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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 2007  
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-
2843/7331/127/06/899/dz.136/45/MP 
2007.01.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.567/45 
ul. Sochaczewska 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
pasem drogowym ul. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%;● wys. górnej krawę-
dzi ok.6m ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 
równoległa do ulicy;  

  

2 RAA-II-
9950/7331/458/06/959/dz.362/32/MP 
2007.01.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednodzinnego (parter + podda-
sze użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 WK 
dz.362/32, 363/32 
ul. Źródło Marii 20 
dla infrastruktury: 
dz.419/45 

● linia zabudowy 10m od granicy dz. z 
pasem drogowym,wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,10; ● szer.elew. front.12m 
± 20%;● wys. górnej krawędzi ok.4,5m 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 
do ulicy;  

  

3 RAA-I-6265/7331/310/06/22/22/AM 
2007.01.04 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zab. pierzejowej z usłu-
gami bankowo-handlowymi w 
parterze, garażem podziemnym i 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.189, 
1116/170 
ul. Waszyngtona 22 
dla infrastruktury: 
dz.187, 188 

● linia zabudowy istn.wzdłuż ul. Waszy 
ngtona: 6m od krawędzi jezdni ul. Św. 
Wojciecha , wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,37; ● szer. elew. front.20m ± 20% 
(ul. Waszyngtona), 40m ± 20% (ul. Św. 
Wojciecha); ● wys. górnej krawędzi ok. 
31m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

4 RAA-II-10213/7331/467/06/980/68/AS 
2007.01.04 

rozbudowa salonu samochodo-
wego o zaplecze przygotowania 
pojazdów do sprzedaży  

Auto-Gosk Sp. j. 
Danuta i Andrzej Gosk  

KM 24 WK, 
dz.134/11, 139/11, 
140/11, 141/13, 
142/13; 
ul. Chwaszczyńska  

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
nie określa się (rozbudowa w głębi dz.);  
● wskaźnik p.z. do 0,51; ● wys. górnej 
krawędzi do 8m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

5 RAA-II-11012/7331/537/06/884/17/GL 
2007.01.04 

nadbudowa cz. parterowej budy-
nku mieszkalnego jednorodzin-
nego o 1 kondygnację (przezna-
czenie: garaż i usługi nieuciążli- 
we 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.100/2 
ul. Witolda 17 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 
bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej 
krawędzi do 4m od poz. stropu przyzie-
mia; ● geometria dachu: dach płaski;  
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6 RAA-II-12663/7331/611/06/320/10/GZ 
2007.01.04 

rozbiórka istn. budynku i budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi 
nnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.30/12 
ul.Stoczniowców 10 
dla infrastruktury: 
dz.143/12 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

7 RAA-II-8875/7331/403/06/876/5A/KL 
2007.01.05 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego w zabudowie bli-
źniaczej z przeznaczeniem na 
samodzielny lokal mieszkalny; 
rozbudowa o klatkę schodową w 
elewacji frontowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.631/1 
ul. Oficerska 5A 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,23 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi do 11,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

8 RAA-II-8876/7331/404/06/876/5/KL 
2007.01.05 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabu-
dowie bliźniaczej z przeznacze-
niem na samodzielny lokal mie-
szkalny oraz rozbudowa o klatkę 
schodową w elewacji frontowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.630/1 
ul. Oficerska 5 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,23 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi do 11,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

9 RAA-II-11267/7331/548/06/1141/36/MM 
2007.01.05 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytk.) w zab. 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.233/56 
ul. Szwoleżerów 36 
dla infrastruktury: 
dz.238/56 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.14,5m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 9m;  

  

10 RAA-II-11268/7331/549/06/1141/36/MM 
2007.01.05 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytkowe) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.233/56 
ul. Szwoleżerów 36 
dla infrastruktury: 
dz.238/56 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.14,5m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 9m;  

  

11 RAA-I-
8821/7331/399/06/555/dz.298/133/LK 
2007.01.08 

budowa 3 budynków mieszk. 
wielorodzinnych 6-kondygnacy-
jnych (w tym poddasza użytko-
we) z garażami podziemnymi i 
infrastrukturą 

SEMEKO Sp. z o.o. 
 

KM 27, dz.298/133 
ul. Dembińskiego 
dla infrastruktury: 
dz.144/60, 430/169, 
432/59, 434/133, 
436/140, 437/139, 
438/139,780/59, 
806/59, 843/169 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czających ul. Dembińskiego, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,28;  
● szer. elew. front.50m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.16m;  
● geometria dachów: wielospadowe, kąt 
nachylenia 30°i 40°, wys. gł. kalenic 
(równoległe do frontu dz.) ok.20m;  

  

12 RAA-II-11559/7331/546/06/ 
/1178/dz.433/34,435/34/GL 
2007.01.08 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.433/34, 435/34 
ul. W. Szefki 
dla infrastruktury: 
401/286, 403/286 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,35;  
● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) do 10m; 
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13 RAA-II-12188/7331/580/06/420/16/ES 
2007.01.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
rozbiórka budynku i cz. garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 
dz.549/222,550/222 
ul. Pasieczna 16  

● linia zabudowy wg zał. graf.;● wskaź-
nik p.z.0,26; ● szer. el.. front.9 lub 10m; 
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, nachylenie 
40°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.;  

  

14 RAA-I-
12832/7331/547/06/751/dz.557/161/EM 
2007.01.10 

budowa pawilonu handlowego 
typu „RUCH” o pow. zabudowy 
ok.10m2 z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 31 
dz.127/79, 557/161; 
ul. Unruga 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. 
elew. front.ok.4m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.3m; ● geometria dachu: płaski;  

  

15 RAA-II-12102/7331/602/06/880/51/GL 
2007.01.11 

rozbudowa bud. gospodarczego 
przy granicy z dz. sąsiednią, za-
budowa werandy budynku mie-
szkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.110/2 
ul. Olgierda 51 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,54; ● szer. elew. 
front. nie ustala się (bez zmian); ● wys. 
górnej krawędzi do 3m; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

  

16 RAA-I-
7070/7331/305/06/293/dz.7/2,18/2/HNB 
2007.01.12 

budowa pompowni ppoż. ochro-
ny stanowiska przeładunkowego 
przy Pirsie Południowym z linią 
kablową SN i przyłączami 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
 

KM 132 
dz.7/2, 18/2: 
Nabrzeże Duńskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

17 RAA-II-12403/7331/606/06/980/194c/RS 
2007.01.12 

rozbudowa budynku produkcyj-
no-magazynowego o budynek 
gospodarczy 

P&M SYSTEM, M. Kwiatek 
i P. Potocki Sp.j., Gdynia 
 

KM 3 Chwaszczyno 
dz.143/7; dla infra-
stuktury: dz.143/11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

18 RAA-II-12986/7331/622/06/1026/19/MM 
2007.01.15 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.227/56 
ul. Grenadierów 19 
dla infrastruktury: 
dz.237/56, 445/56 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. 
front.13m ± 20% ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica 
równoległa do frontu dz.;  

  

19 RAA-I-4126/7331/408/06/603/9/LK 
2007.01.16 

rozbudowa bud.mieszk. jednoro-
dzinnego od str.wsch.; nadbudo-
wa (podwyższenie strychu i zm. 
spos. użytk. na cele mieszkalne); 
rozbiórka bud. gospodarczych  

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.56/15 
ul. Demptowska 9 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.ok.0,20;● szer. elew. front.10m 
± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; 
●geometria dachu: dwuspadowy, kąt na 
chylenia 35°, wys. gł. kalenicy  (równo-
legła do frontu dz) ok.11,5.;  

  

20 RAA-II-12037/7331/575/06/311/36/GZ 
2007.01.17 

rozbiórka istniejącego budynku, 
budowa budynku - siedziby  
Inspektoratu PZU z garażem po-
dziemnym i infrastrukturą   

PZU S.A. Oddział Okręgowy 
w Gdańsku 
 

KM 63 
dz.516/40, 517/49 
ul. Kopernika 36 
dla infrastruktury: 
48, 298/18, 362/93 

● linia zabudowy jako przedłużenie linii 
ul. Kopernika i Legionów; 6m od krawę 
dzi jezdni ul. Narutowicza, wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 
48m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

21 RAA-II-12667/7331/600/06/1037/1/GZ 
2007.01.17 

rozbudowa istniejącego budynku 
lecznicy zwierząt 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.36, 21/9, 21/13 
ul. Apisa 1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 
nie analizowano (bez zmian); ● wys.gó-
rnej krawędzi 3,3m; ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia 39°; 
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22 RAA-II-12660/7331/607/06/1077/16/RS 
2007.01.17 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej na granicy z dz.254  
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, dz.253 
ul. Rumiankowa 16 
dla infrastruktury: 
dz.261 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. 
front.9m ± 20% ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. kale-
nicy (równoległa do fr. dz.) do 10,5m;  

  

23 RAA-I-8706/7331/357/06/702/dz.639/EM 
2007.01.18 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych 5-ko 
ndygnacyjnych z przyłączami 

Wojskowa Agencja Mieszka-
niowa Oddział Regionalny w 
Gdyni,  

KM 45, dz.639 
ul. Bosmańska 

● linia zabudowy - nie ustala się (zabu-
dowa w głębi dz.), konieczność zacho-
wania osi kompozycyjnych; ● wskaź-
nik p.z.0,22; ● szer. elew. front. ok.49m 
● wys. górnej krawędzi ok.16m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

24 RAA-I-
12162/7331/517/06/1028/dz.56/3/ASS 
2007.01.18 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 36, dz.56/3 
ul. Rybaków 
dla infrastruktury: 
dz.80/3 
 

● linia zabudowy 10m od granicy dz. z 
pasem drogowym, wg zał. graf. ● wska-
źnik p.z.~0,24; ● szer. elew.front.16m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, na-
chylenie ~30°,wys. gł. kalenicy (równo-
legła lub prostopadła do fr. dz.) do 10m;  

  

25 RAA-I-6146/7331/263/06/1/dz.30/2/EM 
2007.01.19 

budowa pawilonu typu „RUCH” 
o pow. zabudowy ok.12m2 wraz 
z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 126, dz.30/2 
ul. Śmidowicza 

● linia zabudowy 2m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie 
określa się; ● szer. elew. front.ok.4m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

26 RAA-I-6657/7331/282/06/500/65A/MZ 
2007.01.19 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego (częściowo w miejs-
cu rozebranego bud. mieszkalne-
go) z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 PG, dz.95 
ul. Złota 65A 
dla infrastruktury: 
dz.92 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 
dz.● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. 
front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.9,5m  

  

27 RAA-II-6278/7331/297/06/859/107/MP 
2007.01.22 

budowa 2-stanowiskowego gara-
żu przy granicy z dz.41 i 52 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.40 
ul. Sieradzka 107 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,39; ● szer. elew. front. ok. 
7m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

28 RAA-I-10652/7331/433/06/751/39/MZ 
2007.01.23 

budowa kiosku typu „Ruch” (w 
miejscu istniejącego przewidzia-
nego do likwidacji) 

„RUCH” S.A. 
Oddział w Gdańsku 
 

KM 104  
dz.396/324 
ul. Unruga 39 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. - bez 
zmian; ● szer. elew. front.~3m;● wys. 
górnej krawędzi ~3m; ● dach płaski;  

  

29 RAA-II-9030/7331/417/06/966/6/KL 
2007.01.23 

rozbiórka istniejącej zabudowy; 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne  
„TRÓJKA” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 11 WK 
dz.68/10, 69/10, 
82/23, 239/10; 
ul. Myśliwska 6  

● linia zabudowy obligatoryjna, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,34;  
● szer. elew. front. wynikająca z warun-
ków techn.); ● wys. górnej krawędzi : 
ok.144,5mnpm (cz. północna.) i ok. 
147,5mnpm (cz. południowa);  
● geometria dachu: dach płaski;  
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30 RAA-II-11081/7331/503/06/821/28/WGN 
2007.01.23 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 1 kondygnację 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.956/312, 
957/312; ul. Przebe-
ndowskich 28  

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie dotyczy (nadbudowa); ● wskaźnik 
p.z.ok. bez zmian (p.z.nowej kondygna-
cji max.70% w stosunku do drugiej);  
● wys. górnej krawędzi do 11m; ● geo-
metria dachu: płaski lub stromy, kąt na-
chylenia ok.40°;  

  

31 RAA-II- 
12987/7331/625/06/1112/10-12/GZ 
2007.01.23 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi w parterze i infra-
strukturą techn. 

Grzegorz Krychowski 
Autorska Pracownia 
Projektowa K&L, Gdańsk 
 

KM 12 WI 
dz.422/27, 422/29 
ul. Sokoła 10-12 
dla infrastruktury: 
dz.422/16, 451 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.: 
● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica ró-
wnoległa do frontu dz. od ul. Sokoła  

  

32 RAA-II- 
12991/7331/626/06/1112/14-16/GZ 
2007.01.23 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi w parterze i infra-
strukturą techn. 

Grzegorz Krychowski 
Autorska Pracownia 
Projektowa K&L, Gdańsk 
 

KM 12 WI, dz.422/30, 
422/32,422/51,422/54; 
ul. Sokoła 14-16 
ul. Dulina 1-3 
dla infrastruktury: 
dz.422/16, 451 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 
ok.28m; ● wys. górnej krawędzi ~7,5m; 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz. od ul. Sokoła;  

  

33 RAA-I-6901/7331/298/06/1177/3A/HNB 
2007.01.25 

częściowa nadbudowa budynku 
magazynowego cz. zamiennych 
do maszyn budowlanych 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Robert Wesołowski, Gdynia 
 

KM 6, dz.262/3, 
285/3, 305/3 
ul. Handlowa 3A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew.front. bez zmian (nadbudo-
wa); ● wys. górnej krawędzi  ok.8,5m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

34 RAA-I-7639/7331/319/06/600/171C/LK 
2007.01.25 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszkalnego jedno 
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytk.) wraz z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.596/121 
ul. Chylońska 171C 
dla infrastruktury: 
779/89, 807/119, 
808/119 

● linia zabudowy 13m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.● wskaźnik p.z.ok.0,19 
● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria 
dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt na-
chylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (pro-
stopadła do frontu dz.) ok.10m;  

 decyzja wyda-
na w postępo-
waniu odwoła-
wczym 

35 RAA-I-12097/7331/509/06/477/2/MZ 
2007.01.25 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 PG 
dz.170/43, 170/44 
ul. Horyda 2 

● linia zabudowy istn. 5m od płn. grani-
cy dz.; ● wskaźnik p.z.ok.0,49; ● szer. 
elew. front. ok.14m; ● wys. górnej kra-
wędzi ~9m; ● geometria dachu: wielo-
spadowy, nachylenie 30°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ~12m;  

  

36 RAA-II-10943/7331/523/06/314/44/KR 
2007.01.25 

rozbiórka istniejącego budynku; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego 3-kondygnacyjnego 
z garażem w podpiwniczeniu i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.106 
ul. Narutowicza 44 
dla infrastruktury: 
dz.95 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Narutowicza wg zał. graf. ● wska-
źnik p.z.do 0,29 ● szer. elew. front.12m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi 10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

37 RAA-II-12645/7331/621/06/83/4/KR 
2007.01.25 

zm. sposobu użytkowania gab. 
lekarskiego w bud. mieszkalno-
usługowym na lok. mieszkalne 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
im. Cypriana Kamila Norwida 
Gdynia,  

KM 60, dz. 
1417/386, 1518/363 
ul. Nowida 4 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  



 6

38 RAA-I-10439/7331/429/06/290/2/MZ 
2007.01.26 

posadowienie kontenera zasila-
nia gwarantowanego z przewo-
dem enegetycznym i murkiem 
oporowym  

Morski Oddział Straży 
Granicznej reprezentowany 
przez: Agnieszka Burnagiel 
 

KM 114, dz.25/1 
Al. Solidarności 1B 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

39 RAA-I-3231/7331/163/06/773/57/MZ 
2007.01.29 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (skrajny segment 
zabudowy szeregowej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 31, dz.1103, 
1534/4 
ul. Jantarowa 57 

● linia zabudowy istn. dla wiatrołapów i 
garaży (parter), jak ściany frontowe zes-
połu (piętro) ● wskaźnik p.z.ok.0,30;  
● szer. elew. front. ok.9m ± 20%;● wys. 
górnej krawędzi: ~6m str. wsch.), ~9m 
(str. zach.); ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ~10m;  

  

40 RAA-I-11775/7331/504/06/ 
/1092/dz.783/4;947/4/HNB 
2007.01.30 

budowa parterowego pawilonu 
usługowego (o nieuciążliwym 
charakterze)  

Gmina Miasta Gdyni KM 31, dz.783/4, 
947/4 

● linia zabudowy wg zał. graf., ● wska-
źnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. max. 
10m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

41 RAA-II-11617/7331/547/06/948/16/WGN 
2007.01.30 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go z garażem wbudowanym 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.91/42 
ul. Sterników 16 

● linia zabudowy ok.12m od ul. Sterni-
ków (9m dla cz. budynku zagłębionej w 
terenie); 5m od ul. Nawigatorów wg zał. 
graf., ● wskaźnik p.z.ok.0,20; ● szer. el. 
front.9,5m±20% od ul. Sterników),8,5m 
± 20% od ul. Nawigatorów; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.7,5m; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

  

42 RAA-I-11260/7331/467/06/104/31/AW 
2007.01.31 

nadbudowa (podwyższenie) po-
ddasza nieużytkowego budynku 
mieszk. jednorodzinnego w zab. 
bliźniaczej (uzyskanie kondyg-
nacji mieszkalnej)   

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.473/66 
ul. Kołłątaja 31 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew.front. bez zmian (nadbudo- 
wa; ● wys. górnej krawędzi jak w  seg-
mencie bliźniaczym;● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

 

miesiąc : luty 2007 
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 

43 
 

RAA-II-35050/7331/155/06/926/17/KL 
2007.02.01 

rozbiórka istniejącego budynku, 
budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego z garażem 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.222/45 
ul. Kowieńska 17 
dla infrastruktury: 
dz.439/45 

● linia zabudowy 6,5m od krawędzi jez-
dni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,23; ● szer. elew. front. wynikająca z 
warunków technicznych; ● wys. górnej 
krawędzi do 10,5m ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

44 RAA-II-11403/7331/539/06/ 
/1067/dz.1,2,325,249/95/GL 

budowa budynku usługowego 2- 
kondygnacyjnego wraz z infra-

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.1, 2, 
325, 249/95 

● linia zabudowy 5m od granicy pasa 
drogowego ul. Koperkowej; 8m od ul. 
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2007.02.02 strukturą techn. ul. Koperkowa/ róg 
Wiczlińskiej 
dla infrastruktury: 
dz.250/95, 309 

Wiczlińskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,27; ● szer. elew. front.15m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°,wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do ul. Koperkowej) do 10m;  

45 RAA-II-13050/7331/634/06/420/10/ES 
2007.02.02 

rozbudowa i nadbudowa parte-
rowego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.551/223, 
552/223 ul. 
Pasieczna 14 
dla infrastruktury: 
dz.219 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 
9m lub 10m;● wys. górnej krawędzi ok. 
3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy 
kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równo-
legła do frontu dz.;  

  

46 RAA-II-
12968/7331/624/06/1186/dz.186/2/GZ 
2007.02.05 

budowa pięciu 2-kondygnacyj-
nych (parter + poddasze użytk.) 
budynków mieszk. jednorodzin-
nych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI  
dz.186/2 
ul. Kmicica 
dla infrastruktury: 
dz.183 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22 ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m ● geometria dachów: wielospadowe 
kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.8m;  

  

47 RAA-I-1571/7331/91/06/20/18/AM 
2007.02.07 

nadbudowa piętra na budynku 
oficyny z przeznaczeniem na 
funkcję użytkową (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.82 
ul. Świętojańska 18 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
6,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 
  

  

48 RAA-I-9691/7331/385/504/49B/HNB 
2007.02.07 

budowa hali produkcyjno-maga-
zynowej z cz. socjalno-biurową i 
niezbędną infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
HAMAR  Sp.j.  
B. i H. Grzesiak 
Gdynia 

KM 6 
dz.316/3, 319/3 
ul. Hutnicza 49B 
dla infrastruktury: 
141/3, 142/3, 269/3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

49 RAA-I-9692/7331/386/504/49A/HNB 
2007.02.07 

budowa 1-kondygnacyjnej hali 
magazynowo-biurowej wraz z 
infrastrukturą  

MARENGO FASHION Sp.j. 
A. Pusz, K. Cegielski 
Gdynia 
 

KM 6 
dz.317/3, 320/3 
ul. Hutnicza 49A 
dla infrastruktury: 
141/3, 142/3, 269/3 

● linia zabudowy 19m od płn. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,37; ● szer. elew. front.ok.20m (zgod-
nie z warunkami technicznymi); ● wys. 
górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

  

50 RAA-II-13628/7331/647/06/93/9/GZ 
2007.02.07 

rozbudowa garażu B&M Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 60  
dz.1159/404 
ul. Grottgera 9 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 
ok.6m; ● wys. górnej krawędzi i ● geo-
metria dachu: w nawiązaniu do istn.;  

  

51 RAA-II-13881/7331/668/06/1032/12/ES 
2007.02.07 

zabudowa tarasu w poziomie po-
ddasza budynku mieszk. jedno-
rodzinnego i przebudowa części 
dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.56/1 
ul. Afrodyty 12 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
11m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: 
kąt nachylenia ok.30° (jak w cz. istn.);  

  

52 RAA-I-11009/7331/465/06/504/36C/HNB rozbudowa budynku biurowego Krzysztof Wojtyniak KM 14, dz.547/1 ● linia zabudowy 4m od krawędzi jezd-   
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2007.02.08 w celu uzyskania dod. pow. biu-
rowo-magazynowej (mag. win i 
mat. spawalniczych) 

Arkadiusz Kosznik 
POLKAR S.C. 
Gdańsk 

ul. Hutnicza 36C ni wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,25;  
● szer. elew. front. ok.31m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.6m;  

53 RAA-II-11965/7331/567/06/880/100A/RS 
2007.02.08 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego; 
przebudowa dachu garażu z pła-
skiego na stromy 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK,dz.80/51 
137/52, 164/52, 
165/52, 166/52, 
167/52 
ul. Olgierda 100A  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27;  
● szer. elew. front. istniejąca bez zmian; 
● wys. górnej krawędzi do 6m (budy-
nek mieszkalny); do 3m (garaż);  
● geometria dachów (oba budynki): 
dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. 
gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 
do 11m (bud. mieszk.); do 6m (garaż);  

  

54 RAA-II-113/7331/4/07/867/33/RS 
2007.02.08 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.418/105 
ul. Sosnowiecka 33 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front .bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi do 6,6m 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt na 
chylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) do 9,6m; 
  

  

55 RAA-II-795/7331/28/07/1043/8/ES 
2007.02.08 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (w tym klatka 
schodowa), zabudowa tarasu na 
I p., zm. konstrukcji dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.305 
ul. Dionizosa 4 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30;  
● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi bez zmian; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 25°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.;  

  

56 RAA-II-11846/7331/565/06/871/29/RS 
2007.02.09 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z usługami i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.136 
ul. Inżynierska 29 
dla infrastruktury: 
dz.400/50 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Inżynierskiej, 4m od dz. drogowej 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32; 
● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 10m ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

57 RAA-II-12366/7331/603/06/859/69/GL 
2007.02.09 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.143 
ul. Sieradzka 69 
dla infrastruktury: 
KM 77, dz.461/233 
KM 76, dz.562/254 

● linia zabudowy 5m od granicy z pa-
sem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 8m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

58 RAA-II-12367/7331/604/06/859/69/GL 
2007.02.09 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi-
nnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.143 
ul. Sieradzka 69 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 5m od granicy z pa-
sem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 8m 
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KM 77, dz.461/233 
KM 76, dz.562/254 

± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m 
● geometria dachu: dach płaski;  

59 RAA-II-13556/7331/644/06/1039/72/GZ 
2007.02.09 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego ze 
zm. konstrukcji dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.473 
ul. Amona 72 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,42;  
● szer. elew. front. nie analizowano; 
● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-
nie krawędzi budynków sąsiednich;  
● geometria dachu: w nawiązaniu do 
geometrii dachów sąsiednich;  

  

60 RAA-II-14018/7331/670/06/1026/17/MM 
2007.02.09 

budowa 2-kondygnacyjnego (w 
tym poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego wraz z 
infastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.227/56 
ul. Grenadierów 19 
dla infrastruktury: 
237/56 i 445/56 

● linia zabudowy obowiązująca wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,24;  
● szer. elew. front.13m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 8m;  
● geometria dachu: nachylenie 35°, gł. 
kalenica równoległa do fr. dz.;  

  

61 RAA-II-115/7331/5/07/841/41/RS 
2007.02.09 

rozbiórka istn. budynku  
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej na granicy dz.545/13 
z infrastrukturą;  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.544/13 
ul. Limbowa 41 
dla infrastruktury: 
dz.14 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 
zał. graf.● wskaźnik p.z. do 0,36;  
● szer. elew. front.9m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 6,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ~40°, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) do 10m; 
 

  

62 RAA-II-116/7331/6/07/841/41a/RS 
2007.02.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej na granicy dz.544/13 
z infrastrukturą oraz rozbudowa 
bud. gospodarczego (adaptacja 
na garaż) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.545/13 
ul. Limbowa 41a 
dla infrastruktury: 
dz.14 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,36;  
● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) do 10m;  

  

63 RAA-II-153/7331/12/07/1011/23/ES 
2007.02.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami (f. 
uzupełniająca), parkingiem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

BUDOWA DOMÓW 
I WILLI BUDOM 
Roman Boike 
Gdynia 

KM 70, dz.216/18, 
217/18, cz.569/35 
ul. Korczaka 23 
dla infrastruktury: 
dz.225/18 

● linia zabudowy istniejąca, 5m od linii 
rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,27;  
● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°,wys. gł. kalenicy (równo 
legła do frontu dz.) - przedłużenie kale-
nicy na dz.215/18;  
 

  

64 RAA-I-8711/7331/362/06/20/44/JM 
2007.02.15 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w bud. wielorodzinnym 
z usługami na usługowy (biuro) 

P.P. Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej w Warszawie 
Oddział w Gdyni 
 

KM 55, dz.251 
ul. Świętojańska 44 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 
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65 RAA-I-12378/7331/604/06/103/35/LK 
2007.02.15 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z garażem podziemnym i 
towarzyszącymi usługami hand-
lu w kondygnacji przyziemia 
oraz infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.36 
ul. Kapitańska 35 
dla infrastruktury: 
dz.35, 221/43 

● linia zabudowy ok.9m od krawędzi 
jezdni ul. Kapitańskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. 
front.32m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.16,5m w stosunku do rzędnej ul.; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

66 RAA-I-8434/7331/351/06/158/9/AM 
2007.02.16 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (pow. ok.40m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.174 
ul. Kwidzyńska 9 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.● wskaźnik p.z.ok.0,30; 
● szer. elew. front. ok.7,5m; ● wys. gó-
rnej krawędzi ~6m; ● geometria dachu 
w nawiązaniu do cz. istniejącej;  

  

67 RAA-II-13768/7331/652/06/414/3B/GZ 
2007.02.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zab. bliźnia-
czej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.208/51 
ul. Długa 3B 
dla infrastruktury: 
dz.43, 171/33 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,35;  
● szer. elew. front. 8,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30° lub 35°, gł. kalenica 
równoległa do frontu dz.;  

  

68 RAA-II-273/7331/17/07/1042/5/GZ 
2007.02.16 

rozbudowa werandy w poziomie 
II kondygnacji budynku mieszk. 
jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.298/5, 299 
ul. Bachusa 5 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24;  
● szer. elew. front. oraz ● geometria da-
chu: nie analizowano (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 
krawędzi cz. istniejącej budynku; 

  

69 RAA-I-11646/7331/500/06/728/40/EM 
2007.02.19 

rozbiórka istn. baraków, budowa 
5-kondygnacyjnego bud. miesz-
kalnego wielorodzinnego z gara-
żem podziemnym i przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 43 
dz.116/67, 119/67 
ul. Dickmana 40 
dla infrastruktury: 
dz.71, 72 

● linia zabudowy - nie wyznacza się 
(konieczność zachowania osi kompozy-
cyjnych wg zał. graf.);  
● wskaźnik p.z. 0,25;  
● szer. elew. front. ok. 40m dla modułu 
powtarzalnego, podkreślonego ryzali-
tem; łączna szer. budynku 120m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.16m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

70 RAA-II-11409/7331/529/06/909/1/AS 
2007.02.19 

nadbudowa parterowego budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego o 1 
kondygnację ze zm. stropodachu 
na dach dwuspadowy, rozbudo-
wa o klatkę schodową 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.447/232 
ul. Wieluńska 1 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Wieluńskiej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.do 0,20;  
● szer. elew.front.11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do ok. 7,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45°,wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) do 12m;  

  

71 RAA-I-
7596/7331/440/06/546/dz.175/84/LK 
2007.02.20 

budowa 6 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych, 2-kondygnacyj-
nych (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz. 175/84, 
582/86, 588/87, 
637/84, cz.672/85 

● linia zabudowy 6m od linii rograni-
czających proj. dróg wew., wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z.ok.0,25;  
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z garażami wbudowanymi oraz 
infrastrukturą 

ul. Leszczynki 
dla infrastruktury: 
583/86, 597/88, 
602/85, 603/85 

● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ~4,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°,wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.8m;  

