętojańska 87 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi tylnej elewacji ok.18m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

424 RAA-I-2696/7331/95/08/774/dz.1153/RS 

2008.11.12 

budowa boksu garażowego (do-

budowa do istniejącego zespołu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 31, dz.1153 

ul. Perłowa 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z.0,59, ● szer. elew. 

front. mieszcząca się w 20% tolerancji 

dla całego zespołu (45m);● wys. górnej 

krawędzi do 2,8m (jak istn. garaży);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

425 RAA-I-

2748/7331/96/08/774/11/dz.1235/4/RS 

2008.11.12 

budowa boksu garażowego (do-

budowa do istniejącego zespołu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 31, dz.1153, 

1235/4 

ul. Perłowa 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,59, ● szer. elew. front. 

mieszcząca się w 20% tolerancji dla 

całego zespołu (45m);  

● wys. górnej krawędzi do 2,8m (jak 

istn. garaży);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

426 RAA-I-5119/7331/241/08/609/38/LK 

2008.11.12 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

rozbudowa bud.ynku mieszk. 

jednorodzinnego z nadbudową 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.23/8 

ul. Rybińskiego 38 

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

● wskaźnik p.z.0,24, ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
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jego części do wys. pozostałej, 

istniejącej części 

10m (jak istniejąca);● geometria dachu: 

dach płaski; 

427 RAA-I-3276/7331/125/08/600/202a/RS 

2008.11.13 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej  

Osoba fizyczna 

 

KM 7, dz.760/23 

ul. Chylońska 202a 

dla infrastruktury: 

52, 523/23, 524/23 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,29,  

● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.6m;  

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

wnoległa do frontu dz.) w nawiązaniu 

do budynku przy ul. Chylońskiej 202; 

  

428 RAA-I-5173/7331/208/08/580/3/RS 

2008.11.13 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa 2 budynków mieszk. 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.864/129, 

865/129 

ul. Łyskowskiego 3 

dla infrastruktury: 

dz.381/129, 771/92 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Łyskowskiego, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,35,  

● szer. elew. front. 17m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 6,5m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

429 RAA-I-14164/7331/563/07/480/38/HNB 

2008.11.14 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

 

KM 20, dz.923/2 

ul. Żeliwna 38 

● linia zabudowy (tylna) wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,26;  

● szer. elew. front. 6m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 4,5m;  

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

ła do frontu dz.; 

  

430 RAA-I-545/7331/45/08/1106/24/MZ 

2008.11.14 

zabudowa tarasu przy budynku 

mieszk. jednorodzinnym (ogród 

zimowy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 PG 

ul. Kleeberga 24 

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

● wskaźnik p.z.max.0,18, ● szer. elew. 

front., ● wys.górnej krawędzi bez zmian 

● geometria dachu: powiązanie z konst-

rukcją ist. balkonów; 

  

431 RAA-I-3222/7331/147/08/734/14/MZ 

2008.11.14 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej z istniejącym wraz z 

przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.277/54 

ul. Pancerna 14 

dla infrastruktury: 

dz.664/54, 671/54 

● linia zabudowy obowiązująca jako 

przedłużenie pld.-zach. ściany istn. bud. 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30,  

● szer. elew. front.21m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 7m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

432 RAA-II-5643a/7331/226a/08/820/30/KR 

2008.11.14 

rozbiórka istn. zabudowy, 

budowa kompleksu bud. szkoły 

wyższej z pomieszczeniami biu-

rowymi (funkcje: dydaktyczna, 

administracyjno-biurowa i spor-

towa), wys.4 kondygnacje nad-

ziemne + V cofnięta z linii zabu-

dowy, z garażem podziemnym i 

infrastrukturą  
 

Wyższa Szkoła Administracji 

i Biznesu im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

 

KM 59, dz.251, 

535/252, 620/244, 

622/245, 624/246;  

Al. Zwycięstwa 

dla infrastruktury: 

dz.651/228  

● linia zabudowy obowiązująca ~12m 

od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg 

zał. graf (V kond. cofnięta o min.2,5m); 

● wskaźnik p.z.0,49; ● szer. elew. front. 

61m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

14,5m (dla V kond.18,8m); ● geometria 

dachu: dach płaski; 
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433 RAA-II-9856/7331/375/08/1037/9/KR 

2008.11.14 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI, dz.32 

ul. Apisa 9 

dla infrastruktury: 

dz.135 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

linii rozgraniczającej ul. Apisa, wg zał. 

