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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 2005 
 
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-8360/7331/622/04/981/15A/WW 
2005.01.03 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.157/51 
ul. Żniwna 15A 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,14 
● szer. elewacji front. ok.10m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.10m  
● geometria dachu - dwuspadowy:  
- kąt nachylenia ok.40º  
- wys. gł. kalenicy (prostopadła do fron-
tu działki) ok.12m   

  

2 RAA-II-10710/7331/595/04/1067/50/KL 
2005.01.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z niezbędną in-
frastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK 
dz.177, 309 
ul. Koperkowa 50 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,28 
● szer. elewacji front. do 9m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m  
● geometria dachu; dwu, wielospadowy  
- kąt nachylenia 30-40º, 
- wys. gł. kalenicy (równoległa do fron-
tu działki) ok.10m   

  

3 RAA-II-
12417,12420/7331/675/04/820/255/KR 
2005.01.04 

podwyższenie o ok. 3m części 
bud. biurowego (w trakcie budo-
wy) z przeznaczeniem na antre-
solę (ogród zimowy)  

Telewizja Kablowa  
VECTRA S.A.;  
VECTRATechnologie S.A. 
 

KM 81, dz.1013/23 
1014/25; 1016/26; 
1017/27; 1019/28; 
1021/29; ul. Popiela 
/Al. Zwycięstwa 

● dach płaski ;  
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - nie mają za-
stosowania   

  

4 RAA-II-12996/7331/729/04/1138/35/GL 
2005.01.04 

zmiana spos. użytk. cz. gospoda-
rczej w przyziemiu bud. mieszk. 
jednorodzinnego na solarium 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 Kolonia 
dz.111/14; 111/75 
ul. Owocowa 35 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

5 RAA-I-6706/7331/271/04/702/44/MZ 
2005.01.05 

nadbudowa budynku mieszkalno 
usługowego w celu uzyskania 
dodatkowej pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 45 PG 
dz.379/129 
ul. Bosmańska 44 

● linia zabudowy; ●wskaźnik p.z.;  
i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
jak w przyległym budynku przy ul. Bos-
mańskiej 44 (3 kondygnacje)  
● geometria dachu - dach płaski   
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6 RAA-II-12893/7331/704/04/886/16A/GL 
2005.01.05 

rozbudowa bud. mieszkalnego o 
cz. gospodarczą w poz. piwnicy 
przekrytą tarasem dostępnym z 
parteru budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.314/45 
486/45; 546/45 
ul. Sochaczewska 
16A 

● linia zabudowy istniejąca wg załącz-
nika graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,42 
● szer. elewacji front. do 15m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto-
wej - nie dotyczy  
● geometria dachu - płaski (taras) 

  

7 RAA-II-
12947/14044/7331/2194/03/83/19/GZ 
2005.01.10 

rozbiórka istn. obiektu i budowa 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 60,dz.1218/356 
1219/356 
ul. Norwida 19 

●linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni 
● wskaźnik p.z. do 0,31 
● szer. elewacji front. max.13m  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.11m 
(dach płaski -3 kond.) lub ok.8m (wielo-
spadowy - 2 kondygnacje + poddasze)  
● geometria dachu - płaski lub wielo-
spadowy  

 ponowne roz-
patrzenie spra-
wy w związku 
z decyzją SKO   

8 RAA-I-
7507/7331/301/04/20/104A/antena/TS 
2005.01.11 

budowa stacji bazowej telefonii  
cyfrowej (1 antena radioliniowa) 
na dachu budynku mieszkalno- 
usługowego 

Polska Telefonia Cyfrowa  
Sp. z o.o. Warszawa  
 

KM 58, dz.55 
ul. Świętojańska 
104A 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

9 RAA-I-11149/7331/500/04/541/7C/LK 
2005.01.11 

budowa garażu na samochód 
osobowy przy granicy z działką 
sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 22, dz.892/32 
ul. 
Władysławskiego 
7C 

● linia zabudowy - nie ustala się 
● wskaźnik p.z. 0,30 
● szer. elewacji front. ok.3m; ● wys. jej 
górnej krawędzi do 3,5m  
● geometria dachu - dach płaski  

  

10 RAA-I-12352/7331/2112/04/724/1-
cement/MZ 
2005.01.11 

budowa wytwórni betonu towa-
rowego, zbiorników cementu i 
wody (węzeł betoniarski wraz z 
urządzeniami) z infrastrukturą 

„Chełm-Bałtyk Cement”  KM 109, dz.7/1 
ul. Energetyków 1 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
(obiekt produkcyjny - kontynuacja fun-
kcji - art.61 ust.2 ustawy)  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

11 RAA-II-11073/7331/614/04/880/11/GL 
2005.01.11 

budowa wolnostojącego urządze 
nia reklamowego o wym. tablicy 
12 x 4m z przyłączem elektrycz-
nym 

CITYBOARD Media  
Sp. z o.o. w Warszawie,  
Biuro Regionalne  

KM 94, dz.59/2 
ul. Olgierda 11 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

12 RAA-I-4492/7331/201/04/6/11/TS 
2005.01.12 

budowa 7-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalno-usługowego 
(lok. użytk. w cz. parteru i I p.) z 
garażem podziemnym, parkinga-
mi, stacją trafo i przyłączami 

JW. INVESTMENT Sp. z o.o.  
 

KM 54, dz.309; 310 
1132/308; 1134/308 
ul. Wójta Radtkego 
11 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. 0,46 
● szer. elewacji front. - nie określa się  
● wys. górnej krawędzi el. front. jak dla 
bud. 7 kondygnacyjnego (cofnięcie osta 
tniej kondygnacji)  
● geometria dachu - dach płaski   
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13 RAA-II-12479/7331/697/04/398/10/GL 
2005.01.12 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WK 
dz.169/74; 170/74; 
171/74 
ul. Lubczykowa 10 

●linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni 
● wskaźnik p.z. 0,36 
● szer. elewacji front. - nie określa się 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.13m  
● geometria dachu - wielospadowy : 
-kąt nachylenia 20-30º, 
-wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
działki) max.16m 

  

14 RAA-II-13072/7331/710/04/1094/60/ES 
2005.01.12 

nadbudowa budynku mieszk. o 1 
kondygnację (poddasze użytko-
we) i rozbudowa o wys.2 kondy-
gnacji (parter i poddasze) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI 
dz.435/3 
ul. Okrężna 60 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,33 
● szer. elewacji front. 11,5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
nachylenia max.45º, gł. kalenica równo-
legła lub prostopadła do frontu działki   

  

15 RAA-II-11612/7331/643/04/410/20/ES 
2005.01.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter i pod-
dasze użytkowe) z 2 garażami 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.62 
ul. Słoneczna 20 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji front. 11m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. jako 
przedłużenie krawędzi bud. sąsiednich  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia max.45º, gł. kale-
nica równoległa lub prostopadła do fro-
ntu działki   

  

16 RAA-II-
12539/7331/680/04/1040/korty/BB 
2005.01.14 

budowa hali namiotowej syste-
mu „Rubo” nad jednym z istn. 
kortów tenisowych z infrastruk-
turą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.141/2; 288 
ul. Jowisza 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. - nie 
określa się (charakter inwestycji) 
● szer. elewacji front. - ok.19m 
● wys. górnej krawędzi el.front.ok.8,5m  
● geometria dachu - łuk rozpięt. ok.19m 

  

17 RAA-I-13134/7331/527/04/728/63/HNB 
2005.01.17 

budowa parterowego bud. gosp. 
w ramach uzup. istn. zabudowy 
zagrodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 41  
dz.94/5; 95/5 
ul. Dickmana 63 

● linia zabudowy nieprzekraczalna 28m 
od linii rozgraniczających ul. Dickmana 
● wskaźnik p.z. - nie dotyczy z uwagi 
na wielkość działki 
● szer. elewacji front. max.13m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 4m 
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 40º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu działki) do 7m   

  

18 RAA-II-8249/7331/509/04/980/dz.165/16, 
165/17, 165/18/GL 
2005.01.17 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa bazy składowo-spedy-
cyjnej z zapleczem biurowym i 
infrastrukturą techn. 

C.HARTWIG GDYNIA S.A. 
reprezentowana przez : 
Maciej Sarnowski  
 

KM 3 Chwaszczyno 
dz.165/16; 165/17; 
165/18; 162; 158/3; 
165/10; 165/12; 818 
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy 10 i 6m od granicy z 
działkami drogowymi - wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. max.0,13 
● szer. elewacji front. - nie określa się 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m  
● geometria dachu - dach płaski 
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19 RAA-I-
7356/7331/292/04/300/dz.35/2/MZ 
2005.01.18 

rozbiórka torów kolejowych i 
budowa obiektu magazyn. (skła-
dowanie owoców cytrusowych i 
bananów), przyłącza, przebudo-
wa układu drogowego i kanali-
zacji deszczowej 

Przedsiębiorstwo Połowów, 
Przetwórstwa i Handlu 
„Dalmor” S.A.  

KM 134, dz.81/1 
KM 135, dz.11/3; 
17/1; 18/1; 19/1; 
32/1 
ul. Hryniewickiego 
/Śledziowa 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. nie analizowano z uwa-
gi na charakter inwestycji 
● szer. elewacji frontowej do 70m 
● wys. górnej krawędzi el.front. do 12m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

20 RAA-II-13681/7331/727/04/98/15/ES 
2005.01.20 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń piekarni na sklep 
ogólno-spożywczy 

Stanisław Hinc „Sezamka” 
Piekarnia-Ciastkarnia 
 

KM 60, dz.230 
ul. Wincentego Pola 
15 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

21 RAA-I-9581/7331/367/04/1177/17/HNB 
2005.01.24 

rozbiórka nieczynnej rozdzielni 
elektr., rozbiórka i przeniesienie 
istn. rozdzielni elektr., rozbudo-
wa hali prod. konstr. stal. nr 2, 
dobudowa bud. biurowego, zm. 
sposobu użytk. pomieszczeń 
produkcyjnych na cele socjalne  

„VOGEN” Sp. z o.o. 
 

KM 6, dz.166/1; 
168/1; 180/3; 252/1; 
255/1; 278/3; 289/3; 
290/3 
ul. Handlowa 17 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

22 RAA-II-4399/7331/333/04/971/21/KL 
2005.01.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i budynku gos-
podarczo-garażowego z infras-
trukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Chwaszczyno 
dz.208/1; 169/1,   
ul. Starochwaszczy-
ńska 21 

● linia zabudowy nieprzekraczalna 15m 
od granicy działki; ● wskaźnik p.z. 0,10 
● szer. elewacji front. do 10m ± 20%   
● wys. budynku 2 kondygnacji nadzie-
mne (dopuszczalna wysoka piwnica) 
● geometria dachu : dach płaski   

  

23 RAA-II-10493/7331/738/04/1068/3/WW 
2005.01.24 

zm. sp. użytk. lokalu mieszk. na 
parterze bud. wielorodzinnego 
na zakład i sklep fotograficzny 

Osoba fizyczna 
 

KM 28 WK 
dz.569 
ul. Miętowa 3 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

24 RAA-II-
1508/7331/111/04/1030/dz.269/32/ES 
2005.01.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2 kond. + pod-
dasze użytk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 39 WI 
dz.269/32 
ul. Śliska 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,19 
● szer. elewacji front. 15m ± 20%   
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 45º, gł. kalenica równole-
gła lub prostopadła do frontu działki   

  

25 RAA-II-2463/7331/226/04/1030/17C/ES 
2005.01.25 

nadbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 39 WI 
dz.276/3 
ul. Śliska 17C 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. ● 
szer. elewacji front. - nie analizowano 
(nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynkach sąsiednich   
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia max.45°  

  

26 RAA-II-10268/7331/580/04/452/2A/ES 
2005.01.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter i podda-
sze użytkowe) z garażem i 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 64, dz.242/23 
ul. Bursztynowa 

● linia zabudowy wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,19 
● szer. elewacji front. 9m ± 20%   
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 45º,gł. kalenica prostopa-
dła do frontu działki   
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27 RAA-II-10663/7331/589/04/1152/6i8/KL 
2005.01.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem użytkowym, wbudo-
wanym garażem na 2 samocho-
dy osobowe i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 Kolonia 
dz.59/40; 59/41 
ul. Bazyliowa 6 i 8 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,23 
● szer. elewacji front. do 15m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 6m  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35º, gł. kalenica 
równoległa lub prostopadła do frontu 
działki   

  

28 RAA-I-14687/7331/571/04/55/192/LK 
2005.01.27 

rozbudowa 4-kondygnacyjnego 
bud. szkoły o dźwig osobowy 
dla osób niepełnosprawnych 
 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
 

KM 22, dz.487/81 
ul. Morska 192 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto z uwagi na charakter 
inwestycji   

  

29 RAA-II-
14598/7331/2285/03/1200/dz.56/GZ 
2005.01.27 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondydnacy-
jnego (parter i poddasze użytko-
we) z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 44 WI, dz.68 
ul. Lazurowa 9 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy - wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,18 
● szer. elewacji front. - max.21m 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy : 
- kąt nachylenia 35-50°, 
- wys. głównej kalenicy ok.8m 

  

30 RAA-I-7356/99/11042/03/7331/2072/03/ 
702/118/MZ 
2005.01.28 

budowa budynku mieszk.-usług. 
(sklep spożywczy, bar, zakład 
fryzjerski) z przyłączami 
infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.168/74; 
107/86; 142/85; 
167/74 
ul. Bosmańska 118 

  uwaga : decyzję wydano po ponownym rozpatrzeniu wniosku z 1999.09.08  
w związku z uchyleniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu z 2003.11.25 przez SKO w Gdańsku. Wydanie niniejszej decyzji nas-
tąpiło w trybie ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 
po jej opracowaniu przez uprawnionego urbanistę i po stwierdzeniu jej zgod-
ności  z prawem przez Wojewodę Pomorskiego  

31 RAA-II-12243/7331/669/04/840/23/KR 
2005.01.28 

rozbiórka tymczasowego pawi-
lonu handlowego, rozbudowa i 
nadbudowa bud. usługowego o 
część usługową i mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.657/27 
ul. Powstania 
Styczniowego 23 

● linia zabudowy 6m od ul. Szturma-
nów; istn. od ul. Powst. Styczniowego  
● wskaźnik p.z. 0,22 
● szer. elewacji front. - max.9m 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.7m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

 

miesiąc : luty 2005   
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 

32 
 

RAA-II-8120/7331/515/04/874/6/WW 
2005.02.01 

budowa budynku mieszkalnego 
z infrastrukturą (dobudowa do 
istn. budynku mieszkalnego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.58 
ul. Architektów 6 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,33 
● szer. elewacji front. ok.10m  
● wys.górnej krawędzi el. front.; ● geo-
metria dachu - dwuspadowy (w nawią-
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zaniu do budynku istniejącego)   
33 RAA-II-11554/7331/642/04/308/18/ES 

2005.02.01 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego 
z infrastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.84; 188 
ul. Kasztelańska 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,24 
● szer. elewacji front. max.13,5m*  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m 
przedłużenie krawędzi bud. sąsiedniego  
● geometria dachu : dach płaski   

 * zmiana na 
max.10,5m 
(postanowienie 
z dnia 
2005.02.25)  

34 RAA-I-8757/7331/520/04/55/107/LK 
2005.02.02 

budowa pawilonu biurowo-han-
dlowego (zabudowa prześwitu w 
parterze bud. wielorodzinnego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 49 
dz.696/38; 36 
ul. Morska 107 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

35 RAA-II-9736/7331/550/04/1084/16/GL 
2005.02.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i in-
frastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/36; 79/42 
ul. Pokrzywowa 16 

● linia zabudowy 8m od od granicy pa-
sa drogowego ; ● wskaźnik p.z. 0,15 
● szer. elewacji front. 12m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy : 
- kąt nachylenia 45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do fr. działki) max.8,5m 

 ponowne rozpa 
trzenie sprawy  
(decyzja SKO 
w Gdańsku z 
09.08.2004r. – 
uchylenie pop-
rzedniej dec.)  

36 RAA-I-9843/7331/377/04/127/11/AM 
2005.02.08 

nadbudowa frontowej części bu-
dynku mieszkalnego i podniesie-
nie pozostałej części do wysoko-
ści normatywnej  

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.117 
ul. Podlaska 11 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  
i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi el. front. 10,5m  
● geometria dachu - płaski  

  

37 RAA-I-6292/7331408/04/553/8/LK 
2005.02.09 

budowa garażu na samochód 
osobowy przy granicy z działką 
sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.55 
ul. Kalksztajnów 8 

● linia zabudowy - nie ustala się (loka-
lizacja wskazana przez biegłego sądo-
wego); ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. el. 
front. do 3m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.3,5m; ● geometria dachu - płaski   

  

38 RAA-II-14324/7331/754/04/408/200J/ES 
2005.02.09 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 21 WI 
dz.232/10 
ul. Chwarznieńska 
200J 
 

● linia zabudowy jak na zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,27 
● szer. elewacji front. 13m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy : 
- kąt nachylenia 45º, gł. kalenica równo-
legła do frontu działki 

  

39 RAA-II-14493/7331/773/04/980/200B/GL 
2005.02.09 

rozbiórka istn. obiektu i budowa 
hali magaynowej (składowanie 
prod. spożywczych) z częścią 
biurową i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 Chwaszczyno 
dz.143/23; 143/26; 
143/29; 143/37; 
143/39; 192 
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. max.0,49 
● szer. elewacji front. 28m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m 
przedłużenie krawędzi bud. sąsiedniego  
● geometria dachu : dach płaski   

  

40 RAA-I-5252/7331/375/04/668/28A/LK 
2005.02.10 

budowa garażu na 2 samochody 
osobowe przy granicy z działką 
sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.42/25 
ul. Pawia 28A 

● linia zabudowy jak na zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,16 
● szer. elewacji frontowej do 6m 
● wys.górnej krawędzi el. front. do 10m  
● geometria dachu - dach płaski 

  



 7

41 RAA-II-10243/7331/576/04/60/29/GZ 
2005.02.10 

nadbudowa budynku usługowo-
handlowego o 1 kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.666/94 
ul. Partyzantów 29 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  
i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku przy ul. Partyzantów 33  
● geometria dachu - dach płaski   

  

42 RAA-I-12016/7331/479/04/70/12/JM 
2005.02.14 

zm. sp. użytkowania części bud. 
wielorodzinnego (poddasze) na 
lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.940/261 
ul. Śląska 12 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

43 RAA-I-12156/7331/489/04/47/15/JM 
2005.02.14 

zm. sp. użytkowania części bud. 
wielorodzinnego (lok. mieszk. 
nr 1) na lok. biurowy  

Osoba fizyczna 
 

KM 58 
dz.1078/337 
ul. Nowogrodzka 15 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

44 RAA-I-13795/7331/539/04/648/13/ASS 
2005.02.14 

przebudowa i rozbudowa stacji 
obsługi Forda (rozbiórka części 
frontowej, budowa podziemnego 
garażu, nowej bryły salonu: eks-
pozycja samochodów, stanowis-
ka sprzedaży i doradców, część 
biurowa na antresoli)  

Euro-Car Sp. z o.o. 
Autoryzowany Dealer Forda 
 

KM 9, dz.660 
ul. Owsiana 13 

● linia zabudowy 12m od od granicy 
pasa drogowego jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. - nie ustala się 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.10m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

45 RAA-I-14639/7331/570/04/15/14/JM 
2005.02.14 

zm. sp. użytk. lok. mieszk. nr 3 
na parterze bud.wielorodzinnego 
na lok. biurowy (kancelaria not.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54 
dz.1135/604 
ul. 3 Maja 14 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

46 RAA-I-
12326/7331/495/04/55/dz.346/5/LK 
2005.02.15 

budowa budynku handlowego 
(pow. sprzedaży do 1200m2) z 
miejscami postojowymi i infra-
strukturą 

DAMARK Konsultant  
Sp. z o.o.  

KM 50, dz.346/5 
oraz 157/5; 160/5; 
162/6; 163/6; 166/7; 
180/9; 180/10;  
KM 49, dz.392/28 

● linia zabudowy jak na zał. graf. 
● wskaźnik p.z. max.0,30 
● szer. elewacji frontowej do 60m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.5m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

47 RAA-I-7977/7331/308/04/1097/dz.973/32, 
973/34/HNB 
2005.02.16 

zm. sposobu użytkowania części 
pomieszczeń nieczynnej przepo-
mpowni wody na lok. handlowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 PG 
dz.973/32; 973/33; 
973/34; 987/1;987/2 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

48 RAA-I-
13794/7331/554/04/298/dz.8/1/ASS 
2005.02.17 

budowa pętli drogowej do zaw-
racania pojazdów członowych z 
oświetleniem i kanalizacją  

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.,  

KM 133, dz.8/1 
ul. Węglowa  

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   
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49 RAA-I-
10027/7331/584/04/503/światłowód/LK 
2005.02.18 

budowa kanalizacji teletechnicz-
nej światłowodowej dla potrzeb 
sieci komputerowej z dostępem 
do internetu 

ŁĄCZPOL Sp. z o.o. 
 

KM 25, dz.11; 79; 170/16; 171/16; 528/17; 530/33; 532/34; 
537/82; 552/84; 564/35; 779/35; 824/13; 903/85; 938/87;  
978/87;     KM 26, dz.673/10; 676/10;     KM 27, dz.21; 176; 
373/22; 379/19; 458/1; 459/1; 460/1; 462/1; 521/173; 524/173; 
531/173; 533/173; 544/173; 545/173; 558/173; 564/1; 565/1; 
567/1; 568/1; 570/1; 583/43; 615/1;617/1 681/43; 747/1; 
812/43; 813/43; 814/43; 817/43; 829/169; 830/169; 831/169;  
KM 28, dz.53; 61; 63; 80; 83; 86; 162/82; 163/82; 217/85; 
314/157; 316/156; 318/154; 320/124; 322/121; 324/120; 
327/119; 329/85; 330/85; 332/81; 334/76; 433/59; 462/93; 
465/87; 466/87; 467/84;    KM 49, dz. 6; 5; 8; 55; 61; 62; 63; 
244; 257; 296/41; 297/41; 343/83; 346/7; 347/7;  348/9; 
350/17; 376/241; 389/60; 392/28; 407/232; 409/233; 411/234; 
413/235; 418/241; 419/241; 425/243; 427/245; 429/246; 
431/247, 433/248, 435/249; 436/250; 437/250; 438/251; 
443/33; 445/39; 447/42; 449/42;  451/42; 455/47; 457/51; 
458/2; 461/53; 463/54; 465/56; 467/58; 469/59; 474/225; 
480/226; 527/70; 529/74; 531/75; 533/78; 535/79; 537/80; 
539/81; 541/83; 602/133; 649/1; 692/33;  725/234; 727/235; 
738/74; 770/79;771/79; 778/85; 815/51; 817/54; 837/59; 
838/59; 852/4; 866/33; 893/53; 905;  
 
● parametry inwestycji określone w ustawie pominięto - nie 
mają zastosowania   

  

50 RAA-II-14087/7331/740/04/980/174/KL 
2005.02.21 

zm. sposobu użytkowania części 
pom. magazynowych na labora-
torium badawczo-rozwojowe z 
przebudową istn. bud. magazyn. 

SAINT-GOBAIN Weber 
Terranova Sp. z o.o.  

KM 2 i 3 Chwasz-
czyno, dz.149; 
158/23, ul. Chwasz-
czyńska 174 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

51 RAA-II-13673/04/7331/12/05/20/134/GZ 
2005.02.21 

rozbudowa istniejącego budynku 
usługowego o 2-kondygncyjną 
część usługową o charakterze 
biurowym 

J.S.HAMILTON POLAND 
Ltd. Sp. z o.o. 
 

KM 58, dz.635/130 
ul. Świętojańska 
134 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,50 
● szer. elewacji front. max.21m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m   
● geometria dachu : dach płaski   

  

52 RAA-I-
12886/7331/504/04/480/21,23,25/ASS 
2005.02.22 

zmiana sposobu użytkowania 
suszarni na 12-ej kondygnacji 
budynków wielorodzinnych na 
trzy lokale mieszkalne o charak-
terze socjalnym  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Własny Dach” 
 

KM 13 PG, dz. 
912/2; 913/2; 914/2; 
915/2; 916/2; 918/2 
ul.Żeliwna 21,23,25 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

53 RAA-I-13351/7331/524/04/8/droga/TS 
2005.02.23 

budowa drogi dojazdowej do bu-
dynku biurowo-hotelowego z 
włączeniem się do ul. Św. Piotra 

„BARA” Sp. z o.o. 
 