72 RAA-II-470/7331/24/07/1058/5A/ES 
2007.02.20 

zm. sposobu użytk. pom. gospo-
darczych na parterze bud. gosp.-
mieszkalnego na lok.mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.498/5 
ul. Prostokątna 5A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

73 RAA-I-
5664/7331/369/06/738/dz.183/132/MZ 
2007.02.21 

rozbiórka bud. gospodarczego, 
budowa wolnostojącego budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 41, dz.9/8 
KM 44, dz.183/132 
ul. Jana z Tarnowa/ 
Dickmana 
dla infrastruktury: 
KM 41, dz.81/8 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,21; 
● szer. elew. front. ok.12m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia 45°,wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.9m;  

  

74 RAA-II-
8107/7331/387/06/959/dz.250/27/MP 
2007.02.21 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.250/27, 251/27 
ul. Źródło Marii 
dla infrastruktury: 
dz.125/27, 218/28 

● linia zabudowy 5m od granicy pasa 
drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,325; ● szer. elew. front. do 
15m, bocznej do 10m; ● wys. górnej 
krawędzi do 5,5m od naturalnej rzędnej 
terenu; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica ró-
wnoległa do frontu dz.;  
 

  

75 RAA-II-
12372/7331/578/06/408/dz.398/16/GZ 
2007.02.22 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.398/15, 398/16 
ul. Chwarznieńska 
dla infrastruktury: 
dz.398/7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,06; ● szer. elew. 
front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: wielospa 
dowy, kąt nachylenia ok.37°,wys. gł. ka 
lenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m 

  

76 RAA-II-
10594/7331/483/06/1000/dz.667/5/GZ 
2007.02.23 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem wbu 
dowanym i infrastrukturą 

„ORENDA” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 75, dz.667/5 
ul. Kombatantów 
dla infrastruktury; 
dz.733/5 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. 
front.ok.45m; ● wys. górnej krawędzi 
~13m (cz.4-kond.), ~10m (cz.3-kond.); 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

77 RAA-II-
10762/7331/490/06/1000/dz.667/5/GZ 
2007.02.22 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej z 
garażami i infrastrukturą 

„ORENDA” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 75, dz.667/5 
ul. Kombatantów 
dla infrastruktury; 
dz.733/5 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. 
front.ok.8m (segmenty środkowe), 9m 
(skrajne); ● wys. górnej krawędzi ~7m; 
● geometria dachu: dach dwuspadowy, 
kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równo-
legła do zach. granicy dz.;  
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78 RAA-II-
12104/7331/585/06/980/dz.156/15/MP 
2007.02.23 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku biurowego, budynku labo 
ratorium chem.i mikrobiologicz-
nego z cz. socjalną oraz magazy-
nu wysokiego składowania wraz 
z infrastrukturą 

J.S.HAMILTON POLAND 
LTD Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 3 Chwaszczyno 
dz.156/2 oraz  
cz. 156/13 i 156/15 
ul. Chwaszczyńska 
dla infrastruktury: 
156/7, 156/8, 157/1, 
157/3, 158/24, 158/24 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,44; ● szer. el. front.38m ± 
20% (budynek biurowy, laboratorium);  
● wys. górnej krawędzi ok.8m (bud. biu 
rowy, laboratorium), ok.10m (magazyn) 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

79 RAA-II-1026/7331/49/07/382/6A/MP 
2007.02.23 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
pom. usługowego (sklep spoży-
wczy) w budynku mieszk. wielo 
rodzinnym na lok. mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK, dz.516 
ul. Kolendrowa 4 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

80 RAA-I-6716/7331/287/06/477/32/MZ 
2007.02.26 

budowa tymczasowego pawilo-
nu handlowego (gab. odnowy 
biologicznej) z przyłączami 
infrastruktury  

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  
im. Komuny Paryskiej 
Gdynia 

KM 14 PG, dz. 
170/94: ul. Horyda 
dla infrastruktury: 
166/10,169/14, 
170/71 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. 
elew. front.ok.7m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.2,15m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. 
gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 
ok.3,5m; 

  

81 RAA-I-9892/7331/401/06/606/14/LK 
2007.02.26 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego 2-kondygnacyjnego 
(parter + poddasze użytk.) wraz 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.122/8 
ul.Gulgowskiego 14 
dla infrastruktury: 
dz.140/8, 390/8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m;● geometria dachu: wielospadowy 
kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.8m; 

  

82 RAA-I-
10231/7331/416/06/604/dz.672/3/LK 
2007.02.26 

budowa trzech budynków miesz 
kalnych wielorodzinnych: dwa 
4-kondygnacyjne z dachami pła-
skimi, jeden 3 i 4 kondygnacyj-
ny (w tym poddasza użytkowe) 
z garażami wbudowanymi oraz 
infrastrukturą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ZAGÓRZE” 
Gdynia 

KM 21, dz.672/3 
ul. Skarbka 
dla infrastruktury: 
dz.592/3 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. 
front. 75m ± 20% (dla równoległych do 
frontu dz.), 10m ± 20% (dla prostopad-
łych do frontu dz.); ● wys. górnej kra-
wędzi: ~8,5m (3 kond.), ~11,5m (4-ko-
nd. w tym poddasza), ~14,5m (4 kond., 
dach płaski);  
● geometria dachu: płaskie lub wielospa 
dowe: kąt nachylenia ~35°, wys. gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) ~14,5m; 

  

83 RAA-II-
13790/7331/660./06/1067/47A/GL 
2007.02.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie  
bliźniaczej (2 segmenty) wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK 
dz.359/324 
ul. Koperkowa 47A 
dla infrastruktury: 
162, 309, 310, 
342/155, 360/324 

● linia zabudowy istniejąca (nieprzekra- 
czana, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,31; ● szer. elew. front.18m (9m dla 1 
segmentu) ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do ~4m; ● geometria dachu: dwuspa 
dowy, kąt nachylenia 40° do 45°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do istniejącego 
budynku sąsiedniego) do 9m; 
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84 RAA-I-
10520/7331/432/06/701/232c/HNB 
2007.02.27 

budowa bud. inwentarskiego 
(parter + poddasze) o pow. zab. 
ok.260m2 w ramach zabudowy 
zagrodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 33, dz.101/21 
ul. Płka Dąbka 232c 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.4 ustawy) 

  

85 RAA-I-13995/7331/605/06/219/2/AW 
2007.02.27 

budowa 2 bud. mieszkalnych 
wielorodzinnych z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

WASKO  
Piotr Dawidowski 
Rumia 

KM 51, dz.112, 113 
ul. Falista 2 
dla infrastruktury: 
172/102, 450/96, 
451/96 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23 
(dla każdej dz.); ● szer. elew. front.15m 
● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

86 RAA-II-4137/7331/184/06/937/2A/KR 
2007.02.27 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego, parterowego z podda-
szem użytkowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.501/146, 
502/146; ul. Ks. 
Zawackiego 2A 

● linia zabudowy 10m od granicy dz. z 
ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; 
● szer. el. front.13m ± 20%; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. 
kalenica prostopadła do ul.; wymagania 
konserwatorskie: max. wym. rzutu 12x8 
m, usytuowanie przy wsch. granicy dz.; 

  

87 RAA-II-
11375/7331/519/06/859/17,19/MP 
2007.02.27 

podwyższenie nieużytk. strychu 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go do wys. pom. mieszkalnego, 
rozbiórka bud. gospodarczego i 
budowa garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.145 
ul.Sieradzka 17 i 19 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,25; ● szer. elew.front.15m 
±20% ● wys. górnej krawędzi do 6,5m 
(garaż do 3,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski (oba budynki);  

  

88 RAA-II-12295/7331/593/06/411/12/KR 
2007.02.27 

zm. sposobu użytk. lok. użytko-
wego na parterze bud. mieszkal-
no-usługowego na mieszkania 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.379/121 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 12 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

89 RAA-II-
1599/7331/86/07/1220/dz.173/MM 
2007.02.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.173 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,15; ● szer. elew. front.12m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ~3,5m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równo-
legła do frontu dz.; 

  

 

 
miesiąc : marzec 2007 

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 

90 
 

RAA-II-
12588/7331/598/06/1031/dz.25/19/KR 
2007.03.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2 kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 43 WI 
dz.25/18, 25/19 
ul. Sucha 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 21m od granicy dz. 
25/18,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,04 
● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.4,5m; ● geometria 
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KM 44 WI, dz.34 dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 
45°, gł. kalenica w osi płn-płd;  

91 RAA-II-12843/7331/619/06/1034/26/KR 
2007.03.01 

rozbiórka istn. budynków, budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi-
nnego 2-kondygnacyjnego (w 
tym poddasze użytkowe) z gara-
żem dwustanowiskowym oraz 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 43 WI 
dz.25/5, 25/6 
ul. Łanowa 26 

● linia zabudowy 12m od płd. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,06; 
● szer. elew. front.(południowa) 11m ± 
20%;● wys. górnej krawędzi max.4,5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, na-
chylenie 45°, gł. kalenica w osi płn-płd;  

  

92 RAA-I-105/7331/5/07/20/59/AM 
2007.03.05 

zm. sposobu użytk.i przebudowa 
cz. strychu bud. mieszk. wieloro 
dzinnego na mieszkanie 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.51 
ul. Świętojańska 59 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

93 RAA-I-2830/7331/156/06/7/17/AM 
2007.03.05 

cz. nadbudowa budynku mieszk. 
wielorodzinnego (zabudowa ta-
rasu - wyrównanie do istniejącej 
VI kondygnacji) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54 dz.1277/423 
1280/424 
ul. Starowiejska 17 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi do 
22m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

94 RAA-II-
11327/7331/516/06/822/dz.96/16/WGN 
2007.03.05 

budowa pawilonu gastronomicz-
nego wraz z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 83 
dz.96/16, 98/17 
ul. Spółdzielcza 
dla infrastruktury: 
dz.4, 99/17, 100/17, 
107/3 

● linia zabudowy 10m od linii rozgani-
czającej ul.Spółdzielczej,12m od krawę-
dzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. ok.0,05; ● szer. elew. 
front.17m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 4-5m; ● geometria dachu: dwu- lub 
czterospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. 
kalenica równoległa do ulicy;  

  

95 RAA-II-637/7331/29/07/425/13/GZ 
2007.03.05 

rozbiórka budynku istniejącego; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z infrastrukturą 

Heatpex Sp. z o.o., Gdańsk 
 

KM 67, dz.26 
ul. Poprzeczna 13 
dla infrastruktury: 
dz.22 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

96 RAA-I-475/7331/27/07/1099/11/EM 
2007.03.06 

rozbudowa bud. ośrodka adapta-
cyjnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej o pom. miesz-
kalne (I p.), sale terapeutyczne i 
bazę zabiegowo-leczniczą (par-
ter) oraz przebudowa przyłączy 

Gdyńskie Stowarzyszenie 
Integracyjne „PROMYK” 
Gdynia 

KM 21 PG 
dz.973/102 
ul. Maciejewicza 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak 
w cz. istniejącej; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

97 RAA-II-
12596/7331/594/06/419/dz.183/33/GZ 
2007.03.06 

budowa obiektu o funkcji biuro-
wo-usługowo-handlowej wraz z 
infrastrukturą 

ASM Biuro Inwestorskie  
Sp. z o.o.  
Gdańsk 

KM 64, dz.183/33 
ul. Małokacka 
dla infrastruktury: 
dz.105/33, 107/33 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 22m; 
● wys.górnej krawędzi 11,5m ● geome-
tria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 
30°, gł. kalenica równoległa do ulicy;  

  

98 RAA-II-33/7331/8/07/84/18/GZ 
2007.03.06 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz.1383/333 
ul. Moniuszki 18 
dla infrastruktury: 
dz.257, 1388/330 

● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,36 ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10,5m; ● geometria dachu: płaski  

  

99 RAA-II-111/7331/9/07/84/18/GZ 
2007.03.06 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz.1383/333 
ul. Moniuszki 18 

● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,36 ● szer. elew. 
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dla infrastruktury: 
dz.257, 1388/330 

front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10,5m; ● geometria dachu: płaski  

100 RAA-I-10506/7331/428/06/480/28/EM 
2007.03.07 

zabudowa tarasu w bud. mieszk. 
jednorodzinnym w zab. bliźnia-
czej w celu uzyskania dod. pow. 
mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 PG 
dz.930/1 
ul. Żeliwna 28 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi jak w cz. istniejącej;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

101 RAA-II-11525/7331/542/06/817/37/WGN 
2007.03.07 

nadbudowa bud. mieszk.jednoro 
dzinnego nad istn. garażem, zm. 
sposobu użytk. garażu na cele 
mieszkalne, przebudowa dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.513/178 
ul. Światowida 37 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi jak w cz.istn.; ● geome 
tria dachu: jak w cz. istn., ok.40°;  

  

102 RAA-II-
11528/7331/552/06/694/dz.26/3/MP 
2007.03.07 

budowa 2 budynków biurowych 
4-kondygnacyjnych z infrastruk-
turą, parkingiem podziemnym i 
nadziemnym 

POLSERVICE Sp. z o.o.  
w Warszawie - Zakład 
Budowlany w Kartuzach 
 

KM 24, 25 WK 
dz.26/3, 27/3 
ul. Wiczlińska 
dla infrastruktury: 
dz.67/26, 104/10, 
105/10 

dla budynku na dz.27/3: ● linia zabudo-
wy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,20; ● szer. elew. front. 17m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy  
ul. Wiczlińskiej 9; ● geometria dachu: 
dach płaski;  
 
dla budynku na dz.26/3: ● linia zabudo-
wy-nie określa się; ● wskaźnik p.z.0,20 
(z wyłączeniem dojazdu); ● szer. elew. 
front. nie ustala się; ● wys.górnej krawę 
dzi el. front. jak w bud. przy ul. Wiczli-
ńskiej 9; ● dach płaski 

  

103 RAA-I-11115/7331/471/06/55/306B/LK 
2007.03.09 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego, 2-kondygnacyjnego 
(hurtownia art. przemysłowych) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 1, dz.175/12 
ul. Morska 306B 
dla infrastruktury: 
dz.5, 116/12, 359/3 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 
13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

104 RAA-II-12095/7331/584/06/980/194/MP 
2007.03.09 

budowa budynku usługowo (mo 
ntaż urządzeń)-magazynowo-biu 
rowego z infrastrukturą 

Janusz Kaszyński 
CTW KLIMAWENT, Gdynia  

KM 5 Chwaszczyno 
dz.143/26, 143/39 
ul. Chwaszczyńska  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

105 RAA-I-12086/7331/518/06/17/55/JM 
2007.03.12 

budowa budynku mieszkalno-us 
ługowego o wys. 6 kondygnacji 
wraz z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 58, dz.983/76, 
1054/70, ul. 
Władysława IV 55 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,80; ● szer. elew. front. 
ok. 20m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
24m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

106 RAA-I-14019/7331/32/07/606/16/LK 
2007.03.12 

budowa budynku mieszk. 2-kon-
dygnacyjnego (parter + poddda-
sze użytkowe) z garażem przy 
granicy dz. i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.121/8 
ul. Gulgowskiego 
16 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria: dachu: wielospado-
wy; kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kale 
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 

  

107 RAA-II-10107/7331/461/06/895/dz.61/KL 
2007.03.12 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 85, dz.61 
ul. Bernadowska 
dla infrastruktury: 
2, 9/3, 64, 65, 66, 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. od 
strony wjazdu; od rzeki - wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. 
front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-

  



 16

67, 70 wędzi ~11m; ● geometria dachu: płaski;  
108 RAA-II-11580/7331/544/06/907/5/AS 

2007.03.12 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.347/232 
ul. Piotrkowska 55 
dla infrastruktury: 
cz. dz.431/232 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 
krawędzi jezdni, wg zał. graf. ● wskaź-
nik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front.10m  
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy; kąt nachylenia 40°-45°, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.11m; 

  

109 RAA-II-1493/7331/68/07/931/30/AS 
2007.03.12 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastruktu-
rą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.24/2, ul. 
Druskiennicka 30 
dla infrastruktury: 
dz.176/2, 405/2 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Druskiennickiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do ok.7m; ● geometria dachu: dwu- 
lub wielospadowy; nachylenie 35° albo 
45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub 
równoległa do frontu dz.) do ok.11m; 

  

110 RAA-I-9775/7331/397/06/784/4/MZ 
2007.03.13 

rozbudowa parterowego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go o dod. pow. mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 104, dz.100 
ul. Sztukatorów 4 

● linia zabudowy 5m od płd. granicy 
dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~ 0,32;  
● szer. elew. front.~15m; ● wys. górnej 
krawędzi ~3m; ● geometria dachu: dwu 
spadowy; kąt nachylenia 45°, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu dz.)~7m 

  

111 RAA-II-12519/7331/590/06/1016/11/GZ 
2007.03.13 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o 1 kond. 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.143/35 
ul. Ruchu Oporu 11 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.8,5m (cz. 3-kond.), ok.11,5m (cz. 4-
kond.); ● geometria dachu: dach płaski;  

  

112 RAA-I-9693/7331/384/06/59/24/JM 
2007.03.14 

rozbiórka istniejącej zabudowy; 
budowa budynku usługowo-mie 
szkalnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.744/186 
ul. Kielecka 24  
dla infrastruktury: 
dz.742/186,743/186 
745/179, 747/176 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,50; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. kalenicy ele-
wacji szczytowej ok.13m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy; kąt nachylenia ok. 
45°, gł. kalenica prostopadła do linii 
zabudowy; 

  

113 RAA-I-9861/7331/410/06/295/39/HNB 
2007.03.14 

przebudowa budynku b.Komisa- 
riatu Policji: I etap - nadbudowa 
o 2 kondygnacje, zm. spos. użyt-
kowania na biurowo-magazyno-
wy i rozbudowa o kl. schodową; 
II etap-rozbudowa o dodatkową 
pow. biurową 

Osoba fizyczna 
 

KM 117 
dz.31/3, 32/3 
ul. Polska 39 

● linia zabudowy istn. od ul. Polskiej, 
3m od granicy dz.31/3 (rozbudowa ul. 
Polskiej), 3m od zach. granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa 
się; ● szer. elew. front. ok. 29m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.19m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

114 RAA-II-925/7331/44/07/871/74a/AS 
2007.03.14 

rozbiórka budynku istniejącego, 
budowa budynku mieszkalnego 
(2 lok.mieszkalne) w zabudowie 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.479/245 
ul. Inżynierska 74a 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy ok.9m od granicy z 
dz.478/245, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.10m ± 

  



 17

bliźniaczej z infrastrukturą dz.244 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

115 RAA-II-1312/7331/77/07/874/30/GL 
2007.03.14 

nadbudowa o poddasze mieszk.  
i rozbudowa o klatkę schodową 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go w zabudowie bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.491/194 
ul. Architektów 30 
dla infrastruktury: 
dz.617/194 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. 
front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy; kąt nachylenia ok.33°,wys. gł. ka 
lenicy (równoległa do fr. dz.) do 12m; 

  

116 RAA-II-11332/7331/517/06/939/29/WGN 
2007.03.16 

rozbudowa bud. mieszk. jednoro 
dzinnego (2-kondygnacyjna cz. i 
wiatrołap od str.płn-zach.), roz-
biórka garażu i budowa 2 podzie 
mnych miejsc postojowych, zm. 
wjazdu, mur oporowy w odleg-
łości 1m od płd-zach granicy dz. 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.276/26 
ul. Szturmanów 29 

● linia zabudowy istn. (bud. mieszk. i 
garaż)., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
max.0,19; ● szer. elew. front.ok.9,5m 
(bud. mieszk.); ● wys. górnej krawędzi 
jak w cz. istn.; ● geometria dachu: dach 
płaski;  

  

117 RAA-I-1186/7331/63/07/286/PT/JM 
2007.03.19 

budowa tymcz. obiektów o fun-
kcji kulturalno-rozrywkowo-spo 
rtowo-rekreacyjnej z dopuszcze-
niem gastronomicznej wraz z in-
frastrukturą, dla obsługi ruchu 
turystycznego  

Gmina Miasta Gdyni KM 134, dz.30/1, 
31/10, 32/10, 37/1 
Al. Jana Pawła II 
Bulwar Szwedzki 

● linia zabudowy 5m od granicy, równo 
lele pasa drogowego Bulwaru Szwedz-
kiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,19; ● szer. elew. front.12m± 20% (dla 
pojedynczego obiektu); ● wys. górnej 
krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy; kąt nachylenia 
ok.22°; 

  

118 RAA-I-1725/7331/83/07/59/4/AM 
2007.03.19 
 
 

rozbiórka bud. b.szkoły; zabudo-
wa usługowa o charakterze śród-
miejskim, hotel, usługi adminis-
tracji, szkolno-oświatowe 

Gmina  
Miasta Gdyni 

KM 58, dz.190, 191 495/180, 
496/180, 502/181, 504/182, 
733/182, 894/180, 895/180, 
897/180, 902/180, 903/180, 
904/180, 905/180; ul. Kielecka 4 
dla infrastruktury: 503/181, 
589/180, 591/180, 730/184, 
732/182, 734/183, 737/185, 
740/187, 742/186, 805/193, 
891/180, 893/180, 899/180, 
901/180, 1254/193, 1255/193, 
1258/194 

● linia zabudowy istn. od ul. Kieleckiej; 
min.6m od krawędzi jezdni sięgacza 
prostopadłego do ul. Kieleckiej, wg zał. 
graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,6;  
● szer. elew. front. 58m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.20m;  
● geometria dachu: dachy płaskie; 

  

119 RAA-II-
11428/7331/531/06/820/dz.967/28/WGN 
2007.03.19 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z lokalami uży- 
tkowymi w parterze, garażem 
wbudowanym i infrastrukturą 

Gmina  
Miasta Gdyni 

KM 75, dz.967/28 
ul. Spacerowa,  
róg Powstania Styczniowego 
i Al. Zwycięstwa 
dla infrastruktury: 14, 20, 21, 22 
533/32, 534/32, 535/31, 536/31, 
537/19, 539/28, 966/28  

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul. Spacerową, 8m od krawędzi 
jezdni ul. Powstania Styczniowego, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,34;  
● szer. elew. front.17m ± 20% (z możli-
wością poszerzenia do ok.24m w głębi 
dz.; ● wys. górnej krawędzi ok.11m (cz. 
3-kond.),ok.13m (cz.4-kond.); ● geome-
tria dachu: dach płaski; 
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120 RAA-II-
12804/7331/645/06/897/dz.253/73/RS 
2007.03.19 

budowa zespołu małych budyn-
ków mieszk. wielorodzinnych 
(do 6 lok. mieszk. w każdym) z 
usługami podstawowymi w pa-
rterze, parkingiem podziemnym 
i infrastrukturą 

Gmina  
Miasta Gdyni 

KM 78, dz.253/73, 
cz.319/73 
ul. Płocka 
dla infrastruktury: 
dz.212/73, 213/73, 
215/73, 399/73 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. do 0,249 nie dotyczy 
kond. podziemnej z garażem); ● szer. 
elew. front.10m ±20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 10m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

121 RAA-II-28/7331/2/07886/dz.4101/73/RS 
2007.03.19 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa zespołu małych budynków 
mieszk. wielorodzinnych (do 6 
lok. w każdym) oraz dwóch bud. 
2-segmentowych w zab. bliźnia-
czej z infrastrukturą 

Gmina  
Miasta Gdyni 

KM 78, dz.70, 
276/73, 277/73, 
278/73, 279/73, 
401/73, ul. Płocka, 
róg Sochaczewskiej 
dla infrastruktury: 
211/73, 212/73, 
399/73  

● linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. 
Płocką, 6m od krawędzi jezdni ul. So-
chaczewskiej, wg zał. graf. ● wskaźnik 
p.z. do 0,23; ● szer. elew. front.10m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m 
(zalecane obniżenia do 8m od str. grani-
cy B-C-D-E), do 8m dla zab.jednorodzi-
nnej; ● geometria dachu: dachy płaskie;  

  

122 RAA-II-573/7331/35/07/427/8/KR 
2007.03.19 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszk. wielorodzinne-
go 3-kondygnacyjnego, w tym 
poddasze użytkowe, z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.168, 169 
ul. Niska 8 
dla infrastruktury: 
dz.598/67 

● linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi 7,5m; ● geometria da-
chu: wielospadowy; kąt nachylenia 45°, 
gł. kalenica równoległa do ul. Niskiej; 

  

123 RAA-I-10041/7331/430/06/504/8/MZ 
2007.03.20 

rozbudowa Centrum Zaopatrze-
nia „Makro”, przebudowa wew. 
układu drogowego i przyłączy  

„Makro Cash and Carry” 
Polska S.A. 
Gdynia 
reprezentowana przez: 
Wojciech Wyka  
 

KM 23 
dz.428/14, 463/13; 
KM 24, dz.532, 533 
ul. Hutnicza 8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie ustala się z uwagi 
na skalę inwestycji; ● szer. elew. front. 
hali głównej - bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi hali głównej - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski; 
  

  

124 RAA-I-
10517/7331/438/06/600/dz.582/48/LK 
2007.03.20 

budowa pawilonu handlowego o 
wym. ok.3 x 8,5m, nietrwale 
związanego z gruntem wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.582/48 
ul. Chylońska 

● linia zabudowy jak budynku przy ul. 
Chylońskiej 251A,wg zał. graf. ● wska-
źnik p.z. - nie ustala się z uwagi na ska-
lę inwestycji; ● szer. elew. front.8,5m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

125 RAA-II-
12771/7331/613/06/959/dz.357/7/RS 
2007.03.21 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK 
dz.375/7 
ul. Źródło Marii 
dla infrastruktury: 
dz.75/8 

● linia zabudowy - nie wyznacza się:  
● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 12m; ● geometria dachu: dach 
płaski;  

  

126 RAA-I-47167331//217/06/150/1/AM 
2007.03.22 

nadbudowa budynku mieszk.-
usługowego, zm. konstr. dachu 
w celu doprowadzenia ostatniej 
kondygnacji do wys. użytkowej, 
dobudowa balkonów, zmiana 
spos. użytkowania cz. parteru na 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.105 
ul. Olsztyńska 1 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano - 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
12,4m; ● geometria dachu: dach płaski;  
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lokale użytkowe  
127 RAA-II-12232/7331/570/06/931/59/KL 

2007.03.22 
rozbiórka bud. gospodarczych, 
rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego z 
przeznaczeniem na f. mieszk. z 
wykorzystaniem infrstruktury 
istniejącej 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.158/3 
ul.Druskiennicka 59 

● linia zabudowy obligatoryjna 5,5m od 
granicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.do 0,27;  
● szer. elew. front. wynikająca z warun-
ków techn.; ● wys. górnej krawędzi do 
9m (przy dachu płaskim); ● geometria 
dachu: płaski lub dwuspadowy; kąt na-
chylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu dz.) do 12m; 

  

128 RAA-II-
12652/7331/636/06/897/dz.401/73/GL 
2007.03.23 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa zespołu budynków mieszk. 
wielorodzinnych z infrastrukturą 

AR Consulting 
Andrzej Radecki 
Gdynia 

KM 78, dz.401/73 
ul. Płocka,  
dla infrastruktury: 
211/73, 212/73, 
399/73  

● linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. 
Płocką, 6m od krawędzi jezdni ul. So-
chaczewskiej, wg zał. graf. ● wskaźnik 
p.z. do 0,23; ● szer. elew. front.10m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m 
(zalecane obniżenia do 8m od str. grani-
cy E-F-G); ● geometria dachu: płaskie;  

  

129 RAA-I-13481/7331/565/06/1177/3A/HNB 
2007.03.26 

budowa hali magazynowej (pow 
ok.160m2, wys.ok.5m; naprawa, 
demontaż i składanie podzespo-
łów do maszyn budowlanych) i 
wiaty o pow. ok.120m2 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Robert Wesolowski, Gdynia 
 

KM 6, dz.285/3, 
262/3, 305/3 
ul. Handlowa 3A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

130 RAA-I-877/7331/40/07612/24A/ASS 
2007.03.26 

budowa hali usługowej branży 
motoryzacyjnej (wym. szyb, uk-
ładów wydechowych, inst. gazo-
we i haki holownicze), zaplecze 
socjalne i biuro 

„Remizol”  
Ferdynand Nowicki 
Gdynia 

KM 24 
dz.549/48, ul. 
Malczewskiego24A 
dla infrastruktury: 
dz.234/29 

● linia zabudowy wg zał. graf.,  
● wskaźnik p.z. ok.0,15;  
● szer. elew. front.16m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

131 RAA-II-844/7331/39/07/1112/10-16/GZ 
2007.03.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi w parterze oraz in-
frastrukturą techn. 

Grzegorz Krychowski 
Autorska Pracownia 
Projektowa K&L, Gdańsk 
 

KM 12 WI, 
dz.422/30, 422/32, 
422/51 
ul. Sokoła 10-16 
dla infrastruktury: 
dz.422/16, 451  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
łącznie ok.28m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.7,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy; kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 
równoległa do ul. Sokoła; 

  

132 RAA-II-845/7331/40/07/1112/10-16/GZ 
2007.03.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi w parterze oraz in-
frastrukturą techn. 