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

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

do 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

434 RAA-I-3402/7331/126/08/609/17A/RS 

2008.11.17 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.543/4 

ul.Rybińskiego 17A 

dla infrastruktury: 

dz.702/8 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 

krawędzi jezdni ul. Rybińskiego, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front.9m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

435 RAA-I-14071/7331/559/08/133/53/KR 

2008.11.17 

zabudowa tarasu w poziomie 

przyziemia budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM57, dz.256 

ul. Tatrzańska 53 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi do wys. tarasu I piętra; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

436 RAA-II-

4662/7331/195/08/872/dz.672/2/MP 

2008.11.17 

rozbiórka 2 bud. na dz.516/2 i 1 

na dz.672/2; budowa na granicy 

dz.515/2 2-kondygnacyjnego bu 

dynku handlowo-usługowego 

(salon sprzedaży samochodów); 

rozbudowa budynku na dz.672/2 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz.516/2, 

672/2; ul. Olgierda/ 

Wielkopolska 

dla infrastruktury: 

dz.174/2, 311/2 

● linia zabudowy obowiązująca jak bu-

dynku przy ul. Wielkopolskiej 250, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,57;  

● szer. elew. front.17m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

437 RAA-II-1166/7331/60/08/907/23/RS 

2008.11.18 

rozbiórka budynku w płn.-zach. 

cz. działki; budowa bud. mieszk. 

wielorodzinnego w zab. bliźnia-

czej z garażem podziemnym  

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.653 

ul. Piotrkowska 23 

dla infrastruktury: 

dz.189 

● linia zabudowy obowiązująca ok.7m 

od granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.11m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

438 RAA-I-8477/7331/306/08/603/71/OS 

2008.11.19 

zm. sposobu użytk. budynku go-

spodarczego na bud. usługowy 

(punkt przedszkolny) 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.417/4, 

419/5 

ul. Demptowska 71 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

439 RAA-II-3694/7331/156/08/900/4/RS 

2008.11.19 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.60 

ul. Siedlecka 4 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 

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

elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi do 8,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

440 RAA-II-3993/7331/169/08/888/18/RS 

2008.11.19 

budowa dwóch budynków mie-

szkalnych wielorodzinnych wraz 

z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 87, dz.58/30, 137/30 

ul. Adwokacka 18 

dla infrastruktury: 

KM 87, dz.112/30  

KM 88, dz.10/1 

● linia zabudowy 5m od granicy AB dz.  

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21;  

● szer. elew. front.12m ± 20% (każdy 

budynek); ● wys. górnej krawędzi do 

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

  

441 RAA-II-10553/7331/396/08/694/117G/GZ 

2008.11.19 

dobudowa schodów zewn. do 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 24 WI, dz.89/1 

ul.Wiczlińska 117G 

● linia zabudowy, wskaźnik p.z., szer. 

elew. front., wys. górnej krawędzi oraz 

geometria dachu - bez zmian; 
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442 RAA-II-7105/7331/359/07/931/15/WGN 

2008.11.20 

zm. spos.użytk. cz. parteru bud. 

mieszk. na lok handlowy, urzą-
dzenie miejsc postojowych 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.137/2, 

175/2; ul. 

Druskiennicka 15 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

443 RAA-II-3992/7331/176/08/945/5A/WGN 

2008.11.20 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 74, dz.234/42 

ul. Armatorów 5A 

● linia zabudowy 12m od granicy lasu, 

wg zał. graf. (zachowanie osi kompozy-

cyjnych); ● wskaźnik p.z. 0,23; ● szer. 

elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi jak krawędź bud. na dz.128/42 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

444 RAA-II-3809/7331/179/08/75/108/KR 

2008.11.20 

nadbudowa budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Legionów 108  

 

KM 70, dz.415/18 

ul. Legionów 108 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

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

górnej krawędzi max.13,5m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

445 RAA-II-

10831/7331/407/08/822/dz.96/16/WGN 

2008.11.20 

budowa pawilonu gastronomicz-

nego wraz z terenem rekreacyj-

nym, elementami małej archite-

ktury i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 83, dz.96/16, 

98/17 

dla infrastruktury: 

99/17,100/17,107/3 

● linia zabudowy 18m od krawędzi jez-

dni ul. Spółdzielczej; w linii wsch. grani 

cy dz.96/16 od strony Al. Zwycięstwa, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23,  

● szer. elew. front.32,5m; ● wys. górnej 

krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 2-

lub 4-spadowy kąt nachylenia 45° gł.ka-

lenica równoległa do ul. Spółdzielczej; 

  

446 RAA-II-10722/7331/410/08/312/34/ES 

2008.11.20 

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego, rozbudowa o 

3-kondygnacyjną cz. mieszkalną 
i garaż w poziomie piwnic 

Osoba fizyczna 

 

KM 70, dz.65/15 

ul. Redłowska 34 

● linia zabudowy - przedłużenie istn., 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front. do 12,5m; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10m - przedłużenie 

krawędzi bud. przy ul. Redłowskiej 36; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

447 RAA-I-8166/7331/298/08/496/2/MZ 

2008.11.21 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + podda 

sze użytk.) wolnostojącego wraz 

z przyłączami  

Osoba fizyczna 

 