KM 54, dz.115; 
1282/111  
ul. Św. Piotra  
KM 132, dz.30/2 
ul. Waszyngtona  

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

54 RAA-II-802/7331/80/04/1003/14/WGN 
2005.02.23 

dobudowa wiaty garażowej do 
bud. mieszkalnego w odległości 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.202/21 
ul. Wiosny Ludów 

● wskaźnik p.z. do 0,25; ● geometria 
dachu : dach płaski; ● pozostałe para-
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1,5m od granicy 14 metry inwestycji określone w ustawie 
pominięto - nie mają zastosowania   

55 RAA-I-13999/7331/548/04/729/9/ASS 
2005.02.28 

zm. sposobu użytkowania cz.bu-
dynku b. stołówki pracowniczej 
na hurtownię spożywczą  

PPHU WITT sc Izabela i 
Krzysztof Wasilewscy 
 

KM 126, dz.34/2 
ul. Żeglarzy 9 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

56 RAA-I-150477331/4/05/543/12A/LK 
2005.02.28 

nadbudowa o poddasze użytko-
we i rozbudowa o klatkę schodo 
wą budynku mieszk. jednorodzi-
nnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.251/167 
ul. Działdowska 
12A 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,23 
● szer. elewacji front. do 15m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m   
● geometria dachu : czterospadowy : 
- kąt nachylenia do 45º, 
- wys. gł. kalenicy (równoległa do fron-
tu działki) 11,5m   

  

57 RAA-I-887/7331/51/05/1/dz.50/2/HNB 
2005.02.28 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
stołówki zakładowej na hurtow-
nię (przygotowanie, mieszanie i 
magazyn. gotowych surowców 
dietetycznych śr. spożywczych) 

TREC NUTRITION  
Danuta Tamiolakis 
 

KM 126, dz.50/2 
ul. Śmidowicza  

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

58 RAA-II-15208/7331/796/04/410/12/ES 
2005.02.28 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego o wykusz i przebudowa 
pomieszczeń mieszkalnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz. 712/58 
ul. Słoneczna 12 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

 

miesiąc : marzec 2005   
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 

59 
 

RAA-I-
10560/7331/405/04/701/dz.439/4/MZ 
2005.03.01 

budowa tymcz. kiosku (sprzedaż 
prasy i art. przemysł.) nietrwale 
związanego z gruntem (pow. 
sprzedaży 10m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 32, dz.2;  15/5; 
439/4; 
ul. Płka Dąbka 201  

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. - nie analizowano 
● szer. elewacji frontowej max.5m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m   
● geometria dachu : dach płaski   

  

60 RAA-II-12157/7331/703/04/859/55/GL 
2005.03.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) 
z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.361/63; 
562/254 
ul. Sieradzka 55 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,32 
● szer. elewacji front. 10,5m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. - przy-
jąć jako średnią dla bud. 3-kondygnac.  
● geometria dachu - wielospadowy : 
kąt nachylenia 35-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) do 12m 

  

61 
 

RAA-II-4180/7331/325/04/1038/3/BB 
2005.03.02 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego 2-kondygnacyjnego o pod-
dasze użytkowe i rozbudowa o 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.146 
ul. Apollina 3 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,35 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
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klatkę schodową ● wys. górnej krawędzi el. front. ok.9m  
● geometria dachu - dwu- lub wielospa-
dowy : kąt nachylenia 30-45º, wys. gł. 
kalenicy (prostopadła do fr. dz.) do 12m 

62 RAA-I-11464/7331/452/04/479/11/HNB 
2005.03.03 

rozbiórka bud. mieszkalnego i 
budowa budynku mieszk.-usług. 
z nadbudową piętra nad istn. 
pawilonem handlowym  

Osoba fizyczna 
 

KM 18 PG 
dz.1007 
ul. Boisko 11 

● linia zabudowy wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,30 
● szer. elewacji front. 10,5m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m  
● geometria dachu - płaski lub dwuspa-
dowy o parametrach : kąt nachylenia do 
45º, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. 
działki) do 12m 

  

63 RAA-I-15099/7331/589/04/702/123/HNB 
2005.03.03 

zm. sp. użytkowania części lok. 
usług. na mieszkalny dla stróża 
na lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 105, dz.198/67 
ul. Bosmańska 123 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

64 RAA-I-14606/04/7331/54/05/546/52/LK 
2005.03.03 

rozbudowa parteru i przebudowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 26 
dz.486/85; 487/85 
ul. Leszczynki 52 
 
 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,40; ● szer. el. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi el. 
front. w nawiązaniu do parteru budynku   
● geometria dachu : dach płaski (taras)  

  

65 RAA-II-
13875/7331/766/04/959/19W/WW 
2005.03.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.172/25; 218/28 
ul. Źródło Marii 
19W 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,29;● szer.el.front. ok. 
8m;● geometria dachu - dwuspadowy : 
- kąt nachylenia 30-45º, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) do 12m 

  

66 RAA-I-
13258/7331/522/04/738/dz.160/EM 
2005.03.04 

budowa 2 segm. bud.mieszk.jed- 
norodzinnego w zab. bliźniaczej 
(dobudowa do bud. mieszk. na 
granicy dz. jako zab. szeregowa)  

Spółdzielcze Zrzeszenie 
Budowy Domów „Lotnik” 
 

KM 44, dz.161; 162 
ul. Jana z Tarnowa 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. el. front. 
razem do 16m;● geometria dachu w na-
wiązaniu do dachu budynku na dz.161 

  

67 RAA-II-155/7331/24/05/904/13/GL 
2005.03.04 

przebudowa (podwyższenie o 
ok.50cm) dachu budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.85/73 
ul. Łęczycka 13 

● dach płaski; ● pozostałe parametry in-
westycji określone w ustawie pominięto 
-nie mają zastosowania   

  

68 RAA-I-12709/7331/498/04/733/6/HNB 
2005.03.07 

częściowa rozbiórka bud. gospo-
darczego, nadbudowa budynku 
mieszkalnego o poddasze miesz-
kalne i rozbudowa w kierunku 
północnym,  

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.266/124 
ul. Petyhorska 6 

● geometria dachu - wielospadowy : 
- kąt nachylenia max.35º,wys.gł. kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) ok.10,5m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m 
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - bez zmian   

  

69 RAA-II-12706/7331/691/04/42726/GZ 
2005.03.07 

nadbudowa cz. środkowej i płn. 
budynku mieszkalnego o 1 kon-
dygnację mieszkalną, zmiana 
konstrukcji dachu z płaskiego na 
wysoki dla uzyskania 3-ej kond. 
mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.328/210; 
389/209 
ul. Niska 26 

● geometria dachu - dwuspadowy : 
- kąt nachylenia ok.40º,gł. kalenica pro-
stopadła do frontu działki ; 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.9m 
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - bez zmian   
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70 RAA-II-14792/7331/783/04/1076/3/GL 
2005.03.07 

budowa budynku gospodarczego 
i wiaty gospodarczej przy budy-
nku mieszk. jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK 
dz.686/220 
ul. Srzypowa 3 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,26 
● szer. elewacji front. max.5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu (dwu- lub wielospa-
dowy) : kąt nachylenia 38º, wys. gł. ka-
lenicy, równoległej do frontu działki do-
stosować do istniejącego garażu 

  

71 RAA-II-15037/7331/790/04/1208/18A/GZ 
2005.03.07 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WI, dz.331; 
334/19; 334/17; 
ul. Wschodzącego 
Słońca 18A 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,25 
● szer. elewacji front. max.13m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - dwuspadowy : 
- kąt nachylenia 35-50º, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) do 9m 

  

72 RAA-I-
2355/7331/126/04/1098/parking/MZ 
2005.03.08 

budowa tymczasowego parkingu 
strzeżonego dla sam. osobowych 
(ok.100 miejsc) z infrastrukturą 

Robotnicza Spółdz. Mieszk. 
im. Komuny Paryskiej 
 

KM 21 PG 
dz.973/85; 973/86; 
973/87; 973/88; 
973/89; 973/107; 
973/109 KM 17 PG 
dz.1023;1024;1026 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

73 RAA-II-11735/7331/648/04/871/47/KL 
2005.03.08 

budowa garażu połączonego z 
pomieszczeniami  gospodarczy-
mi usytuowanego na granicy z 
dz.120  

Osoba fizyczna 
 

KM75, dz.121 
ul. Inżynierska 47 

● linia zabudowy i ● szer. el. front. - nie 
określa się; ● wskaźnik p.z. do 0,18  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

74 RAA-II-
13890/7331/732/04/981/dz.371/KL 
2005.03.08 

dwa budynki mieszkalne (po 2 
lok. mieszk. w każdym) w zab. 
bliźniaczej z infrastrukturą tech-
niczną (z podziałem działki) 

Biuro Inwestorskie 
Agnieszka Piotrowicz 
 

KM 2 WK 
dz.371; 373 
ul. Żniwna 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,27 
● szer. elewacji front. do 13m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el.front.ok.6,5m  
● geometria dachu (dwu- lub wielospa-
dowy) : kąt nachylenia 35-40º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa lub prostopadła do 
frontu działki) do 9m 

  

75 RAA-I-17523/7331/296/04/150/41/TS 
2005.03.09 

rozbiórka istn. garażu i budowa 
bud. gospodarczego przylegają-
cego do muru oporowego skarpy 

Ksero-Serwis 
Marek Kierzkowski,  

KM 57, dz.193 
ul. Olsztyńska 41 

● linia zabudowy 6m od ul.Olsztyńskiej 
● wskaźnik p.z. 0,34 
● szer. elewacji frontowej ok.3,5m   
● wys. górnej krawędzi el.front.do3,5m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

76 RAA-II-1609/7331/66/05/1048/18/ES 
2005.03.09 

kontynuacja budowy skrajnego 
segmentu budynku mieszk. jed-
norodzinnego – nadbudowa na 
istn. poz. piwnic 3-kondygnacyj-
nego budynku (parter, piętro i 
poddasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.350 
ul. Marsa 18 

● wys. górnej krawędzi el. front. - prze-
dłużenie krawędzi el. istn. zabudowy 
● geometria dachu - dwuspadowy : kąt 
nachylenia ok.40º, gł. kalenica równole-
gła do frontu działki; ● pozostałe para-
metry pominięto- nie mają zastosowania  
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77 RAA-I-8563/7331/335/04/5/róg 21/TS 
2005.03.11 

zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna wys. do 9 kondygnacji 
nadziemnych, z usługami, gara-
żem wielostanowiskowym, od-
rębnym garażem wbudowanym, 
infrastrukturą; 
rozbiórka garażu na granicy z 
dz.158 

Grupa Inwestycyjna HOSSA 
S.A.  
 

KM 54; dz.147; 158 
1036/286; 1038/148 
1040/146; 1041/146 
ul. Św. Wojciecha 

● linie zabudowy - wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,70 
● szer. elewacji frontowej - nie analizo-
wano (pierzejowy charakter zabudowy)  
● wys. górnej krawędzi el. front. 
- ok.28m od strony ul. Św. Wojciecha z 
uskokiem na wys.ok.21,5m 
- ok.18,5m od strony zach. i wschodniej 
 ● geometria dachu - dach płaski 

  

78 RAA-II-14066/7331/736/04/86/7/GZ 
2005.03.11 

rozbudowa istn. budynku-3kon-
dygnacyjny budynek mieszkalny 
wielorodzinny z możliwością 
wprowadzenia usług o charakte-
rze biurowym z infrastrukturą 

GDAŃSK DEVELOPMENT 
Sp. z o.o.  

KM 60, 
dz.1023/446; 455; 
680/455; 1143/453 
ul. Ujejskiego 7 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,36 
● szer. elewacji frontowej -przedłużenie 
krawędzi elewacji front. istn. zabudowy  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

79 RAA-II-14081/7331/742/04/824/8/WGN 
2005.03.11 

zmiana sposobu użytkowania 
strychu na cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.832/316 
ul. Miodowa 8 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

80 RAA-I-9867/7331/388/04/504/40/HNB 
2005.03.14 

budowa przemiałowni mączki 
bitumicznej wraz z budynkiem 
socjalnym 

„NORDKALK” Sp. z o.o. 
 

KM 7, dz.632/2; 
774/2; 775/2; 776/2 
ul. Hutnicza 40 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(ob. produkcyjny, kontynuacja funkcji)   

  

81 RAA-I-13905/7331/55/05/600/176C/LK 
2005.03.14 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 13  
dz.31: 944/35 
ul. Chylońska 176C 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. 0,31;● szer. elewacji 
front. do 14m; ● wys. górnej krawędzi 
el. front. do 4m*; ● geometria dachu - 
dwuspadowy o nachyleniu do 45º, wys. 
gł. kalenicy do 7m** 

 *ok.4m 
**do 8m (spro-
stowanie omył-
ki postanowie-
niem z dnia 
30.03.2005) 

82 RAA-I-1264/7331/65/05/1080/12/EM 
2005.03.15 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, nadbudo-
wa werandy o 1 kondygnację i 
przebudowa poddasza nieużyt-
kowego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 18 PG 
dz.1014 
ul. Skrajna 12 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. elewacji 
front. nie przekraczająca istn. szer. bu-
dynku; ● wys. górnej krawędzi el. front. 
do 8m; ● geometria dachu - dach płaski 

  

83 RAA-II-
13274/03/7331/39/04/889/37/WW 
2005.03.15 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem wol-
nostojącym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 87, dz.132/21 
ul. Techniczna 37 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elewacji 
front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi elewacji frontowej ok11m;  
● geometria dachu - dach płaski 

 ponowne rozpa 
trzenie sprawy 
w związku z de 
cyzją SKO 

84 RAA-II-12748/7331/695/04/863/28/KL 
2005.03.15 

budowa wiaty przylegającej z je-
dnej strony do garażu, z drugiej 
- do ogrodzenia na granicy dzia-
łki 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.108 
ul. Bytomska 28 

● linia zabudowy istn. - wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do ok.0,50 
● szer. el. front. - wymiar wynikowy   
● wys. górnej krawędzi el. front. jak 
garażu; ● geometria dachu - dach płaski 

  

85 RAA-II-
13688/7331/719/04/860/pasaże/KL 

budowa czterech boksów w istn. 
zespole pawilonów handlowych 

Gdyńskie Pasaże Handlowe 
Sp. z o.o.  

KM 76, dz.315/81; 
394/81 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
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2005.03.15  Plac Górnośląski (zabudowa części zadaszonego, istnieją-
cego targowiska)   

86 RAA-II-14330/7331/771/04/908/49/GL 
2005.03.15 

zm. sp. użytkowania cz. gospo-
darczej w przyziemiu bud. miesz 
kalnego jednorodzin. na f. usług. 
(sklep ogólnospożywczy)  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.365/232 
ul. Kaliska 49 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

87 RAA-II-
15169/7331/795/04/992/dz.118/16/KL 
2005.03.15 

budowa zespołu budynków wie-
lorodzinnych z parkingiem pod-
ziemnym, usługami w części pa-
rteru i infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Panorama” Sp. z o.o. 
 

KM 7WK,dz.22; 23 
25; 86/18; 117/16; 
118/16; 119/16; 
132/18; 135/38; 
136/38; 140/51; 
141/51; 151/18; 
155/18; 156/18; 
157/18; 167/18;   ul. 
168/18;   Buraczana   

● linia zabudowy 6m od granicy działki 
od strony ulicy (nawiązanie ortogonalne 
do zabudowy istniejącej);       
● wskaźnik p.z. 0,29 
● wys. górnej krawędzi el. front. (do 5 
kondygnacji nadziemnych) do ok.16m 
● szer. elewacji frontowej do 63,5m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

88 RAA-I-10863/7331/423/04/724/1/MZ 
2005.03.16 

instalacja obiegu zamkniętego 
wody przemysłowej chłodzenia 
maszyn (wieża chłodnicza, 2 
zbiorniki na wodę i przyłącza) 

„Chełm-Bałtyk-Cement”  
 

KM 109, dz.7/1 
ul. Energetyków 1 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(ob. produkcyjny, kontynuacja funkcji)   

  

89 RAA-II-13254/7331/722/04/1140/68/GL 
2005.03.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, 
dz.212/56; 239/56 
ul. Kirasjerów 68 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. max.0,20 
● szer. elewacji front. 10,5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 8m  
● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia 35-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) do 12m 

  

90 RAA-I-5566/7331/403/04/55/226/LK 
2005.03.17 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.432/48 
ul. Morska 226 

● linia zabudowy - nie ustala się 
● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elewacji  
front.ok.12m; ● wys.górnej krawędzi el. 
frontowej jak istn. bud. gospodarczego  
● geometria dachu (wielospadowy): kąt 
nachylenia do 45º, wys. głównej kaleni-
cy do 8,5m 

  

91 RAA-II-
840/7331/36/05/694/76E/dz.391/2/GZ 
2005.03.17 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz. 391/2; 393/1 
ul. Wiczlińska 76E 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,17 
● szer. elewacji front. max.16m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu (2-spadowy): kąt na-
chylenia 35-45º, wys.gł. kalenicy ok.8m 

  

92 RAA-II-596/7331/19/05/953/53B/KL 
2005.03.18 

zm. spos. użytkowania budynku 
biurowo-magazyn. na biurowo-
usługowy (myjnia samochodowa 
ręczna i wulkanizacja) 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 31 WK 
dz.178/2 
ul. Rdestowa 53B 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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93 RAA-II-14701/7331/791/04/946/7/WGN 
2005.03.21 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 81,  
dz.507/387; 
945/387 
ul. Szyprów 7 

● linia zabudowy 8m od krawędzi ul. 
Szyprów; 6m - od ul. Cumowników;       
● wskaźnik p.z. 0,25 
● wys.górnej krawędzi el. front.ok.6,5m 
● szer. elewacji frontowej 9-11m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

94 RAA-I-13602/7331/555/04/28/3/TS 
2005.03.22 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na użytkowy (ga-
binet masażu leczniczego)  

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.994/264 
ul. Świętojańska 13 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

95 RAA-II-
11248/7331/663/04/1031/4i/BB/ES 
2005.03.23 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 44 WI 
dz.35/100 
ul. Sucha 4i 

● linia zabudowy 15m od linii rozgrani-
czającej ul.Suchej; ● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji frontowej 14m ± 20%   
● geometria dachu - wielospadowy : kąt 
nachylenia 30º  

  

96 RAA-II-
1101/00/7331/1010/03/1128/dz.346/11/KL 
2005.03.23 

budowa budynku wielorodzinne-
go 4-kondygnacyjnego z garaża-
mi w poz. piwnic i infrastrukturą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”,  

KM 12 WK 
dz.371/11 
ul. Lipowa 

uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu 

przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

97 RAA-II-1026/7331/52/05/301/28/ES 
2005.03.23 

nadbudowa cz.budynku wieloro-
dzinnego (podwyższenie ścian 
poddasza w celu powiększenia 
istn. mieszkania 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.404/10 
ul. Wachowiaka 28 

● wys. górnej krawędzi el. front., ●geo-
metria dachu - jak w cz. nadbudowanej 
budynku przy ul. Wachowiaka 24 i 30 
● pozostałe parametry inwestycji pomi-
nięto -nie mają zastosowania 

  

98 RAA-I-13787/7331/540/04/50/25-27/AM 
2005.03.24 

zm. spos. użytkowania mieszk. 
służbowego w bud. szkoły na 
klasę przysposobienia do zawo-
du dla dzieci niepełnosprawnych 

Zespołu Szkół Specjalnych 
 

KM 57, dz.130; 157 
ul. Witomińska 
25/27 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

99 RAA-I-1661/7331/76/05/11/12-16/AM 
2005.03.24 

nadbudowa Centrum Kwiatkow-
skiego (rozbudowa fragmentu 6-
ej kondygnacji kosztem powie-
rzchni tarasu) 

VERSUS INVESTMENT  
Sp. z o.o.  
 

KM 54, dz.436; 438; 439; 526; 1196/524; 1198/440; 1199/440 
1201/441;1235;1255/524;1256/524;1257/442 - ul.10Lutego 12 
        bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się 
parametrów wskazanych w ustawie 

  

100 RAA-I-11323/7331/442/04/733/6A/MZ 
2005.03.29 

nadbudowa budynku mieszk. o 
poddasze mieszkalne i rozbudo-
wa w kierunku płn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.267/124 
ul. Petyhorska 6A 

● linia zabudowy; ● szer. elewacji fron-
towej - bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,40 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m 
● geometria dachu - wielospadowy : kąt 
nachylenia do 35º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu działki) ok.10,5m;  

  

101 RAA-I-10711/7331/499/04/558/32/LK 
2005.03.29 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego o 
piętro i poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.832/8 
ul. Rozewska 32 

● wys.górnej krawędzi el. front.ok.7,5m 
● geometria dachu - dwuspadowy : kąt 
nachylenia do 45º, ● pozostałe para-
metry pominięto- nie mają zastosowania  

  

102 RAA-II-
10320/02/7331/632/03/379/dz.460/3/KL 
2005.03.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z usługami w 
parterze 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.460/3 
ul. Gorczycowa 

uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu 

przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
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103 RAA-II-1050/7331/54/05/377/33/KL 
2005.03.29 

rozbudowa i zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego lokalu 
użytkowego w budynku mieszk. 
–usługowym na część zakładu 
opieki zdrowotnej  

Przychodnia Dąbrowa 
 Dąbrówka Sp. z o.o. 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  

KM 30 WK, dz.121 
ul. Sojowa 33 

● linia zabudowy istn. do zachowania      
● wskaźnik p.z. do 0,60 
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
do wys.istniejącego budynku; ● szer. el. 
front. w obrębie istniejącego zadaszenia 
● geometria dachu - dach płaski 

  

104 RAA-II-1467/7331/68/05/1031/dz.62/GZ 
2005.03.29 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI  
dz.62; 87 
ul. Sucha 13 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. do 0,19 
● szer. elewacji front. max.16m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia 30-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) ok.8m 

  

105 RAA-II-13081/7331/2206/04/847/3/WGN 
2005.03.30 

budowa wolnostojącego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go (parter + poddasze użytkowe) 
z dobudowanym garażem 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.21; 12 
ul. Ułańska 3 

● linia zabudowy wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z. 0,21 
● szer. elewacji front. max.15m  
● wys. górnej krawędzi el. front. 4-4,5m  
● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) ok.8m 

 dec. wydana w 
wyniku ponow 
nego rozpatrze 
nia sprawy  
(uchylenie dec. 
odmawiającej 
przez SKO) 

 

miesiąc : kwiecień 2005 
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 

106 RAA-I-12204/7331/483/04/701/2/MZ 
2005.04.01 

zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalnego na 
gabinet ginekologiczny  

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.29 
ul. Płka Dąbka 2 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

107 RAA-I-
12200/02/7331/427/03/13/dz.48/2/stacja 
paliw/HNB 
2005.04.04 

budowa stacji paliw dla sam. oso 
bowych i TIR-ów z pawilonem 
usługowym, automatyczną myj-
nią dla sam. os. i infrastrukturą 

LOTOS PALIWA Sp. z o.o. 
 

KM 112, dz.48/2; 
40/2; 49/2; 51/2,  
ul. Janka 
Wiśniewskiego  

uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu 

przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

108 RAA-I-4700/7331/210/04/1029/6/EM 
2005.04.04 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w pozio-
mie parteru i poddasza użytko-
wego 

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.4 
ul. Osada Rybacka 
6 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,24  
● szer. elewacji front. i ● wys. jej gór-
nej krawędzi - nie dotyczy; ● geometria 
dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia do 
20º, kalenica prostopadła do istniejącej 

  

109 RAA-I-12379/04/7331/2/05/670/21/LK 
2005.04.04 

budowa basenu rekreacyjnego z 
gotowych elementów (ok.42m2)   

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.513/17 
ul. Janowska 21 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania   

  

110 RAA-I-2661/7331/102/05/546/61/LK 
2005.04.04 

budowa (kontynuacja  utrata wa-
żności pozwolenia na budowę) 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.509/85; 
481/85 

● linia zabudowy; ● szer. elewacji fron-
towej; ● wskaźnik p.z. - nie określa się 
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budynku mieszk. jednorodzinne-
go w zabudowie szeregowej 

ul. Leszczynki 61 (są zdefiniowane stanem istniejącym)  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m  
● geometria dachu- dwuspadowy (luka-
rny), kąt nachylenia 35º, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m 

111 RAA-II-933/7331/78/04/408/87E/BB/KR 
2005.04.04 

instalacja do tankowania gazem, 
budynek nietrwale związany z 
gruntem jako uzupełnienie istn. 
funkcji transportowej hurtowni 
olejów silnikowych 

„EUROMAX” Sp. z o.o. 
 

KM13 WI 
dz.522/20 
ul. Chwarznieńska 
87E 

● linia zabudowy wg zał. graf. ● wskaź-
nik p.z. - nie oblicza się z uwagi na cha-
rakter inwestycji; ● szer. elew. front.6m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; 
● geometria dachu - dach płaski 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

112 RAA-II-14068/7331/750/04/320/25/KR 
2005.04.04 

dobudowa schodów zewnętrz-
nych do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.257/12 
ul. Stoczniowców 
25 

● wskaźnik p.z.0,21; ● geometria dachu 
- dwuspadowy w nawiązaniu do cz. istn.  
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - bez zmian   

  

113 RAA-II-249/7331/18/05/1036/12/GZ 
2005.04.04 

kontynuacja budowy 2-kondyg-
nacyjnego budynku mieszk. jed-
norodzinnego z poddaszem uży-
tkowym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.14 
ul. Ateny 12 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(kontynuacja budowy - budynek zreali-
zowano w stanie surowym zamkniętym)  

 utrata ważnoś-
ci pozwolenia 
na budowę 

114 RAA-I-13560/7331/531/04/743/2/EM 
2005.04.05 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego (gab. kosmetyczny, 
wypożyczalnia kaset i DVD) z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.356/216; 
384/132; 385/132; 
506/216 
ul. Biała 2 
(Bosmańska 42) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,38; ● szer. el. front. 
20m (od ul. Bosmańskiej); ●wys. jej gó-
rnej krawędzi do 5m (w nawiązaniu do 
cz. istn.); ● geometria dachu – dwuspa-
dowy : kąt nachylenia 45º,gł.ka-lenica 
równoległa lub prostopadła do ul. Białej 

  

115 RAA-II-673/7331/20/05/1094/9/ES 
2005.04.05 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych 2-kondy-
gnacyjnych w zabudowie bliź-
niaczej z garażami w poziomie 
piwnic i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI 
dz.462/2 
ul. Okrężna 9 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy; ● wskaźnik p.z. 0,38;  
● szer. el. front. 12m ± 20%; ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.8,5m;● geometria 
dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia do 
30º, gł. kalenica równoległa do fr. dz. 