Grzegorz Krychowski 
Autorska Pracownia 
Projektowa K&L, Gdańsk 
 

KM 12 WI, 
dz.422/27, 422/29, 
422/30, 422/32, 
422/51 
ul. Sokoła 10-16 
dla infrastruktury: 
dz.422/16, 451  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
łącznie ~54m (zastosowanie podziałów, 
cofnięcia, prześwity, itp); ● wys. górnej 
krawędzi~7,5m; ● geometria dachu: 
wielospadowy; kąt nachylenia 30°, gł. 
kalenica równoległa do ul.Sokoła; 

  

133 RAA-II-846/7331/41/07/1112/10-16/GZ 
2007.03.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi w parterze oraz in-
frastrukturą techn. 

Grzegorz Krychowski 
Autorska Pracownia 
Projektowa K&L, Gdańsk 
 

KM 12 WI, 
dz.422/27, 422/29, 
422/30, 422/32, 
422/51, 422/54 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
łącznie ~54m (zastosowanie podziałów, 
cofnięcia, prześwity, itp.) ; ● wys. gór-
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ul. Sokoła 10-16 
dla infrastruktury: 
dz.422/16, 451  

nej krawędzi~7,5m; ● geometria dachu: 
wielospadowy; kąt nachylenia 30°, gł. 
kalenica równoległa do ul.Sokoła; 

134 RAA-II-
12594/7331/597/06/880/dz.405/46/KL 
2007.03.28 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej  

IMPLIX Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 2 WK 
403/46, 405/46 
ul. Olgierda 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,31; ● szer. elew. 
front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy; kąt nachylenia 35°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 

  

135 RAA-II-2486/7331/114/07/441/7/ES 
2007.03.29 

nadbudowa części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.120 
ul. Różana 7 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

136 RAA-I-9062/7331/391/06/70/9/TS 
2007.03.30 

przebudowa i zm. sposobu użyt-
kowania poddasza na VI kondy-
gnacji bud. wielorodzinnego z 
usługami na cele mieszkalne 

Wspólnota Mieszkaniowa 
budynku przy ul. Śląskiej 9 

KM 53, dz.858/65 
ul. Śląska 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

 

 
 
miesiąc : kwiecień 2007 

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 

137 
 

RAA-II-
1375/7331/73/07/400/dz.543/12/RS 
2007.04.02 

rozbudowa i adaptacja istn. bu-
dynku na mieszkalny jednoro-
dzinny z częścią usługową 
(biura) wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.543/12 
ul. Słonecznikowa 
dla infrastruktury: 
187,512/13,513/13, 
514/1,544/12 

● linia zabudowy istn., 6m od krawędzi 
jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,33; ● szer. elew. 
front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 4,5m (przy obniżeniu poz. jezdni 
- do 6,5m); ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 33°, wys. gł. kale-
nicy (prostopadła do ulicy): odpowied-
nio do 9m lub do 11m;  

  

138 RAA-II-
1374/7331/74/07/400/dz.543/12/RS 
2007.04.02 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
dwóch budynków mieszk. jedno 
rodzinnych w zab. bliźniaczej z 
częścią usługową (biura) wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.543/12 
ul. Słonecznikowa 
dla infrastruktury: 
187,512/13,513/13, 
514/1,544/12 

● linia zabudowy istn., 6m od krawędzi 
jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,33; ● szer. elew. 
front.8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 4,5m (przy obniżeniu poz. jezdni 
do 6,5m); ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 33°, wys. gł. kale-
nicy (prostopadła do ulicy)::odpowied-

  



 21

nio do 9m lub do 11m;  
139 RAA-II-1497/7331/78/07/408/162C/GZ 

2007.04.02 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.448/7 
ul. Chwarznieńska 
162C 
dla infrastruktury: 
dz.448/3 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 9,5m; 
● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 
krawędzi bud. Chwarznieńska 162B;  
● geometria dachu:2-spadowy, nachyle-
nie 45°, gł.kalenica równoległa do fr.dz.  

  

140 RAA-II-2186/7331/106/07/694/25/RS 
2007.04.02 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 6-mieszkanio-
wego, z garażem podziemnym, 
parkingiem i infrastrukturą 

AAS-BUD S.C. 
Andrzej Kaszubowski 
Andrzej Makowski 
Sebastian Rowiński 
Gdynia 

KM 29 WK 
dz.542/12 
ul. Wiczlińska 25 
dla infrastruktury: 
dz.54/7 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.max.0,29; ● szer. el. front. 10m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m 
(przy obniżeniu terenu do poz. jezdni -
do 6m); ● geometria dachu: dwuspado- 
wy, kąt nachylenia 45°, wys.gł. kalenicy 
(prostopadła do ul.): odpowiednio do 
9,5m lub do 11m;  

  

141 RAA-II-
11699/7331/562/06/885/dz.310/73/MP 
2007.04.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) 
w zab. bliźniaczej przy granicy 
dz.309/73 z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.310/73 
ul. Gedymina 
dla infrastruktury: 
dz.331/73 

● linia zabudowy 5m od granicy z linią 
rozgraniczającą ul., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,28; ● szer. elew. 
front. ok.8m; ● wys. górnej krawędzi do 
8,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wie-
lospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kale-
nica równoległa do frontu dz.;  

  

142 RAA-II-
12658/7331/609/06/1035/15C/MP 
2007.04.03 

zm. spos. użytk. pomieszczeń 
dozoru warsztatu ślusarsko-me-
chanicznego na mieszkanie 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 Chwaszczyno 
dz.237/10 
ul. Kacze Buki 15C 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

143 RAA-II-13013/7331/629/06/863/22/AS 
2007.04.03 

budowa tymczasowego pawilo-
nu handlowego w lekkiej konstr. 
stalowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.111 
ul. Bytomska 22 

● linia zabudowy 7m od granicy dz.z ul. 
Sosnowiecką, ok.7,5m od ul. Mysłowic-
kiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,35; ● szer. elew. front. ok.7m od ul. 
Sosnowieckiej, do 13,5m od ul. Mysło-
wickiej; ● wys. górnej krawędzi do ok. 
5m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

144 RAA-II-
13104/7331/641/06/1034/dz.49/15/AS 
2007.04.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, niepodpiwni-
czonego wraz z poddaszem uży-
tkowym, wbudowanym garażem 
i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia 
dz.49/16 
ul. Łanowa 
dla infrastruktury: 
dz.45 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,10; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 4,5m; ● geometria dachu: wielo-
spadowy (dopuszczalny dwuspadowy), 
kąt nachylenia 40° lub 45°, wys. gł. ka-
lenicy (równoległa do frontu działki) do 
10,5m;  

  

145 RAA-II-13733/7331/656/06/1084/8/MP 
2007.04.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/55 
ul. Pokrzywowa 8 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 6m od proj. sięgacza i 
12m od granicy z lasem, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
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dz.79/42, 79/53 5m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równole 
gła do frontu dz. (do sięgacza);  

146 RAA-I-1187/7331/62/07/286/parking/JM 
2007.04.09 

budowa tymczasowego parkingu 
z towarzyszącą infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 134 
dz.30/1, 37/1 
Al. Jana Pawła II 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

147 RAA-II-
11863/7331/601/06/873/14/GL/RS 
2007.04.10 

nadbudowa części budynku wie-
lorodzinnego (od str. pn-wsch.) 
o poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.134 
ul. Oficerska 14 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi do 8m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~28°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) do 11m;  

  

148 RAA-II-1712/7331/87/07/1060/17/GZ 
2007.04.10 

zm. spos. użytk. części budynku 
mieszk.jednorodzinnego na mie-
szkalno-usługowy (pensjonat) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.437/1 
ul. Kwadratowa 17 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

149 RAA-II-2029/7331/101/07/84/14-16/GZ 
2007.04.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, 
dz.1614/334 ul. 
Moniuszki 14-16 
dla infrastruktury: 
dz.257, 1388/330 

● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski;  

  

150 RAA-II-2762/7331/136/07/873/14/GL/RS 
2007.04.10 

nadbudowa części budynku mie-
szkalnego wielorodzinnego (od 
str. płd-zach.) o poddasze użytk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.134 
ul. Oficerska 14 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian (nadbu-
dowa; ● wys. górnej krawędzi do 8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.8,5m;  

  

151 RAA-I-412/7331/24/07/500/2/HNB 
2007.04.12 

budowa wolnostojącego, 2-kon-
dygnacyjnego budynku mieszk. 
jednorodzinnego z garażem 
wbudowanym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 PG 
dz.355, 356 
dla infrastruktury: 
dz.465 

● linia zabudowy 5m od płn.granicy dz.  
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,27;  
● szer. elew. front.ok.10m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ~38°, wys. 
gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 
ok.9m;  

  

152 RAA-I-2626/7331/110/07/668/7/LK 
2007.04.12 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (segment zab. bli 
źniaczej) o cz. mieszkalną z ga-
rażem w odległości 3m od grani-
cy z dz. sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.108/37, 
127/36, 455/35, 
493/37, ul. Pawia 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
5,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m;  

  

153 RAA-II-9257/7331/432/06/1057/10/KR 
2007.04.12 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (do 4 lokali 
mieszkalnych) z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.406 
ul. Merkurego 10 
dla infrastruktury: 
dz.549, 550, 645 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Merkurego, 11m od ul. Tezeusza, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front.10m ± 20% od ul.Te-
zeusza, 15m ± 20% od ul. Merkurego;  
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● wys. górnej krawędzi 9m;● geometria 
dachu: dach płaski;  

154 RAA-II-
9622/7331/452/06/694/dz.198/37/KR 
2007.04.12 

zabudowa zagrodowa: budowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
rodzinnego z poddaszem użytk. i 
budynku gospodarczego (prze-
chowalnia płodów rolnych) 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WI 
dz.198/37 
ul. Wiczlińska 
dla infrastruktury: 
dz.198/41 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.4 ustawy) 

  

155 RAA-II-12189/7331/589/06/1058/4/KR 
2007.04.12 

1.nadbudowa 2-kondygnacyjnej 
części biurowo-mieszkalnej o 
poddasze użytk. (mieszkalne) 
2.nadbudowa hali warsztatowej 
parterowej o jedną kondygnację 
(komunikacja i pomieszczenia 
magazynowe) 
  

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.494/5, 
494/6, 495/5 
ul. Prostokątna 4 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° 
gł. kalenica prostopadła do ulicy;  

  

156 RAA-I-379/7331/15/07/739/43/EM 
2007.04.13 

rozbiórka bud. gospodarczych i 
budowa bud.mieszkalno-usługo-
wego (pow.zabudowy~120m2 z 
przyłączami inst. (usługi -parter: 
sprzedaż art.ogrodniczych i che-
mii gospod.), Ip - lok. mieszk.)  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.55, 
670/54, 748/54 
ul.Żółkiewskiego 43 
dla infrastruktury: 
dz.664/54, 680/52 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul. Żółkiewskiegoi 3m od gra-
nicy płd-wsch., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,43; ● szer. elew. front.9m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

157 RAA-II-11697/7331/550/06/694/ 
/dz.137/11 i 135/11/AS 
2007.04.13 

budowa budynku usługowo-han-
dlowgo: etap I-dz.135/11, etap II 
-dz.137/11, etap III-2-kondygna-
cyjna część na obu działkach o 
łącznej pow. sprzedaży poniżej 
2000m2 

LARGO Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 24 i 30 WK 
dz.135/11, 
137/11 
ul. Wiczlińska 
dla 
infrastruktury: 
dz.26/7 

● linia zabudowy wg zał. graf.: 7m od krawędzi jezdni ul. 
Wiczlińskiej, od ul. Chwaszczyńskiej - nie określa się, od 
łącznicy węzła - zgodnie z ustawą o drogach publicznych 
● wskaźnik p.z. do 0,65; ● szer. elew. front. 30m ± 20%, 
od ul. Chwaszczyńskiej, 20m ± 20% od ul. Wiczlińskiej; 
● wys. górnej krawędzi do 11,5m (od ul. Chwaszczyńs-
kiej), do 8m (od ul. Wiczlińskiej; ● dach płaski;  

  

158 RAA-II-1782/7331/95/07/414/10/GZ 
2007.04.13 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Heatpex Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 67, dz.354/42 
ul. Długa 10 
dla infrastruktury: 
dz.43 

● linia zabudowy (od obu ulic), wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. 
front. (od ul. Długiej) ok.24m, z ryzali- 
tem szer. ok.15m (jak bud. przy ul. Dłu-
giej 12); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 
● geometria dachu: wielospadowy, na-
chylenie 53%, gł. kalenica prostopadła 
do frontu dz. od ul. Długiej (na szeroko-
ści ryzalitu)  

  

159 RAA-II-2620/7331/138/07/841/41/RS 
2007.04.13 

rozbiórka części istn. budynku, 
adaptacja na garaż i budowa bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
w zab. bliźniaczej na granicy dz. 
54/13 z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.544/13 
ul. Limbowa 41 
dla infrastruktury: 
dz.14 

● linia zabudowy istn.5m od granicy dz. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,36; 
● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 6,5m (do 3m dla ga-
rażu); ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 10m;  
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160 RAA-I-3777/7331/227/06/133/30/TS 
2007.04.16 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego i nadbudowa cz. 
parterowej z przeznaczeniem na 
funkcję mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.264 
ul. Tatrzańska 30 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,16; ● szer. elew. 
front.ok.15m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.8,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, kąt nachylenia ok.80% (w nawią-
zaniu do istniejącego;  

  

161 RAA-I-11798/7331/512/06/101/12A/LK 
2007.04.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z garażem dwustanowisko 
wym i infrastrukturą; rozbiórka 
fundamentów po bud. gospod. 

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.317/17 
ul. Beniowskiego 
12A 
dla infrastruktury: 
dz.38 

● linia zabudowy 4m od granicy z dz. 
316/17 wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok. 
0,22; ● szer. elew. front.14m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geo-
metria dachu (oba budynki): dach płaski 

  

162 RAA-II-2490/7331/114/07/441/7/ES 
2007.04.16 

nadbudowa cz. budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.120 
ul. Różana 7 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

163 RAA-I-
2136/7331/110/06/295/dz.21/1/MZ 
2007.04.17 

budowa hali magazynowej (skła 
dowanie prod. hutniczych) w 
miejscu po wyburzonym maga-
zynie nr 6 wraz z obsługą komu-
nikacyjną i infrastrukturą techn. 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez: Maciej Rundsztuk 
„ 

KM 120, dz.21/1 
ul. Polska 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. 
elew. front.ok.100m; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

164 RAA-II-960/7331/666/07/828/58/WGN 
2007.04.17 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego, z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.331 
ul. Akacjowa 58 
dla infrastruktury: 
dz.300, 332, 334, 
442/298, 1045/302  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Akacjowej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.max. 0,28;● szer. elew. front. 
17,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

165 RAA-I-9062/7331/391/06/21/45/TS 
2007.04.18 

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania suszarni z dołącze-
niem do lok. nr 17 w budynku 
mieszkalno usługowym wieloro-
dzinnym  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.103 
ul. Żeromskiego 45 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

166 RAA-I-12092/7331/520/06/37/7-9/AM 
2007.04.18 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zab. pierzejowej, z us-
ługami o charakterze handlowo-
bankowym w parterze, garażem 
podziemnym i infrastrukturą  

Maciej Komar 
Projekt Gdańsk 2 Sp. z o.o. 
Gdańsk 

KM 54, dz.228, 
229, 230 
Plac Kaszubski 7 
dla infrastruktury: 
225, 232, 1037/286, 
1125/231, 1238/209 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,59; ● szer. elew. 
front.ok.27m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.22m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

167 RAA-II-13998/7331/662/06/871/65/MP 
2007.04.18 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 
i gospodarczych, budowa budy-
nku biurowego 3-kondygnacyjne 
go ze ścianą pełną przy granicy 
dz.112 wraz z infrastrukturą  

MERITUM  
Kancelaria Radców Prawnych 
Gdynia 

KM 75, dz.111 
ul. Inżynierska 65 
dla infrastruktury: 
238, 239, 242, 244 

● linia zabudowy (obligatoryjna) 6m od 
pasa drogowego i tylna wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. 
front. ok.11m; ● wys. górnej krawędzi 
do 11m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

168 RAA-II-10729/7331/499/06/939/12/WGN 
2007.04.19 

rozbiórka poddasza, rozbudowa, 
przebudowa strefy wejściowej i 
garażowej budynku mieszkalne-

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.104/43 
ul. Szturmanów 12 

● linia zabudowy 12m od linii rozgrani-
czającej ul.; ● wskaźnik p.z. ok.0,24;  
● szer. elew. front.max.14,5m ; ● wys. 

  



 25

go jednorodzinnego i przekrycie 
go dachem płaskim 

górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

169 RAA-I-12647/7331/557/06/42/72/TS 
2007.04.20 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w zabudowie 
pierzejowej, z usługami w parte-
rze, garażem podziemnym oraz 
infrastrukturą  

Budowa Domów i Willi 
„BUDOM” 
Gdynia 

KM 58, dz.851/318, 
319, 320 
ul. Warszawska 72 
dla infrastruktury: 
322, 346, 852/318, 
853/375  

● linia zabudowy frontowa i tylna (obli-
gatoryjne), wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,55;  
● szer. elew. front. ok.20m;  
● wys. górnej krawędzi ok.16,3m;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

170 RAA-II-605/7331/36/07/311/131-139/KR 
2007.04.20 

budowa zespołu zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej (uk-
ład szeregowy) z drogą dojazdo-
wą i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 71, dz.978/1 
ul. Kopernika 
dla infrastruktury: 
dz.242/8 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni ul.Kopernika, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 8m ± 
20% (1 segment), 32m (zespół); ● wys. 
górnej krawędzi 7m (2,5 kond.); ● geo-
metria dachu: dwuspadowe, kąt nachyle 
nia 40°, gł. kalenica równoległa do ul.;  

  

171 RAA-II-2671/7331/134/07/98/27/ES 
2007.04.20 

zm. sposobu użytk.lokalu miesz-
szkalnego w parterze budynku 
wielorodzinnego z usługami na 
usługowy (gab. kosmetyczny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.589/274, 
590/274, ul. 
Wincentego Pola 27 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

172 RAA-II-2919/7331/146/07/1094/30/ES 
2007.04.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.486/5 
ul. Okrężna 30 
dla infrastruktury: 
dz.474 

● linia zabudowy 10m od linii rozgrani-
czającej ul. Okrężnej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.;  

  

173 RAA-I- 
1741/7331/79/07/535/13-19/parking/LK 
2007.04.23 

budowa miejsc postojowych z 
drogą dojazdową i infrastrukturą 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia 

KM 19 
dz.1334, 1335 
ul. Helska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

174 RAA-II-
13829/7331/653/06/1031/dz.75/3/GZ 
2007.04.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z cz. usługową i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 25 WI, dz.75/3 
ul. Sucha 
dla infrastruktury: 
dz.74 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,07;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.9m;  

  

175 RAA-II-605/7331/36/07/311/131-139/KR 
2007.04.23 

budowa zespołu zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej (uk-
ład szeregowy) z drogą dojazdo-
wą i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.978/1 
ul. Kopernika 
dla infrastruktury: 
dz.242/8 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni ul. Kopernika, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,32;  
● szer. elew. front. 8m ± 20% (dla 1 se-
gmentu), 32m (dla zespołu);  
● wys. górnej krawędzi 7m (2,5 kond.); 
● geometria dachu: dwuspadowe, kąt 
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nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 
do ulicy;  

176 RAA-II-2312/7331/108/07/318/3/ES 
2007.04.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 
  

KM 70, dz.74/15 
ul. Skośna 3 

● linia zabudowy- nie określa się (poło-
żenie w głebi działki);  
● wskaźnik p.z. 0,23;  
● szer. elew. front.12,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, główna kalenica równo-
legła do frontu dz.;  

  

177 RAA-II- 
4094/7331/199/07/408/136-138/GZ 
2007.04.23 

budowa tarasu widokowego i 
komunikacyjnego (połączenie 
istn. tarasów) 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Osób Niepełnosprawnych im. 
dr Jadwigi Titz-Kosko 
Gdynia 
 

KM 66, dz.747, 748 
ul. Chwarznieńska 
136/138 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

178 RAA-I-
524/7331/28/07/702/dz.241/33/EM 
2007.04.24 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej i szerego-
wej, z usługami w parterach i 
przyłączami infrastruktury 

Gmina Miasta Gdyni KM 46, dz.241/33, 
334/7, cz.243/7; ul. 
Bosmańska /Zielona 
dla infrastruktury: 
KM 45, dz.501/216 
KM 46, dz. 26, 28, 
29, 181/33, 184/7, 
244/7, 425/33  

● linia zabudowy-od ul. Zielonej nie ok 
reśla się; od Bosmańskiej wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,33 (dla segmentów 
skrajnych 0,29; ● szer. elew. front. 9m 
± 20% (dla segmentu); ● wys. górnej 
krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, 
wys. głównej kalenicy (równoległa do 
ul. Bosmańskiej) ok.13m;  

  

179 RAA-11238/7331/483/06/524/14/LK 
2007.04.25 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego do 
wys. 3 kondygnacji 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.355/171, 
357/172, 1138/8, 
1139/8 
ul. Raduńska 14 

● linia zabudowy istniejąca - bez zmian;  
● wskaźnik p.z.ok.0,24;  
● szer. elew. front.10m ± 20% ; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

180 RAA-I-13773/7331/602/06/524/12/LK 
2007.04.25 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.354/171, 
1140/8, 1141/8 
ul. Raduńska 12 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.  oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

181 RAA-I-260/7331/7/07/504/18A/HNB 
2007.04.25 

montaż dwóch zbiorników o poj. 
4850 l na gaz płynny z instalacją 
gazową i ścianami zabezpieczeń 
ppoż. na granicy dz. sąsiednich 

PROFICAR J.PROKOP Sp. J. 
Gdynia 

KM 17, dz.157/28 
KM 23, dz.440/55 
ul. Hutnicza 18A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

182 RAA-II-13463/7331/638/06/871/19/KL 
2007.04.25 

rozbudowa bud. mieszkalno-us-
ługowego w obrębie kondygna-
cji parteru ze zm. sposobu użyt-
kowania gab. lekarskiego na lok. 
mieszkalny 

ITV NIERUCHOMOŚCI 
SKOREK I BRONK Sp. J. 
Gdańsk 

KM 76, dz.271/43 
ul. Inżynierska 19 

● linia zabudowy istn.(frontowa i tylna) 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,34; 
● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-
wędzi - bez zmian; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

183 RAA-II-12464/7331/671/06/834/5/WGN 
2007.04.25 

budowa budynku mieszkalnego 
z warsztatem w parterze i infra-

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.941/42 
ul. Jesionowa 5 

● linia zabudowy istn. 5m od linii roz-
graniczającej ul., wg zał. graf.; ● wska-
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strukturą techn. oraz garażu wol-
nostojącego 

dla infrastruktury: 
dz.749/45 

źnik p.z.0,40; ● szer. elew. front.9,5m ± 
20% ; ● wys. górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

184 RAA-II-2931/7331/168/07/427/1/ES 
2007.04.25 

zmiana sposobu użytkowania 
części parkingu podziemnego w 
budynku mieszkalno-
usługowym wielorodzinnym na 
myjnię ręczną 

PHU „VISION” 
Dominika Podyma Wałbrzych  

KM 64, dz.1, 2, 3, 4 
5, 6, 7, 8, 201/9 
ul. Niska 1 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

185 RAA-II-4062/7331/202/07/1034/35F/ES 
2007.04.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI dz.5/13 
ul. Łanowa 35F 
dla infrastruktury: 
dz.5/22, 6/16 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani-
czającej dz. drogową wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równo-
legła do frontu dz.;  

  

186 RAA-I-13982/7331/603/06/670/15/LK 
2007.04.27 

rozbudowa o klatkę schodową i 
nadbudowa o 1 kondygnację mie 
szkalną parterowego budynku 
mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.486/19 
ul. Janowska 15 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. 
front. bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

187 RAA-II-154/7331/13/07/873/114/MP 
2007.04.27 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z budynkiem na dz. 
90/30 wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, 87 
dz.89/30, 431/118 
ul. Wrocławska 114 
dla infrastruktury: 
dz.115/30 

● linia zabudowy obligatoryjna 5m od 
granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. 
elew. front. 7m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 5,5m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
do 9,5m;  

  

188 RAA-II-2590/7331/117/07/426/6/ES 
2007.04.30 

nadbudowa segmentu budynku 
mieszk.-usługowego o 1 kondy-
gnację (poddasze użytkowe) i 
zm. sposobu użytkowania pom. 
biurowych na Ip. na mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.175/9 
ul. Wielkokacka 6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu:dwuspadowy 
kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równo-
legła do frontu dz.;  

  

189 RAA-II-3701/7331/187/07/409/6/ES 
2007.04.30 

nadbudowa o jedną kondygnację 
budynku mieszk. jednorodzinne-
do w zabudowie bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.465/1 
ul. Sosnowa 6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski  

  

 

 
miesiąc : maj 2007 
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zmiana decyzji 
1 2 3 4 5 6 7 8 

190 
 

RAA-II-
13899/7331/69/07/955/dz.44/GL/RS 
2007.05.02 

budowa budynku z przeznacze-
niem na usługi nieuciążliwe 
wraz z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 5 WK, dz.44 
ul. Sopocka 
dla infrastruktury: 
dz.61/45 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
ul. Sopocką. wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 13m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

191 RAA-II- 
2920/7331/148/07/859/17 i 19/MP 
2007.05.04 

nadbudowa o piętro i poddasze 
użytk. budynku mieszk. jednoro-
dzinnego, rozbiórka bud. gospo-
darczego i budowa garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.145, ul. 
Sieradzka 17 i 19 

● linia zabudowy istn. do zachowania; 
● wskaźnik p.z.do 0,25; ● szer.el. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
6,5m (ok.3m - garaż); ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak w 
bud. przy ul.Wrocławskiej 1 (~ 45°), gł. 
kalenica równoległa do frontu działki;  

  

192 RAA-II-1178/7331/59/07/1068/85/MP 
2007.05.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego w zab. szeregowej wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.126 
ul. Miętowa 85 
dla infrastruktury: 
dz.220/106 

● linia zabudowy (obligatoryjna) ok.8m 
od granicy z pasem drogowym;tylna wg 
zał.graf. ● wskaźnik p.z.do 0,36; ● szer. 
el. front.6m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi i ● geometria dachu (dwuspado-
wy): w oparciu o pomiary bud. istn.;  

  

193 RAA-I-6520/7331/291/06/151/4/TS 
2007.05.07 

rozbudowa garażu 1-stanowisko 
wego na 2-stanowiskowy, budo-
wa przedsionka do budynku jed-
norodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.315/78 
ul. Mazurska 4 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-
nie analizowano (zabudowa w głębi po-
sesji); ● wskaźnik p.z. do 0,33; ● wys. 
górnej krawędzi do ok.3m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

194 RAA-I-
8003/7331/342/06/21/dz.1238/209/TS 
2007.05.07 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego w zab. pierzejowej, z 
usługami, miejscami postojowy-
mi w kondygnacji podziemnej i 
infrastrukturą; rozbiórka garaży 

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz.210, 
1125/231, 1237/209 
1238/209 
ul. Żeromskiego 16 
dla infrastruktury: 
dz.202  

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,55; ● szer. elew. 
front. ok.34m ; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 18,6m (ok.20,5m dla części cofnię-
tej o 1,4m); ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

195 RAA-II-12360/7331/591/06/410/42/KR 
2007.05.07 

budowa budynku pensjonatowe-
go 3-kondygnacyjnego wraz z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.755/73 
ul. Słoneczna 42 

● linia zabudowy w linii bud. nr 38 (od 
ul. Słonecznej), 3m od granicy dz.od ul. 
Hodowlanej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30;  
● szer. elew. front.12m ± 20% (od ul. 
Słonecznej), max.18m od ul. Hodowla-
nej; ● wys. górnej krawędzi 7,5m (od 
ul. Słonecznej), 10,5m (od ul. Hodowla-
nej); ● geometria dachu: dach płaski;  

  

196 RAA-II-1396/7331/75/07/880/94c/RS 
2007.05.07 

rozbiórka istn. budynku (ozn. 1 
na zał. graf.); budowa budynku 
mieszk. jednorodzinnego  w za-
budowie bliźniaczej do budynku 

GE DEVELOPER Sp. z o.o. 
Rumia 

KM 2 WK 
dz.401/46, 402/46 
ul. Olgierda 94c 
 

● linia zabudowy - nie wyznacza się;  
● wskaźnik p.z. do 0,31;  
● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 8,3m;  
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w trakcie realizacji ● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 17°, wys. gł. kale-
nicy (prostopadła do frontu dz. - wzdłuż 
granicy GHI) do 9,7m;  

197 RAA-II-1730/7331/97/07/990/8/RS 
2007.05.08 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 WK, dz.32 
ul. Korzenna 8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.-
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 
8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do ul. Korzennej) do 12m;  

  

198 RAA-II-3765/7331/185/07/1047/6/ES 
2007.05.09 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
bud. mieszk. wielorodzinnego 3-
kondygnacyjnego z garażem po-
dziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.192 
ul. Izydy 6 
dla infrastruktury: 
223/9, 307 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

199 RAA-II-
3828/7331/228/07/1220/dz.161/MM 
2007.05.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytko-
we) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.161 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 6m i 8m od linii roz-
graniczającej ul., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,20;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi 3,5m (do okapu);  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) 9m;  