KM 6 PG, dz.283 

ul. Magnezjowa 2 

dla infrastruktury: 

dz.287 

● linia zabudowy 5m od płn. granicy 

dz., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,25;  

● szer. elew. front. 12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi - wynikowa;  

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

topadła do frontu dz.) ok.8m; 

  

448 RAA-II-4592/7331/191/08/821/40/WGN 

2008.11.21 

zm. sposobu użytk. części lokali 

mieszkalnych w bud. wielorodzi 

nnym na usługowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 81,dz.406/72 

ul. Przebendows-

kich 40 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

449 RAA-II-7539/7331/296/08/873/111/HW 

2008.11.21 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z cz. usługową 
Aleksander Jasiński 

ALMA Gdynia 

KM 80. dz.107 

ul. Wrocławska 111 

dla infrastruktury: 

dz.140, 141 

● linia zabudowy obowiązująca10m od 

krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. 

elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi 8m;● geometria dachu: płaski; 

  

450 RAA-I-5721/7331/245/07/20/93/KZ 

2008.11.24 

zm. sposobu użytk. części lokalu 

mieszk. w bud. wielorodzinnym 

Mirosław Osiński 

NIERUCHOMOŚCI  

KM 56, dz.835/433 

ul. Świętojańska 93 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 
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z usługami na użytkowy (biuro) Gdynia w ustawie 

451 RAA-I-13553/7331/550/07/608/25/KR 

2008.11.24 

budowa dwóch bud. mieszk. 

wielorodzinnych 3-kondygnacy-

jnych (w tym poddasze użytk.) z 

garażami wbudowanymi i infra-

strukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 11, dz.1102/35 

ul. Jaskółcza 25 

dla infrastruktury: 

dz.750/35 

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Jas-

kółczej, wg  zał. graf.;  

● wskaźnik p.z. 0,24;  

● szer. elew. front.16m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 7,5m;  

● geometria dachów:2- lub wielospado-

we, kąt nachylenia 35°, gł. kalenice ró-

wnoległe do ulicy; 

  

452 RAA-II-2707/7331/110/08/953/41/RS 

2008.11.24 

rozbudowa hali produkcyjnej o 

cz. magazynową 
Restate Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 31 WK, 

dz.247/8 

KM 32 WK, 

dz.239/166, 

240/166,328/166 

● linia zabudowy bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,60; ● szer. elew. front. 

(po rozbudowie) 220m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 6m;  

● geometria dachu w nawiązaniu do 

istn.: kąt nachylenia ok.12° gł. kalenica 

równoległa do frontu dz.; 

  

453 RAA-II-3993/7331/169/08/888/18/RS 

2008.11.24 

budowa dwóch budynków mie-

szkalnych wielorodzinnych wraz 

z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 87, dz.58/30, 

137/30 

ul. Adwokacka 18 

dla infrastruktury: 

KM 87, dz.112/30, 

KM 88, dz.10/1 

● linia zabudowy 5m od granicy AB dz. 

wg zał. graf. (konieczność zachowania 

osi kompozycyjnych); ● wskaźnik p.z. 

0,21; ● szer. elew. front.12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

454 RAA-II-6275/7331/268/08/874/20A/HW 

2008.11.24 

budowa garażu na granicy z dz. 

495/194 (funkcja uzupełniająca 

zab. mieszk. jednorodzinną) 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.497/194 

ul.Architektów 20A 

● linia zabudowy w l. budynku przy ul. 

Architektów, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,30; ● szer. elew. front. ok.5m;  

● wys. górnej krawędzi jak bud. usług. 

przy ul. Architektów 22; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

455 RAA-I-54/7331/4/08/681/dz.618/85/MZ 

2008.11.25 

budowa hali magazynowej z cz. 

biurowo-socjalną 
Gmina Miasta Gdyni KM 14, dz.618/85 

ul. Północna 

dla infrastruktury: 

dz.409/1, 504/85 

● linia zabudowy - przedłużenie istn., 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front.18,4m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi 8m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

456 RAA-I-5983/7331/231/08/150/22/JM 

2008.11.25 

budowa garażu; przebudowa 

schodów zewn. do bud. mieszk. 

i przyłącza gazowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.85 

ul. Olsztyńska 22 

● linia zabudowy w l. garażu sąsiednie-

go, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36;  

● szer. elew. front.3m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.2,8m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

457 RAA-I-12390/7331/555/06/20/82/HNB 

2008.11.26 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

pomieszczenia w piwnicy bud. 

wielorodzinnego z usługami (ro-

zbudowa lok.gastronomicznego)  

„SOBWAL”  

Dawid Sobczak, Olsztyn 

 

KM 56, dz.33 

ul. Świętojańska 82 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

458 RAA-I-5471/7331/207/08/169/7/ASS 

2008.11.26 

rozbiórka bud. mieszk. i garażu, 

budowa budynku mieszk. wielo- 

Osoba fizyczna 

 

KM 52, dz.175 

ul. Elbląska 7 

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

● wskaźnik p.z.0,27;  
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rodzinnego (4 lokale mieszk.) 3-

kondygnacyjnego (w tym pod-

dasze mieszk. z infrastrukturą  

dla infrastruktury: 

dz.181, 182 

● szer. elew. front. 14m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 6m;  

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

noległa do ulicy) ok.10,5m; 

459 RAA-I-3757/7331/144/08/104/18-30/RS 

2008.11.27 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Gmina Miasta Gdyni KM 51, dz.505/49, 

506/49 

ul. Kołłątaja 18-30 

dla infrastruktury: 

dz.398/66 

● linia zabudowy- przedłużenie istn. ok. 