  

116 RAA-II-936/7331/33/05/1169/dz.131/ES 
2005.04.05 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WI, dz.131 
ul. Kormorana 

● linia zabudowy 7m od linii rozgrani-
czającej ulicy, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,25;  
● szer. elewacji front. 13,5m ± 20%; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.3,5m  
● geometria dachu - wielospadowy : kąt 
nachylenia 35-45º, gł. kalenica równole-
gła do frontu działki 
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117 RAA-II-1381/7331/73/05/886/16A/GL 
2005.04.05 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jedonorodzinnego w pozio-
mie wszystkich kondygnacji, za-
budowa tarasu połączona z prze-
budową jego fundamentów 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.314/45; 
486/45; 546/45 
ul. Sochaczewska 
16A 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. do 0,42; ● szer. elewa-
cji frontowej 15m ± 20% ● wys. jej gór-
nej krawędzi bez zmian  
● geometria dachu - wielospadowy : kąt 
nachylenia ok.37º, wys. głównej kaleni-
cy ( równoległa do frontu dz.) ok.10,2m 
jak w części istniejącej 

  

118 RAA-II-14422/7331/761/04/1000/18/KR 
2005.04.05 

rozbiórka bud. gosp. i budowa 
zespołu bud. mieszkalnych jed-
norodzinnych w zabudowie sze-
regowej z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
za pośrednictwem Biura 
Obrotu Nieruchomościami  
”Gradecki” Gdynia 
 

KM 75, dz.667/5 
ul. Kombatantów 18 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. el. front. 
12m (zab. szeregowa); ● wys. górnej 
krawędzi elewacji front. max.7,5m  
● geometria dachu - dwuspadowy : kąt 
nachylenia 30-45º, gł. kalenica równole-
gła do południowej granicy działki 

  

119 RAA-I-12483/7331/492/04/1106/16/EM 
2005.04.06 

dobudowa klatki schodowej od 
strony zachodniej do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 PG 
dz.967; 981 
ul. Kleeberga 16 

● linia zabudowy i ● szer. elew. fronto-
wej - nie dotyczy;  
● wskaźnik p.z. 0,27  
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
w nawiązaniu do bud. istn.; ● geometria 
dachu - kąt nachylenia do 30º 

  

120 RAA-I-12366/04/7331/12/05/665/4/LK 
2005.04.06 

zmiana sposobu użytkowania 
lok. usługowego na mieszkalny 
w budynku jednorodzinnym   

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.958/33 
ul. Jastrzębia 4 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

121 RAA-II-
14394/7331/756/04/1084/dz.79/48/KL 
2005.04.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/48; 79/47; 81 
ul. Pokrzywowa 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej proj. ul. lokalnej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,22;  
● szer. el. front. 15m ± 20%; ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.7m  
● geometria dachu - dwu- lub wielospa-
dowy: kąt nachylenia 35-45º,wys.gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) do ok.9m 

  

122 RAA-I-14657/7331/575/04/504/40-
dz.633/2/MZ 
2005.04.07 

budowa hali magazynowo-biu-
rowej (obudowa istn. suwnic), 
budynku biurowo-socjalnego, 
hali magazynowo-produkcyjnej 
z przyłączami 

BE STAL i METAL  
Sp. z o.o. 
 

KM 7, dz.247/8; 
250/9; 633/2; 696/2; 
247/8;250/9 
ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy wg zał. graf. (6m od 
płd. granicy działki - na gr. dz.632/2) 
● wskaźnik p.z. nie analizowano z uwa-
gi na charakter inwestycji; ● szer. elew. 
front. max.80m; ● wys. górnej krawędzi 
do 15m; ● geometria dachu- dach płaski 

  

123 RAA-I-12361/7331/518/04/286/1/AM 
2005.04.11 

nadbudowa cz. bud. MIR-u na 
poz. Ip. (zabudowa tarasu płd),  
zm.spos. użytk. Ip. i parteru (po-
większenie ekspozycji,gastrono-
mia), budowa komunikacji wew. 
i łącznika zewn. na poz. I piętra 

Morski Instytut Rybacki  
 

KM 136, dz.4/2 
Al. Zjednoczenia 1 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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124 RAA-II-677/7331/32/05/824/14/WGN 
2005.04.11 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń piwnicy na garaż i 
rozbiórka istniejącego strychu  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.323 
ul. Miodowa 14 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

125 RAA-I-5016/7331/220/04/1029/10/EM 
2005.04.12 

zm. sposobu użytkowania bud. 
gosp. na podręczne stanowisko 
wędzarnicze, rozbudowa o pom. 
socjalne i higieniczno-sanitarne  

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.35/3 
ul. Osada Rybacka 
10 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,24;  ● szer. el. front. 
do 13m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; 
● geometria dachu - płaski lub stromy o 
nachyleniu jak w zabudowie istniejącej  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

126 RAA-I-10584/7331/409/04/681/1D/MZ 
2005.04.14 

zmiana sposobu użytkowania 
części hali magazynowej na 
potrzeby kontenerowej kabiny 
lakierniczej  

„Beditom-Z.Bednarczyk” 
 

KM 14 
dz.421/5; 510/5 
ul. Północna 1D 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

127 RAA-II-12591/7331/683/04/1026/15/KL 
2005.04.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z poddaszem użytkowym i 
garażem oraz infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.225/26; 237/56; 
23  
ul. Grenadierów 15 

● linia zabudowy 6m od granicy dz.; 
● wskaźnik p.z. do 0,2; ● szer. el. front. 
12,5m ± 20%; ● wys. jej górnej krawę-
dzi do ok.7,5m;  
● geometria dachu - dwu- lub wielospa-
dowy: kąt nachylenia 35-45º,wys.gł. ka-
lenicy (prostopadła lub równoległa do 
fr. dz.) do 10m 

  

128 RAA-I-9934/7331/15/05/520/sieć 
komputerowa/LK 
2005.04.15 

budowa kanalizacji teletechnicz-
nej światłowodowej dla potrzeb 
sieci internetowej 

ŁĄCZPOL Sp. z o.o. 
 

KM 20, dz.22; 359/10; 364/11; 365/11; 
373/11; 379/12; 381/13; 385/11; 386/11; 
387/10; 388/10; 476/13; 663/13; 665/13; 
667/13; 669/13; 671/13; 673/19; 685/13; 
687/19;714/11;    KM 21, dz.391/7; 393/7; 
595/4;598/4;599/4;601/4;KM 1L,dz.204/2   

● parametry in-
westycji określo-
ne w ustawie po-
minięto - nie ma-
ją zastosowania 

  

129 RAA-I-10669/7331/419/04/7/54/TS 
2005.04.18 

rozbudowa parteru i piwnic bud. 
mieszkalno-usług. do granicy z 
dz. sąsiednią z przeznaczeniem 
na zaplecze magazyn.-technolo-
giczne lokalu gastronomicznego 

Danuta Skwiercz-Kijewska 
Zrzeszenie Właścicieli i 
Zarządców Domów,  

KM 57, dz.21 
ul. Starowiejska 54 
 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian  
● wskaźnik p.z. do 0,55; ● szer. elewa-
cji front. - nie analizowano; ● wys. jej 
górnej krawędzi 0,5m poniżej parapetu I 
piętra; ● geometria dachu - dach płaski 

  

130 RAA-II-14661/7331/777/04/889/28/GL 
2005.04.18 

budowa garażu przylegającego 
do garażu istniejącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 87, dz.12 
ul. Techniczna 28 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. max. 0,20; ● szer. el. 
front. 4m; ● wys. górnej krawędzi 
elewacji front. jak w garażu istniejącym  
● geometria dachu - dach płaski 
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131 RAA-I-939/7331/47/05/897/108/GL 
2005.04.18 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o ok.2m 
od strony płn., przebudowa da-
chu z płaskiego na dwuspadowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.27 
ul. Płocka 108 

● linia zabudowy i ● szerokość elewacji 
frontowej - bez zmian;  
● wys. jej górnej krawędzi do 6m 
● wskaźnik p.z. do 0,36;  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia 35-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) do 10m 

  

132 RAA-II- 
11385/7331/638/04/1006/86-88/KR 
2005.04.18 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszkalno-usługowego o 
jedną kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 70 
dz.412/35; 413/35 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 
86-88 

● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. 
Powstania Wielkopolskiego  
● wskaźnik p.z. nie ustala się  
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys. jej górnej krawędzi ok.9m 
● geometria dachu – dach płaski 

  

133 RAA-II-939/7331/47/05/897/108/GL 
2005.04.18 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o ok. 2m od stro-
ny północnej i przebudowa da-
chu z płaskiego na dwuspadowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.27 
ul. Płocka 108 

● linia zabudowy i ● szer. elewacji 
frontowej - bez zmian 
● wskaźnik p.z. 0,31  
● wys.górnej krawędzi el. front.max.6m 
● geometria dachu- dwuspadowy: kąt 
nachylenia 35-45º,wys. gł. kalenicy (ró- 
wnoległa do frontu działki) max.10m  

  

134 RAA-II-1368/7331/64/05/1042/6/ES 
2005.04.18 

rozbudowa (garaż w poz. piwni-
cy, oranżeria w poz. parteru, za-
budowa tarasu w poz. Ip., zabu-
dowa zewn. klatek schodowych) 
i cz. nadbudowa (poddasze użyt-
kowe) budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.184; 183/2 
ul. Bachusa 6 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy; ● wskaźnik p.z. 0,22  
● szer. el. front. max.11m; ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia 35-45º, gł. kalenica prosto-
padła do frontu działki 

  

135 RAA-II-13952/7331/734/04/833/33/WGN 
2005.04.19 

zabudowa tarasu na ost. kondyg-
nacji bud. mieszk., zm. sposobu 
użytk. lok. mieszk. na parterze 
na pom. biurowe, budowa wej-
ścia do budynku w obrysie istn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.391/56 
ul. Świerkowa 33 

● linia zabudowy istn. (6m od ul. Świe-
rkowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,41; ● szer. el. front. i ● wys. jej górnej 
kra-wędzi - bez zmian 
● geometria dachu - dach płaski 

  

136 RAA-II-547/7331/28/05/694/dz.249/95-
parking/GL 
2005.04.19 

budowa parkingu strzeżonego z 
przył. elektroenergetycznym 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK,dz.325; 
309;    KM 37 WK, 
dz.249/95; 250/95 
ul. Koperkowa  

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 

  

137 RAA-I-11287/7331/453/04/701/159/HNB 
2005.04.21 

budowa 2-kondygnacyjn. budy-
nku mieszk.-usługowego (salon 
fryzjersko-kosmetyczny) w zab. 
bliźniaczej przy granicy z dz.1 i 
garażu na granicy z dz.4 i 6  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.5 
ul. Płka Dąbka 159 

● linia zabudowy 6m od pn. granicy dz. 
● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer.el.front.ok. 
9m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia do 40º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu działki) do 12m 
dla garażu: ● geometria dachu - płaski;  
● szer. el. front. ok.4m; ● wys. górnej 
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krawędzi do 4m; 
 

138 RAA-I-14293/7331/580/04/703/36/HNB 
2005.04.21 

rozbudowa bud. mieszkalnego w 
zabudowie bliźniaczej (w pozio-
mie piętra i poddasza, z podcie-
niem w parterze) przy granicy z 
działką sąsiednią  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.2 
ul. Błekitna 36 

● linia zabudowy od ul. Zielonej - istn.; 
● wskaźnik p.z. ok.0,35; ● szer. el. fro-
ntowej bez zmian; ● wys.jej górnej kra-
wędzi ok.8m; ● geometria dachu - dwu-
spadowy: kąt nachylenia do 30º, gł. ka-
lenica prostopadła do ul. Zielonej 

  

139 RAA-II-14326/7331/753/04/814/28/WGN 
2005.04.21 

rozbiórka garażu (p.z. ok.23m2), 
rozbudowa bud. mieszkalnego w 
miejscu rozbiórki, rozbudowa 
wejścia do budynku (p.z. łącznie 
ok.26 m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.591/181 
ul. Perkuna 28 

● linia zabudowy 6m od ul. Perkuna, od 
ul. Świętopełka bez zmian, wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. max. 0,27;  
● szer. el. front. 10m; ● wys. jej górnej 
krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu - 
bez zmian (jak w części istniejącej) 

  

140 RAA-I-
11031/7331/455/04/1028/dz.56/3/ASS 
2005.04.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o wys. do 3 ko-
ndygnacji (łącznie z poddaszem) 
z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 36, dz.56/3 
ul. Rybaków 

● linia zabudowy 10m od granicy dział-
ki z pasem drogowym ul. Rybaków; 
● wskaźnik p.z. do 0,24; 
● szer. el. front. do 16m; ● wys. jej gór-
nej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu 
- dwuspadowy : kąt nachylenia do 40º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa lub pros-
topadła do frontu działki) do 12m 

  

141 RAA-I-11873/7331/486/04/104/1/st. 
bazowa PTC/AM 
2005.04.26 

Przebudowa stacji bazowej tel. 
komórkowej na dachu budynku 
MIR 

Polska Telefonia Cyfrowa  
Sp. z o.o. w Warszawie 
reprezentowana przez :  
p. Robert Wołkoński ATEM 
POLSKA Sp. z o.o.  

KM 53, dz.749/348 
ul. Kołłątaja 1 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

142 RAA-I-
14635/7331/578/04/720/dz.647/HNB 
2005.04.26 

budowa parterowego, niepodpi-
wniczonego bud. usługowego 
(apteka ogólnodostępna) wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.647 
ul. Podchorązych 

● linia zabudowy wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. nie wyznacza się; 
● szer. el. front. ok.8m (lub inna w zale-
żności od zgody na wycinkę drzew);  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m; 
● geometria dachu - dach płaski 

  

143 RAA-I-7126/7331/587/04/629/1/LK 
2005.04.26 

budowa pawilonu handlowego 
(pow. sprzedaży ok. 18m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.23 
ul. Wiklinowa 1 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. el. front. 
ok.5m; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 
3,5m; ● geometria dachu - dach płaski 

  

144 RAA-I-
664/7331/38/05/700/dz.406/myjnia/HNB 
2005.04.26 

zm. spos. użytk. cz. bud. wymie-
nnikowni ciepła na, 2-stanowis-
kową ręczną myjnię samochod. 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 PG, dz.397; 
406; 431/6 
ul. Turkusowa 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

145 RAA-II-464/7331/16/05/903/16A/GL 
2005.04.26 

Przebudowa dachu płaskiego na 
wielospadowy w budynku jedno 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.537/235 
ul. Radomska 16A 

● linia zabudowy istniejąca; ● szer. el. 
front.; ● wys. jej górnej krawędzi ; bez 
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rodzinnym w zab. szeregowej i 
budowa wiaty garażowej 

zmian; ● wskaźnik p.z. 0,30; 
● geometria dachu - wielospadowy : kąt 
nachylenia 36º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu działki) max.12m 

146 RAA-II-938/7331/46/05/899/29/GL 
2005.04.27 

zm. spos. użytkowania garażu i 
przyziemia bud.mieszk. jednoro-
dzinnego na f. usługową (zakład 
wym. pokrowców samochod.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.238/45 
ul. Łowicka 29 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

147 RAA-II-638/7331/34/05/900/7/GL 
2005.04.28 

budowa garażu (zabudowa uzu-
pełniająca) przy granicy z dz.75, 
84, 482/85 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.76 
ul. Siedlecka 7 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. max.0,27;  
● szer. elewacji frontowej ok.5m;  
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto-
wej ok. 3,5m;  
● geometria dachu - dach płaski 

  

148 RAA-II-552/7331/38/05/424/28/KR 
2005.04.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o wys. dwóch 
kondygnacji i garażu wolnosto-
jącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.608/304 
ul. Wąska 28 

● linia zabudowy 6m od ul. Granicznej, 
7,5m od ul. Wąskiej; ● wskaźnik p.z. 
0,26; ● szer. el. front. ok.15m;● wys. jej 
górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-
chu : kąt nachylenia 30-45º, gł. kalenica 
równoległa do płd. granicy działki  

  

 
miesiąc : maj 2005  

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 

149 
 

RAA-II-
10417/7331/587/04/654/dz.188/77/BB/ES 
2005.05.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, jednokondyg-
nacyjnego z poddaszem użytko-
wym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 36 WI 
dz.188/77; 585 
ul. Śnieżna 50 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. 0,25; ● szer. elew. front.15m ± 20%  
● wys. jej górnej krawędzi ok.5m   
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-45º, gł. kaleni-
ca równoległa lub prostopadła do fr.dz. 

  

150 RAA-II-
13335/7331/714/04/340/4KOMA/KR 
2005.05.04 

rozbudowa jednokondygnacyj-
nego pawilonu handlowego 

P.H. KOMA 
Maciej Mroczkiewicz 
 

KM 70, dz.661/31 
ul. Kaczewska 4 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni, wg zał. graficznego;  
● wskaźnik p.z. max.0,24;  
● szer. elewacji frontowej max.16m 
● wys. jej górnej krawędzi bez zmian  
● geometria dachu - dach płaski 

  

151 RAA-I-575/7331/116/-5/55/47A/LK 
2005.05.05 

zm. sposobu użytkowania pralni 
i suszarni na V piętrze budynku 
mieszkalno-usługowego  

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.313/49; 
314/49 
ul. Morska 47A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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152 RAA-I-3681/7331/132/05/181/6/ASS 
2005.05.06 

budowa jednorodzinnego,3-kon-
dygnacyjnego budynku mieszk. 
wraz z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.220 
ul. Kasprowicza 6 

uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu 

przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

153 RAA-II-724/7331/29/05/814/2A/WGN 
2005.05.06 

rozbudowa bud. mieszkalnego o 
pomieszczenie do skład. opału 
(poniżej poziomu terenu)  

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.818/364 
ul. Perkuna 2A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

154 RAA-II-1850/7331/77/05/815/6/WGN 
2005.05.06 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego o garaż na granicy 
działki, zewn. klatkę schodową, 
i wykusz na poz.Ip., zewn. scho- 
dy do piwnicy oraz przebudowa 
poddasza na cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.523/182 
ul. Goplany 6 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian;  
● wskaźnik p.z. max.0,35;  
● szer. elewacji front. 8,5m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m ● geo-
metria dachu - bez zmian;  
 

  

155 RAA-I-2458/7331/107/05/7/47/AM 
2005.05.09 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. nr 1A w budynku wielo-
rodzinnym na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.44 
ul. Starowiejska 47 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

156 RAA-I-3739/7331/176/04/715/11/MZ 
2005.05.09 

nadbudowa parterowego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go, rozbiórka budynku gospoda-
rczego i budowa garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.206 
ul. Czerwona 11 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian;  
● wskaźnik p.z. 0,45;  
● szer. elewacji frontowej bez zmian; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu - dach płaski 
 

  

157 RAA-I- 
14391/7331/563/04/502/118-EC III/MZ 
2005.05.10 

przebudowa i rozbudowa obiek-
tów gospodarki wodno-ścieko-
wej (stacja demineralizacji wody 
i oczyszczania ścieków, pompo-
wnia wody spłucznej, pompow-
nia bagrowa, rurociągi układu 
zamkniętego wody spłucznej) 

„Elektrociepłownie 
Wybrzeże” S.A. 
 

KM 99, dz.30;31;60 
61; 63; 78/34; 79/34 
83/40;91/54; 158/34 
159/34; 162/59; 
165/58; 167;56; 187 
188; 190   KM 100, 
dz.91, ul. Pucka 118  

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

158 RAA-II-
1608/7331/67/05/843/1B/dz.965/8/GZ 
2005.05.10 

budowa 4-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego wielorodzi-
nnego z garażem w poziomie pi-
wnic i infrastrukturą techniczną 

BAUHAUS Sp. z o.o.  
 

KM71, dz.965/8; 
968/9; 969/9; 
949/11 
ul. Huzarska 1B 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,34;  
● szer. elewacji frontowej max.17,5m; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.14,5m;  
● geometria dachu - dach płaski 

  

159 RAA-II-2526/7331/94/05/1051/10/GZ 
2005.05.10 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
w zab. szeregowej (kontynuacja  
w związku z utratą ważności po-
zwolenia na budowę) 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI,  
dz.418; 548 
ul. Mitry 10 

● linia zabudowy wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.; ● szer. elew. front.- nie 
analizowano (kontynuacja);  ● wys. jej 
górnej krawędzi jak w bud. ul.Mitry 12-
16 (szereg); ●geometria dachu: dwuspa-
dowy, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
fr.dz.) jak w budynkach ul. Mitry 12-16 

  

160 RAA-II-3593/7331/162/05/317/3a/GZ 
2005.05.10 

zm. spos. użytk. pom. gospodar-
czych w budynku mieszk. jedno-
rodzinnym na mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.234/4 
ul. Nocznickiego 3a 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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161 RAA-I-14880/7331/585/04/58/17/AM 
2005.05.11 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego o część mieszk. pow. 
ok.110m2 w miejscu istn. dobu-
dówki przeznaczonej do 
rozbiórki 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.841/225 
ul. Bydgoska 17 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,40; ● wys. górnej 
krawędzi elewacji front. ok.9,5m;   
● geometria dachu : kąt nachylenia 45º, 
wys. gł. kalenicy - jak w  części istn. 

  

162 RAA-I-2827/7331/103/05/524/17/AW 
2005.05.11 

zm. spos. użytkowania cz. kon-
dygnacji przyziemia w budynku 
mieszk. wielorodzinnym na lok. 
usługowy (zakład fryzjerski) 

Osoba fizyczna 
 

KM19, dz.1119/181 
1120/179; 1121/179 
1296/181; 1323/80 
ul. Raduńska 17 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

163 RAA-I-2923/7331/108/05/668/4 i 4A/AW 
2005.05.11 

przebudowa piętra bud. mieszk. 
i zm. sposobu użytk. cz. podda-
sza nieużytkowego na cele 
mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.1020 
ul. Pawia 4 i 4A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku (wysokość kalenicy bez zmian) - nie 
określa się parametrów wskazanych w 
ustawie 

  

164 RAA-I-932/7331/53/05/702/33/HNB 
2005.05.12 

budowa parterowego, wolnosto-
jącego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 
wbudowanym i przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 124, dz.39/9; 
88/9 
ul. Bosmańska 33 

● linia zabudowy - nie wyznacza się;  
● wskaźnik p.z. 0,30; 
● szer. elewacji frontowej do 8,5m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia do 35º,wys.gł.ka-  
lenicy (równoległa do frontu dz.) do 7m 

  

165 RAA-I-2264/7331/97/05/499/28/EM 
2005.05.13 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 PG, dz.83 
ul. Chromowa 28 

● linia zabudowy 6m od płd.-zach. gra-
nicy działki , wg zał. graficznego;  
● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. elewacji 
front. max.9m; ● wys. jej górnej krawę-
dzi max.6m; ● geometria dachu : dwus-
padowy, kąt nachylenia do 45º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa lub prostopadła do 
frontu działki) max.10m 

  

166 RAA-I-1082/7331/61/05/11/24/TS 
2005.05.17 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
piwnicy w budynku usług.-biu-
rowym na lok. gastronomiczny 

„ADARA”, Gastronomia, 
Katering, Piotr Bednaruk 
 

KM 53, 
dz.1107/582 
ul. Starowiejska 29 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

167 RAA-II-
1229/7331/65/05/901/dz.416/255/MM 
2005.05.17 

rozbiórka pawilonu handlowego 
i budowa 3-kondygnacyjnego (w 
tym poddasze użytkowe) budyn-
ku mieszkalno-usługowego (us-
ługi handlowo-biurowe)  

P.Z. „Bellvit“ Sp. z o.o. 
Marcin Nocoń,  

KM 76, dz.416/255; 
653/255 
ul. Sandomierska 

● linia zabudowy wg zał. graficznego;  
● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. elewacji 
front. max.37,5m; ● wys. jej górnej 
krawędzi max.8m; ● geometria dachu : 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 
30º, wys. gł. kalenicy ok.11m 

  

168 RAA-I-
10738/7331/431/04/17/43/st.bazowa/AM 
2005.05.18 

budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej PLUS GSM na da-
chu bud. biurowo-usługowego 

POLKOMTEL S.A. 
Warszawa,   
przez MOBI-TELEKOM  

KM 58, dz.1457 
ul. Władysława IV 
43 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 
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169 RAA-II-
12045/7331/661/04/980/dz.173/KL 
2005.05.18 

budowa tymcz. obiektu o funkcji 
magazynowo-socjalnej wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 3 Chwaszczyno 
dz.173; 164; 174 
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy wg zał. graficznego;  
● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. 
front. do 20m; ● wys. jej górnej krawę-
dzi ok.6,5m; ● geometria dachu : płaski 

  

170 RAA-II-14289/7331/752/04/992/10/KL 
2005.05.18 

nadbudowa budynku o 1 kondy-
gnację w celu uzyskania dodat-
kowych pomieszczeń biurowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK 
dz.117/8; 120/9 
ul. Buraczana 10 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i ● 
szer. elewacji frontowej - bez zmian;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

171 RAA-I-15259/04/7331/5/05/55/164/LK 
2005.05.19 

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania przejścia pod bu-
dynkiem mieszk.-usługowym na 
lokal handlowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 28, dz.424/121 
ul. Morska 164 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

172 RAA-II-
10320/02/7331/632/03/379/dz.460/3/KL 
2005.05.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z usługami w 
parterze 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.460/3 
ul. Gorczycowa 

uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu 

przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

173 RAA-II-13982/7331/739/04/884/8/KL 
2005.05.19 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.8/2 
ul. Witolda 8 

● linia zabudowy wg zał. graficznego;  
● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. elewacji 
front. ok.17,5m; ● wys. jej górnej kra-
wędzi jak w części istniejącej;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

174 RAA-I-
4062/7331/132/04/298/dz.8/1/HNB 
2005.05.20 

rozbudowa Morskiego Termina-
lu LPG:5 zbiorników V=300m3, 
5 zbiorników V=200m3,2 stano-
wiska załadunku cystern, pom-
pownie wody d/c ppoż., żuraw 
1,5t do podawania i zdejmowa-
nia węży 

PETROLINVEST Sp. z o.o. 
 