  

200 RAA-I-12522/7331/557/06/157/4/TS 
2007.05.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z 2-kondygna-
cyjnym garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 53, dz.606/325 
ul. Karpacka 4 
dla infrastruktury: 
dz.608/325, 
609/325, 910/341 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,28;  
● szer. elew. front.17m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi 14,1m (do okapu), 
17,8m (do gzymsu nad lukarną);  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) 17,8m;  

  

201 RAA-II-7351/7331/572/06/824/12/WGN 
2007.05.10 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
bud. mieszk. jednorodzinnego 3-
kondygnacyjnego (w tym pod-
dasze użytk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.694/320, 
695/320 
dla infrastruktury: 
dz.220 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Miodowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,23; ● szer. elew. 
front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 8m; ● geometria dachu: cztero-
spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.11,5m;  

  

202 RAA-II-4296/7331/220/07/884/15/RS 
2007.05.10 

budowa odcinka sieci telekomu-
nikacyjnej dla obsługi zabudowy 
mieszk. jednorodzinnej 

Krzysztof Hirsch w imieniu 
Telekomunikacji Polskiej S.A 
Pion Sieci Obszar w Gdańsku 

KM 94, dz.179/2, 
181/2, 217/2 
KM 95, dz.175/2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

203 RAA-I-12394/7331/523/06/576/15/AW 
2007.05.11 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (podwyż-

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.24 
ul. Stoigniewa 15 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
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szenie poddasza nieużytkowego 
do wys. normatywnej ze zm.spo-
sobu użytk. na cele mieszkalne 

(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok. 7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub 
wielospadowy, kąt nachylenia ok.30°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) ok.9,5m;  

204 RAA-I-738/7331/37/07/785/dz.330/EM 
2007.05.11 

rozbiórka budynku mieszk. (fun-
damenty i piwnice); budowa ze-
społu budynków mieszk. jedno-
rodzinnych 2-kondygnacyjnych 
+ przyziemie gospodarcze w za-
budowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 125, dz.330, 
331, 332, 333 
ul. Aragońska 22-28 
dla infrastruktury: 
cz. dz.419/315, 
416/335 

● linia zabudowy istn. 6m od płd-wsch. 
granicy dz, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.ok.0,25 (segment wew.), 0,22 (skraj-
ny); ● szer. elew. front.7m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.6,5m (do 
okapu); ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kale 
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m;  

  

205 RAA-II-
12974/7331/672/06/841/17A/WGN 
2007.05.11 

rozbiórka istniejących budyn-
ków; budowa hotelu lub motelu 
wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.98 
ul. Limbowa 17A 
dla infrastruktury: 
dz.107 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul.,wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. 
ok.0,23; ● szer. elew. front. wynikająca 
z war. techn.; ● wys. górnej krawędzi 
ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

206 RAA-I-183/7331/78/07/18/3,5,7/AM 
2007.05.14 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zab. pierzejowej, z usłu 
gami w parterze, garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

INVEST KOMFORT  
S.A. w Gdyni 
reprezentowany przez: 
Tomasz Janiszewski 
 

KM 54, dz.1320, ul. 
Zygmunta Augusta 
3,5,7 
dla infrastruktury: 
404, 405, 406, 407, 
408, 833/416, 
837/415; 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni (parter), istn. (wyższe kondygnacje) z 
cofnięciem o 3m (kond. najwyższe). wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,70;  
● szer. elew. front.~59m;  
● wys.górnej krawędzi ~21 i 25,4mnpm 
(cz. płn.), ~22,3 mnpm (płd.),31,1mnpm 
(cz. najwyższa); ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

207 RAA-II-2394/7331/122/07/1058/11/KR 
2007.05.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (4 lok.mieszk.) 
2-kondygnacyjnego z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM9 WI, dz.497/3 
ul. Prostokątna 11 
dla infrastruktury: 
dz.497/4 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
11m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi 
7,5m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

208 RAA-II-2884/7331/143/07/311/41/GZ 
2007.05.14 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o nową werandę 
i taras 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.9 
ul. Kopernika 41 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. front.8m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi oraz  
● geometria dachu: w nawiązaniu do cz. 
istniejącej; 

  

209 RAA-II-3248/7331/162/07/425/8/GZ 
2007.05.14 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.412/16 
ul. Poprzeczna 8 
dla infrastruktury: 
dz.22  

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. 
front.10,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

210 RAA-II-3922/7331/196/07/382/4/EŁ 
2007.05.14 

dobudowa balkonu na słupach 
do lok. mieszk. na I i II piętrze 
bud. mieszk. wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 29, dz.516 
ul. Kolendrowa 4 

● linia zabudowy - bez zmian; pozostałe 
parametry: ● wskaźnik p.z.,● szer.elew. 
front., ● wys. górnej krawędzi, ● geome 
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tria dachu: nie mają zastosowania; 
211 RAA-I-

11836/7331/502/06/720/dz.647/HNB 
2007.05.15 

nadbudowa bud.usługowego(ap-
teka i gabinety lekarskie - w tra-
kcie realizacji) dla powiększenia 
pow. gabinetów z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.647 
ul. Podchorążych  

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

212 RAA-II-13237/ 
7331/639/06/967/dz.227/9-228/9/AS 
2007.05.15 

budowa drogi o nawierzchni ut-
wardzonej, z chodnikiem i siecia 
mi infrastruktury: kan. sanitarna, 
deszczowa, wodociąg, sieć ciep-
łownicza, oświetlenie terenu 

Przeds. Inwestycyjne 
„TRÓJKA” Sp. z o.o., Gdynia 

KM 10 Osowa 
dz.1/18;  
KM 11 WK: 
200/24,225/9,227/9,
228/9,242/9,243/9 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

213 RAA-II-2666/7331/127/07/311/25/GZ 
2007.05.15 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego do zach. 
granicy działki  

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.199/1 
ul. Kopernika 25 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,25; ● szer.elew.front. ok.18m 
● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 
istniejącej ● geometria dachu: płaski; 

  

214 RAA-II-
13238/7331/640/06/967/dz.151/9/AS 
2007.05.15 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z garażami podziemnymi 
i infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne TRÓJKA  
Sp. z o.o.,Gdynia 
 

KM 11 WK dz. 
151/9, 200/24, 
223/9, 224/9, 225/9, 
227/9, 228/9, 242/9, 
243/9, 257/9, 258/9 
ul. Górnicza   

● linia zabudowy 9m od krawędzi jezd-
ni ul. Górniczej i od str. łącznika, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,41; ● szer. 
elew. front. do 71m; ● wys. górnej kra-
wędzi do 18,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

215 RAA-I-514/7331/25/07/500/21/HNB 
2007.05.16 

zm. konstrukcji dachu budynku 
mieszk. jednorodzinnego z płas-
kiego na spadzisty w celu uzys-
kania dod. pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.317 
ul. Złota 21 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., 
● wys. górnej krawędzi i ● szer. elew. 
front.- nie analizowano (bez zmian);  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy; kąt nachylenia 38°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m; 

  

216 RAA-II-718/7331/26/07/872/268/AS 
2007.05.16 

budowa myjni samochodowej 2-
stanowiskowej z magazynem dla 
salonu motocyklowego, rozbiór-
ka bud. gospodarczego, dystry-
butora gazu i muru ochronnego  

SSP AUTORYZOWANY 
DEALER YAMAHA  
Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 3 WK, dz.70 
ul. Wielopolska 268 

● linia zabudowy - nie określa się (bud. 
w tylnej cz. działki); ● wskaźnik p.z. do 
0,29; ● szer. elew. front. do 20m;  
● wys. górnej krawędzi do 10m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

217 RAA-II-723/7331/27/07/954/22/AS 
2007.05.16 

budowa budynku mieszk. wielo- 
rodzinnego z urządzonym ocz-
kiem wodnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95 
dz.440/2, 443/2 
ul. Spokojna 22 
dla infrastruktury: 
dz.438/5 

● linia zabudowy 13,5m od jezdni ul. 
Spokojnej, 6m od drogi dojazdowej, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35;  
● szer. elew.front.max.19m (od drogi 
dojazd.) do 25m (od ul.); ● wys. górnej 
krawędzi do 10m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 
21°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
ul. Spokojnej)) do 11,5m;  

  

218 RAA-II-3213/7331/158/07/407/4/GZ 
2007.05.16 

zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna z garażem podziem-
nym i infrastrukturą  

Gmina Miasta Gdyni KM 65, dz.294/180, 
295/180 
ul. Uczniowska 4 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
ok.46m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
15,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 
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219 RAA-II-3962/7331/204/06/829/6/WGN 
2007.05.17 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego, z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.337 
ul. Brzozowa 6; dla 
infrastruktury: 324, 
325, 332, 338, 339, 

● linia zabudowy 5,5m od linii rozgra-
niczającej ul. Brzozowej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.max.0,23; ● szer. elew. 
front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: cztero-
ospadowy, kąt nachylenia ok.40°,gł. ka-
lenica prostopadła do frontu dz.;  

  

220 RAA-II-
13324/7331/673/06/820/187/WGN 
2007.05.17 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 4-kondygnacy- 
jnego z infrastrukturą w układzie 
zblokowanym z istniejącym  

Osoba fizyczna 
 

KM75, dz.542/40, 
967/28 
Al. Zwycięstwa 187 
dla infrastruktury: 
dz.56, 539/28, 
968/40, 969/40,  

● linia zabudowy min.8m od krawędzi 
jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,34; ● szer. elew. 
front.19m ± 20%; ● wys. górnej krawę- 
dzi ok.13m (jak w bud. istniejącym);  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

221 RAA-II-109/7331/10/07/820/14/GZ 
2007.05.17 

nadbudowa bud. usługowego o  
4 kondygnacje mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.627/256 
Al. Zwycięstwa 14 
dla infrastruktury: 
628/256, 630/257 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.16,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

222 RAA-II-944/7331/61/07/313/32/KR 
2007.05.17 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na użytkowy (us-
ługi krawieckie)  

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.605/234 
ul. Biskupa 
Dominika 32 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

223 RAA-II-1778/7331/94/07/820/12/GZ 
2007.05.17 

nadbudowa bud. usługowego o  
4 kondygnacje mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.629/257 
Al. Zwycięstwa 12 
dla infrastruktury: 
628/256, 630/257 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.16,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

224 RAA-II-2618/7331/129/07/440/29/KR 
2007.05.17 

zm. sposobu użytk. warsztatu 
stolarskiego na lok. mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.702/11 
ul. Gajowa 29 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

225 RAA-II-2916/7331/147/07/894/33/RS 
2007.05.17 

zabudowa tarasu i przebudowa 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.556/200 
ul. Kurpiowska 33 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10m (jak w cz. istn.)  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

226 RAA-I-3617/7331/227/07/103/35/LK 
2007.05.18 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z usługami w kondygnacji 
przyziemia, garażem podziem-
nym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.36 oraz 
cz.216/34 
ul. Kapitańska 35 
dla infrastruktury: 
dz.35, 217/34, 
221/43 

● linia zabudowy ok.9m od krawędzi 
jezdni ul. Kapitańskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. 
front.32m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.16,5m w stosunku do rzędnej ul.; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

227 RAA-II-1744/7331/92/07/308/9/GZ 
2007.05.21 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem wbu 
dowanym i infrastrukturą 

„RANBUD” Sp. z o.o. 
Michał Niewiarowski 
Gdynia 

KM 61, dz.187 
ul. Kasztelańska 9 
dla infrastruktury: 
dz.188 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
72mnpm; ● geometria dachu: płaski;  

  

228 RAA-I-
10216/7331/411/06/298/kan.san./MZ 
2007.05.22 

budowa rozdzielczej kan. sanita-
rnej z odprowadzeniem do kan. 
sanitarnej Zarządu Morskiego 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
Gdynia 

KM 119, dz.16/1, 28/1, 29/1, 31/15, 
51/1, 62/1,  64/1, 65/1,  67/1, 72/15, 
96/1, 98/15, 107/1, 118/1, 119/1, 

nie analizowano funkcji i cech 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (art. 61 ust.3 ustawy) 
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Portu Gdynia  120/1, 121/1, 122/1; KM 132 dz.18/2   
229 RAA-II-4250/7331/207/06/820/256/WGN 

2007.05.23 
rozbudowa i przebudowa Trój-
miejskiego Centrum Handlowe-
go KLIF oraz przebudowa stacji 
paliw SHELL 

PAIGE INVESTMENTS  
Sp. z o.o., Warszawa 
 

KM 81, dz.868/35, 
870/36; KM 82, dz. 
965/186, 967/184; 
KM 83, dz.110/1, 
111/1 

● linia zabudowy 25m od Al. Zwycięst-
wa, 6m od ul.Spółdzielczej wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. nie ustala się; ● szer. el. 
front.max.410m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.12m; ● geometria dachu: płaski;  

  

230 RAA-II-11685/7331/557/06/90/5/KR 
2007.05.23 

rozbudowa bud. mieszk.wieloro-
dzinnego o garaż podziemny; na 
dbudowa (przekształcenie niskie 
go poddasza na kond.  mieszk.)  

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.533 
ul. Mikołaja Reja 5 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,40; ● wys. 
górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Re-
ja 19; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

231 RAA-II-963/7331/43/07/860/10/KL 
2007.05.24 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z dwoma loka-
lami usługowymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.72 
Plac Górnośląski 10 
dla infrastruktury: 
dz.62, 394/81 

● linia zabudowy obligatoryjna od str. 
Placu i tylna wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.do 0,45; ● szer. elew. front. równa 
szer. działki (zabudowa pierzejowa);  
● wys. górnej krawędzi (jak w budynku 
przy Placu Górnośląskim 8; ● geomet-
ria dachu: płaski;  

  

232 RAA-II-1058/7331/45/07/904/21/KL 
2007.05.24 

budowa bud. mieszkalnego jed-
norodzinnego (segment zabudo-
wy bliźniaczej) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.283/73 
ul. Łęczycka 21 
dla infrastruktury: 
dz.404/73 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Łeczyckiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.do 0,31;  
● szer. elew. front. ok. 8m;  
● wys. górnej krawędzi (jak w bud. bli-
źniaczym); ● geometria dachu: płaski;  

  

233 RAA-I-1562/7331/94/07/701/232c/HNB 
2007.05.25 

zm. sposobu użytk. połączona z 
przebudową budynku inwentar-
skiego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 33, dz.101.21 
ul. Płka Dąbka 232c 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.4 ustawy) 

  

234 RAA-II-1079/7331/50/07/873/111/KL 
2007.05.25 

budowa budynku mieszkalnego 
2-kondygnacyjnego, o funkcji 
biura handlowego z częścią  
mieszkalną 

„Alma” Aleksander Jasiński 
 

KM 80, dz.107 
ul. Wrocławska 111 
dla infrastruktury: 
dz.140, 141 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,22;  
● szer. elew. front.14m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

235 RAA-II-4628/7331/227/07/1042/5/GZ 
2007.05.25 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.299 i 
298/5; ul. Bachusa 5 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ja-
ko przedłużenie istniejącej; ● geometria 
dachu - nie analizowano (bez zmian);  

  

236 RAA-I-228/7331/71/07/520/64/LK 
2007.05.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze miesz-
kalne) z garażem wbudowanym 
i infrastrukturą oraz garażu dwu-
stanowiskowego przy granicy 
działki sąsiedniej  

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.305/29 
ul. Kartuska 64 
dla infrastruktury: 
dz.307/29, 357/10 

● linia zabudowy istn.(bud. mieszk.);wg 
zał. graf (garaż); ● wskaźnik p.z.~0,17; 
● szer. el.front.10m ±20% (mieszk.),6m 
± 20% (garaż); ● wys. górnej krawędzi 
~3,4m (mieszk.) ~3m (garaż );● geome-
tria dachu: bud. mieszk.: wielospadowy, 
kąt nachylenia ~45°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do ul.) ~9m, garaż: płaski;  
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237 RAA-I-2853/7331/116/07/504/16/HNB 
2007.05.28 

nadbudowa o 1 kondygnację hali 
magazynowej (w trakcie realiza-
cji) w celu uzyskania dod. pow. 
biurowej; rozbudowa i nadbudo-
wa bud. biurowo-handlowego  

TS-TRANSPORT SERVICE 
Sp. z o.o.  
Gdynia 

KM 17, dz.577/28, 
cz.158/28 i 578/28 
ul. Hutnicza 16 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,30 (dla całego tere-
nu); ● szer. el. front. (od ul. Hutniczej) 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi  ok. 
11m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

238 RAA-I-2277/7331/100/07/180/plaża/JM 
2007.05.29 

budowa jednokondygnacyjnego 
budynku węzła sanitarnego z za-
pleczem dla ratowników i punk-
tem opieki medycznej  

Gdyński Ośrodek  
Sportu i Rekreacji 
Gdynia 

KM 134 
dz.14 (fragment) 
Bulwar Szwedzki 

● linia zabudowy-nie ustala się; ● wska 
źnik p.z.ok.0,06 (dla fragmentu objęte-
go wnioskiem); ● szer. elew. front. 24m 
± 20%; ● wys.górnej krawędzi  ok.3,8m 
● geometria dachu: jednospadowy, kąt 
nachylenia ok.26°;  

  

239 RAA-II-3609/7331/184/07/986/40,42/MP 
2007.05.29 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych z ga 
rażami, miejscami postojowymi 
oraz infrastrukturą 

DomiDom Sp. z o.o. 
Sopot 

KM 8 WK, dz.93/3, 
94/3,95/21,96/21;ul. 
Nałkowskiej 40 i 42 
dla infrastruktury: 
dz.200/22 

● linia zabudowy 5m od granicy pasa 
drogowego i ok.30m od granicy z poto-
kiem Źródło Marii,wg zał.graf.; ● wska-
źnik p.z.0,18; ● szer. elew. front.9m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi  ok.7m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

240 RAA-I-1709/7331/67/07/1024/14/ASS 
2007.05.30 

nadbudowa istn. obiektu usługo-
wego o dwie kondygnacje o fun-
kcji mieszkalnej wielorodzinnej; 
dobudowa windy 

MEDIANA Sp. z o.o. 
Warszawa, ul. Kawcza 58 
reprezentowana przez: 
Mariusz Borkowski 
 

KM 19 PG 
dz.1066/13 
ul. Ikara 14 

● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z.-bez 
zmian (nadbudowa); ● szer. elew. front. 
nie określa się (nieznaczne zwiększenie 
o windę); ● wys. górnej krawędzi max. 
16,1m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

241 RAA-II-2472/7331/123/07/1112/ulica/GZ 
2007.05.30 

budowa odcinka drogi dojazdo-
wej do zabudowy mieszk. wielo-
rodzinnej przy ul. Sokoła 10-16 

Grzegorz Krychowski 
K&L art.design 
Autorska Prac. Projektowa 
Gdańsk 

KM12 WI dz 454, 
422/16, 427/6; ul/ 
Sokoła i Dulina  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

242 RAA-II-4019/7331/197/07/1059/49/GZ 
2007.05.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.476/4 
ul. Równoległa 49 
dla infrastruktury: 
dz.476/1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 
7m; ● wys. górnej krawędzi - jako prze-
dłużenie krawędzi bud. przy ul. Równo- 
ległej 51; ● geometria dachu: płaski;  

  

243 RAA-II-4411/7331/223/07/903/38/RS 
2007.05.30 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa wolnostojącego bud. mieszk. 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.29 
ul. Radomska 38 
dla infrastruktury: 
dz.31 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
ul. Radomską, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,36; ● szer. elew. front.10m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 7m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.)) do 10m;  
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miesiąc : czerwiec 2007 

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 

244 
 

RAA-II-1243/733159/07/1212/6/MP 
2007.06.01 

nadbudowa istniejącego budyn-
ku produkcyjno-biurowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą 

VECTOR Sp. z o.o. 
Gdynia 
 

KM 2 Chwaszczyno 
dz.161/11 
ul. Krzemowa 6 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.-nie 
dotyczy (nadbudowa); ● wys. górnej 
krawędzi do 13m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

245 RAA-II-2968/7331/154/07/840/2/KR 
2007.06.01 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa 4-kond. budynku mieszkalne 
go wielorodzinnego z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

UNI-BYGG  
Sp. z o.o. 
Gdynia 
 

KM 72, dz.764/3, 766/4; ul. 
Powstania Styczniowego 2 
dla infrastruktury: 761/17 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
17m; ● wys. górnej krawędzi 13m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

246 RAA-II-11969/7331/573/06/939/21/WGN 
2007.06.04 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (przeksz-
tałcenie na wielorodzinny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.278/26 
ul. Szturmanów 21 

● linia zabudowy ok.5m od linii rozgra-
niczającej ul. Szturmanów, wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z.ok.0,20; ● szer. elew. 
front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.7,5m; ●geometria dachu: dach 
płaski; 

  

247 RAA-II-1017/7331/55/07/965/ulica/RS 
2007.06.04 

budowa odcinka drogi z instala-
cją wodno-kanalizacyjną, prze-
budowa zasilania i budowa przy-
łącza elektroenergetycznego do 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego   

Przedsiębiorstwo 
Budowlane 
„Panorama” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM21WK, dz.96/13, 97/13 
101/9, 102/9, 104/12, 
105/12, 142/11;  
KM 22WK dz.31/23, 46/20 
52/30, 91/26, 100/21, 
110/30, 174/24, 177/20; 
KM23WK; dz.81/1, 185/7, 
186/7, 216/9, 226/7; 
ul. Lipowa/Górnicza 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

248 RAA-II-
13900/7331/70/07/955/dz.44/GL/RS 
2007.06.05 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 5 WK, dz.44 
ul. Sopocka 
dla infrastruktury: 
dz.61/45 

● linia zabudowy 12m od granicy pasa 
drogowego ul. Sopockiej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu działki) 
do 10m;  

  

249 RAA-II-
13902/7331/72/07/955/dz.44/GL/RS 
2007.06.05 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 5 WK, dz.44 
ul. Sopocka 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 12m od granicy pasa 
drogowego ul. Sopockiej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 
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dz.61/45 front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu działki) 
do 10m;  

250 RAA-II-1915/7331/99/07/873/8/MP 
2007.06.05 

rozbiórka substandardowej zabu 
dowy; budowa garażu dwustano 
wiskowego przy granicy z dz. 
sąsiednią  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.77 
Plac Górnośląski/ 
Raciborska 

● linia zabudowy (obowiązująca), istn., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,39; 
● szer. elew. front.6m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 3m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, 
gł. kalenica równoległa do ul. Racibor-
skiej;  

  

251 RAA-II-3702/7331/189/07/408/23A/GZ 
2007.06.05 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z usługami i in-
frastrukturą w zab. bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.679/40 
ul. Chwarznieńska 
23A 
dla infrastruktury: 
dz.413/17 

● linia zabudowy (obowiązująca) istn., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23;  
● szer. elew. front.7m; ● wys. górnej 
krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.ka-
lenica prostopadła do frontu dz.;  

  

252 RAA-II-4425/7331/233/07/874/44/MP 
2007.06.05 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z garażami w kond. 
podziemnej (infrastruktura istn.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.337/183 
ul. Architektów 44 

● linia zabudowy (obowiązująca) ~6m 
od granicy dz. z pasem drogowym, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. 
elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

253 RAA-I-12586/537/06/600/210/LK 
2007.06.06 

nadbudowa 2-kondygnacyjnego 
budynku usługowego o 1 kondy-
gnację 

La Femme Cosmetics  
Sp. z o.o.  
Gdynia 

KM 7, dz.21 
ul. Chylońska 210 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian - nadbudowa); ● wys. gór-
nej krawędzi ok.11m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

254 RAA-I-12529/7331/592/06/55/151/LK 
2007.06.06 

nadbudowa 4-kondygnacyjnego 
bud. mieszk.wielorodzinnego na 
cele mieszk. (podwyższenie po-
ddasza do wys. normatywnej)  

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.12 
ul. Morska 151 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi ~ 16,5m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

255 RAA-II-
1172/7331/52/07/1000/dz.690/5/GZ 
2007.06.06 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.689/5, 
690/5, 691/5 
ul. Kombatantów 
dla infrastruktury: 
dz.733/5 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 35°, gł. kalenica prosto-
padła do frontu dz.; 
  

  

256 RAA-II-
2392/7331/120/07/820/dz.352/254/GZ 
2007.06.06 

rozbudowa bud. usługowych o 
cz. 5-kondygnacyjną (parter: us-
ługi + 4 kondygnacje mieszk.); 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.352/254, 
627/256,629/257 
Al. Zwycięstwa 12-

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,56; ● szer. elew. 
front.- nie analizowano (bez zmian);  
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budowa garażu podziemnego z 
infrastrukturą 

14; dla infrastruktu-
ry: 628/256,630/257 

● wys. górnej krawędzi ok.16,5m; ● ge-
ometria dachu: dach płaski; 

257 RAA-II-3132/7331/166/07/1002/30/KR 
2007.06.07 

nadbudowa cz. garażu budynku 
mieszk. jednorodzinnego od str. 
ogrodowej o 1 kondygnację 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.301/5 
ul. Kostki 
Napierskiego 30 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi nie 
może przekraczać istn. (ok.8m); ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

258 RAA-I-853/7331/331/07/7/16/TS 
2007.06.08 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
.lok. usługowego w parterze bu-
dynku mieszkalno-usługowego 
na punkt gastronomiczny 

Side Kebap Mehmet Ali Eski  KM 54, dz.744/329 
ul. Starowiejska 16 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

259 RAA-II-2908/7331/151/07/1015/3/KR 
2007.06.08 

zm. sposobu użytkowania i prze-
budowa cz. bud. mieszkalno-us-
ługowego na lokale mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.912/21 
ul. Szarych 
Szeregów 3 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

260 RAA-II-3920/7331/195/07/883/6/EŁ 
2007.06.08 

rozbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o wiatrołap 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.180/2 
ul. Grażyny 6 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,18;  
● szer. elew. front.13,8m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 3,5m; ● 
geometria dachu: płaski; 

  

261 RAA-II-2488/7331/124/07/1115/1/GZ 
2007.06.12 

budowa dwukondygnacyjnego 
budynku usługowego wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.422/54 
ul. Dulina 1 
dla infrastruktury: 
dz.427/6 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica prostopad-
ła do ul. Dulina;  

  

262 RAA-II-4532/7331/29/07/1015/28/ES 
2007.06.12 

zmiana konstrukcji dachu budy-
nku mieszk. jednorodzinnego z 
płaskiego na spadzisty 

Osoba fizyczna 
 

KM70, dz.453/35, 
454/35, 455/35; ul. 
Szarych Szeregów 
28 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
5,6m; ● geometria dachu: czterospado-
wy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kaleni-
cy (prostopadła do frontu działki) ok. 
9,2m;  

  

263 RAA-II-
2913/7331/145/07/419/dz.246/33/GZ 
2007.06.14 

budowa stacji paliw: pawilon (za 
plecze socjalne i techn., sklep, 
kotłownia, myjnia), wiata, drogi 
i place, mury oporowe, 
infrastruktura 

Przedsiębiorstwo Robót 
Sanitarno-Porządkowych 
„SANIPOR”  
reprezentowane przez:  
M. Kleczkowski 
 

KM 64, dz.97/32 
105/33, 107/33, 
109/33, 246/33,  
ul. Małokacka;  
dla infrastruktury: 
KM 141, dz.13, 
343/14, 349/11, 
431/12; 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf., 
12m od granicy lasu;  
● wskaźnik p.z. do 0,20;  
● szer. elew. front.ok.35m; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

264 RAA-I-4877/7331/222/07/668/5A/LK 
2007.06.15 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + podda 
sze użytk.) przy granicy z dz. są-

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.95/37, 
107/37, 126/36 
ul. Pawia 5A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - nie us-
tala się (zabudowa w głębi dz.); ● wskaźnik 
p.z. 0,24; ● wys. górnej krawędzi w nawiązaniu 
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siednią wraz z infrastrukturą do bud. istn.; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równole-
gła do forntu dz.) ok.8,5m;  

265 RAA-II-3415/7331/176/07/425/13/GZ 
2007.06.15 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszk. wielorodzinne-
go z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.26 
ul. Porzeczna 13 
dla infrastruktury: 
dz.22 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
10,5m ± 20%;● wys. górnej krawędzi 
ok 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

266 RAA-II-4060/7331/203/07/84/24/ES 
2007.06.15 

nadbudowa o 1 kondygnację bu-
dynku garażowego na granicy z 
dz.1389/330 

Osoba fizyczna 
 

KM 6, dz.1311/328, 
1314/328 
ul. Moniuszki 24 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

267 RAA-I-3230/7331/130/07/1177/21/MZ 
2007.06.19 

rozbudowa hali produkcyjnej 
(wiata), budowa naziemnego 
zbiornika z ciekłym argonem o 
obj. 5m3 z przyłączami 

„GLASPOL” Sp. z o.o. 
Jaroszowiec 

KM 5, dz.133/3 
ul. Handlowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

268 RAA-II-2825/7331/142/07/1034/33G/GZ 
2007.06.19 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI 
dz.6/8, 6/22  
ul. Łanowa 33G 
dla infrastruktury: 
dz.5/22, 6/16 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,14;  
● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.8m;  

  

269 RAA-II-3704/7331/186/07/438/17/ES 
2007.06.20 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.135 
ul. Dębowa 17 