16,5m od krawędzi jezdni ul. Kołłątaja, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.30m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi (od strony ulicy) do 

16,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

460 RAA-II-8483/7331/189/08/408/25/GZ 

2008.11.27 

rozbudowa i nadbudowa budyn-

ku mieszkalnego z przekształce-

niem na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 66, dz.39; ul. 

Chwarznieńska 25 

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

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

13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równole 

gła do frontu dz.; 

  

461 RAA-II-4787/7331/211/08/1070/73/RS 

2008.11.27 

budowa krytego kortu tenisowe-

go wraz z zapleczem sanitarnym  

(funkcja uzupełniająca obiektu 

sportowego przy Zespole Szkół 

nr 14) 

Osoba fizyczna 

 

KM 28, dz.607/2 

ul. Nagietkowa 73 

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 

drogowego ul. Nagietkowej wg zał. 

graf.; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; 
● szer. elew. front. 18m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 9m;  

● geometria dachu: łuk 

  

462 RAA-II-5444/7331/240/08/953/49/RS 

2008.11.27 

rozbudowa hali (magazyn owo-

ców) o cz. magazynową o pow. 

zabudowy ok.1800m2  

Quiza PUH 

Krystyna Szatkowska 

Gdynia 

KM 31, 32, 34 WK 

dz.36/7,49/4, 50/4, 

53/3,94/2,95/2,96/2; 

ul. Rdestowa 49 

● linia zabudowy- bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 65m ± 

20% (łącznie po rozbudowie); ● wys. 

górnej krawędzi i ● geometria dachu: w 

nawiązaniu do hali istniejącej;; 

  

463 RAA-II-74187331/295/08/889/18/RS 

2008.11.28 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.85 

ul. Techniczna 18 

dla infrastruktury: 

dz.17 

● linia zabudowy- przedłużenie „tylnej” 

istn. linii, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 

0,21; ● szer. elew. front.12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

464 RAA-II-9263/7331/359/08/885/4/RS 

2008.11.28 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 78, 79 

dz.139/73, 167/45 

ul. Gedymina 4 

dla infrastruktury: 

KM 78, dz.331/73 

● 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 (do 

74mnpm -w nawiązaniu do bud. przy ul. 

Gedymina 2); ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

465 RAA-II-11151/7331/422/08/888/22/RS 

2008.11.28 

rozbudowa bud. mieszk. jednoro 

rodzinnego, budowa segmentu 

bud. mieszk. jednorodzinnego w 

zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.127 

ul. Adwokacka 22 

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

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

17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 

7m; ● geometria dachu: dach płaski; 
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miesiąc: grudzień 2008 
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 

466  RAA-I-4594/7331/185/08/6/42/ASS 

2008.12.01 

budowa pawilonu handlowego 

(zabudowa wnęki w bramie prze 

jazdowej) w budynku mieszkal-

no-usługowym 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Gdynia 

 

KM 53, dz.398/12, 

592/12, 593/10 

KM 54, dz.788/5, 

790/5, 793/1; ul. 

Wójta Radtkego 42 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; 

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

wędzi - bez zmian; ● geometria dachu - 

nie dotyczy; 

  

467 RAA-II-8053/7331/345/08/440/29/KR 

2008.12.03 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) 

o wys. 2 kondygnacje + podda-

sze użytkowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 67, dz.702/111 

ul. Gajowa 29 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-

czającej ul. Gajowej, wg zał. graf.;  

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

12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 7m  

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

do ul. Gajowej; 

  

468 RAA-II-4786/7331/198/08/979/1/RS 

2008.12.04 

rozbiórka istniejącego budynku, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK, dz.44 

ul. Racławicka 1 

dla infrastruktury: 

KM 2,3 WK, dz.1,3 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 

ul. Racławicką, 6m od ul. Olgierda, wg 

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

elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

469 RAA-II-5645/7331/241/08/880/108/RS 

2008.12.04 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem pod- 

ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.384/46-+ 

ul. Olgierda 108 

dla infrastruktury: 

KM 2,3 WK; dz.5, 

125/46 

● linia zabudowy 6m od granicy od str.  

ul. Olgierda, wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,21; ● szer. elew. front. 12m ± 20%  

● wys.górnej krawędzi do 8,3m (spadek 

17°) lub 6,5m (spadek ok.35°);  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 17° lub ok.30°, wys. gł. ka-

lenicy (prostopadła do granicy AB) do 

9,7m; 

  

470 RAA-I-4330/7331/175/08/638/38/LK 

2008.12.05 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o klatkę schodową i 
przebudowa wiatrołapu 

Osoba fizyczna 

 

KM 15 WI 

dz.416/34; ul. 