KM 133, dz.8/1 
ul. Węglowa 
(Nabrzeże Śląskie) 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenia infrastruktury technicznej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

175 RAA-II-1557/7331/75/05/832/7B/WGN 
2005.05.20 

rozbudowa budynku mieszk. do 
granicy z dz. sąsiednią,nadbudo- 
wa o 1 kondygnację i zm. konst-
rukcji dachu z płaskiego na 
stromy 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.852/345 
ul. Wierzbowa 7B 

● linia zabudowy istn. do zachowania;  
● wskaźnik p.z. max.0,49; 
● szer. elewacji front.-nie określa się;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-40º,wys.gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) ok.10,5m 

  

176 RAA-II-3141/7331/128/05/99/5/ES 
2005.05.20 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, zabudo-
wa tarasu, nadbudowa o podda-
sze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.219 
ul.Wieniawskiego 5 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,41; ● szer. elew. front. - bez 
zmian; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 
8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia max.45º, gł. kalenica 
równoległa do frontu działki 

  

177 RAA-I-2177/7331/86/05/55/271/ASS 
2005.05.23 

zwiększenie wys. poddasza nie-
użytkowego w celu powiększe-
nia istn.mieszkania, zm. sposobu 
użytkowania cz. parteru z funk-

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.627/126 
863/126; 1355/126 
ul. Morska 271 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  i ● 
szer. elew. front. - bez zmian;  
● wys. jej górnej krawędzi ok. 8m;  
● geometria dachu : dach płaski; 
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cjii mieszk. na usługową  
178 RAA-II-

9562/7331/555/04/1052/dz.533/4/BB/KR 
2005.05.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kodygnacyj-
nego (w tym poddasze użytk.) z 
garażem i infrastrukturą techn.  

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI 
dz.533/4 
ul. Tezeusza  

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40-45º, gł. kalenica prosto-
padła do ul. Tezeusza 

  

179 RAA-II-14119/7331/751/04/820/195A/KR 
2005.05.23 

rozbiórka istniejącego budynku 
mieszkalnego i budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego o 
wys. 3-4 kondygnacje z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.257/43; 
259/43; 
Al. Zwycięstwa 
195A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,45;  
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
ok.10,5m (4-kond. cofnięta min.1,5m);  
● geometria dachu : dach płaski 

  

180 RAA-II-14363/7331/760/04/820/195A/KR 
2005.05.23 

rozbiórka istniejącego budynku 
mieszkalnego i budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego o 
wys. 3 kondygnacje z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

Firma Handlowo-Produkcyjna 
AKO Andrzej Kopyłowicz 
 

KM 75, dz.257/43; 
259/43; 854/43; 
855/43 
Al. Zwycięstwa 
195A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,45;  
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
ok.10,5m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

181 RAA-II-
764/7331/25/05/1114/dz.422/66/GZ 
2005.05.23 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych (3-5 
kondygnacji, w tym poddasza), z 
podziemnymi halami garażowy-
mi, kotłownią(-ami), stacją trafo, 
drogą dojazdową i infrastrukturą 
techn. 

Grupa Inwestycyjna  
HOSSA S.A.  

KM 12 WI 
dz.422/34; 422/35; 
422/61; 422/66; 
422/68; 427/6; 435; 
450; 451 
ul. Kańskiego i 
Gierdziejewskiego 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elewacji 
front. max.115m; ● wys. jej górnej kra-
wędzi od ~7m (3 kondygnacje, w tym 
poddasze) do ~12,5m (5 kond., w tym 
poddasze); ● geometria dachu : wielo-
spadowy, kąt nachylenia 30º,wys.gł. ka-
lenicy odpowiednio: od ~10 do ~15,5m 

  

182 RAA-II-3451/7331/130/05/1038/29/GZ 
2005.05.23 

nadbudowa 2-kondygnacyjnej 
cz. budynku mieszk. jednorodzi-
nnego o poddasze użytkowe; pa-
rterowej o 1 kondygnację i roz-
budowa o klatkę schodową 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.185 
ul. Apollina 29 
 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27;  
● szer. elewacji front. bez zmian; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.11,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30º, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu działki) ok.11,5m 

  

183 RAA-II-
9561/7331/554/04/1051/dz.533/4/BB/KR 
2005.05.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kodygnacyj-
nego (w tym poddasze użytk.) z 
garażem i infrastrukturą techn.  

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI 
dz.533/4, 563 
ul. Mitry  

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40-45º, gł. kalenica prosto-
padła do ul. Mitry 

  

184 RAA-I-3462/7331/130/05/546/60/LK 
2005.05.25 

budowa (kontynuacja budowy w 
związku z utratą ważności poz-
wolenia na budowę) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.510/85; 
481/85 
ul. Leszczynki 60 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. i 
● szer. elewacji front. - nie określa się 
(kontynuacja stanu istniejącego); ● wys. 
jej górnej krawędzi ok.7m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy (z lukarnami), kąt 
nachylenia 35º,wys. gł. kalenicy (rów-
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noległa do frontu działki) ok.11,5m 
185 RAA-I-

13263/7331/519/04/714/dz.573/216/MZ 
2005.05.25 

budowa parterowego pawilonu 
usług.-handlowego (produkcja i 
sprzedaż art. cukiern. i garmaże-
ryjnych z infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.573/216 
ul. Modra/ 
/róg Zielonej 

● linia zabudowy w linii istn. zabudowy 
mieszk.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. 
front. nie określa się;         ● wys. górnej 
krawędzi elewacji frontowej ok.3,5m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

186 RAA-I-
219/7331/9/05/714/dz.573/216/HNB 
2005.05.25 

budowa tymczasowego pawilo-
nu usługowego (salon fryzjerski) 
wraz z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.573/216 
ul. Modra/ 
/róg Zielonej 

● linia zabudowy w linii istn. zabudowy 
mieszkaniowej;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elewacji front. 
nie określa się;                  ● wys. górnej 
krawędzi elewacji frontowej ok.3,5m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

187 RAA-II-1587/7331/96/05/1006/86-88/KR 
2005.05.25 

zm. sposobu użytkowania części 
budynku mieszk.-usług. na mag. 
hurtowy napojów alkoholowych 

AN.KA Dystrybucja  
Sp. z o.o.,  

KM 70, dz.412/35; 
413/35,ul.Powstania
Wielkopolskiego 
86-88 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

188 RAA-I-1028/7331/52/05/504/24/MZ 
2005.05.30 

budowa hali magazynowej (art. 
przemysłowo-spożywcze) z czę-
ścią socjalną i pow. sprzedaży 
(ok.20m2) i infrastrukturą 

„ELSTAT” Sp. z o.o. 
 

KM 17, dz.250/1; 
251/7 
ul. Hutnicza 24 

● linia zabudowy 15m od krawędzi jez-
dni ul. Hutniczej - jak na zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie analizowano 
● szer. elewacji front. do 60m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

189 RAA-I-980/7331/140/05/559/31/LK 
2005.05.30 

rozbudowa budynku przychodni 
lekarskiej o dźwig osobowy dla 
osób niepełnosprawnych 

Przychodnia Lekarska 
CHYLONIA I Sp. z o.o. 
 

KM 19, dz.819/162; 
821/30; 823/171 
ul. Rozewska  

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 

  

190 RAA-II-15237/7331/798/04/1000/34/KR 
2005.05.30 

zmiana funkcji będącego w trak-
cie budowy garażu na gabinet 
kosmetyczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.708/5; 
933/5 
ul. Kombatantów 34 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

191 RAA-II-2184/7331/100/05/820/197/KR 
2005.05.30 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego (pow. zabudowy 
ok. ok.160m2) z infrastrukturą 
techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.548/54; 
802/54  
Al. Zwycięstwa 197  

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-
ni Al. Zwycięstwa; ● wskaźnik p.z.0,27 
● szer. elewacji front. ok.15m; ● wys. 
jej górnej krawędzi max.10m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

 

miesiąc : czerwiec 2005 
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 

192 RAA-I-13519/7331/533/04/502/118-
ECIII/MZ 
2005.06.01 

budowa magazynu odpadów 
niebezpiecznych na terenie 
Elektrociepłowni Gdyńskiej EC 

Elektrociepłownie Wybrzeże 
S.A.,  

KM 100, dz.91 
ul. Pucka 118 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za-
budowy produkcyjnej)  

  

193 RAA-I-5928/7331/251/04/17/30/AM zm. sposobu użytkowania Ip. w Piotr Gronowski,  KM 54, dz.828/443; bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-   
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2005.06.02 budynku o funkcji handlowo-us-
ługowo-mieszkalnej na handlo-
wo-usługowo-gastronomiczną  

„Auto-Center” 
 

1010/444 
ul. Władysława IV 
30  

ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

194 RAA-I-5929/7331/252/04/17/30/AM 
2005.06.02 

zm. sposobu użytkowania IIp. w 
budynku o funkcji handlowo-us-
ługowo-mieszkalnej na handlo-
wo-usługowo-gastronomiczną  

Piotr Gronowski,  
„Auto-Center” 
 

KM 54, dz.828/443; 
1010/444 
ul. Władysława IV 
30  

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

195 RAA-I-
13489/7331/562/04/667/dz.1211/33/LK 
2005.06.03 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(parter + piętro) z poddaszem 
użytkowym, garażem 2-stanowi-
skowym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.1211/33; 
835/33; 1027/33; 
1029/33; 1030/33; 
1031/33;    ul. Sępia 

● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. 
Sępiej; ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. 
elew. front. ok.14m; ● wys. jej górnej 
krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu : 
dwuspadowy, kąt nachylenia do 45º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) 
ok.12m (bud. mieszk.), do 5m (garaż) 

  

196 RAA-II-
11889/7331/651/04/694/76/BB/KR 
2005.06.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytko-
we) i garażu wolnostojącego 
wraz z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.394/25 
ul. Wiczlińska 76 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,14; ● szer. elew. 
front. 10m ± 20%; ● wys. jej górnej 
krawędzi max.5m; ● geometria dachu : 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45º, gł. 
kalenica równoległa do pd-wsch.granicy 

  

197 RAA-II-
11739/7331/696/04/408/186E/BB/KR 
2005.06.03 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.398/14 
ul. Chwarznieńska 
186E 

● linia zabudowy 6m od proj. krawędzi 
jezdni;                 ● wskaźnik p.z. 0,08;  
● szer. elewacji frontowej 15m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi max.5m;  
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
nachylenia ok. 45º, gł. kalenica równo-
legła lub prostopadła do frontu działki 

  

198 RAA-II-
12020/7331/655/04/314/dz.19/BB/KR 
2005.06.03 

rozbiórka 1-kondygnacyjnych 
pawilonów handlowych,budowa 
budynku mieszk.-uslugowego z 
dojazdami i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.19 
ul. Legionów 69 
 

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-
ni ul. Legionów, 7m od ul. Narutowicza 
● wskaźnik p.z. max.0,35;● szer. elewa-
cji front. 15-25m; ● wys. jej górnej kra-
wędzi max.10m (wycofanie 4-kondyg-
gnacji o 3m); ● geometria dachu: płaski 

  

199 RAA-I-5925/7331/250/04/17/30/AM 
2005.06.06 

zm.sposobu użytkowania piwnic 
i parteru budynku o funkcji han-
dlowo-usługowo-mieszkalnej na 
handlowo-usług-gastronomiczną  

Piotr Gronowski,  
„Auto-Center” 
 

KM 54, dz.828/443; 
1010/444 
ul. Władysława IV 
30  

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

200 RAA-II-13357/7331/713/04/694/45A/MP 
2005.06.06 

zm. sposobu użytkowania części 
mieszkalnej budynku usługowo-
mieszk. na funkcję biurową  

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.49/3 
ul. Wiczlińska 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

201 RAA-II-1365/7331/60/05/820/18-20/GZ 
2005.06.06 

budowa budynku (3-5kondygna-
cji) z usługami motoryzacji, sa-
lonem samochodowym, sklepem 
z cz. zamiennymi, pom.biurowy-

Przeds. Usługowo-Handlowe 
AUTO-MOBIL Sp. z o.o. 
 

KM 59, dz. 255; 
538/248; 540/249; 
733/252; 734/252; 
735/252;736/252;A

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,49;  
● szer. elewacji frontowej max.20,5m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.15m (jak 
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mi, parkingiem podziemnym (2 
kondygnacje) i infrastrukturą   

Zwycięstwa 18-20     
i  621/245; 623/246; 
625/247; 539/248; 
541/249; 617/250; 
628/256; 630/257 
(pas drog.) 

w budynku przy Al. Zwycięstwa 18);  
● geometria dachu - dach płaski 

202 RAA-II-2539/7331/95/05/880/88B,C/GL 
2005.06.06 

budowa 2-kondygnacyjnej hali 
magazynowej z zapleczem soc-
jalnym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.644/2 
(ul. Olgierda 88C); 
399/2, (ul. Olgierda 
88B); 174/2; 645/2 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za-
budowy produkcyjnej)  

  

203 RAA-I-1826/7331/79/05/15/29/AM 
2005.06.07 

rozbudowa, przebudowa i nad-
budowa o jedno piętro cz. budy-
nku z przeznaczeniem na salę 
wielofunkcyjną (f. wiodąca:klub 
muzyczny z małą gastronomią) 

Sławomir Łuba  
Firma ATUT,  
 

KM 53, dz,92 
ul. 3 Maja 29 

● wskaźnik p.z. 0,71;  
● geometria dachu : dach płaski; 
● pozostałe parametry pominięto - nie 
mają zastosowania (położenie budynku 
na zapleczu posesji) 

  

204 RAA-I-5791/7331/426/05/543/50/LK 
2005.06.07 

rozbiórka substandardowej za-
budowy (barak mieszk. i bud. 
gospodarcze) i budowa segmen-
tu budynku bliźniaczego z usłu-
gami, garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.757/156 
135;294/68;567/143 
ul. Działdowska 50 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian;  
● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elewacji 
frontowej ok.6,5m; ● wys. jej górnej 
krawędzi jak w istn. segmencie bliźnia-
czym; ● geometria dachu - dach płaski 

  

205 RAA-II-
402/7331/15/05/905/dz.487/36,488/36/MP 
2005.06.07 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Andrzej Radecki  
„AR CONSULTING”  

KM 77, dz.487/36; 
488/36 
ul. Olkuska 25A i B 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. fron-
towej 20m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu - płaski 

  

206 RAA-I- 
1820/7331/97/05/55/120-reklama/KR 
2005.06.07 

budowa urządzenia 
reklamowego 

„Meblomarket” Sp. z o.o. 
 

KM 28, dz.362/33 
ul. Morska 120 

● linia zabudowy min.8m od krawędzi 
jezdni; ● pozostałe parametry pominięto 
- nie mają zastosowania 

  

207 RAA-II-5548/7331/382/04/959/20/KL 
2005.06.07  

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych (parter i 
poddasze użytkowe) w zabudo-
wie bliźniaczej z garażami i in-
frastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.364/32; 419/45 
ul. Źródło Marii 20 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,32;  
● szer. elewacji front. do 16,5m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 8m  

  

208 RAA-II- 
1912/7331/78/05/820/dz.618/70/WGN 
2005.06.08 

budowa wolnostojącego, pod-
świetlanego urządzenia reklamo-
wego o wys. ok.12m 

„Town and City” S.A. 
Andrzej Misiewicz,  

KM 75, dz.618/70 
Al. Zwycięstwa/róg 
Wielkopolskiej 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

209 RAA-II-1370/7331/169/05/ 
953/dz.193/166; 248/8/MP 
2005.06.08 

rozbudowa zakładu produkcji 
elementów trakcyjnych z infra-
strukturą : 1.rozbudowa hali ma-
gazynowo-produkcyjnej 2.nad-
budowa budynku biurowego 

DELLNER COUPLERS  
Sp. z o.o.  

KM 32 WK, dz. 
185/162; 188/163; 
191/164; 193/166 
ul. Chwaszczyńska 
120 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za-
budowy produkcyjnej)  

  

210 RAA-II-
13956/04/7331/733/05/905/37/MM 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 dz.8 
ul. Olkuska 37 

● linia zabudowy; ● szer. elew. front.;  
oraz ● wskaźnik p.z. - nie analizowano 
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2005.06.10 w zabudowie bliźniaczej (nadbudowa); 
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
max.9m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia do 30º,wys. gł. kale-
nicy (równoległa do fr. dz.) max.12,5m 

211 RAA-I-11487/7331/447/04/150/21c/AM 
2005.06.13 

nadbudowa 2-kondygnacyjnej 
części budynku mieszkalnego, 
budowa garażu wolnostojącego 
przy granicy z posesją sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.203 
ul. Olsztyńska 21c 

● linia zabudowy i ● szer. elewacji 
front. - nie analizowano; 
● wskaźnik p.z. 0,30;  
● wys. górnej krawędzi elew. front. ok. 
11m (dostosować do cz. istniejącej);  
● geometria dachu : dach płaski  

  

212 RAA-II-
2804/7331/116/05/694/dz.380/22/ES 
2005.06.14 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
garażem i infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.380/22 
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,18;  
● szer. elewacji front. 14m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35-45º, gł. kalenica równole-
gła do frontu działki 

  

213 RAA-II-3950/7331/200/05/915/34/GL 
2005.06.14 

nadbudowa garażu przylegające-
go do budynku mieszkalnego je-
dnorodzinnego w celu uzyskania 
pomieszczenia mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.14/2 
ul. Lidzka 12 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz 
     ● szer. elew. front. - nie analizowano   
(nadbudowa); 
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
max. jak w części mieszkalnej budynku;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, gł. kalenica równole-
gła do frontu działki 
 

  

214 RAA-II-4169/7331/201/05/412/12/GZ 
2005.06.14 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o 1 kon-
dygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.198 
ul. Hodowlana 12 

● linia zabudowy; ● szer. elew. front.;  
oraz ● wskaźnik p.z. - nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
elew. front. jak w bud. przy ul. Hodow-
lanej 14; ● geometria dachu : płaski 

  

215 RAA-II-4462/7331/226/05/410/49/GZ 
2005.06.14 

zmiana sposobu użytkowania 
garażu w budynku mieszkalnym 
na cele mieszkalne   

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.346/248 
ul. Słoneczna 49 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

216 RAA-II-1542/04/7331126/05/1085/7/MM 
2005.06.15 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.6214 
ul. Cynamonowa 7 
 

● linia zabudowy 6m od płd.-wsch. gra-
nicy działki;          ● wskaźnik p.z. 0,25;  
● szer. elewacji frontowej max.14m.;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45º, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do sięgacza ulicy) max.9m 

  

217 RAA-II-1080/7331/63/05/1016/2/KR 
2005.06.17 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego : dobudo-

Osoba fizyczna 
 

KM 70 
dz.136/35; 219/18 

● linia zabudowy 6m od ul. Ruchu Opo-
ru, 10m od ul. Korczaka; ● wskaźnik 
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wa ogrodu zimowego, przebudo-
wa i nowe zadaszenie wiatrołapu 
i wjazdu do garażu 

ul. Ruchu Oporu 2 p.z.0,24;      ● szer. elew. front. i ● wys.   
jej górnej krawędzi - bez zmian;   
● geometria dachu : dach płaski; 

218 RAA-II-3604/7331/164/05/418/10/GZ 
2005.06.20 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą techn. 

„TARGO” S.A. 
 

KM 67, dz.935; 
598/272; 798 
ul. Graniczna 10 

● linia zabudowy 6m od ul. Granicznej, 
10m od ul. II MPS; ● wskaźnik p.z.0,40 
● szer. elewacji front. nie określa się;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.17m;  
● geometria dachu : dach płaski; 

  

219 RAA-I-59/7331/13/05/1/dz.30/3; 47/3/JM 
2005.06.21 

rozbudowa nawierzchni placów 
składowych Bałtyckiego Termi-
nalu Kontenerowego wraz z 
uzbrojeniem 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez „PROMOR”  

KM 105, dz.175/25; 
177/25 
KM 106, dz.14/1;  
30/3; 40/1; 42/1; 
47/3 
ul. Śmidowicza 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za-
budowy przemysłowo-składowej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska  

  

220 RAA-I-2457/7331/100/05/298/Nabrzeże 
Śląskie/MZ 
2005.06.21 

budowa obiektu infrastruktury 
techn. (urządzenia podczyszcza-
jące:osadnik i studzienka pomia-
rowa przed wylotem kan.deszcz. 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia 
 

KM 133, dz.8/1 
Nabrzeże Śląskie 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki uzgodniono 
z organami ochrony środowiska 

  

221 RAA-I-
3217/7331/125/05/238/dz.12/1;7/2/EM 
2005.06.21 

przebudowa Nabrzeża Holender-
skiego w Porcie Gdynia z towa-
rzyszącymi obiektami kubaturo-
wymi i budowlami - II etap 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia 
 

KM 131  
dz.12/1; 7/2 
ul. Francuska 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za-
budowy przemysłowo-składowej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki uzgodniono 
z organami ochrony środowiska  

  

222 RAA-II-11866/7331/689/04/414/6/ES 
2005.06.21 

rozbudowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej : wymiana 
anten sektorowych, radiolinii i 
aparatury nadawczo-odbiorczej 

POLKOMTEL S.A. 
reprezentowana przez :  
Forest Sp. z o.o.  
 

KM 67, dz.348/33 
ul. Długa 6 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 
 

  

223 RAA-II-3603/7331/163/05/412/21/GZ 
2005.06.21 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych wraz 
z garażem podziemnym i infra-
strukturą techn. 

„TARGO” S.A. 
 