● linia zabudowy istn.- bez zmian; 
● wskaźnik p.z. do 0,33; ● szer. elew. 
front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.7m; ● geometria dachu: płaski; 

  

270 RAA-II-5034/7331/252/07/1034/23a/RS 
2007.06.20 

zm. funkcji budynku (w trakcie 
realizacji z socjalnej na mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia 
dz.47/3 
ul. Łanowa 23a 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

271 RAA-II-
5209/7331/263/07/400/dz.545/12/RS 
2007.06.20 

budowa zespołu 3 budynków 
mieszk. jednorodzinnych w zab. 
szeregowej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz545/12 
ul. Słonecznikowa 
dla infrastruktury: 
dz.513/13, 514/1  

● linia zabudowy istn. 6m od krawędzi 
jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,36;  
● szer. elew. front.(zespół) 20m± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 6,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.33° wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do ul.) do 11m;  

  

272 RAA-I-243/7331/18/07/17/23/JM 
2007.06.21 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 
(lok. mieszk.) na biuro, budowa 
schodów zewn. i wejścia z ulicy 

Osoba fizyczna 
 

KM54, dz.974/413 
ul. Władysława IV 
23 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

273 RAA-I-3901/7331/166/07/20/47/JM 
2007.06.21 

zm. sposobu użytkowania cz. 
budynku (lok. mieszkalny) na 
użytkowy (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.243 
ul. Świętojańska 47 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 
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274 RAA-II-266/7331/31/07/301/11/KR 
2007.06.21 

zabudowa podcienia, rozbudowa 
bud. mieszk. wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.481/13, 
994/9 
ul. Wachowiaka 11 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.1,0; ● szer. elew. front. 
8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
6m; ● geometria dachu (jak cz. istn.): 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°,  
gł. kalenica równoległa do ulicy;  

  

275 RAA-II-
2023/5703/7331/100/07/1009/2/GZ 
2007.06.21 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego w poz. I kondyg-
nacji do zach. granicy działki 

Osoba fizyczna 
 

KM71, dz.203/21 
ul. Powstania 
Warszawskiego 2 

● linia zabudowy i ● wys. górnej kra-
wędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,22;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

276 RAA-II-2393/7331/132/07/416/7/KR 
2007.06.21 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (przekształcenie 
w wielorodzinny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 
dz.455/40, 456/40 
ul. Stawna 7 

● linia zabudowy istn.- bez zmian; 
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
max.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

277 RAA-II-4142/7331/207/07/450/16A/GZ 
2007.06.21 

zm. sposobu użytk.2 lok.usługo-
wych w bud. wielorodzinnym z 
usługami na jeden lokal mieszk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 65, dz.290/88  
ul. Rolnicza 16A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

278 RAA-I-13123/7331/560/06/790/9A/HNB 
2007.06.22 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego w zab. bliźniaczej o 
klatkę schodową 

Osoba fizyczna 
 

KM 125, dz.197/1 
ul. Algierska 9A 

● linia zabudowy istn.- bez zmian; 
● wskaźnik p.z. (nieznaczny przyrost -
nie określa się); ● szer. elew. front. bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi ok 9m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

279 RAA-II-4766/7331/249/07/311/7/KR 
2007.06.22 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
pomieszczeń strychu w budynku 
mieszk. wielorodzinnym na cele 
mieszkaniowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.675/130 
ul. Kopernika 7 

● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z. - nie 
analizowano (nadbudowa); ● szer. elew. 
front. i ● geometria dachu: bez zmian; 
● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-
nie gzymsu istn. nadbudowy;  

  

280 RAA-II-5720/7331/294/07/1038/41/KR 
2007.06.22 

zm. sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalnego na biura 

„Nieruchomości” 
Mirosław Osiński 
Gdynia 

KM 19 WI 
dz.196, 223/12 
ul. Apollina 41 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

281 RAA-I-4643/7331/228/06/20/110-112/TS 
2007.06.25 

przebudowa parteru, nadbudowa 
części parterowej budynku mie-
szkalnego wielorodzinnego z 
usługami na funkcje użytkowe 
(handel, usługi nieuciążliwe, 
biura, kawiarnia) 

AGEMO Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 58, dz.1459 
ul. Świętojańska 
110-112 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

282 RAA-II-4066/7331/201/07/1006/32/EŁ 
2007.06.25 

rozbiórka istn. garaży i budowa 
zespołu bud. mieszkalnych wie-
lorodzinnych z garażem podzie-
mnym i infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 71, dz.460/17, 909/21, 
910/21; ul. Powstania 
Wielkopolskiego       
dla infrastruktury: 456/21, 
462/17, 774/21  

● linia zabudowy 5m od granicy pasa 
drogowego ulicy; ● wskaźnik p.z. do 
0,28; ● szer. elew. front. (1 budynek) 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
ok.12m;● geometria dachu: dach płaski; 

  

283 RAA-I-10960/7331/462/06/2/6/JM 
2007.06.26 

budowa tymczasowego parkingu 
wraz infrastrukturą 

BLICK Sp. z o.o.  
reprezentowana przez: 
Henryk Konopka 

KM 54, dz.1211 
KM 119, dz.38/10, 
41/11, 83/6, 87/7;  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 
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 ul. T. Wendy 
Jana z Kolna  

284 RAA-I-4481/7331/184/07/499/7/MZ 
2007.06.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 PG, dz.64/1 
ul. Chromowa 7 
dla infrastruktury: 
dz.63/1, 70 

● linia zabudowy 5m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,29; 
● szer. el. front.ok.12,5m; ● wys. górnej 
krawędzi ~3m;●geometria dachu: wielo 
spadowy, kąt nachylenia ok.40°,wys. gł. 
kalenicy (prostopadła do ulicy) ok.8m;  

  

285 RAA-I-4989/7331/225/07/686/21/LK 
2007.06.26 

zm. przeznaczenia bud. usługo-
wego (biurowy) w trakcie reali-
zacji na mieszkalny 

BC – Chylonia Sp. z o.o. 
Wejherowo 

KM 12, dz.184/11 
ul. Kcyńska 21 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

286 RAA-II-22/7331/7/071015/25B/ES 
2007.06.26 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego, 3-kondygnacyjnego 
w zabudowie bliźniaczej wraz z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.640/35 
ul. Szarych 
Szeregów 25B 
dla infrastruktury: 
dz.523/35 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 
granicy dz. z ulicą; ● wskaźnik p.z.0,30; 
● szer. elew. front. ok.7m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.8m;● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

287 RAA-I-2275/7331/103/07/55/67/AW 
2007.06.27 

przebudowa ze zm. spos. użytk. 
pom. strychu budynku mieszk. 
wielorodzinnego na lok. mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 51 
dz.19/1, 22/2 
ul. Morska 67  

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

 budynek wpisa 
ny do rejestru 
zabytków 

288 RAA-I-9381/7331/450/06/511/17/LK 
2007.06.28 

rozbiórka zabudowy; budowa 
bud. mieszk. wielorodzinnego 4-
kondygnacyjnego (segment zab. 
bliźniaczej wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.204/36 
ul. Geskiego 17 
dla infrastruktury: 
dz.956/36 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,26; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ~14,5m;● geometria dachu: płaski; 

  

289 RAA-I-
12463/7331/533/06/785/dz.335/EM 
2007.06.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z przyłączami  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 125,dz.417/342 
zbieg ul. Andaluzyj-
skiej i Aragońskiej 
dla infrastruktury: 
279/99,370,419/315   

● linia zabudowy 6m od płn.-zach., 5m 
od płn-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.max.0,24; ● szer. elew. 
front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu dz. od 
ul. Aragońskiej) ok.9m;  

  

290 RAA-I-13047/7331/552/06/70/55 
2007.06.28 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 
bud. wielorodzinnym z usługami 
na użytkowy (prac. protetyczna) 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.954/14 
ul. Śląska 55 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

291 RAA-II-4038/7331/198/07/420/5/GZ 
2007.06.28 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.201 
ul. Pasieczna 5 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 
8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu (jak w bud. 
przy ul. Pasiecznej 7): dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.;  

  

292 RAA-I-525/7331/29/07/504/dz.110/4/MZ 
2007.06.29 

budowa budynku magazynowo-
biurowego z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM2, dz.110/4 
ul. Hutnicza 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 20m od płn granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,42; 
● szer. elew. front.26m ± 20%; ● wys. 
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dz.80/4 górnej krawędzi ok.9m;● geometria da-
chu: dach płaski; 

293 RAA-I-1788/7331/93/07/504/36/HNB 
2007.06.29 

budowa hali magazynowej (p.z. 
ok.700m2 - składowanie elem. 
stalowych)  

„POLWAR” S.A.  
Gdańsk 

KM 7, dz.632/2 
ul. Hutnicza 36 

● linia zabudowy- nie określa się (poło-
żenie w głębi działki); ● wskaźnik p.z. 
ok.0,30; ● szer. elew. front.ok.64m;  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

294 RAA-I-2465/7331/108/07/55/358/LK 
2007.06.29 

budowa szklarni wielonawowej 
o wym. 16 x 36m, wys. ok.3,5m 
w zabudowie zagrodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 1, dz.55/8 
ul. Morska 358 

● linia zabudowy- nie określa się (poło-
żenie w głębi działki); ● wskaźnik p.z. 
0,24; ● szer. elew. front. nie ustala się z 
uwagi na rodzaj inwestycji; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.3,5m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

295 RAA-I-3383/7331/141/07/20/105/AM 
2007.06.29 

zm.spos.użytk., przebudowa lok. 
usługowego w bud.mieszk.-usłu-
gowym na lok. gastronomiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.427, ul. 
Świętojańska 105 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

296 RAA-II-11768/7331/560/06/304/19A/KR 
2007.06.29 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (3 kondygnacje 
nadziemne) z garażem podziem-
nym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy 32m od krawędzi jez-
dni ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi max.10m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

297 RAA-II-18/7331/3/07/304/19A/KR 
2007.06.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (3 kondygnacje 
nadziemne) z garażem podziem-
nym i infrastrukturą 

„DANBUD” 
Usługi Budowlane 
Adam Wawrzyniak 
Gdynia 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy 32m od krawędzi jez-
dni ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi max.10m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

298 RAA-II-2394/7331/131/07/319/12/KR 
2007.06.29 

nadbudowa niższej części bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.18/12 
ul. Okrętowa 12 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.  oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-
dowa ; ● wys. górnej krawędzi 7,5m 
(jak gzyms cz. wyższej); ● geometria 
dachu: dach płaski; 
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RAA-I-180/7331/12/07/500/40/EM 
2007.07.02 

rozbiórka istn.obiektów; budowa 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go 2-kondygnacyjnego (parter + 
poddasze użytk.) z infrastrukturą 
oraz garażu 2-stanowiskowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.197 
ul. Złota 40 
dla infrastruktury: 
dz.252, 341 

● linia zabudowy 5m od płd-zach. gra-
cy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok. 
0,26; ● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
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lenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu działki) ok.10m;  

300 RAA-II-
7957/7331/382/06/903/dz.637/236/MP 
2007.07.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
ddasze użytk.) wraz z garażem i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.637/238 
ul. Radomska 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
pasem drogowym, wg zał.graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,29; ● szer.elew.front. 11m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.40°, gł. kalenica równole-
gła do ul. Radomskiej;  

  

301 RAA-II-1393/7331/85/07/905/3/MP 
2007.07.02 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o budynek gos- 
podarczy o p.z. ok.30m2 (sprzęt 
ogrodowy i domowy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.80 
ul. Olkuska 3 

● linia zabudowy istn. do zachowania; 
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 
front.12m ± 20% (łącznie z mieszk.);  
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

302 RAA-II-
3805/7331/191/07/980/170a,b/JKL 
2007.07.02 

budowa wypożyczalni sprzętu 
budowlanego (warsztat, hala 
magazynowa, biura, myjnia 
sprzętu bud.) z infrastrukturą 

CRAMO Sp. z o.o. 
Warszawa 
reprezentowana przez: 
Grzegorz Berk 

KM 3 Chwaszczyno 
dz.158/11, 158/12 
ul. Chwaszczyńska 
170a, b 
dla infrastruktury: 
dz.158/14 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,43; ● szer. elew. 
front.46,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi do 8m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia 20°, gł. kaleni-
ca równoległa do frontu działki;  

  

303 RAA-II-
4546/7331/226/07/1031/dz.131/29/GZ 
2007.07.02 

budowa czterech 2-kondygnacy-
jnych (parter + poddasze użytk.) 
budynków mieszk. jednorodzin-
nych z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI 
dz.131/29 
ul. Sucha 
dla infrastruktury: 
dz.131/22, 131/25 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 
13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.8,5m;  

  

304 RAA-II-4819/7331/239/07/880/ulica/RS 
2007.07.02 

budowa odc. sieci telekomunika-
cyjnej dla obsługi zabudowy 
mieszkaniowej 

Telekomunikacja Polska 
S.A. Pion Sieci  
Obszar w Gdańsku 
Gdańsk 

KM 2 WK, dz.373, 374, 
375, 383; KM 3 WK, 
dz.5, 119, 142, 165; ul. 
Olgierda, Bł. Królowej 
Jadwigi, Władysława 
Jagiełły 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

305 RAA-I- 
848/7331/38/07/502/32, dz.57/15/EM 
2007.07.03 

zm. spos.  użytk. budynku maga- 
zynowo-składowego na punkt 
serwisu opon z przyłączami 

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowe  
„ANMAR” Sp. z o.o.  
Gdynia 

KM 17, dz. 57/15, 
477/15, 478/15 
ul. Pucka 32; dla 
infrastruktury: dz.10 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

306 RAA-II-2613/7331/126/07/1034/29/RS 
2007.07.03 

budowa budynku mieszk. jedno- 
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(parter + poddasze użytkowe) z 
garażem wbudowanym oraz 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 Kolonia 
dz.5 (częściowo) 
ul. Łanowa 
dla infrastruktury: 
dz.21/1 

● linia zabudowy 7m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,04;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 5m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Ła-
nowej) do 10m;  
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307 RAA-I-9062/7331/391/06/70/9/TS 
2007.07.04 

przebudowa, zm. spos.użytk. po- 
ddasza na VI kond. bud. mieszk. 
wielorodzinnego na c. mieszkal-
ne, nadbudowa kl. schodowych 

Mirosław Majchrzak 
reprezentujący Wspólnotę 
Mieszkaniową budynku przy 
ul. Śląskiej 9 

KM 53, dz.1089/67, 
1090/67, 1091/65, 
1092/65 
ul. Śląska 9-11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

308 RAA-I-4252/7331/178/07/504/49/HNB 
2007.07.04 

budowa hali produkcyjnej - pro-
dukcja plomb zabezpieczających 
z częścią socjalno-biurową i 
infrastrukturą 

POLSEAL 
Małgorzata Pestka 
Gdynia 

KM 6, dz.318/3, 
321/3 
ul. Hutnicza 49; dla 
infrastruktury:141/3
143/3, 144/3, 269/3 

● linia zabudowy 19m od płn. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● nie analizowano  
pozostałych parametrów zabudowy (art. 
61, ust.2 ustawy); 

  

309 RAA-II-3060/7331/150/07/1055/8/GZ 
2007.07.04 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.314 
ul. Posejdona 8 

● linia zabudowy - bez zmian, wg zał. 
graf.; 12m od granicy lasu; ● wskaźnik 
p.z. do 0,29; ● szer. el. front. bez zmian 
(rozbudowa w głębi dz.); ● wys. górnej 
krawędzi jako przedłużenie istn.; ● geo-
metria dachu: w nawiązaniu do istn.;  

  

310 RAA-II-
3398/7331/173/07/1255/dz.163/MM 
2007.07.04 

budowa 3 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych 2-kondy-
gnacyjnych (w tym poddasza 
użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.163;  
ul. Bielińskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.12m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 
do kalenicy budynku na dz.165;  

  

311 RAA-II-4891/7331/241/07/417/15/GZ 
2007.07.04 

rozbudowa i nadbudowa o jedną 
kondygnację bud. mieszk. jedno 
rodzinnego, budowa 
garażuwolnostojącego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.245 
ul. Krótka 15 
dla infrastruktury: 
dz.247 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prosto-
padła do frontu dz.;  

  

312 RAA-II-4479/7331/247/07/1004/tele/KR 
2007.07.04 

budowa sieci kanalizacji teleko-
munikacyjnej 

Telekomunikacja Polska 
S.A. Pion Sieci  
Obszar w Gdańsku 
Gdańsk 

KM 62, dz.99/11, 242/8, 
271/10, 285/12, 294/8; 
ul. Orląt Lwowskich, 
Kopernika 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

313 RAA-II-3523/7331/256/07/1006/71/KR 
2007.07.04 

rozbudowa budynku mieszk.jed-
norodzinnego o cz. mieszkalną z 
samodzielnym lokalem; podział 
działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.330/21 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 71 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-
ni ul. Powst. Wielkopolskiego, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. 
front.13m± 20% (cały budynek); ● wys. 
górnej krawędzi max.10m; ● geometria 
dachu: płaski;  

  

314 RAA-II-11110/7331/527/06/1010/16/KR 
2007.07.06 

rozbiórka budynku kotłowni; ro-
zbudowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-klatkowego o 
kolejną sekcję mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.839/35 oraz 
cz.463/35; ul. Bohaterów 
Starówki Warszawskiej 
dla infrastruktury: 
dz.609/35  

● linia zabudowy 11m od jezdni ul.Boh. 
Starówki Warszawskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 
20m ± 20% (sekcja); ● wys. górnej kra-
wędzi ~13m; ● geometria dachu: płaski;  

  

315 RAA-II-81/7331/67/07/859/107/MP 
2007.07.06 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o poddasze 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.40 
ul. Sieradzka 107 

● linia zabudowy,●wskaźnik p.z.● szer. 
elew. front. - bez zmian (nadbudowa);  
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użytkowe ● wys. górnej krawędzi wynik. z kąta 
połaci i wys. kalenicy; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, nachylenie 40°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m;  

316 RAA-II-2334/7331/110/07/859/109/MP 
2007.07.06 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.39 
ul. Sieradzka 109 

● linia zabudowy,●wskaźnik p.z.● szer. 
elew. front. - bez zmian (nadbudowa);  
● wys. górnej krawędzi wynik. z kąta 
połaci i wys. kalenicy; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, nachylenie 40°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m;  

  

317 RAA-I- 
1508/7331/56/07/292/RO-RO/HNB 
2007.07.09 

rozbudowa terminalu RO-RO w 
basenie V Portu Gdynia (układ 
drogowy, obiekty magazynowe, 
place i infrastruktura) 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
Gdynia 

KM 112: dz.17/2, 34/2, 35/2; 
KM 114: 2/1, 25/1, 26/1, 27/1 
28/1, 29/1, 40/1; KM 115: 4/1 
KM 116: 9/1, 10/1; 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

318 RAA-II-
3182/7331/159/07/1034/dz.47/1/RS 
2007.07.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia 
dz.47/1; ul. Łanowa 
dla infrastruktury: 
dz.45 

● linia zabudowy 15m od płn-wsch. gra 
nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
max.0,058; ● szer. elew. front. 12m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do ul. Łanowej) do 10m;  

  

319 RAA-II-
3396/7331/173/07/1255/dz.163/MM 
2007.07.09 

budowa 3 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych 2-kondy-
gnacyjnych (w tym poddasza 
użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.163;  
ul. Bielińskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,18; ● szer. elew. front.12m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 
do kalenicy budynku na dz.165;  

  

320 RAA-II-4046/7331/179/06/94/8/GZ 
2007.07.09 

nadbudowa 2-kondygnacyjnej 
części budynku mieszk. wieloro-
dzinnego o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.245 
ul. Chopina 8 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi - 
przedłużenie istn. cz.3-kondygnacyjnej; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

321 RAA-II-
5284/7331/264/07/954/dz.552/2/RS 
2007.07.09 

budowa samoobsługowej myjni 
samochodowej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.552/2 
ul. Spokojna 
dla infrastruktury: 
dz.573/2, 603/2 

● linia zabudowy 14-19m od krawędzi 
jezdni ul. Spokojnej, 25m - od ul. Wiel-
kopolskiej, wg zał.graf.;● wskaźnik p.z. 
do 0,23; ● szer. elew. front.15-41m;  
● wys. górnej krawędzi do 4,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

322 RAA-II-3314/7331/167/07/840/23/KR 
2007.07.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (3 lokale mie-
szkalne) 3-kondygnacyjnego z 
infrastrukturą   

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.657/27 
ul. Powstania Stycz-
niowego 23 oraz cz. 
dz.813/27 (także dla 
infrastruktury)  

● linia zabudowy 12m od krawędzi jez-
dni ul. Powst. Styczniowego, 6m - od 
ul. Szturmanów, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,34; ● szer. elew. front.9m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi 9m;  
● geometria dachu: dach płaski;  
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323 RAA-II-4933/7331/243/07/1002/11A/GZ 
2007..07.10 

rozbudowa oraz nadbudowa o 1 
kondygnację budynku mieszkal- 
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.307/5 
ul. Kostki 
Napierskiego 11A 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. - nie 
analizowano (bez zmian); ● wys. górnej 
krawędzi 9m;● geometria dachu: płaski;  

  

324 RAA-II-3568/7331/180/07/868/28/KL 
2007.07.11 

nadbudowa 2-kondygnacyjnego 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go o trzecią kondygnację, rozbu-
dowa o zewn. klatkę schodową  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.460/110 
ul. Mysłowicka 28 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. 
front.7,5m od ul.Sosnowieckiej, 15m od 
ul. Mysłowickiej; ● wys. górnej krawę-
dzi do 9m; ● geometria dachu: płaski;  

  

325 RAA-II-
5052/7331/261/07/1031/dz.58/1,58/6/ES 
2007.07.11 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych 2-
kondygnacyjnych (parter + pod-
dasze użytk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 30 WI, dz.58/1, 
58/6; ul. Sucha 
dla infrastruktury: 
dz.58/7 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani-
czającej dz. drogową, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,05; ● szer. elew. front. 
16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 40° lub 42°, gł. kalenica 
równoległa do frontu dz.;  

  

326 RAA-II-5230/7331/268/07/451/4/GZ 
2007.07.11 

rozbiórka istn. budynków; budo-
wa budynku mieszkalnego jedno 
rodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.64/23 
ul. Bursztynowa 4 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.12m ± 
20%;● wys. górnej krawędzi 4,5m;●ge- 
ometria dachu: dwuspadowy, nachyle-
nie 42°, kalenica prostopadła do fr. dz.;  

  

327 RAA-II-6329/7331/326/07/1217/15/GZ 
2007.07.11 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.64 
ul. Oziewicza 15 
dla infrastruktury: 
dz. 87 

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

  

328 RAA-I-11169/7331/473/06/600/218/LK 
2007.07.12 

rozbiórka części istn. zabudowy; 
budowa bud. usługowego: Cen-
trum Opieki Długoterminowej i 
Usług Rehabilitacyjnych (dla ok. 
15 osób) wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 7, dz.18 
ul. Chylońska 218 
dla infrastruktury: 
dz.52 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 
zał. graf. (konieczność zachowania osi 
kompozycyjnych); ● wskaźnik p.z.0,22; 
● szer. elew. front.18m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

  

329 RAA-I-262/7331/8/07/ 
/292/dz.28/1/HNB 
2007.07.12 

przebudowa stanowiska „wjazd-wyjazd” z 
terminalu RO-RO (montaż stanowisk kon-
trolnych, obiekt dla pracowników, przebudo-
wa układu drogowego); rozbiórka budynków 
kolidujących z przebudową proj. układu dro-
gowego 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
reprezentowany przez: 
Rafał Ickiewicz  

KM 112, dz.17/2, 34/2, 
35/2; KM 114, dz.25/1, 
26/1, 27/1, 28/1, 29/1;  KM 
116, dz.9/1;  
ul. Dokerów i ul. 
Rumuńska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

330 RAA-I-635/7331/35/07/786/6/HNB 
2007.07.12 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabu-
dowie bliźniaczej (w stronę ogro 
du) w celu uzyskania dodatko-
wego lokalu mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 125, dz.65 
ul. Apenińska 6 

● linia zabudowy 4m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,30; ● szer. elew. front. ok.11m;  
● wys. górnej krawędzi - bez zmian; 
● geometria dachu: dach płaski;  
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331 RAA-I-1913/7331/91/07/54/67/JM 
2007.07.12 

nadbudowa o 2 kondygnacje (do 
wys.4 kondygnacji) budynku us-
ługowo-mieszkalnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 58  
dz.1180/376 
ul. Warszawska 67 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi ok.12m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

332 RAA-I-10108/7331/439/07/632/2/LK 
2007.07.12 

rozbudowa budynku mieszk.jed-
dnorodzinnego o pokój i schody 
zewn. (typu lekkiego), nadbudo-
wa Ip. o poddasze nieużytkowe  

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.194/1 
ul. Jaśminowa 2 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.ok.0,22; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m (dla rozbudowy), ok.8,5m (nadbu-
dowa); ● geometria dachu: dach płaski;  

  

333 RAA-II-14099/7331/678/06/828/19/WGN 
2007.07.12 

nadbudowa garażu przy budyn-
ku mieszk. jednorodzinnym (na 
Cz. jego obrysu od str. wsch.) na 
cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.644/67 
ul. Akacjowa 15A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie dotyczy; ● wys. 
górnej krawędzi jak w cz. istniejącej;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

334 RAA-II-3425/7331/175/07/871/76a/KL 
2007.07.13 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego 
wraz z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM80, dz.403/246 
ul. Inżynierska 76a 
dla infrastruktury: 
243, 247, 248  

● linia zabudowy 6m od granicy z dz. 
402/246, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,25; ● szer. elew. front.8m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 7,5m (z co-
kołem); ● geometria dachu: dach płaski;  

  

335 RAA-II-
3750/7331/211/07/1128/dz.240,241/RS 
2007.07.13 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK, dz.240, 
241; ul. Gryfa 
Pomorskiego 6a i 8 
dla infrastruktury: 
dz.248 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni drogi dojazdowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,27;  
● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 7,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. głównej kalenicy 
(prostopadła do drogi dojazdowej) do 
12m;  

  

336 RAA-II- 
4967/7331/267/07/1113/sieć tele/GZ 
2007.07.13 

budowa sieci telekomunikacyj-
nej do osiedla mieszkaniowego 
„Perła Wiczlina” 

Telekomunikacja Polska S.A. 
 