Zwierzyniecka 38 

● linia zabudowy istn.- bez zmian;  

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

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

5m (od poz. terenu przed gł. wejściem); 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

471 RAA-I-2900/7331/124/08/528/18/RS 

2008.12.05 

rozbudowa o garaż i nadbudowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 18, dz.1049/89 

ul. Brodnicka 18 

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

● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 

20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

16m; ● geometria dachu: dach płaski; 

 

  



 63

472 RAA-I-1077/7331/28/08/670/11/KR 

2008.12.05 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o garaż i część 
mieszkalną nad garażem  

Osoba fizyczna 

 

KM 7, dz.212/43 

ul. Janowska 11 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 

ul. Janowską (zalecane wycofanie roz-

budowy do 6,3m, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,36;  

● szer.elew. front.6,4m (dla rozbudowy) 

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m (jak cz. 

istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

473 RAA-I-8124/7331/294/08/54/58/KZ] 

2008.12.08 

zm. sposobu użytk. i przebudo-

wa lokalu. mieszk. w bud.wielo- 

rodzinnym z usługami na użytko 

wy (kancelaria prawna i obsługa 

finansowa) 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.357 

ul. Warszawska 58 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

474 RAA-II-3901/7331/167/08/979/24/RS 

2008.12.08 

budowa wolnostojącego budyn-

ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

dz.484/6 

ul. Racławicka 24 

dla infrastruktury: 

dz.4, 5; 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front.10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-

noległa do frontu dz.) do 10m; 

  

475 RAA-II-

10341/7331/391/08/1031/dz.58/11/ES 

2008.12.08 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + pod-

dasze użytk.) z wbudowanym 

garażem i cz. gospodarczą  

Osoba fizyczna 

 

KM 30 WI 

dz.58/11; ul. Sucha 

dla infrastruktury: 

dz.58/7 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani- 

czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 

p.z.0,05; ● szer. elew. front.16m ± 20%; 

● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geo-

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachyle 

nia 40° lub 42°, gł. kalenica równoległa 

do frontu dz.; 

  

476 RAA-II-10590/7331/405/08/886/9/MP 

2008.12.08 

przebudowa bud. mieszk. jedno- 

rodzinnego wolnostojącego (w 

trakcie realizacji) na bud. w uk-

ładzie bliźniaczym (2 segmenty) 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.567/45 

ul. Sochaczewska 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

477 RAA-I-

2007/7331/63/08/739/dz.288/104/EM 

2008.12.09 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem pod-

ziemnym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 44, dz.288/104, 

462/105, 465/105 

ul. Żółkiewskiego 

dla infrastruktury: 

dz.453/105  

● linia zabudowy 7m od płn.-wsch. na-

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

p.z.0,41; ● szer. elew. front.29m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.10,5m  (str. 

wsch.), ok.7,5m (str. zach.);  

● geometria dachu: dwu- lub 4-spado-

wy, kąt nachylenia ok.38°, wys. gł. ka-

lenicy (równoległa do linii zabudowy) 

odpowiednio: ~15m (cz. zach.), ~ 12m 

(cz. wsch.); 

  

478 RAA-II-3731/7331/168/08/959/19z/MP 

2008.12.09 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej o garaż z tarasem na 

dachu  

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 

dz.462/30 

ul. Źródło Marii 19z 

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

● wskaźnik p.z.0,41; ● szer. elew. front. 

12m ± 20% (łącznie z bud. mieszk.);  

● wys. górnej krawędzi ok.3,6m;  
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● geometria dachu: dach płaski; 

479 RAA-II-6167/7331/244/08/953/51A/RS 

2008.12.10 

nadbudowa części budynku ma-

gazynowo-biurowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK dz.73/2 

ul. Rdestowa 51A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia - w nawiązaniu do istnieją-
cego, wys. gł. kalenicy ok.11m; 

  

480 RAA-I-3458/7331/136/08/790/9/ASS 

2008.12.11 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

konstrukcji poddasza nieużytko-

wego bud. jednorodzinnego na 

cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 125, dz.207/1 

ul. Algierska 9 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

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

górnej krawędzi jak bud. przy ul. Algie-

rskiej 7; ● geometria dachu: dach płaski 

  

481 RAA-I-

8920/7331/320/08/70/dz.1077/6/RS 

2008.12.11 

przebudowa i rozbudowa istn. 

automatycznej myjni samocho-

dowej z miejscami postojowymi  

Zbigniew Witkowski 

„Mr. Clean”  