KM 64, dz.210; 43 
ul. Długa 21 
 

● linia zabudowy 7m od ul. Długiej;          
● wskaźnik p.z. 0,28;  
● szer. elewacji frontowej ok.12m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.11,5m;  
● geometria dachu : dwu- lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia 22º, wys. gł. kale-
nicy (prostopadła do frontu dz.) ok.14m 
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224 RAA-II-2717/7331/227/05/901/2/MM 
2005.06.21 

budowa budynku 4-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytko-
we) z usługami w parterze 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.523/81; 
524/82; 526/81; 
527/82; 528/81 
649/81;650;651;652  
ul. Sandomierska 2 

● linia zabudowy wg zał. graf.;           
● wskaźnik p.z. 0,26;  
● szer. elewacji frontowej 12m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.12m;  
● geometria dachu : dach płaski; 

  

225 RAA-II-
1101/00/7331/1010/03/1128/dz.346/11/KL 
2005.06.23 

budowa budynku wielorodzinne-
go 4-kondygnacyjnego z garaża-
mi w poz. piwnic i infrastrukturą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”,  

KM 12 WK 
dz.371/11 
ul. Lipowa 

uwaga : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana 
w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie okre-
śla się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

226 RAA-I-39/7331/26/05/20/36/TS 
2005.06.24 

zmiana sposobu użytkowania  
części budynku  mieszkalnego 
(ostatnia kondygnacja i lokal 
mieszkalny na przedostatniej) na 
pensjonat  

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.61 
ul. Świętojańska 36  

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

227 RAA-I-786/7331/41/05/21/18/TS 
2005.06.24 

lokalizacja tymczasowa na okres 
3 lat 3 kontenerów z przeznacze-
niem na zaplecze magazynowe 
Pogotowia Gazowego 

Pomorska Spółka Gazownicza 
Sp. z o.o. Rejon Gazowniczy  

KM 54, dz.232 
ul. Żeromskiego 18 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
z uwagi na charakter zamierzenia 
 

  

228 RAA-II-13682/7331/723/04/872/82/GL 
2005.06.24 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i in-
frastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.358/105 
357/105; 524/45 
ul. Wielkopolska 62 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,24;       
● szer. elewacji front. 9m ± 20%; 
● wys. jej górnej krawędzi max.10m;    
● geometria dachu : dach płaski; 

  

229 RAA-II-1299/7331/62/05/814/3/WGN 
2005.06.24 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego od strony północnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.369 
ul. Perkuna 3 

● linia zabudowy wg zał. graf.;           
● wskaźnik p.z. 0,26;  
● szer. elewacji front. 12,5m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi max.10m;  
● geometria dachu : dach płaski; 

  

230 RAA-II-1821/7331/74/05/873/63/GL 
2005.06.24 

rozbiórka zabudowy gospodar-
czej, przebudowa i rozbudowa 
budynku mieszk. wielorodzinne-
go o pomieszczenia usługowe i 
garże (w parterze) i mieszkalne 
(I i II piętro) z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.204 
ul. Wrocławska 63 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,51;       
● szer. elewacji front. i ● wys. jej gór-
nej krawędzi - bez zmian (3 kondygna-
cje nadziemne);   
● geometria dachu : dach płaski; 

  

231 RAA-II-3951/7331/193/05/933/9/WGN 
2005.06.24 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego o zewn. klatkę schodową, 
nadbudowa parterowej części 
budynku do wysokości pozosta-
łej części  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.39 
ul. Cyprysowa 9 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,24;       
● szer. elewacji front. 16,5m ± 20% 
● wys. jej górnej krawędzi - jak w 
części istniejącej;   
● geometria dachu : dach płaski; 

  

232 RAA-I-3591/7331/135/05/528/3A/AW 
2005.06.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, segmentu bud. 
bliźniaczego; rozbiórka istn. za-
budowy po wybudowaniu doce-

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.2306/89 
2307/89 
ul. Brodnicka 3 i 3A 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,26;  
● szer. elewacji frontowej 6-7m;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.7m; 
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lowego budynku mieszkalnego ● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 25-45º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.9m 
 

233 RAA-I-3992/7331/153/05/600/31/AW 
2005.06.28 

rozbiórka istn. budynku mieszk.; 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2-kondygnac-
je + poddasze użytkowe) z dwo-
ma garażami wbudowanymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 22,  
dz.837/94; 838/94; 
986/96; 987/96 
ul. Chylońska 31 

● linia zabudowy istn. 8m od krawędzi 
jezdni ul. Chylońskiej, wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,33;  
● szer. elewacji frontowej do 14m;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m; 
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 25-45º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.12m 
 

  

234 RAA-II-3764/7331/185/05/316/9/KR 
2005.06.28 

rozbiórka istniejącego budynku, 
budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzi-
nnego z garażem dwustanowis-
kowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.117 
ul.Bat. Chłopskich 9 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Batalionów Chłopskich; 
● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elewacji 
front. ok.12,5m ± 20%; ● wys. jej 
górnej krawędzi el. front.ok.7m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 35º lub płaski 

  

235 RAA-II-
4324/7331/213/05/833/dz.913/126/WGN 
2005.06.28 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych z 
garażem podziemnym i 
infrastrukturą techniczną  

„TARGO” S.A. 
 

KM 81, dz.913/126 
918/129;919/113 ul. 
Świerkowa;  924/46 
ul. Jesionowa   oraz 
127; 197; 914/126; 
916/129; 917/129;  
920/113; 921/113; 
925/46; 922/129  

● linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej 
9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,40;       
● szer. elewacji front. max.26m; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.12m w 
cz. płd  terenu, ok.17m w płn części;   
● geometria dachu : dachy płaskie; 

  

236 RAA-II-4816/7331/253/05/20/141-143/ES 
2005.06.28 

zabudowa części przejścia pie-
szego między budynkami wielo-
rodzinnymi z przeznaczeniem na 
lokal użytkowy  

Wspólnota Mieszkaniowa 
 

KM 59, dz.583/55 
ul. Świętojańska 
141-143 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

237 RAA-II-
3549/7331/167/05/955/światłowód/AS 
2005.06.29 

budowa linii światłowodowej na 
odcinku skrzyżowania ul. : Wzg. 
Bernadowo i Sopockiej 

UPC  
Polska Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o. w Gdańsku 

KM 4 WK, dz.23; 
KM 5 WK, dz. 
61/45; 62/45; 96/46; 
97/46;98/47;120/47 
151/46; 162/46; 
163/46; 169/46; 
172/46         KM 12 

Osowa dz.11;12;59 
ul. Sopocka 

● parametry inwestycji określone w us-
tawie pominięto -nie mają zastosowania 
(urządzenie infrastruktury technicznej) 
 

  

238 RAA-II-
8940/7331/532/04/822/dz.98/17/WGN 
2005.06.29 

budowa pawilonu gastronomicz-
nego 

Gmina Miasta Gdyni KM 83, dz.98/17; 
96/16 (częściowo); 
4; 99/17; 100/17; 

● linia zabudowy 6m od ul. Spółdziel-
czej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,05 
● szer. elewacji front. ok.17m ± 20%;  
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107/3;  
ul. Spółdzielcza 

● wys. jej górnej krawędzi ok.4-5m;  
● geometria dachu: dwu- lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia do 45º, gł. kaleni-
ca równoległa do ul. Spółdzielczej 

239 RAA-II-14534/7331/781/04/1191/dz.54/1, 
55/1/WW/MP 
2005.06.30 

rozbiórka budynków istn. na dz. 
55/1, budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych z 
nieuciążliwymi usługami i infra-
strukturą 

„J.W.CONSTRUCTION 
HOLDING S.A.  
 

KM 93, dz.54/1; 
55/1; 36/1; 37/1; 
47/1;  
KM 4 WK, dz.117; 
331/21 
ul. Parkowa 

● linia zabudowy 6m od proj. drogi do-
jazdowej, pozostałe wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,28 
● szer. elewacji front. ok.55m;   
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 18-25º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa lub prostopadła do granicy 
z dz.54/1) 

  

 

miesiąc : lipiec 2005  
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 

240 
 

RAA-II-2397/7331/91/05/1072/18/KL 
2005.07.05 

zabudowa istniejącego tarasu w 
budynku mieszkalnym z przez-
naczeniem na ogród zimowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.111 
ul. Piołunowa 18 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  i 
   ● szer. elewacji frontowej - bez zmian 
● wys. jej górnej krawędzi jak okap 
istn. budynku;  ● geometria dachu - do-
stosowana do bryły budynku 

  

241 RAA-II-3605/7331/172/05/1047/1/ES 
2005.07.05 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o 1 kon-
dygnację (poddasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz. 189 
ul. Izydy 1 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; i ●  
szer. el. front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. jej górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 45º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m 

  

242 RAA-I-7621/7331/299/04/22/1/MZ 
2005.07.06 

nadbudowa budynku biurowo-
produkcyjnego w celu uzyska-
nia dod. pomieszczeń biurowych 

Przedsiębiorstwo „SWORD” 
Piły Taśmowe-Roman Wójcik 
 

KM 132 
dz.24/2; 27/3 
ul. Waszyngtona 1 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  i 
   ● szer. elewacji frontowej - bez zmian 
● wys. jej górnej krawędzi ok.9m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

243 RAA-II-3551/7331/173/05/981/25a/RS 
2005.07.07 

rozbiórka bud. gospodarczego i 
budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego parterowego z użytk. 
poddaszem w zabudowie bliź-
niaczej na granicy dz.417/51 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.418/51; 107/51; 
248/51 
ul. Żniwna 25a 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28; 
● szer. el.front.10m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi do ok.6m  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 11,9m 

  

244 RAA-II-
4096/7331/206/05/970/teletechnika/RS 
2005.07.07 

budowa sieci teletechnicznych 
do budynków mieszkalnych 

MULTIMEDIA POLSKA  
Sp. z o.o.  

KM 25 WK, dz. 
33/3;34/3;35/3;38/3 
39/3;40/3;41/3 46/3; 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   
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48/3;49/3;52  
KM 10 WK, dz. 
148/28;219;220;221 
222; 224; 225; 229; 
230,     ul. Tuwima,  
             c.d. na str.2   

Porazińskiej, 
Makuszyńskiego 

245 RAA-II-9770/7331/556/04/980/dz.143/35, 
143/12/GL 
2005.07.11 

budowa wolnostojącego urządze 
nia reklamowego o wys.13,80m 
w formie wiatraka pionowego 

Centrum Techniki Wentyla-
cyjnej KLIMAWENT reprez. 
przez : Dariusz Kowalski,  
 

KM 5 WK 
dz.143/35; 143/12 
ul. Chwaszczyńska 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

246 RAA-II-162/7331/6/05/1084/8/MP 
2005.07.11 

budowa 3 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych 2-kondy-
gnacyjnych i podział działki na 
3 dz. budowlane i drogową 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/32 
ul. Pokrzywowa 8 

● linia zabudowy 6m od granicy z ulicą 
i 6m od sięgacza wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. el.front.11 
-17m; ● geometria dachu : dwu- i czte-
rospadowy, kąt nachylenia 30-45º, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz. i 
ul. Pokrzywowej) 8-9m 

  

247 RAA-II-2608/7331/108/05/981/17/AS 
2005.07.11 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem użytkowym wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.249/51 
ul. Żniwna 17 

● linia zabudowy 7m od granicy dz. po 
str. zach. i 4m po str. północnej;  
● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. elewacji 
front. do 10m po str. zach. i 4m po str. 
płn.; ● wys. górnej krawędzi do ok. 5m; 
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
30-45º, wys. gł. kalenicy (prostopadła 
do frontu dz. po str. płn.) do 10m 

  

248 RAA-I-11043/7331/454/04/489/3/EM 
2005.07.12 

nadbudowa garażu w budynku 
mieszk. jednorodzinnym o pod-
dasze użytkowe, dobudowa wia-
trołapu i schodów wejściowych  

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG, dz.556/6 
ul. Aluminiowa 3 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,31;● szer. elew. front. do 
13m; ● wys. górnej krawędzi do 8,4m  
● geometria dachu (w nawiązaniu do 
istn.) : dwuspadowy, kąt nachylenia 
ok.36º, wys. gł. kalenicy (prostopadła 
lub równoległa do frontu dz.) 11,9m 

  

249 RAA-II-3586/7331/187/05/1010/16/KR 
2005.07.12 

zm. sposobu użytkowania stry-
chu w bud. mieszk. wielorodzin-
nym na pokój mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.462/35 
ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej 16 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

250 RAA-I-3128/7331/113/05/13/baza 
promowa/MZ 
2005.07.14 

rozbudowa wjazdu na teren Ba-
zy Promowej (rozbudowa wiaty 
odpraw celnych, budowa konte-
nerowych stanowisk kontroli bi-
letów, mur oporowy, rozbudowa 
i przebudowa infrastruktury) 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez PROMOR Sp. z o.o.  
 

KM 104, 
dz.378/115  
KM 107, dz.14/1 
ul. Kwiatkowskiego 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie (art.61 ust.3 - kontynuacja fun-
kcji usługowej) 
● tryb ustawy Prawo ochrony środowis-
ka : warunki w uzgodnieniu z organami 
ochrony środowiska  
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251 RAA-II-
1745/04//7331/126/05/1086/3/MM 
2005.07.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go (parter i poddasze użytkowe) 
z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.62/4 
ul. Cynamonowa 3 

● linia zabudowy 8m od płn-wsch. gra-
nicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,25;● szer. elewacji front. max.14m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) max.9m 

  

252 RAA-II-3647/7331/174/05/981/25/RS 
2005.07.14 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego parterowego z użytk. 
poddaszem w zabudowie bliź-
niaczej na granicy dz.418/51 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.417/51; 107/51; 
248/51 
ul. Żniwna 25a 

● linia zabudowy 6m od granicy działki 
wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,28; 
● szer. elewacji front.10m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi do ok.6m  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 11,9m 

  

253 RAA-II-3040/7331/77/05/312/kiosk/KR 
2005.07.15 

budowa tymcz. kiosku handlo-
wego (nietrwale związanego z 
gruntem) o pow. ok.6m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.599/35 
ul. Redłowska 

● linia zabudowy 5m od ul.Redłowskiej 
● wskaźnik p.z. 0,35  
● szer. elewacji front. ok.3m ± 20%  
● wys. jej górnej krawędzi ok.3m  
● geometria dachu : dach płaski 

  

254 RAA-I-15135/04/7331/118/05/566/11-
parking/LK 
2005.07.18 

budowa ok. 60 miejsc postojo-
wych, przebudowa i rozbudowa 
drogi dojazd. do bud. mieszk. 
wielorodzinnego z infrastrukturą  

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,  

KM 24, dz.536 
KM 22, dz.1016 
ul. Młyńska 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

255 RAA-I-
2785/7331/173/05/640/dz.278/58/LK 
2005.07.18 

budowa wolnostojącego urządze 
nia reklamowego (wym. tablicy 
12x4m, wys.11,9m) i przyłącze 
energetyczne 

CITYBOARD MEDIA 
Sp. z o.o. w Warszawie 
Biuro Regionalne,  

KM 9, dz.278/58; 
211/64; 678/49 
ul. Zbożowa 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni ul. Morskiej, 10m - od ul. Zbożowej 
● pozostałe parametry pominięto - nie 
mają zastosowania 

  

256 RAA-II-
1743/7331/70/05/953/dz.144/WW/MP 
2005.07.18 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.144 
ul. Rdestowa 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,32; 
● szer. elewacji front. do 16m;   
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
nachylenia połaci 30-45º, wys. gł. kale-
nicy (równoległa lub prostopadła do 
frontu działki) ok.9m 

  

257 RAA-II-3602/7331/170/05/424/28/KR 
2005.07.18 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych (4 lok. w 
każdym, 3-kondygnacyjnych z 
garażem i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.608/304 
ul. Wąska 28 

● linia zabudowy 6m od granicy działki 
z ul. Graniczną, 7,5m - z ul. Wąską;  
● wskaźnik p.z. 0,34;     ● szer. elewacji 
front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 7,5m;           ● geometria dachu : 
wielospadowy, kąt 30-45º, gł. kalenica 
równoległa do płd. granicy działki 

  

258 RAA-I-668/7331/63/05/600/196/LK 
2005.07.19 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego z usługami (hurtow-

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.451/3; 
886/2; 821/2; 822/2 

● linia zabudowy istn. do zachowania; 
● wskaźnik p.z. 0,35;  
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nia cz. samochodowych w parte-
rze) przy granicy działki, garażu 
2-stanowiskowego z miejscami 
postojowymi i infrastrukturą  

ul. Chylońska 196 ● szer. elewacji front. - nie określa się;  
● wys. jej górnej krawędzi jak w budyn-
ku przy ul. Chylońskiej 194  
● geometria dachu : dach płaski 

259 RAA-I-1566/7331/84/05/43/63A/TS 
2005.07.19 

zm. sposobu użytkowania stry-
chu na mieszkanie i dobudowa 
schodów zewnętrznych 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.216/184 
ul. Wolności 63A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

260 RAA-I-
3649/7331/137/05/615/dz.397/118/LK 
2005.07.19 

budowa pawilonu handlowego 
(pow.  sprzedaży ok.20-30m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.397/118 
399/118; 961/118; 
280/118; 486/119; 
959/118 
ul. Gospodarska 

● linia zabudowy ul. Gospodarskiej do 
zachowania, 18m od ul. Morskiej;  
● wskaźnik p.z. 0,24;  
● szer. elewacji frontowej ok.10m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.3,5m  
● geometria dachu : dach płaski 

  

261 RAA-II-2016/7331/84/05/876/25/GL 
2005.07.19 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzi-
nnego w zabudowie bliźniaczej 
(2 segmenty) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.130; 
131; 10/1 
ul. Oficerska 25 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. 0,27;  
● szer. elewacji front. 11,5m ± 20% (dla 
1 segmentu) 
● wys. jej górnej krawędzi max.8m  
● geometria dachu : dach płaski 

  

262 RAA-II-3924/7331/190/05/420/1/GZ 
2005.07.19 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 
i budowa 2-kondygnacyjnego 
(parter i poddasze użytk.) budy-
nku mieszk. jednorodzinnego w 
układzie szeregowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.199 
ul. Pasieczna 1 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. do 0,28;  
● szer. elewacji front. - nie analizowano 
● wys. jej górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.25º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.8m 

  

263 RAA-II-4430/7331/225/05/303/3-5/GZ 
2005.07.19 

nadbudowa 3-kondygnacyjnej 
części budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o 1 kondygna-
cję mieszkalną  

„RENO-MAL”  Sp. z o.o. 
 

KM 63, dz.477/16 
ul. Gen. Maczka 3-5 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  
oraz ● szer. elewacji frontowej - nie 
analizowano  
● wys. jej górnej krawędzi jak w 4-kon-
dygnacyjnej części budynku 
● geometria dachu : dach płaski 

  

264 RAA-II-4146/7331/230/05/959/19o/MM 
2005.07.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, parterowego z 
poddaszem użytkowym, z gara-
żami wbudowanymi i infrastru-
kturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.293/30 
ul. Źródło Marii 19o 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf.  
● wskaźnik p.z. do 0,28;  
● szerokość elewacji front. max.18m 
● wys. jej górnej krawędzi do 7,5m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, 
nawiązujący do budynku przy ul. 
Źródło Marii 19N 

  

265 RAA-I-361/7331/19/05/32/2/AM 
2005.07.20 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. na parterze bud. mieszk. 
usług. na gabinet stomatologicz-
ny i rozbudowa w obrysie istn. 
balkonu 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.336/235 
ul. Żwirki i Wigury 
2 

z uwagi na niewielką skalę rozbudowy  
(bez zmiany obrysu budynku) i zamie- 
rzenie dotyczące zaplecza budynku nie 
analizowano parametrów wskazanych w 
ustawie 
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266 RAA-II-3455/7331/145/05/437/8/ES 
2005.07.20  

rozbudowa budynku jednorodzi-
nnego o cz.2-kondygnacyjną do 
granicy dz.194, nadbudowa od 
strony zachodniej, budowa gara-
żu na granicy dz.194 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.195 
ul. Kwiatowa 8 

● linia zabudowy wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,32;  
● szer. elewacji front. - nie 
analizowano;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu jak w budynku na 
dz.196 

  

267 RAA-II-4767/7331/246/05/892/3/RS 
2005.07.21 

rozbudowa i nadbudowa o jedną 
kondygnację budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.243 
ul. Żmudzka 3 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,23;  
● szer. elewacji front. do 9m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30-45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 10m 

  

268 RAA-I-
5815/7331/246/04/728/dz.94/5/HNB 
2005.07.22 

budowa obiektu małej gastrono-
mii z infrastrukturą techniczną 
jako funkcja uzupełniająca dla 
zabudowy mieszkaniowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 41 
dz.94/5 
ul. Dickmana 

● linia zabudowy 24m od linii rozgrani-
czających ul. Dickmana;  
● wskaźnik p.z. - nie ustala się;  
● szer. el. front. do 14m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok. 5m;  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia do 35º, wys.gł.ka-
lenicy (równoległa do frontu dz.) do 7m 

  

269 RAA-II-4936/7331/249/05/440/15/GZ 
2005.07.22 

rozbiórka istn. budynku miesz-
kalnego i budowa jednorodzin-
nego budynku mieszkalnego w 
zabudowie bliźniaczej z dz.104 
przy ul. Gajowej 13  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.105 
ul. Gajowa 15 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
12m od granicy lasu;  ● wskaźnik p.z. 
do 0,32; ● szer. elewacji frontowej - nie 
określa się; ● wys. jej górnej krawędzi 
ok.9m; ● geometria dachu : dach płaski 

  

270 RAA-II-5238/7331/267/05/1049/33/GZ 
2005.07.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w układzie bli-
źniaczym z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI 
dz.346/2  
ul. Marsa 33 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
12m od granicy lasu;  ● wskaźnik p.z. 
do 0,36; ● szer. elewacji front. ok.9m; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia i wys. gł. kalenicy (równole-
gła do frontu dz.) jak w budynku przy 
ul. Marsa 31 

  

271 RAA-II-5567/7331/276/05/1041/6/GZ 
2005.07.22 

zabudowa tarasu w bud. mieszk. 
jednorodzinnym (ogród zimowy 
w przeszklonej werandzie) 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 WI, dz.282 
ul. Atlasa 6 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

272 RAA-II-6419/7331/318/05/1032/40/GZ 
2005.07.22 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.105 
ul. Afrodyty 40 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  i ● 
szer. elewacji front. - nie analizowano; 
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia jak dachów w obszarze ana-
lizowanym, wys. gł. kalenicy (prostopa-
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dła do frontu dz.) ok.9m 
273 RAA-I-5354/7331/236/04/751/111/EM 

2005.07.25 
rozbiórka zbiornika paliw i bu-
dowa stacji paliw na olej napę-
dowy (zbiornik o poj.20 tys.l i 
dystrybutor) z przyłączami 

„TOM-OIL” 
Tomasz Sienkiewicz 
 

KM 99, dz.186/38 
ul. Unruga 111 

na podstawie art.61 ust.2 ustawy nie 
określa się parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie  

  

274 RAA-I-8481/7331/325/04/481/7/EM 
2005.07.25 

budowa tymcz.pawilonu handlo-
wego (sprzedaż art. branży prze-
mysłowej) o pow. sprzedaży ok. 
15m² z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 Pogórze 
dz.818/2 
ul. Uranowa 7 

● linia zabudowy 5m od płd-wsch. gra-
nicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.  
do 0,25; ● szer. el. front. do 5m;  
● wys. jej górnej krawędzi do 3m;  
● geometria dachu: płaski lub dwuspa-
dowy, kąt nachylenia do 45º, wys. gł. 
kalenicy (prostopadła lub równoległa do 
frontu dz.) do 5,5m 

  

275 RAA-I-1872/7331/85/05/1215/3/HNB 
2005.07.25 

budowa trzykondygnacyjnego 
wolnostojącego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego z gara-
żem wbudowanym i infrastruk-
turą 

Osoba fizyczna 
 

KM 124, dz.87/9 
ul. Argentyńska 3 

● linia zabudowy 4m od płd granicy dz. 
● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. el. front. 
do 8,5m; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wie-
lospadowy, nachylenie do 35º, wys. gł. 
kalenicy(prostopadła do fr.dz.)do 11,5m 

  

276 RAA-I-2800/7331/104/05/299/7-9/MZ 
2005.07.25 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń centrum targowo-
wystawienniczego na cele biuro-
wo-magazynowo-socjalne 

Wschodnioeuropejskie 
Centrum Handlu World Trade 
Center „Gdynia-Expo” Sp. z 
o.o.  

KM 119, dz.94/1 
ul. Wendy 7-9 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

277 RAA-I-5275/7331/188/05/15/22-24/AM 
2005.07.25 

zmiana sposobu użytkowania lo-
kalu mieszkalnego (parter) na 3 
lokale użytkowe  

Osoba fizyczna 
  

KM 54, dz.203 
ul. 3 Maja 22-24 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

278 RAA-II-12082/7331/659/04/452/ciąg pie-
szy/KR 
2005.07.25 

budowa ciągu pieszego : 
chodnik spacerowy i sieć 
oświetleniowa 

Rada Dzielnicy Witomino-
Radiostacja, Piotr Tymański 
 

KM 64, dz.132/30; 
220/168; 226/168 
ul. Konwaliowa 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

279 RAA-II-
3543/7331/176/05/1091/dz.576/2/GL 
2005.07.25 

budowa budynku usługowego z 
przeznaczeniem na : myjnię sa-
mochodową, część biurową, ma-
łą gastronomię i handel wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.576/2; 
333/2; 590/2; 591/2 
ul. Parkowa róg 
Leśnej 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Parkowej i leśnej wg zał. graf.;   
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elewa-
cji frontowej - nie określa się; ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.8m (max.2 kondyg-
nacje); ● geometria dachu : dach płaski 

  

280 RAA-II-4100/7331/208/05/1181/9/KR 
2005.07.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, parterowego z 
poddaszem użytkowym, z gara-
żem i infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 41 WI 
dz.311/9 
ul. Kosmiczna 9 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Kosmicznej; ● wskaźnik 
p.z.0,25 ; ● szer. elew. front. ok.11m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.5m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35-45º, gł. kalenica prosto-
padła do ul. Kosmicznej 
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281 RAA-II-4322/7331/221/05/60/39/KR 
2005.07.25 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na biurowy 

„DOMUS” S.C. Zarządzanie i 
Administrowanie Nierucho-
mościami,  

KM 59, dz.523/70 
ul. Partyzantów 39 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

282 RAA-II-5351/7331/271/05/308/16/GZ 
2005.07.25 

podwyższenie ścian poddasza 
nieużytkowego budynku mieszk. 
jednorodzinnego w celu uzyska-
nia pom. mieszkalnych (III kon-
dygnacja), wykonanie schodów 
zewn., tarasu i wiatrołapu  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.82 
ul. Kasztelańska 16 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;   
● wskaźnik p.z. do 0,26;  
● szer. elewacji front.- nie analizowano; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.10m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

283 RAA-II-6793/7331/469/04/872/252/GL 
2005.07.25 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (3 kondygnacje 
nadziemne) z funkcją usługową 
towarzyszącą (gastronomia, han-
del, usługi nieuciążliwe) i infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK 
dz.177/9; 202/9; 8; 
47/9; 57/9; 
ul. Wielkopolska 
251 
KM 95, dz.591/2  

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Leś-
nej, 33m od ul. Wielkopolskiej; ● wska-
źnik p.z. max.0,29; ●szer. el. front. 10m 
(segment) ± 20%; ● wys. jej górnej kra-
wędzi do 8m;● geometria dachu: wielo-
spadowy, kąt nachylenia 30-45º, wys.gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 12m 

  

284 RAA-II-3053/7331/119/05/880/108D/KL 
2005.07.26 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych dwurodzinnych w za-
budowie bliźniaczej z 
infrastrukturą 

IMPLIX Sp. z o.o. 
 