KM 12 WI, dz.419, 
421/33, 428/7; ul. 
Gierdziejewskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

337 RAA-II-5938/7331/301/07/420/3/GZ 
2007.07.13 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliżniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.200 
ul. Pasieczna 3 

● linia zabudowy istn., wg zał.graf.;  
● wskaźnik p.z.0,34;  
● szer. elew. front. 8,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-
nie istniejącej; ● geometria dachu: w 
nawiązaniu do istniejącego;  

  

338 RAA-II-6078/7331/309/07/981/ 
/dz.460/371,461/371/RS 
2007.07.13 

zwiększenie wysokości  budyn-
ków mieszk. jednorodzinnych 
(w trakcie realizacji) 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz. 
460/371, 461/371 
ul. Żniwna 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie dotyczy (bez 
zmian); 
● wys. górnej krawędzi do 7,5m 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°-35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 11,3m;  
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339 RAA-II-6311/7331/313/07/314/15/GZ 
2007.07.13 

nadbudowa jednokondygnacyj-
nej części budynku mieszk. jed-
norodzinnego o 1 kondygnację 
oraz montaż zadaszenia nad wej-
ściem do budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.237/94 
ul. Narutowicza 15 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ja-
ko przedłużenie istniejącej; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

340 RAA-II-6320/7331/335/07/986/22/RS 
2007.07.13 

przebudowa bud. wielorodzinne- 
go zw. ze zm. spos. uźytk.lokalu 
usługowego na 2 lokale mieszk. 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Czynszówka” 
Sp.z o.o.Gdynia 

KM 8 WK 
dz.199/19 
ul. Nałkowskiej 22 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

341 RAA-II-1174/7331/65/07/1013/garaż/KR 
2007.07.16 

dobudowa garażu do istn. ciągu 
garaży w miejscu boksu przez- 
naczonego do rozbiórki  

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.543/21 
ul. Lanoty 

● linia zabudowy istn., 3m od krawędzi 
jezdni, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. nie 
określa się (bez zmian);  
● szer. elew. front.3m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.3m (przedłu-
żenie istniejącej);  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

342 RAA-II-1554/7331/81/07/689/159/KL 
2007.07.16 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o pom. rekrea-
cyjne (w poz. piwnicy, w całości 
poniżej poz. terenu) i oranżerię 
przydomową o pow. ok.24m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 WK, dz.160 
ul. Wzgórze 
Bernadowo 159 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wys. górnej krawędzi - nie określa się 
(rozbudowa w głębi dz.); ● wskaźnik 
p.z. do 0,27; ● geometria dachu: w na-
wiązaniu do istniejącego;  

  

343 RAA-II-4752/7331/236/07/437/2/GZ 
2007.07.16 

nadbudowa cz. budynku mieszk. 
jednorodzinnego (podwyższenie 
ścian poddasza) w celu uzyska-
nia kondygnacji mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.198 
ul. Kwiatowa 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano  
(nadbudowa);  
● wys. górnej krawędzi ok. 7m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.9m;  

  

344 RAA-I-
13479/7331/581/06/702/dz.644,645/EM 
2007.07.17 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 5-kondygnacy-
jnego z usługami w parterze i 
parkingiem podziemnym oraz 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.644, 645 
ul. Bosmańska 
dla infrastruktury: 
116, 117, 356/216, 
386/115, 509/115, 
708/216 

● linia zabudowy wzdłuż płd. granicy 
dz. (ul. Bosmańska), 6m od płn. granicy 
dz. (ul. Modra), wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 49m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 16m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

345 RAA-II-11767/7331/556/06/304/19/KR 
2007.07.20 

rozbudowa bud.wielorodzinnego 
w poz. III kondygnacji (zabudo-
wa tarasu nad II kond.) i jej pod-
wyższenie (bez zm.il. mieszkań) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91 
ul. Hallera 19 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- istn., bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

346 RAA-II-4815/7331/262/07/826/4/WGN 
2007.07.20 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.885/66, 908/66, 
909/66, cz.907/66 i 910/66 
ul. Kasztanowa 4 
dla infrastruktury: 558/64 

● linia zabudowy ok.8m od krawędzi 
jezdni ul. Kasztanowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,32; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 10m; ● geometria dachu: płaski;  

  

347 RAA-II-2589/7331/128/07/410/43A/KR 
2007.07.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.387/246 
ul. Słoneczna 43A 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Słonecznej, wg zał. graf.; ● wska-
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jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

dla infrastruktury: 
dz.85 

źnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.9m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi max.7,5m  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 35°;  

348 RAA-II-2673/7331/130/07/434/ulica/KR 
2007.07.24 

przebudowa ul. Zielnej (nowa na 
wierzchnia, remont infrastruktu-
ry, budowa kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia ulicznego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.22, 74/21; KM 65, 
dz.271/48, 285/60, 390/88, 
414/409, 415/409; ul. Zielna,Wi-
tomińska, Strażacka, Kielecka 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

349 RAA-II-3695/7331/205/07/950/4/WGN 
2007.07.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.850/387 
ul. Kaprów 4 
dla infrastruktury: 
dz.945/387 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,24; ● szer. elew. front.9m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

350 RAA-II-4638/7331/240/07/694/gaz/KR 
2007.07.24 

budowa tymcz. naziemnego obe-
jścia sieci gazowej długości ok. 
110m związana z przebudowa 
odc. gazociągu wys. ciśnienia 

Prac. Techniczna Projektowa-
nia Sieci, Instalacji, Urządzeń 
Gazowniczych 
„NIKPROJGaz” Gdańsk 

KM 4 WI, dz.197/2, 
364/2; KM 16 WI, 
dz.379/12, 379/13 
ul. Wiczlińska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

351 RAA-II-4422/7331/291/07/415/5A/KR 
2007.07.24 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabu-
dowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.815/53 
ul. Łączna 5A 

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Łącz 
nej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; 
● szer. elew. front. max.8m; ● wys. gór 
nej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. 
kalenica równoległa do ulicy;  

  

352 RAA-II-5428/7331/278/07/424/42/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.766 
ul. Wąska 42 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; 
● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;  

  

353 RAA-II-5429/7331/279/07/424/40/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.765 
ul. Wąska 40 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; 
● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;  

  

354 RAA-II-5430/7331/280/07/424/34/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.762 
ul. Wąska 34 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu;  
● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;  

  

355 RAA-II-5431/7331/281/07/424/38/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.764 
ul. Wąska 38 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m od pozio 
mu terenu; ● geometria dachu: dach 
płaski, kąt 15°;  

  

356 RAA-II-5432/7331/282/07/424/36/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.763 
ul. Wąska 36 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; 
● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°; 
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357 RAA-II-5433/7331/283/07/424/32/KR 
2007.07.25 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.761 
ul. Wąska 32 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; 
● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;  

  

358 RAA-I-3457/7331/147/07/716/3/EM 
2007.07.26 

zm. sposobu użytk.; przebudowa 
cz.środkowej poddasza budynku 
mieszk. wielorodzinnego 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 

  

359 RAA-II-4400/7331/221/07/408/186/KR 
2007.07.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.399/29, ul. 
Chwarznieńska 186 
dla infrastruktury: 
dz.399/30, 401 

● linia zabudowy 16m od zach. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.4m; ● geometria 
dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 
45°, gł. kalenica prostopadła do drogi 
dojazdowej;  

  

360 RAA-I-9647/7331/419/06/32/25/TS 
2007.07.27 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego o wysokości 5 kondy- 
gnacji z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 53, dz.961/135, 
1056/135, 1057/135 
ul. Batorego 25; dla 
infrastruktury: 134 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,70; ● szer. elew. 
front.ok.20m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.18m; ● geometria dachu: dach płaski  

  

361 RAA-I-4426/7331/183/07/751/132/HNB 
2007.07.30 

budowa 2 bud. mieszk. jednoro-
dzinnych wolnostojących wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 PG, 
dz.712/1, 712/2, 
832/1, 832/3 
ul. Unruga 132 

● linia zabudowy 7,5m wzdłuż płd. gra-
nicy dz.712/2, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.max.0,28; ● szer. elew. front.11m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachów: dachy płaskie;  

  

362 RAA-I-5890/7331/255/07/17/38/TS 
2007.07.30 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 
budynku wielorodzinnym z usłu 
gami na użytkowy (gab.lekarski) 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.575/305, 
579/314; ul. 
Władysława IV 38 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

363 RAA-II-13782/7331/677/06/939/3/WGN 
2007.07.30 

rozbudowa garażu w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym o 
ok.16m2 i zadaszenie tarasu 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.241/42 
ul. Szturmanów 3 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie dotyczy; ● wskaźnik p.z.max.0,34;  
● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

364 RAA-II-2504/7331/11/07/379/3/RS 
2007.07.30 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego z parkingiem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 28 WK 
dz.231/5, 644/5 
dla infrastruktury: 
dz.236/4, 526 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,42 
● szer. elew. front. wynikająca z wym. 
działki i zgodnie z warunkami techn.;  
● wys. górnej krawędzi do 20m; ● geo-
metria dachu: dach płaski lub dwuspa-
dowy o kącie nachylenia jak w budyn-
kach sąsiednich;  

  

365 RAA-II-3459/7331/183/07/885/27/RS 
2007.07.30 

rozbudowa piwnicy bud.mieszk. 
jednorodzinnego (w trakcie nad-
budowy), zabudowa tarasu, bu-
dowa muru oporowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.200/73 
ul. Gedymina 27 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front., 
● wys. górnej krawędzi i ● geometria 
dachu stn. bez zmian; ● wskaźnik p.z. 
do 0,26;  

  

 



 50

 
miesiąc : sierpień 2007 

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 

366 
 

RAA-I-2617/7331/109/07/614/31/LK 
2007.08.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 4-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) 
w zab. szeregowej z infrastruk-
turą i budynku gospodarczego 
(w głębi działki) 

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.102 
ul. Pustki 31 
dla infrastruktury: 
dz.5, 99, 104 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,43; ● szer. elew. front. 
jak szer. dz.; ● wys. górnej krawędzi w 
nawiązaniu do bud. przy ul. Pustki 33 
(mieszkalny), ok.3m (gospodarczy);  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35°,wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do fr. dz.) ok.13m (mieszk.);  
dach płaski (gospodarczy);  

  

367 RAA-I-3980/7331/157/07/734/1/HNB 
2007.08.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z garażem wbudowanym i 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.131 
ul. Pancerna 1 
dla infrastruktury: 
dz.488/132 

● linia zabudowy 5,5m od linii rozgrani 
czającej ul. Pancernej, 5m od ul. Jana z 
Tarnowa, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
ok.0,26; ● szer. elew. front. do 14m;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki od ul. 
Pancernej) ok.8,5m;  

  

368 RAA-II-11555/7331/535/05/451/2A/MM 
2007.08.01 

budowa bezobsługowej, automa- 
tycznej stacji paliw (2 dystrybu-
tory z wiatą, 3 podziemne zbior-
niki paliw, pawilon techniczny) 
z infrastrukturą 

Kancelaria Prawnicza - radca 
prawny Grzegorz M.Stempski 
Gdynia 
 

KM 64, dz.242/23 
ul. Bursztynowa 2A 
dla infrastruktury: 
dz.243/23 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z,  
● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-
wędzi; - nie określa się; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

 decyzja wyda- 
na w wyniku 
postępowania 
odwoławczego 

369 RAA-II-4753/7331238/07/901/20/RS 
2007.08.01 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.580/102 
ul. Sandomierska 20  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 
9m; ● geometria dachu: dach płaski 
(wys. całości 10m);  

  

370 RAA-II-6227/7331/307/07/75/74-80/GZ 
2007.08.01 

zm. spos. użytk. poddasza nie-
użytkowego w bud. wielorodzin-
nym na c. mieszkalne z podnie-
sieniem fragmentów dachu 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„LEGIONÓW 74-80” 
 

KM 63, dz.373/16 
ul. Legionów 74-80 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

371 RAA-II-6796/7331345/07/901/18/RS 
2007.08.01 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.510/101 
ul. Sandomierska 18  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 
9m; ● geometria dachu: dach płaski 
(wys. całości 10m);  
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372 RAA-II-
3309/7331/181/07/875/dz.654/156/RS 
2007.08.02 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Studio Architektoniczne 
„Kwadrat” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 80, dz.654/156 
ul. Miernicza 
dla infrastruktury: 
dz.143 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: płaski;  

  

373 RAA-II-5723/7331/276/07/1077/16/RS 
2007.08.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zab. bliźnia-
czej na granicy z dz.254 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, dz.253 
ul. Rumiankowa 16 
dla infrastruktury: 
dz.261 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. 
front.9m± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
do 10m; ● geometria dachu: dwuspado- 
wy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kale 
nicy (równoległa do frontu dz.) do 12m;  

  

374 RAA-II-5724/7331/277/07/1077/14/RS 
2007.08.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zab. bliźnia-
czej na granicy z dz.253 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, dz.254 
ul. Rumiankowa 16 
dla infrastruktury: 
dz.261 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. 
front.9m± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
do 10m; ● geometria dachu: dwuspado- 
wy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kale 
nicy (równoległa do frontu dz.) do 12m;  

  

375 RAA-I-
1863/7331/88/07/1177/dz.274/3/EM 
2007.08.03 

budowa budynku malarni (zabe-
pieczenia antykorozyjne elem. 
stalowych wielkogabarytowych) 

„VOGEN” Sp. z o.o. w Gdyni 
reprezentowana przez: 
Zbigniew Mierzejewski  

KM 6, dz.273/3, 
274/3; ul. Handlowa 
dla infrastruktury: 
239/3, 240/3, 275/3, 
279/3  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

376 RAA-II-3501/7331/177/07/412/16/GZ 
2007.08.03 

rozbiórka bud. istniejącego i bu-
dowa budynku mieszk. wieloro-
dzinnego z garażem wbudowa-
nym oraz infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.196 
ul. Hodowlana 16 
dla infrastruktury: 
dz.498/242 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21;  
● szer. elew. front. 9,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 10,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

377 RAA-II-3650/7331/182/07/412/16/GZ 
2007.08.03 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. wielorodzinnego z 
garażem wbudowanym oraz in-
frastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.196 
ul. Hodowlana 16 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21;  
● szer. elew. front. 9,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 10,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

378 RAA-II-3893/7331/171/06/76/14/GZ 
2007.08.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

ul. Prusa 14; KM 60 
dz.1565/155 
dla infrastruktury: 
1564/154, 1648/155 
1650/156 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,33;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7m (17mnpm); 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 22mnpm;  
 

 działka w gra-
nicach opraco-
wania planu 
miejscowego 

379 RAA-II-4462/7331/222/07/463/28/GZ 
2007.08.08 

rozbudowa i nadbudowa bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.781 
ul. Tulipanowa 28 
dla infrastruktury: 
dz.937 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 
7,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - 
przedłużenie krawędzi budynku przy ul. 
Tulipanowej 30; ● geometria dachu: 
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dach płaski;  
380 RAA-I-8878/7331/363/06/20/4-8/JM 

2007.08.16 
zm. spos. użytk. cz. poddasza 
bud. mieszk. wielorodzinnego 
(pralnia) na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, 
dz.1283/283; ul. 
Świętojańska 4-8 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

381 RAA-I-6696/7331/279/07/199/16/JM 
2007.08.16 

nadbudowa bud. mieszk. wielo-
rodzinnego o 1 kondygnację, do-
budowa zewn.szybu windowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.161 
Plac Grunwaldzki 
16 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. nie określa 
się; ● wys. górnej krawędzi ok.18m w 
linii zabudowy ulicy i ok.21m w cofnię-
ciu o 4m; ● geometria dachu: płaski;  

  

382 RAA-I-
1893/7331/89/07/1177/dz.314/3/EM 
2007.08.17 

rozbudowa hali 
produkcyjnej wytwórni 
konstrukcji stalowych 

„VOGEN” Sp. z o.o., reprezentowa-
na przez: Zbigniew Mierzejewski  

KM 6, dz.168/1, 
252/1, 312/3, 314/3, 
315/3 
ul. Handlowa 17 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 ustawy) 

  

383 RAA-I-3472/7331/142/07 
/487/dz.664/1,664/2/HNB 
2007.08.17 

budowa 2-kondygnacyjnego 
budynku handlowo-biurowego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG, dz.664/1, 
664/2; ul. Unruga/ 
róg Żelaznej 

● linia zabudowy 10m od linii rozgrani-
czającej ul. Unruga, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.~0,30; ● szer. elew. 
front. max.28m; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 9,5m; ● geometria dachu: płaski;  

  

384 RAA-I-5655/7331/237/07/11/29/JM 
2007.08.17 

przebudowa, zm.spos.użytk. lok. 
mieszk. na parterze bud. mieszk. 
wielorodzinnego z usługami na 
użytkowy (powiększenie banku) 

NORDEA BANK S.A. 
Gdynia 

KM53, dz.1000/20 
ul. 10 Lutego 29 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

385 RAA-II-7226/7331/365/07/1186/35/GZ 
2007.08.17 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk. budynku 
mieszk. jednorodzinnego wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI, dz.178 
ul. Kmicica 35 
dla infrastruktury: 
dz.183 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.8m;  

  

386 RAA-I-7823/7331/326/07/537/23/AW 
2007.08.20 

przebudowa i zm. spos. użytko-
wania cz.parteru i piwnic budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego na 
gabinet weterynaryjny 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.788/2 
ul. Chełmińska 23 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

387 RAA-II-5548/7331/270/07/1140/51/RS 
2007.08.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.235/56 
ul. Kirasjerów 51 
dla infrastruktury: 
dz.445/56 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni dojazdu,wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,21; ● szer. el. front.14,5m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) do 9m;  

  

388 RAA-I-1231/7331/80/07/19/25/AM 
2007.08.21 

zm. spos. użytkowania i przebu-
dowa lokalu mieszk. w bud.wie- 
lorodzinnym z usługami na ga-
binet kosmetyczny 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.57 
ul. Abrahama 25 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 
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389 RAA-I-5409/7331/254/07/11/25/TS 
2007.08.21 

rozbiórka istn. garażu, budowa 
garażu 2-stanowiskowego przy-
legającego dwiema ścianami do 
granic posesji  

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.125 
ul. 10 Lutego 25 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wskaźnik p.z.0,21- nie analizowano 
(zabudowa wewnątrz kwartału nie prze-
kraczająca istn. intensywności z uwagi 
na rozbiórkę); ● wys. górnej krawędzi 
ok.3,5m ● geometria dachu: płaski;  

  

390 RAA-I-
4251/7331/1207/07/600/internet/LK 
2007.08.22 

budowa kanalizacji 
teletechnicznej dla potrzeb 
sieci internetowej 

„ŁACZPOL” Sp. z o.o.  
reprezentowana przez:  
Zbigniew Sulżycki,  
 

KM 13, dz.549/138, 571/130, 
787/131, 984, 985, 986, 993, 
994, 995, 996, 997, 1003/125, 
1011, 1012, 1014, 1015, 1016 
ul. Chylońska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

391 RAA-II-6245/7331/316/07/888/34A/MP 
2007.08.22 

dobudowa klatki schodowej do 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego (p.z. klatki ok.15m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.452/170 
ul. Adwokacka 34A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,26;  
● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geo-
metria dachu (jak w bud. istn.) dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 25°;  

  

392 RAA-II-
12976/7331/628/06/953/dz.129/7/AS/MP 
2007.08.24 

budowa budynku usługowo-han-
dlowego (hurtownia art. BHP) z 
częścią biurową i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.129/7  
ul. Rdestowa 
dla infrastruktury: 
129/5, 131/1, 159/7;  

● linia zabudowy 15m i 4m od granicy 
dz. z pasem drogowym ul. Rdestowej, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; 
● szer. elew. front.50m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi 2 kondygnacje; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

393 RAA-I-3821/7331/176/07/70/64/TS 
2007.08.27 

nadbudowa (podwyższenie o ok. 
2m) ost. kondygnacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
(funkcja mieszkalna) 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.937/281 
ul. Śląska 64 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wskaźnik p.z.- nie analizowano (bez 
zmian); ● wys. górnej krawędzi ok.18m 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

394 RAA-I-6612/7331/278/07/70/9/TS 
2007.08.28 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
lokalu mieszk. w budynku wielo 
rodzinnym z usługami na biuro 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.858/65 
ul. Śląska 9 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

395 RAA-I-1029/7331/43/07/44/dz.297/DZ 
2007.08.30 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-4-kondygna-
cyjnego z garażem podziemnym, 
infrastrukturą oraz  ogólnodostę-
pnym ciągiem pieszym  

Kuria Prowincji Wielkopols-
ko-Mazowieckiej Towarzys-
twa Jezusowego; reprezent.:  
Aleksandra Ćwilewicz-Róża-
nek 

KM 57, dz.297 
ul. Słupecka 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Słupeckiej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. do 
14,5m; ● wys. górnej krawędzi do 11m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

396 RAA-I-3666/7331/200/07/556/60L/LK 
2007.08.30 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
bud. mieszk. na mieszk.-usługo-
wy; nadbudowa parteru od str. 
zach.o 2 kondygnacje, zabudo-
wa balkonu na II p., przebudowa 
stropodachu na taras 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.63 
ul. Sambora 60 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wskaźnik p.z.- nie analizowano (bez 
zmian); ● wys. górnej krawędzi ok.10m 
(jak w części istniejącej) ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

397 RAA-II-5477/7331/292/07/1003/34/KR 
2007.08.31 

dobudowa garażu do ściany 
szczytowej budynku mieszk. 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.809/22 
ul. Wiosny Ludów 
34 

● linia zabudowy 2,5m od krawędzi 
jezdni wew. drogi dojazdowej, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. 
front.3m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 
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max.3m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.40°, kalenica rów 
noległa do kalenicy bud. mieszk.;  

398 RAA-II-
6380/7331/318/07/408/dz.402/7/KR 
2007.08.31 

budowa 2 budynków mieszk. z 
infrastrukturą techn. i  wydziele-
nie 2 działek budowlanych  

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI  
dz.402/6; ul. 
Chwarznieńska 186 
dla infrastruktury: 
dz.401, 402/6 

● linia zabudowy 6m i 8,5m od granicy 
dz. z drogą dojazdową ,wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,09 (dla każdej z dz.); 
● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.3,75m; ● geomet-
ria dachu: wielospadowy, kąt nachyle-
nia 35°, gł. kalenica równoległa do fro-
ntu działki;  

  

 
miesiąc: wrzesień 2007 

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 

399 
 

RAA-I-743/7331/39/07/56/dz.544/161/JM 
2007.09.03 

budowa budynku biurowo-miesz 
kalnego z garażem podziemnym 
i infrastrukturą  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.160, 
544/161 
ul. Podolska 5; dla 
infrastruktury: 163, 
543/161, 930/154 

● linia zabudowy frontowa istn. i tylna - 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  
● szer. elew. front.18,5m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.39m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

400 RAA-I-6193/7331/262/07/19/6/JM 
2007.09.03 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 
w budynku wielorodzinnym z 
usługami na użytkowy (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.385 
ul. Abrahama 6 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

401 RAA-II-
4214/7331/213/07/880/129a/AS/MP 
2007.09.03 

rozbiórka istn. budynku, budowa 
budynku mieszk. 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK, dz.31/7 
ul. Olgierda 129a 
dla infrastruktury: 
2, 3, 221/72 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
pasem drogowym, wg zał.graf.; ● wska-
źnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.12m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

402 RAA-II-5151/7331/251/07/1068/76/KL 
2007.09.03 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej z garażem 
wbudowanym i infrastrukturą 

Zakład Usługowy „MAK” 
Adam Krużycki 
Gdynia 

KM 38 WK 
dz.208, 209  
ul. Miętowa 76 i 74 
dla infrastruktury: 
dz.575/190 

● linia zabudowy 14m od granicy dz., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; 
● szer. elew. front. ok.8m (każdy z seg-
mentów); ● wys. górnej krawędzi ok. 
8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 11m;  

  

403 RAA-II- 
6342/7331/321/07/953/65-67/WGN 
2007.09.03 

zm. sposobu użytk. pom. gospo-
darczego kotłowni na punkt zbie 
rania i przeładunku odpadów 
medycznych i weterynaryjnych 

Samodzielna Kolumna 
Transportu Sanitarnego  
 w Gdańsku 
Gdańsk 

KM 14 Kolonia  
dz.128/5, 128/6, 
129/3, 129/4 
ul. Rdestowa 65-67 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

404 RAA-II- 
8142/7331/385/07/1034/sieć tele/WGN 

budowa sieci 
optotelekomunikacyjnej 

Telekomunikacja  
Polska S.A. Pion Sieci 

Kolonia: KM 4: dz.21/1, 45, 
282/3,282/4; KM 7: 63/1; KM 8: 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
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2007.09.03 (kabel w osłonie, studnie 
i zasobniki) 

Obszar Telekomunikacji  
Gdańsk 

63/3, 75/40; KM 9: 63/2; KM 43 
WI: 3/4, 9/2, 27, 30; ul. Łanowa 
i Cynamonowa 

ust.3 ustawy) 

405 RAA-I-
13985/7331/606/06/708/dz.404/EM 
2007.09.04 

budowa 5-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego wielorodzi-
nnego z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.404 
ul. Benisławskiego 
gla infrastruktury: 
dz.354/4, 403 

● linia zabudowy wg zał.graf. (koniecz-
ność zachowania osi kompozycyjnych);  
● wskaźnik p.z.0,65; ● szer. elew. front. 
43m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
16m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

406 RAA-I-12657/7331/594/06/671/1-1A/LK 
2007.09.04 

budowa 2 budynków mieszk. w 
zab. bliźniaczej, 3-kondygnacyj-
nych (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.942/35, 
943/35; ul. Pusta 1 
(róg Pawiej) i 1A 
dla infrastruktury: 
dz.419/35 

● linia zabudowy 3m od granicy dz., wg 
zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,25 (każda z dz.);  
● szer. elew. front.11m ± 20% (każdy 
segment);  
● wys. górnej krawędzi ok. 8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35°, wys. gł  kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.11m;  

  

407 RAA-I-3359/7331/144/07/504/40/MZ 
2007.09.05 

rozbudowa zespołu hal magazy-
nowych (hurtownie kabli i rur) o 
pom. magazynowe i biurowo-
socjalne wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 15, dz.162/1, 
165/1 
ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. 
elew. front.ok.100m (po rozbudowie łą-
cznie, w układzie łamanym); ● wys. gó-
rnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

408 RAA-II-5848/7331/288/07/1067/61/WGN 
2007.09.05 

przebudowa dachu budynku 
mieszk. jednorodzinnego (budo-
wa dwóch lukarn) 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK, dz.164 
ul. Koperkowa 61 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  
● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej 
krawędzi - nie analizowano (nie doty-
czy); ● geometria dachu: kierunek i 
wys. gł. kalenicy - bez zmian;  

  

409 RAA-I-4817/7331/216/07/55/118/AW 
2007.09.06 

przebudowa i zm. spos. uźytk. 
lokalu mieszk. w bud. mieszkal-
no-usługowym na gastronomię 

Osoba fizyczna 
 

KM 28, dz.600/32 
ul. Morska 118 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

410 RAA-I- 
4812/7331/220/07/728/sieć tele./MZ 
2007.09.06 

budowa odcinka sieci tele-
komunikacyjnej łączącego 
sieć w ul. Płka Dąbka, 
Arciszewskich i Dickmana 

Telekomunikacja  
Polska S.A. Pion Sieci Obszar 
Telekomunikacji  
Gdańsk 

KM44: dz.1; 6; 85; 
214/7; 337/4 -ul.Di-
ckmana; KM44: 
216/60; 461/60  
ul. Płka Dąbka; 
KM129: 24; 26/4; 
ul. Arciszewskich;  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

411 RAA-II-
4437/7331/246/07/450/16/st.bazowa/KR 
2007.09.06 

budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej na budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym 

SFERIA S.A. w Warszawie 
Bartosz Zborowski ITEL Sp.z 
o.o., Gdynia 

KM 65, dz.338/88 
ul. Rolnicza 16 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

412 RAA-I-12462/7331/556/06/56/12/TS 
2007.09.07 

nadbudowa i zm. sposobu użytk. 
poddasza na VI kondygnacji bu-
dynku wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM53, dz.168 
ul. Podolska 12 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
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18m (przedłużenie krawędzi budynku 
przy ul. Podolskiej 14-16); ● geometria 
dachu: dach płaski;  

413 RAA-I-12983/7331/595/06/577/4/LK 
2007.09.07 

rozbiórka istn. zabudowy,  
budowa budynku mieszk. 3-kon-
dygnacyjnego w zabudowie sze-
regowej, wielorodzinnego wraz 
z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.181 
ul. Długosza 4 
dl infrastruktury: 
KM 41, dz.186 

● linia zabudowy nieprzekraczalna wg 
zał. graf.;● wskaźnik p.z ok.0,35;  
● szer. elew. front. równa szer. dz.;  
● wys. górnej krawędzi ok.10m (jak 
krawędzi bud. przy ul. Długosza 10);  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

414 RAA-II-4143/7331/206/07/60/29/GZ 
2007.09.07 

rozbiórka 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 - przedłużenie krawędzi bud.przy ul. 
Partyzantów 33; ● dach płaski;  

  

415 RAA-II-8021/7331/381/07/84/14-16/GZ 
2007.09.07 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, 
dz.1614/334 
ul. Moniuszki 14-16 
dla infrastruktury: 
dz.257, 1388/330 

● linia zabudowy obowiązująca - istn., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36;  
● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10,5m (przedłuże-
nie krawędzi bud.ul. Moniuszki 6-12A);  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

416 RAA-II-8380/7331/404/07/1031/14K/GZ 
2007.09.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI 
dz.131/14  
ul. Sucha 14K 
dla infrastruktury: 
dz.131/25 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, gł.  
kalenica równoległa do frontu dz.;  

  

417 RAA-II-6321/7331/325/07/87/54/GZ 
2007.09.10 

podwyższenie ścian poddasza 
nieużytk.bud.mieszk.wielorodzi-
nnego w celu uzyskania kond. 
mieszkalnej, zabudowa tarasów 
na poz.II i III p., zm.spos. użytk. 
i przebudowa warsztatu na garaż  

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.74 
ul. Tetmajera 54 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
13,5m (przedłużenie krawędzi bud. przy 
ul. Tetmajera 56); ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

418 RAA-II-6689/7331/341/07/414/10/GZ 
2007.09.10 

budowa dwóch segmentów bud. 
mieszkalnego w zab. bliźniaczej 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.354/42 
ul. Długa 10 
dla infrastruktury: 
dz.43 

● linia zabudowy istn. (od obu ul.), wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. 
elew. front.ok.24m (zróżnicowanie pop 
rzez uskoki); ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia 53°, gł. kalenica ró-
wnoległa do ul. Długiej;  

  

419 RAA-II-7720/7331/349/07/313/41-47/ES 
2007.09.10 

zm. sposobu użytkowania pralni 
w bud. wielorodzinnym 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 

  

420 RAA-II-7315/7331/367/07/93/40/GZ 
2007.09.10 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego w poz. parteru 

Osoba fizyczna 
 

KM60, dz.38,39,40 
ul. Grottgera 40 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;   
● wskaźnik p.z.do 0,33;● szer. el. front. 
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(wykonanie dodtkowego wejścia 
dla osoby niepełnosprawnej) 

- bez zmian); ● wys. górnej krawędzi - 
przedłużenie krawędzi parterowej cz. 
budynku; ● geometria dachu: płaski;  

421 RAA-II-8414/7331/407/07/426/8-10/ES 
2007.09.10 

budowa dróg wew. z miejscami 
postojowymi dla budynków 
mieszk. wielorodzinnych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” 
Gdynia 

KM 67, dz.927/3 
ul. Wielkokacka 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

422 RAA-II-8489/7331/418/07/1089/11/ES 
2007.09.10 

zm. sposobu użytk. części pom. 
mieszk. w bud. jednorodzinnym 
na usługowe (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI  
dz.509/62 
ul. Marzanny 11 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

423 RAA-I-473/7331/26/07/147/18/TS 
2007.09.11 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego od strony ogrodu o ogród 
zimowy (konstr. stalowa o wys. 
2 kondygnacji) 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.374/26 
ul. Zakopiańska 18 

● linia zabudowy - nie określa się (roz-
budowa na zapleczu posesji);  
● wskaźnik p.z.0,25;  
● wys. górnej krawędzi i  szer. elew. 
front. w nawiązaniu do istn. budynku; 