Myjnia Samochodowa 

Gdynia 

KM 58, dz.1077/6 

ul. Śląska 49 

dla infrastruktury; 

dz.1378/7 

● linia zabudowy - przedłużenie istn., 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;  

● szer. elew. front.21m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.3,8m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

482 RAA-II-

11202/7331/417/08/1034/dz.10/5/ES 

2008.12.11 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, parterowego z 

poddaszem nieużytkowym oraz 

garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI, dz.10/5 

ul. Łanowa 

dla infrastruktury: 

10/15, 10/23, 10/24 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej ul. Łanowej., wg zał. graf.;  

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

10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 

4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równo-

legła do frontu dz.; 

  

483 RAA-I-187/7331/9/08/7/17/DW 

2008.12.12 

zm. spos. użytk. i przebudowa 

lokali mieszk. w bud.wielorodzi- 

nnym z usługami na biurowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 54 dz.1277/423 

1280/424 

ul. Starowiejska 17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

484 RAA-I-10909/7331/382/08/20/13/DW 

2008.12.12 

dobudowa szybu dźwigowego 

do budynku wielorodzinnego 

Zarząd Wspólnoty  

Mieszkaniowej budynku przy 

ul. Świętojańskiej 13  

KM 54 dz.1047/264 

ul. Świętojańska 13 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 

bez zmian; ● wskaźnik p.z.- ze względu 

na nieznaczny przyrost nie ustala się;  
● wys. górnej krawędzi ~15,5m (jak we 

wniosku), nie więcej niż rzędna okapu 

tj.17,8m; ● geometria dachu płaski lub 

stromy w nawiązaniu do istniejącego; 

  

485 RAA-II-

6907/7331/132/08/832/7,7A,7B,7C/RS 

2008.12.12 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

 

KM 81, dz.851/345, 

852/345, 853/345, 

854/345; ul. Wierz-

bowa 7,7A,7B,7C 

dla infrastruktury: 

dz.346, 355 

● linia zabudowy istn., 5m od granicy 

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

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

górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria 

dachu: czterospadowy, kąt nachylenia 

ok.33°, wys. gł. kalenicy wynikowa; 

  

486 RAA-II-7892/7331/339/08/986/46A/MP 

2008.12.12 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (w tym poddasze użytk.) z 

garażem wbudowanym przy gra-

Osoba fizyczna 

 

KM 8 WK 

dz.244/21; ul. 

Nałkowskiej 46A 

dla infrastruktury: 

dz.149/22 

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

● wskaźnik p.z.0,20;  

● szer. elew. front. 10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 5m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
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nicy z dz.245/21 nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do frontu dz.) do 8m; 

487 RAA-I-2184/7331/82/08/2/2/ASS 

2008.12.16 

zm. sposobu użytkowania  bud. 

o funkcji mieszkaniowo-usługo-

wej na usługowo-biurową;  zabu 

dowa wnęki od strony podwórza 

(winda oraz klatka schodowa)  

Projekt 7 Sp. z o.o.  

w Gdańsku, reprezentowana 

przez: Jacek Droszcz 

KM 54, dz.92 

ul. Jana z Kolna 2  

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

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  

● wskaźnik p.z.0,40; ● geometria dachu 

płaski lub stromy o nachyleniu jak istn.; 

  

488 RAA-I-7858/7331/297/08/504/59/MZ 

2008.12.16 

rozbudowa bud. magazynowo-

biurowego 

„MARGOT” 

Małgorzata Doan 

Gdynia 

KM 2, dz.115/5, 

117/5 

ul. Hutnicza 59 

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

● wskaźnik p.z.0,48; ● szer. elew. front. 

40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

ok.7,5m (cz. biurowa), ok.5,5m (cz. ma-

gazynowa); ● geometria dachu: płaski; 

  

489 RAA-II-8997/7331/437/07/1081/27/WGN 

2008.12.16 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
piwnicznych budynku na biuro 

Osoba fizyczna 

 

KM 94, dz.284/2 

ul. Grodnieńska 27 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

490 RAA-I-

9432/7331/349/08/686/dz.279/11/RS 

2008.12.17 

budowa samoobsługowej myjni 

4-stanowiskowej, bezdotykowej 

wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 12, dz.279/11 i 

cz.349/11; ul. 