KM 2 WK 
dz.403/46; 405/46; 
5; 125/46; 398/46 
ul. Olgierda 

● linia zabudowy - nie określa się;   
● wskaźnik p.z. do 0,31; ● szer. elewa-
cji front. (cały zespół) do ok.30m;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-40º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 10m 

  

285 RAA-II-4604/7331/238/05/1058/12/ES 
2005.07.26 

zm. spos. użytk. bud. gospodar-
czego na hurt. art. spożywczych 
i cz. pom. w parterze budynku 
mieszk. na biuro 

SANECHEM Sp. z o.o.  KM 9 WI, dz.496/3 
ul. Prostokątna 12 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

286 RAA-II-4500/7331/239/05/411/28/ES 
2005.07.26 

rozbiórka części budynku na 
granicy z dz.131, rozbudowa i 
nadbudowa budynku mieszk. do 
wys. 3 kondygnacji do granicy z 
dz.131 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.130 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 28 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,22; ● szer. elewacji 
front. bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi - przedłużenie budynku na dz.131;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia max.45º, gł. kalenica równo-
legła do frontu działki 

  

287 RAA-II-
4532/7331/242/05/1034/dz.42/3/GL 
2005.07.26 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia 
dz.42/3; 45 
ul. Łanowa 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. max.0,15; ● szer. elew. 
front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu : wielo-
spadowy, nachylenie max.45º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) max.8m 

  

288 RAA-II-4827/7331/252/05/1047/25/ES 
2005.07.26 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego w poziomie piw-
nicy (pod istn. balkonem) 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.252 
ul. Izydy 25 

● wskaźnik p.z. 0,22; 
● pozostałe parametry pominięto - nie 
mają zastosowania 
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289 RAA-I-
2284/7331/134/04/298/dz.8/1/HNB 
2005.07.27 

rozbudowa zaplecza składowego 
ładunków płynnych w Bałtyckiej 
Bazie Masowej – etapy : 
I-budowa 3 naziemnych zbiorników 
II-budowa 2 stacji trafo w miejsce 
likwidowanej stacji T-142,  
III-budowa 3 naziemnych zbiorników  
IV-budowa wygrodzeń działowych, 
V-budowa podziemnego zbiornika, 
VI-budowa hali manipulacyjnej B-3  

Bałtycka Baza Masowa 
Sp. z o.o.  

KM 133, dz.8/1 
ul. Węglowa 
Nabrzeże 
Szwedzkie 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

290 RAA-I-
9111/7331/350/04/298/dz.8/1/HNB 
2005.07.27 

budowa rozlewni gazu płynnego 
o pojemności ok. 6100m³ ze sta-
nowiskami przeładunkowymi 
statków, cystern kolejowych i 
autocystern 

BALTICA Inc. Sp. z o.o.  KM 133, dz.8/1 
ul. Węglowa 
(Nabrzeże Śląskie) 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

291 RAA-II-9037/7331/620/04/980/WW/MP 
2005.07.27 

budowa układu drogowego, przy 
łącza wody i kan. deszczowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 5, dz.143/22; 
143/26; 143/27, ul. 
Chwaszczyńska 198 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter (obiekt liniowy)   

  

292  RAA-II-
3954/7331/199/05/1091/dz.576/2/GL 
2005.07.27 

budowa budynku usługowego z 
przeznaczeniem na myjnię sa-
mochodową z zapleczem techni-
cznym wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.576/2; 
333/2; 590/2; 591/2 
ul. Parkowa róg 
Leśnej 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Parkowej i leśnej wg zał. graf.;   
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elewa-
cji frontowej - nie określa się; ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.8m (max.2 kondyg-
nacje); ● geometria dachu : dach płaski 

  

293 RAA-II-5899/7331/293/05/1032/50/GZ 
2005.07.27 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 1 kondygnację 
(poddasze użytkowe),rozbudowa 
klatki schodowej  

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.123 
ul. Afrodyty 50 

● linia zabudowy i ● szer. el. front.-nie 
dotyczy; ● wskaźnik p.z.max.0,26;  
● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, wys. gł. ka-
lenicy(prostopadła do frontu dz.)ok.11m 

  

294 RAA-I-14660/7331/576/04/702/48/MZ 
2005.07.28 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego (podwyższenie poddasza 
nieużytkowego w celu uzyska-
nia normatywnej III-ej kondyg-
nacji mieszkalnej  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.375/127 
ul. Bosmańska 48 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; i  
           ● szer. elew. front. - nie dotyczy;  
● wys. jej górnej krawędzi (jak dla 
budynku 3-kondygnacyjnego);  
● geometria dachu : dach płaski 

  

295 RAA-I-14981/7331/582/04/504/15B/HNB 
2005.07.28 

budowa 2-kondygnacyjnej hali 
magazynowej (magazyn elem. 
meblowych) z cz. biurowo-
socjalną wraz z infrastrukturą  

LOKUM Interes Budowlany 
Jerzy Reczek,  
 

KM 23, dz.509/55; 
510/55 
ul. Hutnicza 15B 

● linia zabudowy 20m od ul. Hutniczej; 
● wskaźnik p.z. nie określa się z uwagi 
na lokalizację i charakter inwestycji;  
● szer. el. front. max.26m;  
● wys. jej górnej krawędzi do 8m; 
● geometria dachu : dach płaski 

  

296 RAA-II-
6572/7331/2235/03/434/dz.412/50 
2005.07.28 

budowa jednorodzinnego budyn-
ku mieszkalnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 65, dz.412/50 
ul. Zielna 10 

uwaga : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana 
w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie okre-
śla się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
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297 RAA-I-
6038/7331/214/05/1092/dz.165/28/EM 
2005.07.29 

budowa placu do składowania 
pustych kontenerów z niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

REF-CON SERVICE  
A.Ostrowski & J. Bierka Sp.J. 
 

KM 29, dz.16/28 
ul. Kwiatkowskiego 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

298 RAA-II-3461/7331/137/05/425/9/GZ 
2005.07.29 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzi-
nnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.732/28; 
22 
ul. Porzeczna  

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,32; 
● szer. elewacji front. - nie określa się; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do fr. dz.) ok.8m 

  

 

miesiąc : sierpień 2005 
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 

299 RAA-II-
1355/7331/160/05/903/17/WW/MP 
2005.08.01 

budowa ganku ze schodami 
zewnętrznymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.500/232 
ul. Radomska 17 

● linia zabudowy wg zał. graf.;● wskaź-
nik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front.- nie 
określa się; ● wys. górnej krawędzi do 
8m; ● geometria dachu : dach płaski 

  

300 RAA-II-
5224/7331/261/05/864/dz.616/38/KL 
2005.08.01 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego (układ bliźniaczy z dz. 
614/37) z częścią usługową (za-
kład fryzjerski), garażem wbu-
dowanym i infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.616/38; 
615/38; 574/140 
ul. Lotników 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,25; 
● szer. el. front.-nie określa się; 
● wys. górnej krawędzi do ok.10m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

301 RAA-II-4329/7331/219/05/953/53d/RS 
2005.08.02 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ku będącego w trakcie realizacji 
na 2-kondygnacyjny bud. produ-
kcyjno-usługowo-handlowo-ma-
gazynowy o pow. ok.2000m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK,dz.76/2 
86/2; 87/2; 88/2; 
89/2; 90/2 
ul. Rdestowa 53d 

na podstawie art.61 ust.2 ustawy nie 
określa się parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie  

  

302 RAA-II-5288/7331/269/05/1138/21,23/RS 
2005.08.02 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o wykusz 
okienny 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 Kolonia 
dz.111/8; 111/9 
ul. Owocowa 21,23 

● linia zabudowy istniejąca (dopuszcza-
lny wysięg wykusza 1,3m;  
● wskaźnik p.z.;● szer. el. front.;● wys. 
jej górnej krawędzi - nie dotyczy;  
● geometria dachu : wielospadowy, kąt 
nachylenia 30-45º 

  

303 RAA-I-3989/7331/152/05/576/6/AW 
2005.08.03 

nadbudowa części budynku mie-
szkalnego do wyrównania z cz. 
wyższą, zabudowa tarasu, zmia-
na konstrukcji dachu nad całym 
budynkiem  

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.32 
ul. Stoigniewa 6 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ● szer. el. front. ● wys. 
górnej krawędzi - nie analizowano (bez 
zmian);  ● geometria dachu : czterospa-
dowy, kąt nachylenia do 25º 

  

304 RAA-I-1796/7331/82/05/55/116A/LK 
2005.08.05 

budowa bezobsługowej automa-
tycznej stacji paliw (2 dystrybu-

Osoba fizyczna 
Kancelaria Prawnicza 

KM 28, dz.601/32; 
8; 336/5; 346/32; 

● linia zabudowy 30m od ul. Morskiej, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ● szer. el. 
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c.d. na str. 2 

tory, 3 zbiorniki podziemne, 
wiata 8x13m, bud. techniczny 
wraz z infrastrukturą 

Grzegorz Stempski,  348/32; 350/32; 
351/32; 352/32; 
354/31; 356/30; 
392/28; 410/32; 
411/32; 412/32; 
505/32    ul. Morska  

front.-nie określa się; 
● wys. górnej krawędzi do ok.4m;   
● geometria dachu : dach płaski 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

305 RAA-I-4986/7331/211/05/55/103/LK 
2005.08.05 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego 4-kondygnacyjnego 
z garażem podziemnym i infras-
trukturą (zmiana pozwolenia na 
budowę w zakresie załącznika 
graficznego)  

Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne  
TRÓJKA Sp. z o.o.,  

KM 49, dz.48; 
291/46; 293/47; 
454/47; 685/45; 
687/45; 689/51; 
701/46;  
ul. Morska 103 

● linia zabudowy;● wskaźnik p.z.●szer.  
el. front.- nie analizowano (bez zmian w 
stosunku do zatwierdzonego proj. bud.);  
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
ok.13m (4 kondygnacje);  
● geometria dachu : dach płaski 

  

306 RAA-I-5924/7331/04/253/36/12/JM 
2005.08.08 

nadbudowa pawilonu handlowe-
go o jedną kondygnację o funk-
cji biurowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, 
dz.1117/392 
ul. I Armii WP 12 

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

  

307 RAA-II-5279/7331/273/05/437/32/ES 
2005.08.08 

rozbudowa budynku mieszk.jed-
norodzinnego w poziomie parte-
ru w odległ. min.1,5m od grani-
cy dz.184, nadbudowa poddasza 
(od str. zaplecza), rozbiórka bud. 
gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.183 
ul. Kwiatowa 32 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
ok.8,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m 
● geometria dachu : kąt nachylenia ok. 
45º (od ul. Kwiatowej), ok.30º od strony 
zaplecza działki 

  

308 RAA-I-5526/7331/201/05/546/56/LK 
2005.08.10 

budowa (kontynuacja budowy w 
związku z utratą ważności poz-
wolenia na budowę) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.513/85; 
517/85; 522/86;  
481/85 
ul. Leszczynki 56 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. i 
● szer. elewacji front. - nie określa się 
(kontynuacja stanu istniejącego); ● wys. 
górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 
dachu : dwuspadowy (z lukarnami), kąt 
nachylenia 35º,wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu działki) ok.11,5m 

  

309 RAA-II-
3185/7331/121/05/965/dz.226/7/KL 
2005.08.10 

rozbiórka istniejących obiektów 
i budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z parkingiem 
podziemnym, dojściami, dojaz-
dami i infrastrukturą techn. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Panorama” Sp. z o.o. 
 

KM 23, dz.226/7; 
186/7; 185/7; 81/1; 
110/3;291; 333; 
334; 335 
ul. Lipowa 

● linia zabudowy 10 m od granicy dz. 
od strony ulicy; ● wskaźnik  p.z. 0,36; 
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok.14,5m;  
● geometria dachu : dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-40º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa lub prostopadła do 
frontu działki) do 17,5m 

  

310 RAA-II-2265/7331/126/05/689/dz.337/28, 
338/28, 339/28, 340/28, 341/28/WW/MP 
2005.08.10 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych (do 
4 lokali w każdym segmencie) z 
tow. usługami sportu i rekreacji 
oraz infrastrukturą 

Studio Architektoniczne 
„Kwadrat” Sp. z o.o. 
 

KM 4 WK  
dz.337/28; 338/28; 
339/28; 340/28; 
341/28; 36/1; 55/1; 
196; 274/22     
ul.Wzg. Bernadowo 

● linia zabudowy 6m od ul. Os. Berna-
dowo i 30 m od granicy z TPK;  
● wskaźnik  p.z. 0,28;  
● szer. elewacji frontowej do 55m  
(1 segment do 16m);  
● wys. jej górnej krawędzi ok.6m  

  



 43

● geometria dachu : kąt nachylenia 18-
25º, wys. gł. kalenicy (równoległa lub 
prostopadła do frontu działki) do 13,5m 

311 RAA-II-3930/7331/192/05/837/7/WGN 
2005.08.10 

rozbudowa i podwyższenie stry-
chu budynku mieszkalnego ze 
zmianą sposobu jego użytkowa-
nia na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.640/113 
ul. Olchowa 7 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.; ● szer. elew. front.- nie 
analizowano (bez zmian); ● wys. górnej 
krawędzi jak w bud. przy ul.Olchowej 5 
● geometria dachu : dach płaski 

  

312 RAA-II-4247/7331/214/05/904/6/KL 
2005.08.10 

budowa ziemnego zbiornika wo-
dnego do celów rekreacyjno-re-
tencyjnych w miejscu  szklarni 
przewidzianej do rozbiórki 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.476/43 
ul. Łęczycka 6 

nie analizowano parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie z uwagi na charak-
ter zamierzenia  

  

313 RAA-II-4304/7331/241/05/870/6/GL 
2005.08.10 

rozbiórka istn. zabudowy i bu-
dowa budynku mieszk. jednoro-
dzinnego z garażem i infrastruk-
turą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.523/153; 
138  
ul. Rybnicka 6 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. max.0,36; ● szer. elew. 
front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi do 8m; ● geometria dachu: płaski 

  

314 RAA-II-6078/7331/307/05/1034/35A/GZ 
2005.08.10 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI, dz.5/24; 
5/22 
ul. Łanowa 35A 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,12; ● szer. elewacji front. max. 
12m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;   
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º,wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu działki) ok.9m 

  

315 RAA-II-
4353/7331/218/05/953/dz.126/2/AS 
2005.08.11 

rozbudowa będącego w budowie 
zespołu pawilonów usług rzemio 
sła (zabudowa parterowa) 

Targowisko Hurtowe w 
Gdyni Sp. z o.o. 
 

KM 12 Kolonia 
dz.126/2; 127/1 
ul. Rdestowa  

● linia zabudowy 35m od krawędzi jez-
dni ul. Rdestowej, wg zał. graf.;● wska-
źnik p.z.- nie określa się; ● szer. elew. 
front. zmienna 12-20m; ● wys. jej gór-
nej krawędzi jak istn. (1 kondygnacja);   
● geometria dachu : dachy płaskie 

  

316 RAA-II-4270/7331/244/05/908/69/AS 
2005.08.11 

rozbiórka szklarni ogrodniczej i 
budowa budynku gospodarczego 
(funkcja uzupełniająca dla bud. 
mieszk. na sąsiedniej działce) 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.380/73 
ul. Kaliska 69a 

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Łe-
czyckiej, 7m od granicy z ul. Kaliską;  
● wskaźnik p.z. 0,29;● szer. elew. front. 
do 8m;●wys. górnej krawędzi do ok.5m   
● geometria dachu : dach płaski 

  

317 RAA-II-3798/7331/177/05/693/35/AS 
2005.08.12 

budowa stacji paliw płynnych  
przy hipermarkecie TESCO (3 
kioski płatnicze, 2 zbiorniki po-
dziemne na paliwa płynne, zbio-
rnik gazu 

TESCO POLSKA Sp. z o.o. 
 

KM26, dz.16/6; 
72/5; 147/5;    ul. 
Nowowiczlińska 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● pozostałe parametry; wskaźnik p.z.; 
szer. el. front.; wys. górnej krawędzi;  
geometria dachu – pominięto z uwagi 
na uzup. charakter inwestycji  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 
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318 RAA-II-
3775/7331/179/05/820/dz.871/36/WGN 
2005.08.12 

budowa kiosku handlowego ty-
pu RUCH o pow. zabudowy ok. 
6m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.871/36 
Al. Zwycięstwa 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. i ● szer. elew. front.-nie okreś-
la się ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: płaski lub łukowy 

  

319 RAA-II-6507/7331/322/05/319/5/ES 
2005.08.12 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 2-kondygnacy-
jną część mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.21/12 
ul. Okrętowa 5 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. 0,19;● szer. elew. front. 
12m; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

320 RAA-II-3351/7331/139/05/80/1/KR 
2005.08.16 

rozbudowa hotelu o część parte-
rową - zaplecze kuchenne i soc-
jalne oraz wejście dla wycieczek 
autokarowych (schody i tunel) 

„Pol-Levant”  
Linie Żeglugowe Sp. z o.o. 
 

KM 60, dz.952/135; 
1461/137; 1478/136 
1479/165 Al. Marsz 
Piłsudskiego 1 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.- nie 
analizowano; ● szer. elew. front.;● wys. 
jej górnej krawędzi - bez zmian;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

321 RAA-II-4434/7331/232/05/874/63/AS 
2005.08.16 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 2-kondygnacy-
jną część od strony zach. na gra-
nicy z dz.371/182 (drogową)  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.372/182 
ul. Architektów 63 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,25;  
● szer. elew. front. do 18m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

322 RAA-II-4734/7331/255/05/1084/31/GL 
2005.08.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przylegają-
cym garażem i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia, dz. 
79/46; 79/18; 75/6; 
79/39 
ul. Pokrzywowa 31 

● linia zabudowy 8m od granicy z ulicą;                   
● wskaźnik p.z. max.0,14; ● szer. elew. 
front. 14m ± 20 %;● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub 
wielospadowy, kąt nachylenia 40-45º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
działki) max.9m 

  

323 RAA-II-3054/7331/256/04/76/10/KR 
2005.08.16 

budowa trzykondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytkowe) bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z garażem wolnostojącym i in-
frastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.156 
ul. Prusa 10 

● linia zabudowy 15m od krawędzi ul. 
Prusa;                   ● wskaźnik p.z. 0,33;  
● szer. elewacji frontowej 10m ± 20 %; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do ulicy) ok.10m 

 decyzja wy-
dana w wyni 
ku ponowne 
go rozpatrze 
nia sprawy 

324 RAA-II-5782/7331/275/05/876/21c/RS 
2005.08.18 

rozbiórka istn.zabudowy i budo-
wa budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego (parter + poddasze 
użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.350/123; 
457/124 
ul. Oficerska 19a i 
21c  

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik  p.z. max.0,22; ● szer. elew. 
front. dostosować do wym. działki;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 20-30º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do ulicy) max.10m 

  

325 RAA-II-2828/7331/115/05/98/12/ES 
2005.08.24 

nadbudowa garażu w budynku 
mieszk. jednorodzinnym o 1 ko-
ndygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, 
dz.1121/315 
ul. Wincentego Pola 
12 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z; 
    ● szerokość i ● wysokość elew. front.  
- nie analizowano (nadbudowa);   
● geometria dachu : dach płaski 

  

326 RAA-II-
12998/7331/13/05/986/dz.95/21/WW/MP 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami  

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK, 
dz.95/21 

● linia zabudowy wg zał. graf., 30m od 
rzeki Kaczej; 
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2005.08.25 i infrastrukturą techn. ul. Z. Nałkowskiej 
42 

● wskaźnik p.z. do 0,18;  
● szer. elewacji front. ok.9m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.6m;   
● geometria dachu : dach płaski 

327 RAA-I-88/7331/117/05/600/50A/LK 
2005.08.26 

rozbudowa bud. węzła cieplnego 
o pom. socjalno-biurowe, zm. 
sposobu użytk. cz. pom.  techn. 
na funkcję rekreacyjną (sale do 
ćwiczeń i gier, sauna, szatnie) 

OPEC Sp. z o.o. 
 

KM 23, dz.346/38 
ul. Chylońska 50A 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. 
front. bez zmian; ● wys. jej górnej kra-
wędzi jak w części niższej budynku;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

328 RAA-I-6040/7331/209/05/640/32A/AW 
2005.08.26 

przebudowa piętra bud. mieszk. 
i zm. spos. użytkowania cz. pod-
dasza nieużytkowego w celu po-
większenia lok. mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.595/52 
ul. Zbożowa 32A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

329 RAA-II-3955/7331/189/05/872/268/AS 
2005.08.26 

rozbiórka bud. gospodarczego i 
fundamentów, budowa 1-kondy-
gnacyjnego magazynu dla istn. 
salonu motocyklowego o pow. 
ok.200m2 

SSP Autoryzowany Dealer 
YAMAHA Sp. z o.o. 

KM 3 WK 
dz.70; 174 
ul. Wielkopolska 
268 

● linia zabudowy - nie określa się; 
● wskaźnik p.z. do 0,29; 
● szer. elewacji frontowej do 20m;  
● wys. jej górnej krawędzi do ok.5m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

330 RAA-II-
5217/7331/268/05/1031/13/dz.82/1/GZ 
2005.08.26 

rozbiórka budynku mieszk. i bu-
dowa jednorodzinnego budynku 
mieszk. (2-kondygnacje: parter i 
poddasze użytk.)w układzie bliź-
niaczym - zabudowa zagrodowa   

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI,  
dz.82/1; 87 
ul. Sucha 13 

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

  

331 RAA-II-7382/7331/366/05/311/34/ES 
2005.08.26 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na pomieszczenia 
biurowe dla potrzeb szkoły 

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Wacława Sierpińskiego  

KM 59, dz.421.209 
ul. Kopernika 34 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

332 RAA-II-
3785/7331/210/05/693/dz.37/3/WW/MP 
2005.08.30 

ustawienie pawilonu biurowego, 
przenośnego o pow. ok.,20m2, 
niezwiązanego trwale z gruntem 

Osoba fizyczna 
 

KM 25 WK 
dz.37/3 u zbiegu ul.: 
Nowowiczlińskiej i 
Chwaszczyńskiej 

● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z. - nie 
określa się; ● szer. elew. front. do 5m;  
● wys. jej górnej krawędzi do 4m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

333 RAA-II-
6555/7331/325/05/314/14/dz.57/15/GZ 
2005.08.30 

nadbudowa 1-kond. cz. budynku 
mieszk.o 1 kondygnację mieszk. 
zm. konstrukcji dachu, budowa 
przeszklonej oranżerii (istn. fun-
ndamenty), przebudowa garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.57/15 
ul. Skośna 14 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano  
● wys. jej górnej krawędzi - przedłuże-
nie krawędzi części istniejącej;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

334 RAA-II-
7112/7331/346/05/1220/dz.157/GL 
2005.08.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o dwóch kon-
dygnacjach nadziemnych wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia, dz. 
154; 157; 160/1; ul. 
K.Pomianowskiego 

● linia zabudowy 8m od granicy;  
● wskaźnik p.z. max.0,15; ● szer. elew. 
front. 12m ± 20 %; ● wys. jej górnej 
krawędzi max.4m; ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia 40-45º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) max.8,5m 
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miesiąc : wrzesień 2005 
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 

335 RAA-II-1180/7331/55/05/895/ciąg pieszo-
jezdny/KL 
2005.09.01 

budowa ciągu pieszojezdnego z 
oświetleniem w ramach przebu-
dowy ul. Bernadowskiej 

Dolina Bernadowska  
Sp. z o.o.  
 

KM 6L, dz.237/4  
ul. Bernadowska 

nie analizowano parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie z uwagi na charak-
ter zamierzenia  

  

336 RAA-I-
5764/7331/200/05/504/dz.123/1/ASS 
2005.09.02 

budowa 4-kondygnacyjnego bu-
dynku biurowego z parkingiem i 
infrastrukturą techniczną 

BAUHAUS Sp. z o.o. 
 

KM 29, dz.123/1 
ul. Hutnicza 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni ul. Hutniczej; ● wskaźnik p.z. - nie 
określa się; ● szer. el. front.-nie określa 
się (kształt i wielkość dz.); ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.16m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

337 RAA-II-
4437/7331/235/05/75/126/garaż/KR 
2005.09.06 

budowa drugiego poziomu par- 
kingu nad istniejącym parkin-
giem 

Spółdz. Kasa Oszczędnościo-
wo-Kredytowa SKOK im. 
Franciszka Stefczyka,  

KM 75, dz.742/5; 
829/5; 830/5; 831/5; 
832/5; 833/3; 834/3; 
ul. Legionów 126  

● linia zabudowy min.6m od krawędzi 
jezdni;      ● wskaźnik p.z.; ● szer. elew.  
front.; ● wys. jej górnej krawędzi; i   
● geometria dachu - nie dotyczy 

  

338 RAA-I-9289/7331/376/04/628/8A/LK 
2005.09.09 

przebudowa stacji bazowej tel. 
cyfrowej sieci ERA na budynku 
kościoła 

POLSKA TELEFONIA 
CYFROWA Sp. z o.o.  
w Warszawie reprezentowana 
przez ATEM-POLSKA Sp. z 
o.o.  