  

424 RAA-I-13631/7331/590/06/43/28/TS 
2007.09.11 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, 3-kondygacyj-
nego, podpiwniczonego, rozbió-
rka budynku istniejącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz. 23 
ul. Wolności 28 
dla infrastruktury 
KM 52, dz.33 

● linia zabudowy wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z.ok.40 ± 3%;  
● szer. elew. front. ok.8,5m (od ul.Wol-
ności), ok.13,5m (od ul. Lęborskiej);  
● wys. górnej krawędzi ok.7,2m (cz.2-
kondygnacyjna), ok.9,5m (cz.3-kondy-
gnacyjna); 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

425 RAA-I-4934/7331/223/07/103/23A/LK 
2007.09.12 

nadbudowa segmentu budynku 
bliźniaczego jednorodzinnego 
(podwyższenie poddasza w celu 
uzyskania pow. mieszkalnej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.422/142 
ul. Kapitańska 23A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.-nie analizowano 
(bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi ok. 10,5m (jak 
gzyms segmentu bliźniaczego;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

426 RAA-II-
2905/7331/144/07/419/15/dz.199/33/GZ 
2007.09.12 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (kontynuacja 
ze zm. funkcji z usługowej na 
mieszkaniową, bez zm.kubatury) 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
„REDA” D. Guzek, R. Guzek 
reprezentowane przez:  
Stefan Schleifer 
 

KM 64, dz.199/33 
ul. Małokacka 15 
dla infrastruktury: 
dz.105/33, 107/33 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (bez zm. 
istniejącej kubatury) 

  

427 RAA-II-
11766/7331/555/06/304/19,19A/KR 
2007.09.13 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
wielorodzinnego na wszystkich 
kondygnacjach w kierunku płd. 
z gara żem podziemnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91, 
931/91 
ul. Hallera 19, 19A 

● linia zabudowy istn., bez zmian;   
● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. elew. front. 15,5m - bez zmian; 
● wys. górnej krawędzi max.10,5m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

428 RAA-II-7111/7331/358/07/431/24-26/GZ 
2007.09.13 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych wraz 
z infrastrukturą 

„APARTAMENTY 
GDYNIA” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 66, dz.235, 
236, 291/238, 
292/237, 293/237  
ul. Pionierów 
dla infrastruktury: 
dz.509/224  

● linia zabudowy istn., wg zał. graf., 
12m od granicy lasu;  
● wskaźnik p.z.0,17;  
● szer. elew. front.11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 8m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
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nachylenia 30°, gł.  kalenica równoległa 
do frontu dz.;  
 

429 RAA-I-9693/7331/384/06/59/18i20b/JM 
2007.09.17 

budowa 2 budynków mieszkalno 
-usługowych o wys.3 kondygna-
cji (w miejsce istn. zabudowy 
przeznaczonej do rozbiórki) 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, 
dz.1092/188, 
1093/188 
ul.Kielecka 18 i 20b 
dla infrastruktury 
dz. 1094/189, 
1095/189,1096/183,  

● linia zabudowy-nie określa się (poło-
żenie w znacznej odległości o wykształ-
conej linii zabudowy) , ● wskaźnik p.z. 
ok.0,40; ● szer. elew. front.11m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi (do kalenicy) 
ok.13m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica 
prostopadła do ulicy Kieleckiej; 

  

430 RAA-II-13787/7331/650/06/875/14/RS 
2007.09.17 

nadbudowa nieużytkowego pod-
dasza istn. budynku mieszk. jed-
norodzinnego, budowa schodów 
zewn. drewnianych 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.418/160, 
419/160, 464/160, 
618/160;  
ul. Miernicza 14 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front. bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi do 7m; 
● geometria dachu (alternatywnie): dwu 
spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł.  
kalenicy (prostopadła do ul.Mierniczej) 
do 10m lub płaski;  

  

431 RAA-II-4692/7331/231/07/931/44a/RS 
2007.09.17 

rozbiórka istniejącej zabudowy; 
budowa budynku mieszkalno- 
usługowego  

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.457/2, 
458/2; ul. 
Druskiennicka 44a 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf., ● 
wskaźnik p.z do 0,32; ● szer.elew.front. 
8 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
ok.9,40m; ● geometria dachu: płaski; 

  

432 RAA-II-8047/7331/388/07/880/47/RS 
2007.09.17 

rozbiórka istn. zabudowy; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 94 dz. 409/2, 
410/2  
ul. Olgierda 47 
dla infrastruktury 
dz.293/2, 408/2  
 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Olgierda, wg zał. graf.; ●wskaźnik 
p.z. do 0,26; ● szer. elew. front. (od ul. 
Olgierda) 12m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 9,5m;● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

433 RAA-II-8413/7331/406/07/426/12-18/ES 
2007.09.17 

budowa dróg wew. z miejscami 
parkingowymi dla bud. wieloro- 
dzinnych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” 
Gdynia 

KM 67, dz.926/323 
ul. Wielkokacka 12-
18 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

434 RAA-II-8415/7331/408/07/656/5-7-9/ES 
2007.09.17 

budowa dróg wew. z miejscami 
parkingowymi dla bud. wieloro- 
dzinnych  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” 
Gdynia 

KM 64, dz. 223/168 
ul.Narcyzowa 5-7-9 
 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

435 RAA-I-5894/7331/246/07/17/57/JM 
2007.09.18 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego z usługami  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.541/75, 
1494/104 
ul. Władysława IV 
57 

● linia zabudowy - nie analizowano (nie 
dotyczy); ● wskaźnik p.z.ok.0,76 (łącz-
nie z istn.zabudową); ● szer. elew.front. 
i ● wys. górnej krawędzi.- bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

436 RAA-I-12536/7331/546/06/2/1/JM 
2007.09.19 

budowa budynku usługowo-biu-
rowego, 7-kondygnacyjnego z 
parkingiem podziemnym oraz 
infrastrukturą  

Gmina Miasta Gdyni KM 54, dz. 66 
ul. Jana z Kolna 1 
dla infrastruktury 
KM 55 dz.287, 
1037/286, 1212  

● linia zabudowy w granicy pasa drogo-
wego ul. Jana z Kolna i w linii zabudo-
wy budynku Pl. Kaszubski 8) wg zał. 
graf.; ●wskaźnik p.z. ok.1; ● szer. elew. 
front.ok.23m (wzdłuż Pl. Kaszubskiego) 
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ok.16m (wzdłuż ul. Jana z Kolna)±20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.25m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

437 RAA-II-7862/7331/391/07/408/36/KR 
2007.09.19 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, 7 kondygnacy-
jnego + kondygnacja podziemna  
(garaż) oraz rozbiórka budynku 
usługowego  

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.434/16, 
597/15; ul. 
Chwarznieńska 36 
dla infrastruktury: 
dz.723, 413/17 

● linia zabudowy 12m od krawędzi jez-
dni ul. Chwarznieńskiej, w linii bud. 
Chwarznieńska 32 i 34; ● wskaźnik p.z. 
0,21; ● szer. elew. front.38m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi 22,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

438 RAA-I-
6679/7331/284/07/298/dz.8/1;15/1/HNB 
2007.09.21 

przebudowa Nabrzeża Śląskiego 
w Basenie II w Porcie Gdynia na 
odc. ok. 590m pomiędzy Nab. 
Wendy a Pirsem Północnym 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
Gdynia 

KM 116, 
dz. 8/1, 15/1 
ul. Węglowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

439 RAA-II-6059/7331/304/07/431/dz.235/GZ 
2007.09.25 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM66, dz.235 
ul. Pionierów 
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 8m;● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.ka- 
lenica równoległa do frontu dz.;  

  

440 RAA-I-7162/7331/364/07/1059/49/GZ 
2007.09.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz. 476/4 
ul. Równoległa 49 
dla infrastruktury 
dz.476/1 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf., 
●wskaźnik p.z. 0,40; ● szer. elew. front. 
7,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi w 
nawiązaniu do bud.przy ul. Równoległej 
53-55; ● geometria dachu (w nawiąza-
niu do bud. przy ul. Równoległej 53-55: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 25°; gł.ka-
lenica równoległa do frontu działki;  

  

441 RAA-I-1029/7331/43/07/44/dz.297/DZ 
2007.09.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wys. 3 i 4 ko-
ndygnacje (IV wycofana z linii 
zabudowy) z garażem podziem-
nym i infrastrukturą; urządzenie 
ciągu pieszego wzdłuż płd-zach. 
granicy dz. 

Kuria Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej 
Towarzystwa Jezusowego w 
Warszawie reprezentowana 
przez: Aleksandra  
Ćwilewicz-Różanek 
 

KM 57, dz.297 
ul. Słupecka 
dla infrastruktury: 
dz.296 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jez-
dni ul. Słupeckiej; ● wskaźnik p.z. 0,33; 
● szer. elew. front.14,5m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 10m (do 13m w cz. 
cofniętej z linii zabudowy); ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

442 RAA-II-7721/7331/374/07/86/22/GZ 
2007.09.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami po-
dziemnymi i infrastrukturą 

„INVEST DOM” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 60, dz.506, 507 
ul. Ujejskiego 22 
dla infrastruktury: 
dz.498, 508 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 
13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi  
11,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

443 RAA-II-8703/7331/421/07/427/26/GZ 
2007.09.27 

nadbudowa 2-kondygnacyjnej 
części budynku mieszk. wieloro-
dzinnego o 1 kondygnację 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.328/210, 
389/209 
ul. Niska 26 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi  
10,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 
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miesiąc: październik 2007 
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 

444 
 

RAA-I-7719/7331/359/07/79/40/ASS 
2007.10.02 

cz. nadbudowa III kondygnacji 
bud. mieszk. wielorodzinnego w 
celu powiększenia mieszkania 
na IV kondygnacji 

Osoba fizyczna 
 

KM45, dz.1241/56 
ul. Krasickiego 40 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys.górnej krawędzi bez 
zmian (nadbudowa od str. podwórza);  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

445 RAA-I-7041/7331/291/07/19/8/JM 
2007.10.03 

rozbiórka istn. budynków; budo-
wa bud. usługowo-handlowo-
mieszkalnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.386, 387 
ul. Abrahama 8 
dla infrastruktury: 
dz.379 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. ok.0,7; ● szer. elew. 
front. ok.18m (jak szer. działki); ● wys. 
górnej krawędzi ok.17,2m (jak budynki 
przy ul. Abrahama 6 i 10; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

446 RAA-II-6853/7331/379/07/387/25E/WGN 
2007.10.03 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 
w bud. mieszk. wielorodzinnym 
z usługami na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK, dz.309 
ul. Szafranowa 25E 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

447 RAA-II-10198/7331/484/07/1044/8/ES 
2007.10.04 

zabudowa tarasu w bud. mieszk. 
jednorodzinnym w celu uzyska-
nia przedsionka 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.228 
ul. Diany 8 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., 
● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-
wędzi - nie analizowano (bez zmian); 
● geometria dachu: stromy w nawiąza-
niu do istniejącego;  

  

448 RAA-I-4170/7331/160/07/701/39-45/MZ 
2007.10.08 

rozbiórka obiektów garażowych 
gospodarczych i mieszkalnych; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z garażem podziem-
nym i przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.82, 83, 
241/84, 243/81, 245/80, 
247/79, 249/78;  
ul. Płka Dąbka 39-45 
dla infrastruktury: 72, 
73, 74, 240/84, 242/81, 
244/80, 246/79 248/78, 
461/60 

● linia zabudowy 6m od płn. i 5m od 
płd. granicy dz., wg zał.graf. (osie kom-
pozycyjne); ● wskaźnik p.z. ok.0,38;  
● szer. elew. front. ok.40m (od ul. Płka 
Dąbka) ok.30m (od ul. Bosmańskiej);  
● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● ge-
ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równole-
gła do frontu dz.) ok.15m;   

  

449 RAA-I-4171/7331/161/07/701/39-43/MZ 
2007.10.08 

rozbiórka obiektów garażowych 
gospodarczych i mieszkalnych; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z garażem podziem-
nym i przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.245/80, 
247/79, 249/78;  
ul. Płka Dąbka 39-43 
dla infrastruktury: 72, 
73, 74, 244/80, 246/79 
248/78, 461/60 

● linia zabudowy 6m od płn. i 5m od 
płd. granicy dz., wg zał.graf. (osie kom-
pozycyjne); ● wskaźnik p.z. ok.0,38;  
● szer. elew. front. ok.40m (od ul. Płka 
Dąbka) ok.30m (od ul. Bosmańskiej);  
● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● ge-
ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równole-
gła do frontu dz.) ok.15m;   
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450 RAA-I-4304/7331/193/07/129/22/TS 
2007.10.08 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wysokości do 
4 kondygnacji nadziemnych (w 
tym poddasze), z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.162 
ul. Szczecińska 22 
dla infrastruktury: 
dz.163, 271/235 

● linia zabudowy istn.6,5m od krawędzi 
jezdni ul. Szczecińskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,29;  
● szer. elew. front. ok.13m;  
● wys. górnej krawędzi ok. 8,75m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.14,5m;   

  

451 RAA-I-6246/7331/268/07/701/39-43/MZ 
2007.10.08 

rozbiórka obiektów garażowych 
gospodarczych i mieszkalnych; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z garażem podziem-
nym i przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.245/80, 
247/79, 249/78;  
ul. Płka Dąbka 39-43 
dla infrastruktury: 72, 
73, 74, 244/80, 246/79 
248/78, 461/60 

● linia zabudowy 6m od płn. 5m od płd. 
granicy dz.(osie kompozycyjne); 
● wskaźnik p.z.ok.0,38;  
● szer. elew. front. ok. 40m (od ul. Płka 
Dąbka); ok.30m (od ul. Bosmańskiej); 
● wys. górnej krawędzi ok.10,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.15m;   

  

452 RAA-II-8530/7331/410/07/410/82/ES 
2007.10.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (z poddaszem nieużytko-
wym) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.697/252 
ul. Słoneczna 82 
dla infrastruktury: 
dz.85 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Słonecznej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
(od str. płd.) 10,5m ± 20%; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu 
(nad poddaszem nieużytkowym): dwu-
spadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kaleni-
ca równoległa do frontu dz.;  

  

453 RAA-II-7184/7331/370/07/75/106B/KR 
2007.10.09 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w bud. mieszk. wieloro-
dzinnym z usługami na biurowy  

Przedsiębiorstwo IDAL  
Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 70, dz.396/18 
ul. Legionów 106 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

454 RAA-II-8011/7331/389/07/931/38/RS 
2007.10.09 

zm. sposobu użytkowania z fun-
kcji usługowej na usługową z 
częścią mieszkalną 

„Silny & Salomon” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 95, dz.145/2 
ul.Druskiennicka 38 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

455 RAA-II-8034/7331/461/07/408/136/KR 
2007.10.09 

przebudowa i zm.sposobu użytk. 
pom. sanitarnych w bud.mieszk-
usługowym na lok. mieszkalne 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Os. Niepełnosprawnych im.Dr 
Jadwigi Titz-Kosko, Gdynia 

KM 66, dz.747, 748 
ul. Chwarznieńska 
136-138 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

456 RAA-II-6505/7331/336/07/979/19/RS 
2007.10.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK dz.59/12 
ul. Racławicka 19 
dla infrastruktury: 
3, 62/13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front.7m± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 5,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45°,wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) do 9,5m;  

  

457 RAA-I-
6295/7331/271/07/667/dz.1212/33/LK 
2007.10.11 

budowa dwóch budynków miesz 
kalnych jednorodzinnych, wolno 
stojących, 3-kondygnacyjnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.1030/33, 
1212/33; ul. Sępia 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Sępiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,16-0,24;  
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(parter+piętro+poddasze użytk.) 
z garażami i infrastrukturą 

835/33, 1027/33, 
1029/33, 1031/33, 

● szer. elew. front.13m ± 20% (dla każ-
dego budynku); ● wys. górnej krawędzi 
ok.8,5m (garaż ok.3,5m );  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, wys. gł  kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.12m;  garaż – 
dach płaski 

458 RAA-I-10794/7331/468/06/55/517A/LK 
2007.10.12 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ku usługowego (funkcja i infra-
struktura bez zmian) 

Przedsiębiorstwo Usług.-Han-
dlowe ZDUNEK RENAULT 
Gdynia, 

KM 1, dz.77/26 
ul. Morska 517A 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front.,  
● wys. górnej krawędzi, ● geometria da 
chu-bez zmian; ● wskaźnik p.z.ok. 0,28  

  

459 RAA-I-
12445,3897/7331/529/06/137/13/JM 
2007.10.12 

rozbiórka parterowej części bud. 
mieszk. jednorodzinnego; rozbu-
dowa, nadbudowa i przebudowa 
z zachowaniem pow. zabudowy 
i ilości kondygnacji   

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.218/78 
ul. Urszulanek 13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,61 (bez zmian);  
● szer. elew. front.11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.15,8m (jak 
budynek przy ul. Urszulanek 11;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

460 RAA-I-2231/7331/117/06/21/26/TS 
2007.10.12 

przebudowa, rozbudowa, nadbu-
dowa bud. YMCA z przeznacze-
niem na f. usługowe (oświaty, 
sportu, hotel turystyczny, odno-
wa biologiczna, gastronomia), 
jako uzupełniająca - mieszkalna 

Polska YMCA 
Związek Młodzieży 
Chrześcijańskiej  
Rada Krajowa w Warszawie 
 

KM 54, dz.208, 245 
1157/209 
ul. Żeromskiego 26 
dla infrastruktury: 
202, 207, 1238/209 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,59; ● szer. elew. 
front.ok.50m (od ul. Żeromskiego), ok. 
29m (od ul. Derdowskiego);  
● wys. górnej krawędzi ok.19m (skrzy-
dło płd.), dominanta 25,5-27m (gzymsy 
i uskoki na wys.18,7, 21,5 i 25,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

461 RAA-II-4893/7331/242/07/872/25/WGN 
2007.10.12 

nadbudowa budynku mieszkalne 
go i zabudowa loggii w lokalach 
mieszk. nr 2, 4 i 6 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.666 
ul. Achitektów 25 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
ok.12,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski;   

  

462 RAA-I-7033/7331/289/07/283/dz.3/2/EM 
2007.10.15 

zagospodarowanie Nab. Belgij-
skiego Portu Gdynia: zasobnia 
kruszyw na zapleczu, przebudo-
wa układu kolejowo-drogowego, 
sieci energetyczne i sanitarne 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez: Piotr Cieślak  

KM 131, cz.dz.12/1 
KM139, dz.3/2, 7/2, 
9/2; ul. Francuska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

463 RAA-II-6914/7331/351/07/884/kabel/KL 
2007.10.15 

przebudowa napowietrznej sieci 
multimedialnej na podziemną  
kablową dla potrzeb zabudowy 
mieszkaniowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.50/2, 
175/2, 240/2 
ul. Witolda 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

464 RAA-II-8266/7331/412/07/694/115A/KR 
2007.10.15 

zm. sposobu użytk. bud. gospo-
darczego  w zab. zagrodowej na 
sklep (sprzedaż płodów rolnych) 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI, dz.90/4 
ul.Wiczlińska 115A 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

465 RAA-I-
5656/7331/238/07/295/dz.18/2/HNB 
2007.10.16 

przebudowa: Nab. Duńskiego w cz. 
lądowej w Porcie Gdynia, układu ko-
munikacyjnego; budowa zasobni kru 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez: Piotr Cieślak  

KM 131, dz.12/1 
KM 132, dz.6/2, 7/2 
18/2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.2 i 3 ustawy) 
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szyw, rozbiórka bud. socjalno-warsz 
tat. z łącznikiem „Łaźnia Duńska”, 
bud.  socjalnego„Kamienny Róg” 
przełożenie inst. energetycznych 

KM 133, dz.10/3 
ul. Polska, 
Warsztatowa 

466 RAA-I-
7540/7331/313/07/628/dz.279/3/LK 
2007.10.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z 2 lok. mieszkalnymi, garażu 2-
stanowiskowego (łącznik),sauny 

Osoba fizyczna 
 

KM 10, dz.279/3 
ul. Chabrowa 
dla infrastruktury: 
270/1, 280/3 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni ul. Chabrowej, wg zał. graf. (zacho-
wanie osi kompozycyjnych); ● wskaź-
nik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. front.25m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do osi kompozycyjnych;  

  

467 RAA-II-6551/7331/337/07/880/65/RS 
2007.10.17 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.221/2 
KM 95, dz.109/2 
ul. Olgierda 65 
dla infrastruktury: 
KM 94, dz.179/2  

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. front.(od 
ul. Olgierda) 10m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 6,5m (jak przy ul. Olgierda 
67); ● geometria dachu: dach płaski.;   

  

468 RAA-II-7826/7331/386/07/880/45/RS 
2007.10.17 

nadbudowa cz. magazynowej; 
przebudowa i rozbudowa (nad 
magazynem) cz. usługowej 

ABACOSUN Sp.j. 
G. Cichocka, R. Sipowicz 
Gdynia 

KM94 
dz.314/2, 315/2;  
ul. Olgierda 45 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- istn. (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;   

  

469 RAA-II-9283/7331/458/07/309/8/KR 
2007.10.17 

rozbudowa garażu przy budynku 
mieszk. jednorodzinnym, dobu-
dowa schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.160 
ul. Wojewódzka 8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 
14m; ● wys. górnej krawędzi ok.7m 
(jak gzyms bud. mieszk.; ok.3m dla ga-
rażu ● geometria dachu: dach płaski.;   

  

470 RAA-II-4484/7331/225/07/880/106/MP 
2007.10.18 

rozbiórka istn. budynków, budo-
wa 2 budynków mieszk. jedno-
rodzinnych wolnostojących z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.124/46 
ul. Olgierda 106 
dla infrastruktury: 
dz.5, 125/46 

● linia zabudowy 9m od granicy dz. z 
pasem drogowym ul. Olgierda, 5m od 
sięgacza, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,27; ● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachyle 
nia ok.40°, gł. kalenica równoległa do 
sięgacza;  

  

471 RAA-II-8535/7331/417/07/412/10/GZ 
2007.10.18 

nadbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego (podniesienie 
ścian poddasza nieużytk.) w celu 
uzyskania kond.mieszkalnej, bu-
dowa budynku gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.199 
ul. Hodowlana 10 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 
bez zmian (bud.mieszk.),5,5m (gospod.)  
● wys. górnej krawędzi 7,5m (mieszk.); 
● geometria dachu (oba bud.): dwuspa- 
dowy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kaleni-
ca równoległa do frontu dz.;   

  

472 RAA-II-8700/7331/419/07/1006/25D/ES 
2007.10.18 

zabudowa tarasu w poziomie Ip. 
bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.296/17 
ul. Powstania Wiel-
kopolskiego 25D 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- istn. (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi ok.8m (jak 
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istn.); ● geometria dachu: dach płaski;   
473 RAA-II-8946/7331/425/07/408/148/GZ 

2007.10.18 
nadbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o 2 kondygna-
cje i zm. sposobu użytk. parteru 
na f. usługową (krawiectwo) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI 
dz.455/6, ul. 
Chwarznieńska 148 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. 
bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. 
Chwarznieńskiej 148A;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 28°, gł. kalenica prostopadła 
do frontu dz.;   

  

474 RAA-II-9570/7331/453/07/59/95B/ES 
2007.10.18 

zm. spos. użytk. prac. malarsko-
architektonicznej w bud. wieloro 
dzinnym na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.170/28 
ul. Kielecka 95B 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

475 RAA-I-6346/7331/275/07/293/droga/HNB 
2007.10.22 

budowa drogi technologicz- 
nej z infrastrukturą w Por-
cie Gdynia, przebudowa i 
rozbudowa placów składo-
wych oraz układu torowego 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
reprezentowany przez: 
Anna Smółko 
 

KM 112:dz.13/2, 17/2,18/2,38/2,40/2, 
41/2,42/2,45/2,50/2,51/2,59,60,62, 
65/2,68/61,71/61,74/61,75/2,76/2; 
KM114:11/1,28/1,35/1,36/1;  
KM 117: 8/2,13/2,22/2,24/2,28/2; ul. 
Celna,Rotterdamska,J.Wiśniewskiego 

nie analizowano funkcji i cech 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu (art. 61 ust.2 i 3 ustawy) 

  

476 RAA-II-5350/7331/265/07/828/15A/WGN 
2007.10.24 

nadbudowa i rozbudowa bud. 
mieszk. jednorodzinnego w celu 
uzyskania zabudowy bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.862/67 
ul. Akacjowa 15A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-
bez zmian; ● wskaźnik p.z.max.0,39;  
● wys. górnej krawędzi 2 kondygnacje; 
● geometria dachu: dach płaski;   

  

477 RAA-II-8147/7331/411/07/431/7/KR 
2007.10.24 

nadbudowa części bud. mieszk. 
jednorodzinnego w celu uzyska-
nia poddasza użytkowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.557/187 
ul. Pionierów 7 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- istn. (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi max.10,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

478 RAA-II-5898/7331/306/07/1069/88/MP 
2007.10.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z poddaszem użytkowym 
w zabudowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, dz.310 
ul. Poziomkowa 88 
dla infrastruktury: 
dz.577/415 

● linia zabudowy 8m od granicy pasa 
drogowego ul., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. do 0,39; ● szer. elew. front.6m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak bud. 
przyległego; ● geometria dachu: gł. ka-
lenica równoległa do frontu dz., kąt na-
chylenia, dwuspadowy-jak w budynku 
przyległym;   

  

479 RAA-II-
8822/7331/424/07/408/dz.398/6/GZ 
2007.10.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytk.) 
z infrastrukturą i budynku  gos-
podarczego  

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI dz.398/6 
ul. Chwarznieńska 
dla infrastruktury: 
dz.398/7, 398/13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,06;  
● szer. elew. front. 15m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.37°, gł. kalenica równole-
gła do frontu dz.;   

  

480 RAA-II-9519/7331/449/07/1034/33L/GZ 
2007.10.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI, dz.6/13 
ul. Łanowa 33L 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Łanowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,14;  
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z infrastrukturą dz.7/10 ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.8m;   

481 RAA-II-9576/7331/454/07/1034/33D/GZ 
2007.10.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI 
dz.6/4, 6/5 
ul. Łanowa 33D 
dla infrastruktury: 
dz.5/22, 6/16 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Łanowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,14 ● szer. el. front. 
11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;  

  

482 RAA-II-9246/7331/455/07/905/47/WGN 
2007.10.25 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej przy gra-
nicy działki sąsiedniej 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.13 
ul. Olkuska 47 
dla infrastruktury: 
dz.429/4 

● linia zabudowy 5m i 8m od linii roz-
graniczającej ul. oraz tylna linia -wg 
zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. 
front.ok.7m ± 20% (dla każdego bud.); 
● wys. górnej krawędzi ok.5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30°, gł. kalenica równole- 
gła do frontu dz.;   

  

483 RAA-II-10085/7331/472/07/694/115B/GZ 
2007.10.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI, dz.90/8 
ul. Wiczlińska 115B 
dla infrastruktury: 
dz.90/1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,13 ● szer. elew. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica rów-
noległa do frontu dz.;   

  

484 RAA-I-11292/7331/482/06/504/40/MZ 
2007.10.26 

budowa stacji demontażu pojaz-
dów z przyłączami 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
 

KM 5,dz.127/4,137/4,140/3 
KM 15:173/1,203/1,206/1 
ul. Hutnicza 40 
dla infrastruktury: KM 7: 
684/2,728/2; KM 14:580/1, 
581/1; KM 15: 207/1,208/1 

● linia zabudowy 12m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,30;  
● szer. elew. front. wynikająca z warun-
ków techn.;  
● wys. górnej krawędzi ok. 7m;  
● geometria dachu: dach płaski   

  

485 RAA-I-13412/7331/568/06/504/40/MZ 
2007.10.26 

budowa stacji demontażu pojaz-
dów (wiata do demontażu pojaz-
dów, wiata do sprzętu AGD, wa-
ga, wiaty magazynowe, zbiorni-
ki na odpady płynne, neutraliza-
tor paliw, biuro obsługi, plac po-
stojowy) z przyłączami 

„WAMET”  
Sp. z o.o. 
Gdańsk 
 

KM 5,dz.127/4,137/4,140/3 
KM 7: 691/2;  
KM 15:173/1 203/1,206/1; 
ul. Hutnicza 40 
dla infrastruktury: KM 7: 
684/2,728/2; KM 14:580/1, 
581/1; KM 15: 207/1,208/1 

● linia zabudowy 12m od wsch. granicy 
dz.,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,30; ● szer. elew. front. wynikająca z 
warunków techn.; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach 
płaski   

  

486 RAA-I-13465/7331/571/06/70/54/DZ 
2007.10.26 

rozbudowa o ok.50m2oficyny w 
bud. wielorodzinnym ze zmianą 
przeznaczenia na f. mieszkalną, 

ITV NIERUCHOMOŚCI 
SKOREK I BRONK Sp. J. 
Gdańsk 

KM 58 , dz.394 
ul. Śląska 54 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. 
(zab. pierzejowa), ● wys. górnej krawę-
dzi oraz ● geometria dachu (bud. wielo-
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przebudowa strychu na f. miesz-
kalną, dobudowa windy zewn. 

rodzinny) - bez zmian; oficyna: płaski; 
● wskaźnik p.z.0,70;  