Kcyńska; dla infra-

struktury: 108/8, 

192/11, 277/11 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Kcyńskiej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,28; ● szer. elew. front.24m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

491 RAA-II-13522/7331/624/07/968/11/MP 

2008.12.18 

zm.sposobu użytk. i przebudowa 

parteru bud. wielorodzinnego na 

cel przedszkola 

Osoba fizyczna 

 

KM 10 WK 

dz.207/2 

ul. Brzechwy 11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

492 RAA-II-11987/7331/434/08/408/142d/KR 

2008.12.18 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 3-kondygnacy-

jnego z wbudowanym garażem 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI 

dz.458/2; ul. Chwa-

rznieńska 142d 

dla infrastruktury: 

dz.458/1 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-

czającej drogi dojazdowej, wg zał. graf.; 

● wskaźnik p.z.0,28;  

● szer. elew. front. 12m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 10m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

493 RAA-I-12538/7331/545/06/6/4/JM 

2008.12.19 

budowa budynku usługowo-biu- 

rowego z podziemnym garażem 

i infrastrukturą  

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz.651/90 

ul. Wójta Radtkego 

4; dla infrastruktury 

KM 55: dz.289, 290 

1037/286 

● linia zabudowy obowiązująca istn., 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,75; 

● szer. elew. front.18m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi ok.25m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

494 RAA-I-8826/7331/317/08/70/55/HNB 

2008.12.19 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
niemieszkalnych w bud. wieloro 

dzinnym na cele mieszkalne (do-

łączenie do lokalu nr 9) 

Osoba fizyczna 

 

KM 58, dz.954/14 

ul. Śląska 55 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 

w ustawie 

  

495 RAA-I-

10424/7331/364/08/295/dz.21/1/EM 

2008.12.19 

przebudowa nawierzchni Nab-

rzeża Polskiego (odc. ok.100m) 

pod stanowiska do przeładunku  

generatorów 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A. reprezentowany 

przez: Piotr Cieślak 

KM 120, dz.21/1 

ul. Polska 

nie analizowano cech zabudowy i  

zagospodarowania terenu z uwagi na 

charakter inwestycji 

  

496 RAA-I-4455/7331/180/08/708/dz.404/EM 

2008.12.22 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 5- i 12-kondy-

Osoba fizyczna 

 

KM 46, dz.404 

ul. Benisławskiego 

● linia zabudowy wg zał.graf. (koniecz-

ność zachowania osi kompozycyjnych); 
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gnacyjnego z garażem podziem-

nym i infrastrukturą 
dla infrastruktury: 

dz.354/4, 403 

● wskaźnik p.z.0,47;  

● szer. elew. front. 48m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi 16,5m (cz.5-ko-

ndygnacyjna);37,5m (cz.12-kond.);  

● geometria dachu: dach płaski; 

497 RAA-II-7601/7331/380/07/836/6/WGN 

2008.12.22 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego o łazienkę 
Osoba fizyczna 

 

KM 81, dz.61 

ul. Jodłowa 6 

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

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,35; ● wys. 

górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

498 RAA-II-9808/7331/519/07/933/6/WGN 

2008.12.22 

zabudowa tarasu bud. mieszk. 

jednorodzinnego (powiększenie 

pow. mieszkalnej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 80, dz.600/382 

ul. Cyprysowa 6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

499 RAA-II-964/7331/46/08/992/dz.118/8/MP 

2008.12.22 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego o wys. od 5 do 

9 kondygnacji wraz z garażem 

podziemnym, lok. usługowymi i 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 8 WK, dz. 

118/8,121/9,122/10 

ul. Buraczana 

dla infrastruktury: 

dz.123/10 

● linia zabudowy 15m od krawędzi jez-

dni ul. Buraczanej wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,31 (z wyłączeniem 

boiska);  

● szer. elew. front. 44m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi max.131,2mnpm;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

500 RAA-I-8731/7331/348/07/743/3/HNB 

2008.12.23 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o przedsionek 

od strony ogrodu i garażu w kie-

runku zach. 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.162 

ul. Biała 3 

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

bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,36; ● wys. 

górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

501 RAA-II-12187/7331/571/07/939/35/WGN 

2008.12.23 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75, dz.268/26 

ul. Szturmanów 35 

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

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

12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi -

jak istniejąca; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

502 RAA-I-10991/7331/380/08/603/40/OS 

2008.12.29 

nadbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego o poddasze 

nieużytkowe 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.338/3, 

339/5, 341/5 

ul. Demptowska 40 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.9,7m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

503 RAA-I-12728/7331/419/08/609/38/LK 

2008.12.29 

rozbiórka cz. bud. garażowego, 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 21, dz.23/8 

ul. Rybińskiego 38 

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

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

bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 

10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

504 RAA-I-2548/7331/89/08/44/8/RS 

2008.12.30 

rozbudowa budynku mieszk. 

wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 53, dz.298 

ul. Słupecka 8 

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

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

15,6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi -

jak istniejąca; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

505 RAA-I-6165/7331/271/08/685/15/RS 

2008.12.30 

rozbudowa i nadbudowa bud. 

mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM13, dz.589/126 

ul. Szubińska 15 

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

● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 
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bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 

10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 

kąt nachylenia ok.23°, wys. gł. kalenicy 

wynikowa; 