KM 20, dz.414/23 
ul. Chabrowa 8A 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie dotyczy 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska  

  

339 RAA-I-399/7331/30/05/283/dz.12/1/HNB 
2005.09.09 

budowa terminalu przeładunko-
wo-składowego tlenku glinu na 
Nabrzeżu Holenderskim w Por-
cie Gdynia 

Morski Terminal Masowy 
Gdynia Sp. z o.o. 
 

KM 131, dz.12/1 
ul. Francuska 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.● szer. el. front. i ● wys. 
jej górnej krawędzi  - nie określa się; 
         ● geometria dachu : dach płaski 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

340 RAA-I-13316/7331/523/04/38/8/TS 
2005.09.12 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego w cz. podziemnej z 
przeznaczeniem na garaż i pom. 
magazyn.-gospodarcze, budowa 
wjazdu od strony ul. Necla 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.489/314; 
967/316               ul. 
Sieroszewskiego 8 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

341 RAA-I-4540/7331/163/05/20/110-112/TS 
2005.09.12 

zm. sposobu użytkowania częś-
ci lokalu użytkowego (sklep z 
odzieżą) na salon internetowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.1459 
ul. Świętojańska 
110-112 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

342 RAA-II-
11500/7331/778/04/869/18/WW/MP 
2005.09.13 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
i podziałem działki na dwie 

Urszula Bednarczyk-
Grabowska P.P.H. „UR-POL”  
 

KM 76, dz.166 
ul. Chorzowska 18 

● linia zabudowy obligatoryjna wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. 
elew. front. - nie określa się (bliźniaczy 
charakter zabudowy); ● wys. jej górnej 
krawędzi jak w budynku sąsiednim;   
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● geometria dachu: płaski 
343 RAA-II-5569/7331/277/05/923/34/RS 

2005.09.15 
rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego z infrastrukturą w 
zabudowie bliźniaczej na grani-
cy z dz.129/2     

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.131/2; 
178/2 
ul. Orańska 34 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,27;  
● szer. elewacji front. do 10m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi do ok.6m;   
● geometria dachu : dach płaski 

  

344 RAA-II-
6947/7331/338/05/976/dz.48/3/RS 
2005.09.15 

budowa kanalizacji teletechnicz-
nej dla obsługi zespołu zabudo-
wy mieszkaniowej 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
Panorama Sp. z o.o.  
 

KM 25 WK 
dz.48/3 
ul. Tuwima 

nie analizowano parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie z uwagi na charak-
ter zamierzenia  

  

345 RAA-II-8392/7331/403/05/1114/1A/GZ 
2005.09.15 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego na gabinet 
lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI, 
dz.422/62 
ul. W.Kańskiego 1A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

346 RAA-I-13354/7331/526/04/500/2/HNB 
2005.09.16 

przebudowa (z rozbudową i nad-
budową o jedną kondygnację) 
budynku mieszkalno-usługowe-
go (kawiarnia) 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 PG 
dz.355; 356/3 
ul. Złota 2 

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z. 0,35; ● szer. elewacji frontowej 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
8m;             ● geometria dachu : płaski 

  

347 RAA-I-
816/7331/50/05/1079/dz.1199/4/HNB 
2005.09.16 

rozbudowa tymczasowego pawi- 
lonu usługowego (sprzedaż wa-
rzyw i owoców) 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej,  
 

KM 31, dz.1199/4 
ul. Podgórska 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. - nie określa się;  
● szer. elewacji front. max.8m;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: płaski 

  

348 RAA-I-4101/7331/160/05/520/14A/LK 
2005.09.16 

nadbudowa budynku mieszkalno 
usługowego poprzez zwiększe-
nie wys. poddasza nieużytkowe-
go w celu uzyskania dodatkowe-
go lok. mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.254 
ul. Kartuska 14A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
● szer. elewacji frontowej - bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy 
ul. Kartuskiej 14 (układ zblokowany);             
● geometria dachu : płaski 

  

349 RAA-I-
4614/7331/166/05/290/dz.75/2/MZ 
2005.09.16 

budowa samoobsługowej myjni 
samochodowej (4 stanowiska, 
kontener socjalny, kontener z 
technologią mycia,2 stanowiska 
do odkurzania) z przyłączami 

„Windwest Żarnowiec”  
Sp. z o.o.  
 

KM 112, dz.75/2 
ul. J.Wiśniewskiego 

● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
ok.4m; ● geometria dachu: płaski; ● nie 
określa się innych parametrów zawar-
tych w ustawie - nie dotyczy 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska  

  

350 RAA-I-5151/7331/185/05/13/schody/MZ 
2005.09.16 

budowa schodów terenowych 
(lekka konstrukcja stalowa – w 
obszarze portu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 112, dz.57 
KM 51, dz.574/1 ul. 
J.Wiśniewskiego 13 

nie analizowano parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie z uwagi na charak-
ter zamierzenia  

  

351 RAA-I-6010/7331/207/05/504/3/HNB 
2005.09.16 

rozbiórka istniejącej portierni i 
rozbudowa budynku biurowego 
B1 o część parterową o funkcji 
portierni 

RADMOR S.A. 
 

KM 29, dz.43/41 
ul. Hutnicza 3 

● linia zabudowy 20m od linii rozgrani-
czających ul. Hutniczej;  
● wskaźnik p.z. - nie określa się;    
● szer. elewacji front. do 10m;       
● wys. jej górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu : płaski 

  

352 RAA-I-7911/7331/286/05/55/43/LK 
2005.09.16 

zm.spos. użytk. pralni i cz. kory-
tarza na V p. bud. mieszk.-usług. 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.311/55; 
312/55 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
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wielorodzinnego na pom. miesz-
kalne (powiększenie lokalu) 

ul. Morska 43-47 nych w ustawie 

353 RAA-II-5166/7331/1299/03/1084/16/KL 
2005.09.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, 
dz.79/36 
ul. Pokrzywowa 16 

uwaga : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana 
w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie okre-
śla się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

354 RAA-II-5735/7331/284/05/986/46/KL 
2005.09.16 

wykonanie wjazdu na teren dzia-
łki przez budowę konstrukcji 
opartej na murach oporowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK, 
dz.149/22 
ul. Nałkowskiej 46 

nie analizowano parametrów zabudowy 
zawartych w ustawie z uwagi na charak-
ter zamierzenia  

  

355 RAA-I-3098/7331/111/05/504/4/HNB 
2005.09.19 

zm. sposobu użytkowania pom. 
gospodarczego na potrzeby kot-
łowni opalanej brykietem troci-
nowym lub słomianym w budy-
nku przy ul. Hutniczej 4 

Przedsiębiorstwo Budowy 
Urządzeń Chłodniczych S.A. 
 

KM 29, dz.198; 496 
ul. Hutnicza 4 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

356 RAA-II-6794/7331/330/05/1094/9A/GZ 
2005.09.19 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.462/3 
ul. Okrężna 9A 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ciągu pieszo-jezdnego wg zał. 
graf.; ● wskaźnik  p.z. do 0,25; ● szer. 
elew. front. max.15m; ● wys. jej górnej 
krawędzi ok.4 m ; ● geometria dachu : 
wielospadowy, wys. gł. kalenicy ok.9m 
(jak w budynku przy ul. Okrężnej 11A) 

  

357 RAA-II-8026/7331/3821/05/311/57/GZ 
2005.09.19 

rozbudowa i nadbudowa o jedną 
kondygnację budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.87; 
212/88 
ul. Kopernika 57 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. do 0,29; ● szer. elew. 
front. max.11m; ● wys. górnej krawędzi 
w zależności od geometrii dachu : ok.10 
m (3 kondygnacje - płaski) lub ok.8m (2 
kondygnacje + poddasze - spadzisty);  
● geometria dachu : płaski lub dwuspa-
dowy (jak w budynku przy ul. Koperni-
ka 59, wys. gł. kalenicy  ok.11m) 

  

358 RAA-II-6135/7331/321/05/915/17/GL 
2005.09.20 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zab. szerego-
wej z garażem i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.360/2; 
414/2 
ul. Lidzka 17 

● linia zabudowy wg zał. graf.;● wskaź-
nik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. nie 
określa się; ● wys. górnej krawędzi do 
11,6m ; ● geometria dachu : dwuspado-
wy, kąt nachylenia 15°, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) do 12,5m 

  

359 RAA-I-2200/7331/196/05/625/41/LK 
2005.09.22 

rozbiórka istn. zabudowy (sub-
standard mieszk. i gospodarczy), 
budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego (parter + poddasze 
użytkowe) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.13; 29; 
353/30; 487/30; 
743/30 
ul. Żwirowa 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. do 0,24; ● szer. elew. 
front. ok.12m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4 m ; ● geometria dachu : wielospa-
dowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m 

  

360 RAA-II-
4784/7331/256/05/1084/cz.dz.75/44/GL 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastruktu-

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.75/44; 79/38 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. max.0,22 (dla cz. wy-
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2005.09.21 rą techniczną ul. Pokrzywowa dzielonej działki); ● szer. elew. front. 
12,5 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4 m; ● geometria dachu : dwu- lub 
wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do kaleni-
cy budynku na  dz.79/31) max.9m 

361 RAA-II-6009/7331/317/05/872/70-72/GL 
2005.09.22 

rozbiórka części zabudowy oraz 
remont i rozbudowa zakładu wy-
miany sprzętu gaśniczego o 
część serwisową, magazynową i 
biurową z infrastrukturą techn. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Techniczne SUPON S.A. 
 

KM 79, dz.347/98 
między ul. Wielko-
polską 70-72 a ul. 
Małopolską ; 
82; 346/98; 524/45 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. max.0,29;  
● szerokość  elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi max.7m (do 
2 kondygnacji nadziemnych);  
● geometria dachu : płaski 

  

362 RAA-II-
12692/04/7331/49/05980/169/WW/MP 
2005.09.23 

budowa kabiny lakierniczej 
dwukomorowej 

Przedsiębiorstwo  
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o.  

KM 3 Chwaszczyno 
dz.165/24, ul. 
Chwaszczyńska 169 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. i 
● szer. el. front. – nie analizowano 
        ● wys. jej górnej krawędzi  ok.7m; 
        ● geometria dachu : dach płaski 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

363 RAA-I-
4094/7331/161/05/628/dz.292/3/LK 
2005.09.27 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 5-kondygnacy-
jnego z garażem wielostanowis-
kowym, parkingiem i infrastruk-
turą techniczną 

SEMEKO Sp. z o.o. 
 

KM 10, dz.291/3; 
292/3-ul. Chabrowa 
106/4; 108/3; 110/3; 
280/3;282/3; 283/3 
pas drogowy ulicy 

● linia zabudowy 6m od płd. granicy 
dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. do 
0,29; ● szer. elew. front. ok.35m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.16,5m ;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.19,5m 

  

364 RAA-I-276/7331/29/05/296/dz.12/1/HNB 
2005.09.28 

rozbudowa placów składowych 
odpadów metal. o ok.4000m2 w 
Porcie Gdynia, budowa dod. 
toru kolejowego dług.185m 

KUUSAKOSKI Sp. z o.o. 
 

KM 131, dz.12/1 
KM 132, dz.18/2 
ul. Polska/róg 
Chrzanowskiego 

● na podstawie art.61 ust.3 nie określa 
się parametrów zawartych w ustawie  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki uzgodniono 
z organami ochrony środowiska  

  

365 RAA-I-4632/7331/174/05/55/299B/LK 
2005.09.28 

przebudowa i zm. spos. użytko-
wania lok.mieszk. w bud. jedno-
rodzinnym na użytkowy-bilard 
klub-bar 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.753/39; 
858/39 
ul. Morska 299B 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

366 RAA-II-
5251/7331/263/05/822/dz.98/17/WGN 
2005.09.28 

budowa tymczasowego obiektu 
gastronomicznego z infrastruk-
turą (na okres dzierżawy terenu) 

„EKODOM” Sp. z o.o. 
Ryszard Chmielewski 
 

KM 83, dz.98/17; 
96/16 (część); 99/17 
100/17; 107/3 
Al. Zwycięstwa 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Spółdzielczej wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. ok.0,05;  
● szer. elew. front. ok.17m ± 20%; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.4-5m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia do 45°, gł. kaleni-
ca równoległa do ul. Spółdzielczej 
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367 RAA-I-3172/7331/124/05/701/187/EM 
2005.09.29 

zm. spos. użytk. części pomiesz-
czeń piwnic budynku mieszkal- 
nego wielorodzinnego na biura 

Administracja Budynków Ko-
munalnych nr 3 
 

KM 40, dz.85/31 
ul. Płka Dąbka 187 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

368 RAA-II-10097/7331/466/05/1037/1/GZ 
2005.09.29 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na ga-
binet weterynaryjny 

Osoba fizyczna 
 

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

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

 

miesiąc : październik 2005 
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 

369 
 

RAA-II-3516/7331/150/05/966/dz.73/13; 
dz.238/10/GL 
2005.10.04 

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

CADENA S.A.  
 

KM 11 WK 
dz.73/13; 238/10; 
82/23; 119/14; 
127/23; 130/23 
ul. Myśliwska 

● linia zabudowy 6m od granicy z ulicą 
wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. max.0,31 
● szer. el. front. nie określa się; ● wys. 
górnej krawędzi do 19,5m (5,5 kondyg-
nacji); ● geometria dachu: dach płaski  

  

370 RAA-II-7139/7331/341/05/417/7/GZ 
2005.10.04 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzi-
nnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.241; 247 
ul. Krótka 7 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. 0,31; ● szer. elew. 
front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.6m ; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m 

  

371 RAA-II-
6859/7331/342/05/1169/dz.135/KR 
2005.10.04 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WI, dz.135 
ul. Kormorana 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul.,wg zał.graf.;● wskaźnik p.z. 
0,19;● szer. el. front.15m ± 20%;● wys. 
górnej krawędzi ok.5m ;● geometria da-
chu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, 
gł. kalenica równoległa do frontu dz. 

  

372 RAA-II-6864/7331/332/05/05/87/58A/GZ 
2005.10.05 

podwyższenie ścian poddasza  
nieużytkowego budynku mieszk. 
w celu uzyskania kondygnacji 
mieszk. i nadbudowa budynku o 
1 kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.330/76 
ul. Tetmajera 58A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik  p.z. oraz 
● szer. el. front. nie analizowano;● wys. 
górnej krawędzi el. front.- przedłużenie 
krawędzi budynków przy ul. Tetmajera 
56 i 60; ● geometria dachu: dach płaski  

  

373 RAA-I-6858/7331/203/05/55/314/AW 
2005.10.06 

rozbudowa salonu samochodo-
wego o myjnię z ciągiem komu-
nikacyjnym o łącznej pow. ok. 
180m2) 

KULIKOWSKI Sp. z o.o. 
 

KM 01, dz.140/11 
ul. Morska 314 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. 0,29; ● szer. el. front. 
nie określa się (bez zmian);  
● geometria dachu: dach płaski  

  

374 RAA-II-
10652/7331/598/04/872/62/WW/MP 
2005.10.06 

budowa budynku mieszkalnego 
w zabudowie bliźniaczej z usłu-
gami nieuciążliwymi i infrastru-
kturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.339/113 
338/113; 387/45 
ul. Wielkopolska 62 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. 0,30; ● szer. elew. front. ok. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
9,5m; ● geometria dachu: dach płaski  

  

375 RAA-II-4647/7331/245/05/893/33/RS budowa budynku mieszkalnego Osoba fizyczna KM 79, dz.103; 82 ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;    
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2005.10.06 jednorodzinnego wolnostojące-
go z infrastrukturą techniczną 

 ul. Małopolska 33 ● wskaźnik  p.z. 0,26; ● szer. elewacji 
front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m ; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m 

376 RAA-II-8462/7331/401/05/442/4/ES 
2005.10.06 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego  
(parter + poddasze użytkowe) z 
garażem 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.654/15 
ul. Żywiczna 4 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik  p.z. 0,24; ● szer. elew. front. 11m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak przy 
ul. Żywicznej 2 i 3; ● geometria dachu: 
wielospadowy, nachylenie 30 lub 45°, 
gł. kalenica równoległa do frontu dz. 

  

377 RAA-II-9601/7331/443/05/86/7-9/GZ 
2005.10.06 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną  

POLSKIE PIERZE I PUCH 
Sp. z o.o.  
 

KM 60,               dz. 
1023/446; 1566/445 
1567/445; 455; 
680/455; 1143/453 
ul. Ujejskiego 7-9 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. 0,39; ● szer. elew. front.15m± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m 
(jak w budynku przy ul. Grottgera 10;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

378 RAA-I-5494/7331/197/05/17/57/JM 
2005.10.07 

1-kondygnacyjna rozbudowa bu-
dynku mieszk.-usług. o funkcję 
usługową, rozbudowa garażu i 
zmiana sposobu użytkowania 
piwnic na cele usługowe  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.529/104; 
541/75;  
ul. Władysława IV 
57 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. max.0,80; ● szer. elew. 
front. jak szer. frontu działek - ok.20m;  
● wys. górnej krawędzi ok.5m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

379 RAA-I-7571/7331/270/05/648/13/ASS 
2005.10.10 

rozbiórka pawilonu handlowo-
usług. i budowa obiektu z przez-
naczeniem na ekspozycję samo-
chodów i pom.biurowe na antre-
soli z łącznikiem z istn. salonem 
i stacją obsługi Forda w poz. Ip.    

EURO-CAR Sp. z o.o. 
Ford Autoryzowany Dealer 
 

KM 9, dz.493/48; 
660; ul. Owsiana 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. 1,0 dla dz.493/48; 
● szer. elewacji front. ok.14m (parter), 
ok.21m (piętro);  
● wys. górnej krawędzi do 10m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

380 RAA-II-5570/7331/283/05/860/23/GL 
2005.10.10 

rozbiórka bud. gospodarczego i 
budowa budynku gospodarczego 
nie połączonego trwale z grun-
tem przy granicy z dz.84 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.83 
Plac Górnośląski 23 

● linia zabudowy od ul.Głogowskiej wg 
zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. 0,49; ● szer. 
elew. front. 4m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 3,5m; ● dach płaski  

  

381 RAA-II-5936/7331/292/05/894/29/RS 
2005.10.10 

1. rozbudowa istniejącego budy-
nku mieszkalnego w celu uzys-
kania budynku wielorodzinnego; 
2. budowa 3-kondygnacyjnego, 
wielorodzinnego bud. mieszkal-
nego w zabudowie bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.203; 209 
ul. Kurpiowska 29 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik  p.z. 0,28; ● szer. elew. front. 10m 
(bud. proj.); ● wys. jej górnej krawędzi:  
ok. 8m (bud. proj.), ok.5m (rozbudowa)  
● geometria dachu: płaski (bud. proj.); 
dwuspadowy, kąt nachylenia 30º, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.8m (bud. proj.) 

  

382 RAA-II-5751/7331/297/05/889/37/AS 
2005.10.11 

budowa 2 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej (III kondygnacje) z 
garażami i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, 
dz.123/21 
ul. Techniczna 37 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. ok.0,23; ● szer. elew. 
front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.11m; ● geometria dachu :  płask 
i 
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383 RAA-I-14716/7331/143/05/55/105/LK 
2005.10.14 

przebudowa i zm. sposobu użyt-
kowania lok. mieszk. na użytko-
wy w bud. mieszk.-usługowym  

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.390/43; 
391/43 
ul. Morska 105 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

384 RAA-I-1358/7331/182/05/610/26/LK 
2005.10.14 

rozbiórka substandardowej par-
terowej zabudowy, budowa bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej (parter 
i poddasze użytk.) z garażami 
wbudowanymi i infrastrukturą   

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.675/37; 
676/37-ul. Jałowco-
wa 26; 486/37; 
488/37; 629/42; 
679/37; 693/40; 
700/41-pas ul.Chab-
rowej i Jałowcowej 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. ok.0,30; ● szer. elew. front. 
ok.17m (2 segmenty); ● wys. górnej 
krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.9m 

  

385 RAA-I-7476/7331/267/05/555/137/AW 
2005.10.14 

1.budowa budynku mieszk. jed-
norodzinnego 2-kondygnacyjne-
go z garażem i infrastrukturą 
2. rozbiórka istn. budynku 
mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.468/78 
ul. Dembińskiego 
137 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni proj., wg zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. 
0,25; ● szer. elew. front. ok.10m;● wys. 
górnej krawędzi do 7m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 
ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) do 10m 

  

386 RAA-II-5832/7331/336/05/989/8/GL 
2005.10.17 

zmiana sposobu użytkowania cz. 
magazynowej na I piętrze budy-
nku usługowego na funkcję 
mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 13 WK, dz. 
260/53; 488/50; 
489/50 
ul. G. Zapolskiej 8 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

387 RAA-II-7378/7331/358/05/953/150/KL 
2005.10.17 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 
mieszk.-usług. (garaż nr 02) na 
lok. usługowy i przyłączenia go 
do istniejącego lok. usługowego  

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK, dz.198 
ul. Rdestowa 150 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

388 RAA-II-7028/7331/280/05/1039/korty/KR 
2005.10.18 

budowa jednokondygnacyjnego 
zaplecza socjalno-magazynowe-
go (szatnie, toalety, mag. sprzętu 
sport) o pow. ok.60m2 w rejonie 
istniejących kortów tenisowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.275/2 oraz częśc. 
141/2 
ul. Amona/Jowisza 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elewacji front.-nie określa się;    
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-
metria dachu : dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.45° albo 20°, gł. 
kalenica równoległa do ul. Amona 

  

389 RAA-II-8922/7331/411/05/1031/dz.81/GZ 
2005.10.19 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 
mieszk. jednorodzinnego z gara-
żem i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.81 
ul. Sucha 13 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Suchej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. 0,18;  
● szer. elewacji front. 13,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do płn. granicy dz.) ok.8m 

  

390 RAA-II-9022/7331/416/05/87/58B/GZ 
2005.10.19 

podwyższenie ścian poddasza 
nieużytkowego budynku mieszk. 
w celu uzyskania kondygnacji 
mieszk. i nadbudowa budynku o 
1 kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.329/76 
ul. Tetmajera 58B 

● linia zabudowy; ● wskaźnik  p.z. oraz 
● szer. el. front. nie analizowano;● wys. 
górnej krawędzi el. front.- przedłużenie 
krawędzi budynków przy ul. Tetmajera 
56 i 60; ● geometria dachu: dach płaski  
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391 RAA-II-9883/7331/450/05/310/15/GZ 
2005.10.19 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego poprzez podniesienie 
ścian poddasza w celu uzyskania 
kondygnacji mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.113 
ul. Senatorska 15 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. el.front.-nie analizowano;● wys. 
górnej krawędzi jak  bud. przy ul. Sena-
torskiej 7-9; ● geometria dachu : płaski 

  

392 RAA-II-9884/7331/451/05/310/17/GZ 
2005.10.19 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego poprzez podniesienie 
ścian poddasza nieużytkowego 
w celu uzyskania kondygnacji 
mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.112 
ul. Senatorska 17 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elewacji front.-nie analizowano 
(nadbudowa);    ● wys. górnej krawędzi 
jak w bud. przy ul. Senatorskiej 7-9;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

393 RAA-II-8111/7331/385/05/304/19/KR 
2005.10.20 

nadbudowa istn. budynku miesz-
kalnego o 1 kondygnację (do 3 
kond.), rozbudowa o cz. mieszk. 
(4 lok. mieszk.) z garażami wbu-
dowanymi i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91; 
931/91 
ul. Hallera 19 i 19A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian;  
● wskaźnik p.z. 0,28;  
● wys. górnej krawędzi ok.10m;  
● geometria dachu : dach płaski 

  

394 RAA-II-8112/7331/386/05/304/19A/KR 
2005.10.20 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. wielorodzinnego 
(4 lok. mieszk.) z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-
nie określa się (dz. nie przylega do dro-
gi); ● wskaźnik p.z. 0,28; ● wys. górnej 
krawędzi ok.10m; ● dach płaski 

  

395 RAA-I-7429/7331/259/05/702/INVEST 
KOMFORT/HNB 
2005.10.21 

rozbiórka istniejących obiektów, 
budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielo- i jednorodzin-
nych, usług, układu drogowego i 
infrastruktury technicznej  

INVEST KOMFORT S.A. 
 