487 RAA-I-378/7331/11/07/504/28/MZ 
2007.10.26 

budowa bud. magazynowo-han-
dlowego (sprzedaż cz. samocho-
dowych) z cz. socjalno-biurową 
i przyłączami infrastruktury  

P.H.U. „Auto-Darex” 
Przedsiębiorstwo Prywatne 
Dariusz Szczepański 
Gdynia, 

 ● linia zabudowy ok.7m od linii rozgra-
niczającej ul. Hutniczej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,60; ● szer. elew. 
front.ok.30m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski  

  

488 RAA-I-6540/7331/280/07/23/12/JM 
2007.10.26 

przebudowa ze zm. spos. użytk. 
pomieszczeń d. kina Goplana na 
2 lokale użytkowe (bank i sklep) 

Jacek Zarębski w mieniu 
Spółki BS.A. Gdańsk 
 

KM 55, dz.101 
Skwer Kościuszki 
10-12 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● geometria dachu: dach płaski; ● pozo-
stałe parametry ( wskaźnik p.z.,  szer. 
elew. front. i wys. górnej krawędzi) 
pominięto - nie mają zastosowania;   

  

489 RAA-II-7093/7331/357/07/909/3/RS 
2007.10.29 

rozbiórka istn. szklarni i zabudo-
wy gospodarczej; budowa 2 bud. 
mieszk. jednorodzinnych w uk-
ładzie zblokowanym z infrastru-
kturą, portiernią, szklarnią; urzą-
dzenie ogrodu dla niewidomych 

Osoba fizyczna 
 

KM 76: dz.253, 277/252, 
278/252, 279/252, 280/175-ul. 
Wieluńska 3; 347/175, 
cz.355/249, ul. Łowicka 
356/249, cz.562/254 - ul. 
Sieradzka; dla infrastruktury: 
KM 77: 137, 138, 139 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-
ni ul. Łowickiej i Wieluńskiej, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25 (w stosu-
nku do dz.277/252); ● szer. elew. front. 
do 36m (od Łowickiej), 24m± 20% (od 
ul. Wieluńskiej); ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m; ● geometria dachu: dachy 
płaskie;   

  

490 RAA-I- 
1401/7331/65/07/628/24-33/parking/LK 
2007.10.30 

miejsca postojowe, droga 
dojazdowa z dojściami i 
podjazdami dla osób nie-
pełnosprawnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.1186/41, 
1187/41, 1188/41, 
1189/41;  
ul. Chabrowa 

nie analizowano funkcji i cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(art. 61 ust.3 ustawy) 

  

491 RAA-I-3402/7331/140/07/504/16/HNB 
2007.10.30 

budowa magazynu (p.z.4000m2) 
z 3-kondygnacyjnym bud. biuro-
wym (p.z.750m2 i infrastrukturą 

TS-TRANSPORT SERVICE 
Sp. z o.o.  
Gdynia 

KM 23, dz.251/55 
ul. Hutnicza 16 
 

● linia zabudowy - nie określa się (loka-
lizacja w głębi dz.); ● wskaźnik p.z. ok. 
0,30 ● szer. elew. front.ok.80m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.11m; ● geometria 
dachu: dach płaski;   

  

492 RAA-I-5051/7331/226/07/55/157-163/LK 
2007.10.30 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
lokalu mieszk .na parterze bud. 
wielorodzinnego na usługowy 
(gabinet stomatologiczny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.823 
ul. Morska 156-163 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

493 RAA-II-8979/7331/416/06/ 
926/Os.Skarpa-bud.1,2/KL 
2007.10.30 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z częścią 
usługową i infrastrukturą 

„DomiDom” Sp. z o.o. 
Sopot 

KM 79, dz.386/36, 456/37, 
504/37, 523/45, 536/40, 
579/36, 581/38;  
ul. Kłajpedzka, Kowieńska, 
Wielkopolska 

● linia zabudowy od ulic odpowiednio: 
6, 7 i 16,5m, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,34; ● szer. elew. front.66,5m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 12,8m 
( z lokalnym podwyższeniem dla lok. 2-
poziomowych na 30% pow. budynku;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

494 RAA-II-9051/7331/444/07/888/48/RS 
2007.10.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.177 
ul. Adwokacka 48 
dla infrastruktury: 
dz.10/1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,21; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8,5m; ● geometria dachu: płaski;   
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miesiąc: listopad 2007 

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 

495 RAA-II-4213/7331/214/07/880/129a/MP 
2007.11.02 

rozbiórka istniejącego budynku, 
budowa dwóch 3-kondygnacyj-
nych budynków mieszk. jedno-
rodzinnych w zab. bliźniaczej z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 3 WK, dz.31/7 
ul. Olgierda 129a 
dla infrastruktury: 
dz.2, 3, 221/72 

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 
drogowego ul. Olgierda, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 
6m ± 20% (każdy segment); ● wys. gór-
nej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

496 RAA-I-3974/7331/163/07/477/7/MZ 
2007.11.07 

nadbudowa bud. mieszkalnego o 
kondygnację mieszkalną i dobu-
dowa zewn. klatki schodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 PG 
dz.147/10 
ul. Horyda 7 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. - nie określa 
się z uwagi na nieznaczny przyrost;  
● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.30° (od frontu), ok.20° (od zap-
lecza), wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) ok.11m;   

  

497 RAA-I-516/7331/54/07/600/60/LK 
2007.11.08 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zabudowie bliźniaczej, 
z usługami w parterze, garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 23, dz.385/42, 
386/42 
ul. Chylońska 60 
dla infrastruktury: 
dz.372/39 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,47; ● szer. elew. 
front.19m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy (z lukarnami), kąt nachylenia ok. 
35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) ok.11m;   

  

498 RAA-I-9742/7331/389/07/600/250/AW 
2007.11.09 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
lok. mieszkalnego w bud. jedno-
rodzinnym na funkcję usługową 
(pokoje gościnne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.190/19 
ul. Chylońska 250 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

499 RAA-II-4404/7331/234/07/884/5/MP 
2007.11.09 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego od strony płn.-
wschodniej wys. 3 kondygnacje, 
w tym poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 5, dz.92/2 
ul. Witolda 5 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,295; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.6m (jak istniejąca); ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 42° 
gł. kalenica prostopadła do ul. Witolda;   

  

500 RAA-II-7282/7331/366/07/900/7/MP 
2007.11.09 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego w poziomie 
przyziemia, piętra, poddasza od 
strony ogrodu (przedłużenie 
skrzydła płn-wsch)  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.76 
ul. Siedlecka 7 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,27; 
13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi-
przedłużenie istniejącej; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° 
kalenica prostopadła do gł. kalenicy;   
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501 RAA-II-8373/7331/413/07/847/7/KR 
2007.11.09 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (wys.2 kond. + 
poddasze - cz. wsch., 3 kond. + 
poddasze - cz. zach.) z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

IMMO-LUX  
Sp. z o.o. w Warszawie 
reprezentowana przez: 
Zbigniew Reszka 

KM 74, dz.13 
ul. Ułańska 7 
dla infrastruktury: 
dz.12 

● linia zabudowy 6m od krawędzi proj. 
jezdni, wg zał. graf;● wskaźnik p.z.0,38 
● szer. elew. front.34m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.9,5m (cz. zach.);  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa 
do odcinka AB ul. Huzarskiej i BC ul. 
Ułańskiej;   

  

502 RAA-II-
11766/7331/555/06/304/19,19A/KR 
2007.11.14 

rozbudowa na c.mieszkalne bud. 
mieszkalnego wielorodzinnego 
na wszystkich kondygnacjach w 
kierunku płd. z garażem w cz. 
podziemnej; nadbudowa (zabu-
dowa tarasu nad II kondygnacją)  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91, 
931/91 
ul. Hallera 19, 19A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
bez zmian (rozbudowa w głębi działki); 
● wskaźnik p.z. 0,25 (obie dz.); ● wys. 
górnej krawędzi max.10,5m; ● geomet-
ria dachu: dach płaski;   

  

503 RAA-II-6798/7331/346/07/909/18/MP 
2007.11.15 

rozbiórka bud. gospodarczych i 
wiatrołapu, budowa 2-kond.wia-
trołapu przy granicy dz.420/232 
od strony ogrodu i balkonu od 
strony ulicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.419/232 
ul. Wieluńska 18 

● linia zabudowy - bez zmian (wysięg 
balkonu max.1,30m) ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,30;  
● wys. górnej krawędzi jak istniejąca;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

504 RAA-I-3460/7331/199/07/543/50-52/LK 
2007.11.16 

rozbiórka parterowej zabudowy, 
budowa segmentu bud. mieszk. 
jednorodzinnego w układzie bli-
źniaczym, rozbudowa istn. seg-
mentu bliźniaczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.757/156, 
758/156; ul. 
Działdowska 50-52 
dla infrastruktury: 
dz.567/143 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf; 
● wskaźnik p.z.0,35 (0,09 dla rozbudo-
wy); ● szer. elew. front.14m ± 20% (dla 
obu segmentów); ● wys. górnej krawę-
dzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dachy 
płaskie;   

  

505 RAA-II-
6328/7331/315/07/693/dz.13/3/MP 
2007.11.19 

budowa hotelu 4-kondygnacyj-
nego z gastronomią, salami kon-
ferencyjnymi, pom. biurowymi, 
2-poziomowym parkingiem oraz 
infrastrukturą 

PRSP „SANIPOR”  
Sp. z o.o. w Gdyni 
reprezentowana przez: 
Marek Kleczkowski 
 

KM 25 WK dz.13/3 
ul. Wiczlińska 
dla infrastruktury: 
67/26, 104/10, 
105/10 

● linia zabudowy wg zał. graf; ● wskaź-
nik p.z. do 0,20 ● szer. elew. front. do 
50m; ● wys. górnej krawędzi ok.11m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

506 RAA-I-8681/7331/350/07/291/15/EM 
2007.11.21 

zm. sposobu użytk. i przebudo-
wa cz. pomieszczeń parteru bud.  
biurowo-magazynowego na hur-
townię z pomieszczeniem praże-
nia i pakowania kawy  

KADE Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 114, dz.28/1 
ul. Indyjska 15 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

507 RAA-II-9525/7331/452/07/908/32/MP 
2007.11.22 

zm. spos. użytk. poddasza użyt-
kowego w bud. jednorodzinnym 
na lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.353/232 
ul. Kaliska 32 

bez rozbudowy, zm. obrysu budynku i 
przebudowy-nie określa się parametrów 
wskazanych w ustawie 

  

508 RAA-II-11148/7331/523/07/1186/51/ES 
2007.11.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + podda 
sze użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI,dz.186/6 
ul. Kmicica 51 
dla infrastruktury: 
186/8 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Kmicica, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równo-
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legła do frontu działki;   
509 RAA-I-13607/7331/3/06/55/dz.622/48/LK 

2007.11.23 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 5-kondygnacy-
jnego, z usługami w parterze i 
infrastrukturą 

Archstyl Sp. z o.o., Gdańsk  KM 9, dz.433/48, 
621/48, 622/48 
ul. Morska 
dla infrastruktury: 
dz.624/48 

● linie zabudowy i osie kompozycyjne 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,32;  
● szer. elew. front.40m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.16,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;   

  

510 RAA-II-4023/7331/204/07/872/102/MP 
2007.11.23 

rozbiórka muru oporowego i bu-
dynku istniejącego, budowa bud. 
mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 79  
dz.403/45; ul. 
Wielkopolska 104 

● linia zabudowy (frontowa i tylna), wg 
zał. graf;● wskaźnik p.z.do 0,33; ● szer. 
elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: 2-
spadowy, kąt nachylenia 30° gł. kaleni-
ca równoległa do ul. Wielkopolskiej;   

  

511 RAA-II-
7418/7331/344/06/1138/44/KL/RS 
2007.11.26 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) 
w pierwszej linii zabudowy oraz 
bud. jednorodzinnego (w tylnej 
linii - w trakcie realizacji) 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 Kolonia 
dz.111/53 
ul. Owocowa 44 
dla infrastruktury: 
dz.111/57  

● linia zabudowy (pierwsza - nieprzek-
raczalna i tylna - obligatoryjna), wg zał. 
graf; ● wskaźnik p.z. do 0,35;  
● szer. elew. front.11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do ok.6m;  
● geometria dachu: dwuspadowy (do-
puszczalny 4-spadowy), kąt nachylenia 
ok.37°, wys. gł. kalenicy (równoległa 
lub prostopadła do frontu dz.) ok.11,5m 
(oba budynki);   

 dec. wydana w 
postępowaniu 
odwoławczym 

512 RAA-II-2526/7331/116/07/931/46/KL/RS 
2007.11.26 

przebudowa bud. mieszkalnego 
związana ze zm. sposobu użytk. 
strychu na cele mieszkaniowe (2 
lok. mieszkalne o pow.ok.50m2)  

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.149/2 
ul.Druskiennicka 46 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

513 RAA-II-7426/7331/387/989/10c/RS 
2007.11.26 

rozbiórka bud. gospodarczego i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 WK 
dz.204/53 
ul. G.Zapolskiej 10c 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. 
front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 7,5m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
do 12m;   

  

514 RAA-II-8941/7331/442/07/884/44a/RS 
2007.11.26 

budowa (kontynuacja - w związ-
ku z wygaśnięciem p.n.b.) bud. 
mieszkalnego ze zmianą przez-
naczenia na wielorodzinny  

DART DG Staszak Kełpiński 
Sp. j. Gdańsk 
 

KM 95, dz.245/2, 
247/2, 588/2, 589/2 
ul. Witolda 44a 
dla infrastruktury: 
dz.175/2, 449/2 

nie analizowano parametrów zabudowy, 
budynek jest zrealizowany w stanie su-
rowym zamkniętym, częściowo wyko-
nane prace wykończeniowe) 

  

515 RAA-II-6676/7331/514/07/859/55/RS 
2007.11.26 

przebudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego na wielo-
rodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.361/63 
ul. Sieradzka 55 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

516 RAA-II-10481/7331/496/07/91/12/KR 
2007.11.27 

zm. spos. użytkowania strychu 
w budynku mieszk. wielorodzin-
nym na lok. mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.118 
ul. Orzeszkowej 12 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  



 70

517 RAA-II-
4154/7331/183/06/1034/dz.53/3/KL 
2007.11.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytkowe) o pow. zabudo-
wy ok. 150m2 z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 9 Kolonia 
dz.53/3 
ul. Łanowa 14A 
dla infrastruktury: 
53/4, 63/2 

● linia zabudowy 7,5m od granicy dz., 
12m od lasu, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,036; ● szer. elew. front.11m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) do 8,5m;   

  

518 RAA-I-7714/7331/331/07/648/49/LK 
2007.11.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.679/70 
ul. Owsiana 49 

● linia zabudowy 12m od granicy zach. 
AD dz.679/70, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,18; ● szer. elew. front.15m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do linii zabudowy;   

  

 
miesiąc: grudzień 2007 
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519  RAA-II-
10918/7331/531/07/1031/dz.131/30/GZ 
2007.12.04 

budowa czterech 2-kondygnacy-
jnych (parter + poddasze użytk.) 
budynków mieszk. jednorodzin-
nych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI 
dz.131/30; ul. Sucha 
dla infrastruktury: 
dz.131/22, 131/25, 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 
13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.8,5m;   

  

520 RAA-II-
6850/7331/347/07/953/dz.52/3/RS 
2007.12.05 

budowa zespołu usługowo-maga 
zynowego (hurtowa sprzedaż pa 
pieru): cz. biurowo-socjalna, ma 
gazynowa, plac składowy oraz 
infrastruktura 

DART DG Staszak Kełpiński 
Sp. j., Gdańsk 
 

KM 43 WK dz. 
52/3; ul. Rdestowa  
dla infrastruktury: 
dz.50/3 

● linia zabudowy: od ul. Rdestowej - 
obowiązująca, pozost. nieprzekraczal-
ne, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,28; ● szer. elew. front.53m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;   

  

521 RAA-II-10033/7331/469/07/1034/23/RS 
2007.12.05 

budowa budynku gospodarczego Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia, dz. 
47/3 i cz.47/2 
ul. Łanowa 23 

● linia zabudowy 15m od granicy dz., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,05; 
● szer.elew.front.8m ± 20%; ● wys.gór-
nej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul. Ła-
nowej) do 7m;   

  

522 RAA-II-11565/7331/541/07/431/28/GZ 
2007.12.05 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z garażem wbudowanym i infra-

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.235 
ul. Pionierów 28 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy istn.- obowiązująca, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. 
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strukturą dz.509/224 górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-
chu: dach płaski;   

523 RAA-I-13502/7331/600/06/558/55/LK 
2007.12.06 

rozbiórka istn. zabudowy (pawi-
lon usług.); budowa parterowego 
bud. usługowego (wym. opon), 
nadbudowa o 1 kondygnację bu-
dynku myjni ręcznej na pow. 
magazynową 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.806/3, 
1393/1332 
ul. Rozewska 55 

● linia zabudowy istn. od ul. Rozews-
kiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,59; ● szer. elew. front. ok.7m (łącznie 
19m; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m, 
dla bud. usługowego ok.4m; ● geomet-
ria dachu: dach płaski;   

  

524 RAA-II-7298/7331/371/07/84/5/KR 
2007.12.06 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o garaż i część 
mieszkalną w miejscu garażu 
przeznaczonego do rozbiórki  

Osoba fizyczna 
 

KM60, dz.1182/203 
1184/203 
ul. Moniuszki 5 

● linia zabudowy istn. 10m od krawędzi 
jezdni ul. Moniuszki, 7m od ul. Wyspia-
ńskiego wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,29; ● szer. elew. front.11m od ul. Mo-
niuszki, 13m od ul. Wyspiańskiego;  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;   

  

525 RAA-II-11232/7331/533/07/899/40/RS 
2007.12.06 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.235/64, 
237/63, 358/63 
ul. Łowicka 40; dla 
infrastruktury: dz.65 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22;  
● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 9,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;   

  

526 RAA-I- 
12655/7331/538/06/493/2-dz.281/MZ 
2007.12.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 
infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.281 
ul. Potasowa 2 
dla infrastruktury: 
dz.274 

● linia zabudowy 5m od płd. granicy 
dz. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,25;  
● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do zach. i wsch. granicy dz.) ok. 
10,5m;   

  

527 RAA-I-12656/7331/539/06/497/3/MZ 
2007.12.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 
infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.301 
ul. Cynkowa 3 
dla infrastruktury: 
dz.304 

● linia zabudowy 5m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,25; ● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła  
do frontu dz.) ok.10,5m;   

  

528 RAA-II-7173/7331/361/07/871/51a/RS 
2007.12.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.118 
ul. Inżynierska 51a 
dla infrastruktury: 
KM 80, dz.323/219 

● linie zabudowy: od ulicy obligatoryj-

na, tylna 48m od granicy dz. wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21; ● szer. 
elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 7,3m; ● geometria dachu: 
dach płaski;   

  

529 RAA-I-3065/7331/128/07/43/1/TS 
2007.12.10 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
lokalu mieszk. z garażem na par-

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.483/310 
ul. Wolności 1 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
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terze bud. wielorodzinnego z us-
ługami na lok. użytkowy (biuro)  

w ustawie 

530 RAA-II-8494/7331/414/07/311/16/KR 
2007.12.10 

nadbudowa i zm. sposobu użytk. 
pomieszczeń strychu w bud.wie-
lorodzinnym na f. mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.272/213, 
273/213, 274/215 
ul. Kopernika 16 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.12,5m; ● geometria 
dachu: kąt nachylenia 35°, gł. kalenica 
równoległa do ulicy (w nawiązaniu do 
dachu istniejącego);   

  

531 RAA-II-10925/7331/509/07/317/8b/KR 
2007.12.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z garażem w kondygnacji 
podziemnej i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.652/1 
ul. Nocznickiego 
dla infrastruktury: 
dz.2 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Nocznickiego, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 
16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
12m; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

532 RAA-II-
12007/7331/550/07/431/26/dz.236/GZ 
2007.12.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

„Apartamenty Gdynia”  
Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 66, dz.236, 
293/237  
ul. Pionierów 26 
dla infrastruktury: 
dz.509/224 

● linia zabudowy istniejąca (obowiązu-

jąca) od ul. Pionierów, 12m od granicy 
lasu, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. elew. front.11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.;   

  

533 RAA-II-
9172/7331/596/07/1220/dz.173/1/MM 
2007.12.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.173/1 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy zgodna z warunkami 
techn., prostopadła do granicy BC, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. 
elew. front.12,5m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi 3,5m (do okapu); ● geometria 
dachu: kąt nachylenia 40°, gł. kalenica 
równoległa do granicy BC dz.;   

  

534 RAA-II-
5435/7331/317/07/1034/dz.49/22/MM 
2007.12.11 

budowa trzech bud. mieszk. jed-
norodzinnych 2-kondygnacyj-
nych (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia, dz. 
49/22, 49/23, 49/24 
ul. Łanowa 21 
dla infrastruktury: 
dz.49/16 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej drogi, wg zał.graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 4m (do okapu); 
● geometria dachu: kąt nachylenia 40°, 
gł. kalenica równoległa do frontu dz.;   

  

535 RAA-I-5940/7331/248/07/1028/38/EM 
2007.12.12 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego wolnostojącego wraz 
z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 PG 
dz. 1066/71 
ul. Rybaków 38; dla 
infrastruktury: 80/3, 
1066/70, 1066/71 

● linia zabudowy 6m od odc. AB płd.-
zach. granicy dz., 50m od górnej krawę-
dzi klifu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,22; ● szer. elew. front.ok.10m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub 
równoległa do linii zabudowy) ok.11m;  
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536 RAA-I-6607/7331/286/07/1028/40/EM 
2007.12.13 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego wolnostojącego wraz 
z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 PG 
dz. 1066/72 
ul. Rybaków 40; dla 
infrastruktury: 80/3, 
1066/70, 1066/71 

● linia zabudowy 6m od odc.AB płd.-
zach. granicy dz.,50m od górnej krawę-
dzi klifu, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,22; ● szer. elew. 
front.ok.10m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. ka-
lenicy (prostopadła lub równoległa do 
linii zabudowy) ok.11m;   

  

537 RAA-II-8033/7331/395/07/ 
313/dz.606/243/pawilon/GZ 
2007.12.13 

budowa pawilonu handlowego o 
pow.ok.20m2 (f. uzupełniająca 
istn. f. mieszkaniową) 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.606/243 
ul. Bpa Dominika 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Bpa Dominika, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
3m; ● geometria dachu: dach płaski;   

  

538 RAA-II-11075/7331/518/07/316/33/KR 
2007.12.13 

zm. sposobu użytk. lok.mieszkal 
nego w bud. wielorodzinnym na 
użytkowy (gabinet lekarski)  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.396/135 
ul. Batalionów 
Chłopskich 33 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

539 RAA-I-5694/7331/302/07/119/4/LK 
2007.12.14 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Capital Park Sp. z o.o. 
Gdańsk 

KM 49, dz.400/249, 
402/250; ul. Mireckiego 4 
dla infrastruktury: 435/249, 
436/250, 437/250, 438/251, 
439/251, 601/133; 

● linia zabudowy istn. od ul. Komando-
rskiej i Mireckiego, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.ok.0,34;  
● szer. elew. front. (od ul. Komandors-
kiej) 15m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.16m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

540 RAA-II-4887/7331/244/07/871/51a/RS 
2007.12.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.118 
ul. Inżynierska 51a 
dla infrastruktury: 
dz.323/219 

● linia zabudowy istniejąca (obowiązu-

jąca) od ul. Inżynierskiej, 48m od tylnej 
granicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front.11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 9,3m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

541 RAA-II-10305/7331/483/07/862/9/KL 
2007.12.14 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
bud. mieszk. jednorodzinnego 3-
kondygnacyjnego z małym gab. 
stomatologicznym w cz. parteru 
i infrastrukturą   

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.438/55 
ul. Raciborska 9 
dla infrastruktury: 
dz.62 

● linia zabudowy istn. obligatoryjna, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,64; 
● szer. elew. front. (równa szer.działki);  
● wys. górnej krawędzi 8,7m; ● geome-
tria dachu: dach płaski;   

  

542 RAA-II-
10104/7331/473/07/419/dz.246/33/GZ 
2007.12.17 

budowa hotelu wraz z 
infrastrukturą techn. 

Przedsiębiorstwo Robót 
Sanitarno-Porządkowych  
„ SANIPOR” Sp. z o.o. 
reprezentowane przez: Marek 
Kleczkowski  

KM 64, dz.245/33, 246/33; 
ul. Małokacka 
dla infrastruktury:  
KM 64: 97/32, 105/33, 
107/33,109/33; KM 141: 
13,343/14,349/11,431/12  

● linia zabudowy istn., wg zał.graf.;  
● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 
16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
11,5m (103mnpm); ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia 22°;   

  

543 RAA-II-10425/7331/491/07/1006/58/GZ 
2007.12.17 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o garaż 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.187/21 
ul. Powstania 

● linia zabudowy w linii rozgraniczają-
cej ul. Powstania Wielkopolskiego, wg 
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Wielkopolskiego 58 zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24;  
● szer. elew. front. ok.3m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: 
dach płaski;   

544 RAA-II-7542/7331/633/07/881/10/MM 
2007.12.17 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.544/45 
ul. Kiejstuta 10 
dla infrastruktury: 
dz.217/7, 545/45 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30;  
● szer. elew. front. 15m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 11m;  
● geometria dachu: dach płaski;   

  

545 RAA-I-4259/7331/208/07/565/internet/LK 
2007.12.19 

kanalizacja 
teletechniczna 
dla potrzeb sie-
ci internetowej 

ŁĄCZPOL Sp. z o.o.  
reprezentowana przez:  
Wojciech Sulżycki 
 

KM 22,25, dz.27,72/7,569/7,571/7,572/7, 
575/3, 607/25,645/25,736/32,773/27,774/7, 
776/25,779/27,784/7,785/7,788/7,809/32, 
810/32,818/7, 820/7,821/7,823/8,824/13, 
836/7, 837/7,854/7,855/7,872/27,874/27, 
878/25,879/27,884/32,929/32,977,930/8, 
951/13,966/27,997/27,1022 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

546 RAA-II-5524/7331/271/07/1128/57/RS 
2007.12.20 

rozbiórka istn. fundamentów; 
budowa budynku mieszkalnego  
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytk.) z garażem wbudo-
wanym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK, dz.272 
ul. Gryfa 
Pomorskiego 57 
dla infrastruktury: 
dz.279 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. 
front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 5,5m; ● geometria dachu: dwu- 
lub wielospadowy; kąt nachylenia 35°, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-
noległa do frontu dz.) do 9m;   

  

547 RAA-II-11185/7331/520/07/1038/14/KR 
2007.12.21 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 
mieszk. jednorodzinnego na lok. 
usługowy (cukiernia) 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.647 
ul. Apollina 14 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

548 RAA-II-11298/7331/534/07/313/43/ES 
2007.12.24 

zm. sposobu użytkowania części 
strychu w bud. wielorodzinnym 
na pomieszczenie mieszkalne 

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 

  

549 RAA-I-7372/7331/308/07/702/708/sieć 
telekomunikacyjna/HNB 
2007.12.27 

budowa sieci telekomuni- 
kacyjnej dla potrzeb osie- 
dla mieszkaniowego „Ko-
mandorskie Wzgórze”  

Telekomunikacja Polska  
S.A. reprezentowana przez:  
Krzysztof Hirsch 
 

KM 46, dz.29,30,46,111/48 
177/45,179/37, 181/33, 
213/60, 420/33, 422/33, 
423/33, 424/33, 425/33; ul. 
Bosmańska/Benisławskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

550 RAA-I-7843/7331/323/07/702/708/sieć 
telekomunikacyjna/HNB 
2007.12.27 

budowa sieci telekomuni- 
kacyjnej dla potrzeb osie- 
dla mieszkaniowego „Ko-
mandorskie Wzgórze”  

UPC Polska Sp. z o.o.  
reprezentowana przez:  
Krzysztof Hirsch 

KM 46, dz.29, 30, 46 
111/48, 177/45, 179/37, 
181/33, 213/60, 420/33, 
422/33, 423/33, 424/33, 
425/33, ul. Bosmańska, 
Benisławskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

551 RAA-I-7844/7331/324/07/702/708/sieć 
telekomunikacyjna/HNB 
2007.12.27 

budowa sieci telekomuni- 
kacyjnej dla potrzeb osie- 
dla mieszkaniowego „Ko-
mandorskie Wzgórze”  

Multimedia Polska S.A. 
reprezentowana przez:  
Krzysztof Hirsch 

KM 46, dz.29, 30, 46 
111/48, 177/45, 179/37, 
181/33, 213/60, 420/33, 
422/33, 423/33, 424/33, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 
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425/33, ul. Bosmańska, 
Benisławskiego 

552 RAA-II-11467/7331/543/07/1067/23/RS 
2007.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej na granicy dz.14 z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK, dz.13 
ul. Koperkowa 23 
dla infrastruktury: 
dz.309 

● linia zabudowy istn. obligatoryjna 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,31; 
● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 5m; ● geometria da-
chu:dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40° 
wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) 
do 10m;   

  

553 RAA-II-
13169/7331/604/07/1031/dz.131/33/GZ 
2007.12.31 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 27 WI 
dz.131/33; ul. Sucha 
dla infrastruktury: 
dz.131/22, 131/25 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 
13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.11m;   

  

 
 