506 RAA-I-6476/7331/273/08/524/23b,23c/RS 

2008.12.30 

nadbudowa budynku usługowe-

go o część mieszkalną; budowa 

schodów zewn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 20, dz.397/7, 

525/7, 426/7, 427/7, 

428/7, 773/8, 774/8 

ul. Raduńska 23b, c  

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

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

bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi do 8,25m;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

507 RAA-II-5980/7331/237/08/870/17/RS 

2008.12.30 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego (segment zab. 

bliźniaczej z dz.471/125) wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.767/124 

ul. Rybnicka 17 

dla infrastruktury: 

dz.138 

● linia zabudowy obowiązująca ok.8,5 

m od granicy dz., wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,31;  

● szer. elew. front.10m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi do 6,8m;  

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.31°, wys. gł. kalenicy 

(równoległa do ul. Rybnickiej) ok.9,3m; 

  

508 RAA-I-

10295/7331/414/07/483/28,28A/HNB 

2008.12.31 

nadbudowa 2 segmentów miesz-

kalnych jednorodzinnych w zab. 

bliźniaczej o poddasze użytk. w 

celu uzyskania dod. powierzchni 

mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 7 PG 

dz.820/1, 820/2 

ul.Rtęciowa 28,28A 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front. - bez zmian;  

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  

● geometria dachu: dwu- lub wielospa-

dowy, kąt nachylenia ok.33°, wys. gł. 

kalenicy (równoległa do ul. Rtęciowej) 

ok.11m; 

  

509 RAA-I-318/7331/8/08/147/2/DW 

2008.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.311/43 

ul. Zakopiańska 2B 

● linia zabudowy obowiązująca ok. 

21,5m od granicy dz. z ul. Zakopiańską, 
15m dla kondygnacji piwnicznej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30;  

● szer. elew. front. ok.8m;  

● wys. górnej krawędzi ok.16m (od ul. 

Zakopiańskiej) - w nawiązaniu do istn.;  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

510 RAA-I-1514/7331/47/08/681/ 

dz.616/85,618/85/MZ 

2008.12.31 

budowa hali magazynowej z 

częścią socjalną 
„Rejs” Sp. z o.o. 

Rypin, 

KM 14, dz.616/85, 

618/85; ul. Północna  

dla infrastruktury: 

247/1,409/1,456/4 (częś-
ciowo), 458/1, 504/85 

● linia zabudowy 12m od linii rozgrani-

czającej ul. Północnej, wg zał. graf.;  

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

18,4m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 

8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

511 RAA-I-

4114/7331/173/08/1177/dz.108/3/MZ 

2008.12.31 

budowa hali magazynowej (uzu-

pełnienie zab. produkcyjnej 

„Energomontaż-Północ-

Gdynia” Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 5, dz.108/3 

ul. Handlowa 19 

● linia zabudowy 6m od krawędzi wew. 

drogi dojazdowej, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front.50m ± 20%;  

● wys. górnej krawędzi ok.7m;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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512 RAA-I-4664/7331/203/08/739/12/EM 

2008.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + pod-

dasze mieszk.) z przyłączami 

Osoba fizyczna 

 

KM 45, dz.278/54 

ul.Żółkiewskiego 12 

dla infrastruktury: 

dz.662/54, 664/54 

● linia zabudowy 6 m od płd.-zach., 6m 

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

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

11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 4m 

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

topadła lub równoległa do frontu dz.) 

9m; 

  

513 RAA-I-5850/7331/230/08/133/14a/DW 

2008.12.31 

nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 57, dz.318/285 

ul. Tatrzańska 14a 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz 

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

górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°-

45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do 

frontu dz.) ok.12m; 

  

514 RAA-II-4392/7331/184/08/871/21/MP 

2008.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy granicy z 

dz.606/45 wraz infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.604/44 

ul. Inżynierska 21 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

granicy dz. z pasem drogowym ul. Inży-

nierskiej, tylna l. zabudowy 8m od linii 

rozgraniczającej Drogi Czerwonej, wg 

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

elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.10,6m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

515 RAA-II-

7012/7331/290/08/986/dz.60/21/MP 

2008.12.31 

rozbiórka bud. gospodarczego, 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (parter + pod-

dasze użytk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 8 WK,dz.60/21 

ul. Nałkowskiej 34 

dla infrastruktury: 

200/22 

● linia zabudowy 18m od granicy dz. z 

pasem drogowym ul. Nałkowskiej, wg 

zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. 

elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej 

krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 

dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. 

kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

516 RAA-II-

7914/7331/317/08/1067/dz.383/324/MP 

2008.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 

w zab. bliźniaczej na granicy 

dz.382/324, 2-kondygnacyjnego 

(w tym poddasze użytkowe) z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK 

dz.383/324 

ul. Koperkowa 

dla infrastruktury: 

dz.360/324 

● linia zabudowy (w tym od granicy la-

su) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33;  

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

górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-

chu: dwuspadowy - w nawiązaniu do 

bud. na dz.358/324; 

  

 

 

 