KM 46, dz.195/44; 
213/60; 380/33; 27; 
28; 30; 384/45; 
177/45; 179/37; 
181/33  
ul. Bosmańska/ 
Benisławskiego 

● linie zabudowy : 33m (zab. mieszk.), 
27m (usługi) od osi jezdni ul. Bosmań-
skiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z.: 0,34 (jednorodzinna); 
0,26 (wielorodzinna); 0,32 (usługi);  
● szer. frontu zabudowy: 60m±20% (je-
dnorodzinna); max. 105m±20% (wielo-
rodzinna); ok.45m (usługi) ; ● wys. gór-
nej krawędzi el. front.: ok.7,5m  (jedno-
rodzinna); ok.14,5m lub 17,5m, lokalnie 
max.37,5m (wielorodzinna); 6m(usługi) 
● geometria dachu: dwu- i wielospado-
we, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa, prostopadła do fr.dz) do 
12m (jednorodzinna); płaskie (wieloro-
dzinna i usługi) 

  

396 RAA-I-6830/7331/229/05/18/13-13A/AM 
2005.10.24 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. na II p.budynku mieszk. 
-usług. na lok. użytkowy (biuro) 

POLSTEAM BROKERS 
GDYNIA Sp. z o.o.  
 

KM 54, dz.394, ul. 
Zygmunta Augusta 
13-13a 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

397 RAA-II-
14704/7331/779/04/981/dz.411/51/KL 
2005.10.24 

budowa garażu wolnostojącego 
dwustanowiskowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK, 
dz.411/51; 412/51; 
140/46 
ul. Żniwna 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. ok.0,10; ● szer. elew. 
front. ok.6m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.3,5m; ● geometria dachu: dwu- lub 
wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-
noległa do frontu dz.) do 6m 
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398 RAA-II-4154/7331/204/05/897/120/KL 
2005.10.24 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (segment zabu-
dowy bliźniaczej) 3-kondygna-
cyjnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, 
dz.261/20,23;  
ul. Płocka 120 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. ok.0,21; ● szer. elew. 
front. ok.8,5m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.10,5m; ● geometria dachu : płaski 

  

399 RAA-II-6585/7331/327/05/902/1/AS 
2005.10.24 

budowa wolnostojącego budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.35 
ul. Lipnowska 1 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jez-
dni ul. Lipnowskiej, 5m od granicy z ul. 
Olkuską, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
ok. 0,35; ● szer. elew. front.(±20%) ok. 
13m od ul. Olkuskiej, 8m od ul. Lipno-
wskiej; ● wys. górnej krawędzi (jak dla 
2 kondygnacji); ● geometria dachu: kąt 
nachylenia ok.45°, dwuspadowy, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz. 
od ul. Olkuskiej) do 12m 

  

400 RAA-II-5857/7331/300/05/873/109/AS 
2005.10.25 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 
i budowa wolnostojącego budy-
nku mieszk. jednorodzinnego z 
wolnostojącym garażem i infras-
strukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.106 
ul. Wrocławska 109 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,20; ● szer. elew. front. ok.13m±20%; 
● wys. górnej krawędzi-2 kondygnacje i 
poddasze; ● geometria dachu: wielospa-
dowy, nachylenie ok.45°,wys.gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m 

  

401 RAA-I-8254/7331/294/05/492//6/EM 
2005.10.27 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 
instalacyjnymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 PG 
dz.368; 373 
ul. Srebrna 6 

● linia zabudowy 4m od płd-wsch. gra-
nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
ok. 0,18; ● szer. el. front. ok.8m±20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.9m 

  

402 RAA-I-
7044/7331/248/05/751/dz.151/12/MZ 
2005.10.28 

budowa myjni samochodowej z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 104, dz. 
151/112; 150/112;  
11; 557/161  
ul. Unruga 

● linia zabudowy wg zał. graf., ● wska-
źnik p.z. nie określa się; ● szer. elewacji 
front. ok.17m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4m ; ● geometria dachu : dach płaski 

  

403 RAA-II-
4939/7331/258/05/693/dz.72/3/AS 
2005.10.28 

budowa bezobsługowej, automa-
tycznej stacji paliw (2 dystrybu-
tory, 3 zbiorniki paliw, wiata i 
budynek  techniczny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 25 WK 
dz.70/3 (po podziale 
71/3 i 72/3) 
ul. Nowowiczlińska 

● linia zabudowy 8m od krawędzi ul. 
Nowowiczlińskiej, wg zał. graf.; ● po-
zostałych parametrów nie określa się; 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

404 RAA-I-957/7331/48/05/504/45/MZ 
2005.10.31 

budowa chłodni mięsa oraz art. 
spożywczych i płodów rolno-
spożywczych 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowo-Produkcyjne 
„Poland Services” Sp. z o.o. 
 

KM 7, dz.350/57; 
351/57; 397/60; 
398/60; 400/60; 
402/59 
ul. Hutnicza 45 

● linia zabudowy; i ● wskaźnik p.z. -nie 
określa się; ● szer. elew. front. wynika-
jąca z warunków techn.;  
● wys. górnej krawędzi ok.13m;  
● geometria dachu: dach płaski 
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miesiąc : listopad 2005 
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 

405 
 

RAA-I-1357/7331/177/05/101/7A/LK 
2005.11.07 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego (segment zabudowy bliź-
niaczej) o cz. mieszk. 2-kondy-
gnacyjną z wykorzystaniem istn. 
zewn. klatki schodowej  

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.121/18 
ul. Beniowskiego 
7A 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. el. front. 
16,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.9m (w nawiązaniu do cz. istn.;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

406 RAA-II-
2787/7331/168/05/980/dz.648/28/MP 
2005.11.07 

budowa pawilonu handlowego 
parterowego, niepodpiwniczone-
go 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 WK 
dz.648/28 
ul. Chwaszczyńska  

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. max.0,30; ● szer. elew. front. 
do 5m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

407 RAA-II-7547/7331/361/05/1041/9/ES 
2005.11.07 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnnego w poziomie pi-
wnicy (pod istn. balkonem); zm. 
konstrukcji dachu z płaskiego na 
wysoki 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.160 
ul. Atlasa 9 

● linia zabudowy; ● szer. el. front.; i 
● wys. jej górnej krawędzi - nie analizo-
wano z uwagi na charakter inwestycji  
● wskaźnik p.z. do 0,28; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, nachylenie 40º, gł. 
kalenica równoległa do frontu działki  

  

408 RAA-I-7000/7331/246/05/05/535/8/ 
kwiaciarnia/AW  
2005.11.08               

przebudowa i zm. spos. użytko-
wania przejścia pod budynkiem 
usługowym w celu powiększe-
nia istn. kwiaciarni 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.1374 
ul. Helska 8 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

409 RAA-I-7326/7331/257/05/504/36/HNB 
2005.11.08 

budowa wiaty stalowej do skła-
dowania palet drewnianych oraz 
przebudowa istniejącego budyn-
ku magazynowego 

Schenker 
Sp. z o. o. w Warszawie  
Oddział w Gdyni  
 

KM 14, dz.497/1 
ul. Hutnicza 36 

● linia zabudowy 20m od linii rozgrani-
czających ul. Hutniczej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z.- nie określa się; ● szer. 
elew. front. ok.16m; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski  

  

410 RAA-I-7727/7331/271/05/5014A/AW 
2005.11.08 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego (parter) w  bud. 
mieszk.-usług. na lok. usługowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.254 
ul. Kartuska 14A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

411 RAA-I-8314/7331/292/05/43/16/JM 
2005.11.10 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego (podwyższenie kondygna-
cji poddasza o ok.1,5m) 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.58; 
766/348 
ul. Wolności 16 

● wys. górnej krawędzi ok.11,5m; ● ge-
ometria dachu: płaski; ● pozostałe para-
metry pominięto (nie dotyczy) 

  

412 RAA-I-
2522/7331/106/05/4/dz.1282/111/TS 
2005.11.14 

rozbiórka bud. mieszk. i pozost. 
istn. obiektów; zabudowa wielo-
rodzinna o wys. do 8 kondygna-
cji (garaż w poz. piwnic i parte-
ru) z usługami i infrastrukturą 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Czynszówka” 
Sp. z o.o.  
 

KM 54, dz.128/111; 
cz.115 
ul. Św. Piotra 10 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.do 0,70;● szer.el. front. 
do ok.61m (w tym przejazd); ● wys. jej 
górnej krawędzi ok.21m (w nawiązaniu 
do bud. przy ul. Św. Piotra 12), ok.24m 
(na zamknięciu perspektywy ul. Żerom-
skiego); ● geometria dachu: dach płaski  
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413 RAA-I-
8982/04/7331/475/05/600/171C/LK 
2005.11.14 

rozbiórka istn. zabudowy kuba-
turowej i budowa budynku mie-
szkalnego jednorodzinnego dwu 
kondygnacyjnego (parter i pięt-
ro) z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

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

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

  

414 RAA-I-5133/7331/227/05/44/dz.297/AM 
2005.11.14 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego (3 kond.) z ciągiem 
pieszym ogólnodostępnym 
wzdłuż płd-zach granicy działki 

Kuria Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej 
Towarzystwa Jezusowego 
 

KM 57, dz.297 
ul. Słupecka 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni; ● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. elewa-
cji front. do 14,5m; ● wys. górnej kra-
wędzi do 11m; ● dach płaski 

  

415 RAA-I-6630/7331/232/05/79/30/TS 
2005.11.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wys.4 kondy-
gnacje po wyburzeniu istniejące-
go budynku mieszkalnego 

POLSKIE PIERZE I PUCH 
Sp. z o.o. Reda,  
 

KM 60, dz.849/62; 
850/62 
ul. Krasickiego 30 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Krasickiego, 10m od granicy z ul. 
Legionów; ● wskaźnik p.z. do 0,50;  
● szer. elew. front. do 20m; ● wys. gór-
nej krawędzi do 14m (uskok na poz.3-ej 
kondygnacji); ● dach płaski 

  

416 RAA-I-7045/7331/247/05/535/21/AW 
2005.11.15 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.723/194 
ul. Helska 21 

● linia zabudowy; ● wskaźnik  p.z. oraz 
● szer. el. front.- nie analizowano (nad-
budowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 
11m; ● geometria dachu: dach płaski  

  

417 RAA-I-4826/7331/178/05/55/13/JM 
2005.11.16 

rozbudowa o ok.20m² piekarni z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.833/355 
ul. Morska 13 

● linia zabudowy istniejąca, ● szer. el. 
front. i ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m 
- bez zmian; ● wskaźnik p.z. ok.0,77  
● geometria dachu: płaski  

  

418 RAA-I-7377/7331/255/05/56/21/AM 
2005.11.16 

budowa parkingu (uzupełnienie 
istniejącej zabudowy usługowo-
administracyjnej) 

PROKOM  INVESTMENTS 
S.A.  

KM 53, dz.991/162; 
1455/1; 1456/1; 
1238/1;            ul. 
Podolska/Poleska  

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji  

  

419 RAA-I-7917/7331/712/05/500/33/EM 
2005.11.16 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych z przyłą-
cami inst. 

Biuro Nieruchomości 
„PERUCCY” Gdynia,  
 

KM 6 PG, dz.306/1 
306/2 
ul. Złota 33 

● linia zabudowy 9m od płn.-wsch. 5m 
od płn-zach i płd-zach granicy dz.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
ok.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu: płaski lub 
dwuspadowy, nachylenie ok.45º, wys. 
gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa 
do frontu działki) ok.10m; 

  

420 RAA-II-
10967/7331/623/04/408/dz.402/10/ES 
2005.11.16 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.402/10 
ul. Chwarznieńska 

● linia zabudowy 6m od drogi dojazd. i 
12m od granicy lasu wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elewacji 
front. 15m ± 20%; ● geometria dachu : 
wielospadowy, kąt nachylenia 42º, gł. 
kalenica równoległa do frontu działki; 
 

 decyzja wyda- 
na w wyniku 
ponownego  
rozpatrzenia 
sprawy 



 57

421 RAA-II-7042/7331/343/05/1009/3/KR 
2005.11.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z garażem 2-stanowisko-
wym w podpiwniczeniu i infra-
strukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.740/21 
ul. Powstania  
Warszawskiego 3 

● linia zabudowy 5m od granicy z ul. 
Powstania Warszawskiego; ● wskaźnik 
p.z. 0,25; ● szer. elewacji front. ok.9m 
± 20%;● wys. górnej krawędzi ok.7,5m 
trzecia kondygnacja cofnięta o min.3m; 
● geometria dachu : dach płaski; 

  

422 RAA-II-8310/7331/387/05/311/90B,C/KR 
2005.11.16 

rozbudowa 2 budynków mieszk. 
jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej :dobudowa werand 
od strony ulicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.374/1  
ul. Kopernika 90C;  
KM 71, dz.375/1 
ul. Kopernika 90B 

● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. 
Kopernika; ● wskaźnik p.z. i ● szer. el. 
front.- bez zmian;● wys. górnej krawę-
dzi ok.9m; ● geometria dachu : płaski; 

  

423 RAA-II-8447/7331/400/05/899/81/AS 
2005.11.16 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.38ul. 
Łowicka 81 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
ul. Łowicką, 5,5m od granicy z ul.Olku-
ską; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. 
front. 17m od strony ul. Łowickiej, 11m 
od strony ul. Olkuskiej; ● wys. górnej 
krawędzi ok.11m; ● dach płaski 

  

424 RAA-II-9026/7331/415/05/897/122/KL 
2005.11.16 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (segment zabu-
dowy bliźniaczej) 3-kondygna-
cyjnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.260/20; 
23; ul. Płocka 122 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. ok.0,21; ● szer. elew. 
front. ok.8,5m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.10,5m; ● geometria dachu: płaski  

  

425 RAA-II-
8812/7331/423/05/393/dz.710/547/RS 
2005.11.16 

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

Osoba fizyczna 
reprezentowany przez : 
APB Sp. z o.o.  

KM 38 WK 
dz.710/547; 
709/547; 696/9 
ul. Głogowa 45 

● linia zabudowy 4m od granicy działki 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,40;  
● szer. elewacji front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi do ok.8m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do ul. Głogowej) do 12m 

  

426 RAA-I-
14065/7331/552/04/995/parking/MZ 
2005.11.17 

budowa parkingu dla samocho-
dów osobowych 

Robotnicza Spółdzielnia Mie-
szkaniowa im. Komuny Pary-
skiej  

KM 14 PG 
dz.170/95 
ul. Szpunara 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji   

  

427 RAA-I-7174/7331/284/05/37/19-21/TS 
2005.11.17 

rozbiórka istn. pawilonu handl.; 
zabudowa o funkcji usługowo-
mieszkalnej o wys. do 12 kondy-
gnacji nadziemnych z wielosta-
nowiskowym garażem podziem-
nym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.243; 246 
247; 248; 249; 250 
Plac Kaszubski  
19-21  

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,70; ● szer. elewacji front. 
ok.52m (układ pierzejowy); wys. gór-
nej krawędzi ok. 25,5m (od strony bud. 
przy Pl. Kaszubskim 15);ok.36m (naro- 
żnik Pl. Kaszubskiego i ul. Derdowskie-
go); ok.,13,5m (płn.-wsch. fragment); 
● geometria dachu : dach płaski; 

  

428 RAA-I-7440/7331/287/05/4/4/TS 
2005.11.17  

przebudowa i rozbudowa istn. 
obiektów w celu uzyskania pom. 
produkcyjnych, biurowych i ma-
gazyn.-składowych- przeznacze-
nie : zakład obróbki bursztynu  

Grupa Zarządzająca 
„Pomerania” S.A.  
 

KM 54, dz.115;  
1205/111; 1207/111 
ul. Św. Piotra 4 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian;  
● wskaźnik p.z. do 0,70; ● szer. elew. 
front. nie analizowano; ● wys. górnej 
krawędzi jak 2-kondygnacyjnej istn. za-
budowy; ● geometria dachu: płaski 
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429 RAA-II-
14188/7331/743/04/694/dz.378/3/ES 
2005.11.17 

budowa 4-ch budynków mieszk. 
jednorodzinnych 2-kondygnacy-
jnych (parter i poddasze użytko-
we) wolnostojących  

Anna Gargula 
Pracownia Projektowa 
 

KM 16 WI, dz. 
378/3; 378/8; 378/9; 
378/10; 378/11; 
378/12; 378/7; 
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy 30m od linii rozgrani-
czjącej ul. i od strony lasu; ● wskaźnik 
p.z.0,17; ● szer. elew. front. 17m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40º, gł. kalenica prostopadła 
do frontu dz. 

 decyzja wyda- 
na w wyniku 
ponownego  
rozpatrzenia 
sprawy 

430 RAA-II-11098/7331/508/05/1067/59/GL 
2005.11.17 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego w zab. bliźniaczej o 
taras i schody na wys. parteru  

Osoba fizyczna 
 

KM 25 WK, dz.163 
ul. Koperkowa 59 

● wskaźnik p.z. ok.0,49;   
● pozostałe parametry pominięto - nie 
mają zastosowania; 

  

431 RAA-II-8381/7331/447/05/1107/3/GL 
2005.11.18 

zm. sposobu użytkowania budy-
nku OPEC na funkcję usługową 
(fitnees klub) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.32/4, ul. 
K. I. Gałczyńskiego 
3  

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

432 RAA-II-10110/7331/471/05/989/1A-
NZOZ/GL 
2005.11.18 

budowa budynku przychodni 
(pracownia diagnostyczna, gabi-
nety lekarskie) z infrastrukturą 
techniczną 

NZOZ „Przychodnia u Źródła 
Marii” Sp. z o.o.  

KM 13 WK 
dz.362/29; 249/113; 
618/30; 649/28  
ul. G. Zapolskiej 1A 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. ok.0,39; ● szer. elew. front. 
od ul. Zapolskiej ok.12m ± 20%, od ul. 
Chwaszczyńskiej nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi do 9m jak 2-
kond. istn. zabudowy;  
● geometria dachu : płaski  

  

433 RAA-II-
1664/7331/79/05/965/dz.226/7/KL 
2005.11.21 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 4-kondygnacy-
jnego z miejscami postojowymi 
i infrastrukturą techn. 

BUDOWA DOMÓW I 
WILLI BUDOM S.C. 
Roman Boike 
 

KM 23, dz.226/7; 
186/7; 185/7; 81/1; 
110/3;291; 333; 
334; 335 
ul. Lipowa 

● linia zabudowy 10m od granicy dz. od 
strony ulicy; ● wskaźnik p.z.0,36; 
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.14,5m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-40º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa lub prostopadła do 
frontu dz.) do 17,5m 

  

434 RAA-II-9602/7331/445/05/20/139/KR 
2005.11.21 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na usługowy- dwa 
gabinety stomatologiczne 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.529/60 
ul. Świętojańska 
139 bl. I 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

435 RAA-II-7731/7331/501/05/910/13/MM 
2005.11.21 

rozbiórka bud. gospodarczego i 
budowa pawilonu usługowego w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 WK, dz.115 
445/232 
ul. Bielska 13 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik  p.z. 0,36;  
● szer. elew. front. max. 9m;  
● wys. górnej krawędzi 4m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

436 RAA-II-
9242/7331/419/05/1031/11/dz.622/3/GZ 
2005.11.23 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego (pow.~100m2) z in-
frastrukturą  w zab. zagrodowej  

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz. 
622/3; 622/7; 47/1 
ul. Sucha 11 

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

  

437 RAA-I-3423/7331/129/05/506/28/HNB 
2005.11.28 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego od strony zachodniej (od 
ogrodu) i budowa wolnostojące-
go garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 PG, dz.482 
ul. Czernickiego 28 

● linia zabudowy bez zmian; ● wskaź-
nik p.z. 0,38;  
● szer. elew. front. bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi ok.13m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
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nachylenia ok.30º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.11m 
garaż: linia zabudowy 6m od zach. gra-
nicy dz.; szer. elew. front. ok.5m;   wys. 
górnej krawędzi ok.4m; geometria da-
chu : dwuspadowy 

438 RAA-I-9028/7331/314/05/703/30/EM 
2005.11.28 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na cele 
mieszkalne z przebudową i nad-
budową o poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.9 
ul. Błękitna 30 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
   ● szer. elewacji front. - nie określa się 
   (bez zmiany obrysu budynku);  
● wys. górnej krawędzi ok. 3,2m;  
● geometria dachu: jednospadowy, kąt 
nachylenia nie określa się, wys. górnej 
krawędzi dachu nie więcej niż 5m;  

  

439 RAA-I-
7996/7331/334/05/540/dz.573/117/LK 
2005.11.28 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego podpiwniczonego (garaże) 
z infrastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 22, dz.573/117; 
550/115; 562/117; 
568/117; 570/117; 
580/114; 572/117; 
574/117; 581/117; 
584/117; 591/117; 
934/117; ul.Wiejska 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,32;  
● szer. elewacji front. 9m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.11m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

440 RAA-I-
14291/7331/557/04/546/dz.624/84/LK 
2005.11.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem użytk., garażem i in-
frastrukturą techn.   

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.624/84; 
625/84; 572/84; 
587/87; 590/18; 
592/18  
ul. Leszczynki 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,28;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35º, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.8m 

  

441 RAA-I-5559/7331/198/05/502/dz.448/EM 
2005.11.29 

budowa 1-kondygnacyjnej hali 
produkcyjno-magazyn. (produk-
cja elem. stalowych) z warszta-
tem ślusarskim i 3-kondygnacy-
jnego bud. socjalno-biurowego z 
przyłączami 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „TECHMA” S.J. 
 

KM 7 PG, dz.448; 
449/6; 451/6; 35 
ul. Pucka 

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

  

442 RAA-II-9534/7331/442/05/93/17/GZ 
2005.11.29 

budowa wiaty garażowej (funk-
cja uzupełniająca mieszkaniową) 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz. 
1556/399; 1557/399 
ul. Grottgera 17 

● linia zabudowy 6m od krawędzi proj. 
jezdni, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. max.0,31;  
● szer. elewacji front. ● wys. górnej 
   krawędzi; oraz ● geometria dachu: nie 
analizowano;  

  

443 RAA-I-2452/7331/93/05/13/dz.37/2/ 
biurowiec/HNB 
2005.11.30 

rozbiórka istniejących obiektów 
i budowa budynku biurowego 6-
kondygnacyjnego  z cz. magazy-
nowo-usługową i infrastrukturą 
techniczną 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.  
 

KM 103, dz.21/2; 
36/2; 37/2; KM 104 
355/115; 356/115; 
375/115; 379/115; 
381/115 390;  

● linia zabudowy 10m od linii rozgrani-
czających ul. Wiśniewskiego wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; 
● szer. elewacji front. max.80m;  
● wys. jej górnej krawędzi do 30m;  
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ul. Wiśniewskiego/ 
Kontenerowa 
 

● geometria dachu: dach płaski  

444 RAA-I-5534/7331/199/05/219/2/AW 
2005.11.30 

rozbiórka istn.zabudowy i budo-
wa dwóch budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych z podzie-
mnym garażem i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

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

● linie zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,23 (dla każdej dział-
ki); ● szer. elewacji front. ok.15m;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: dach płaski  

  

445 RAA-I-6380/7331/225/05/1080/19/HNB 
2005.11.30 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego w zabudowie bliźniaczej o 
1 kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 18 PG 
dz.1019/3 
ul. Skrajna 19 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
   ● szer. elewacji front. - nie określa się 
   (bez zmiany obrysu budynku);  
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia max.35º, wys. górnej krawę-
dzi (równoległa do frontu dz.) ok.10m 

  

446 RAA-I-6028/7331/231/05/1080/19A/HNB 
2005.11.30 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego w zabudowie bliźniaczej o 
1 kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 18 PG 
dz.1019/4 
ul. Skrajna 19A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
   ● szer. elewacji front. - nie określa się 
   (bez zmiany obrysu budynku);  
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu : dwuspadowy, kąt 
nachylenia max.35º, wys. górnej krawę-
dzi (równoległa do frontu dz.) ok.10m 

  

447 RAA-II-
9561/7331/554/04/1051/dz.533/4/BB/KR 
2005.11.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kodygnacyj-
nego (w tym poddasze użytk.) z 
garażem i infrastrukturą techn.  

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI, 
dz.533/4; 563 
ul. Mitry 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40-45º, gł. kalenica prosto-
padła do ul. Mitry 

  

448 RAA-II-
9562/7331/555/04/1052/dz.533/4/BB/KR 
2005.11.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kodygnacyj-
nego (w tym poddasze użytk.) z 
garażem i infrastrukturą techn.  

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI 
dz.533/4 
ul. Tezeusza  

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40-45º, gł. kalenica prosto-
padła do ul. Tezeusza 

  

 

miesiąc : grudzień 2005 
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 

449 
 

RAA-I-7327/7331/253/05/609/24/AW 
2005.11.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z garażem i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.16/8; 
702/8 
ul. Rybińskiego 24 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czających ul. wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. 0,24; ● szer. elew. front. 10m±20% 

  



 61

● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geo-
metria dachu : dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 40º, wys. gł. kalenicy (prostopadła 
do frontu działki) ok.8m; 

450 RAA-II-6544/7331/324/05/408/178c/KR 
2005.12.01 

budowa 6 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnego 2-kondy-
gnacyjnych (parter + poddasze 
użytkowe) z garażami wbudo-
wanymi, podział działki na 6 
samodzielnych dz.; rozbiórka 
istn. parterowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.421/3 
ul. Wiczlińska 178C  

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czających ul. Gierdziejewskiego wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. el. 
front. max.14m; ● wys. górnej krawędzi 
do 4m; ● geometria dachu : wielospado-
wy, kąt nachylenia ok.45º, wys. gł. ka-
lenicy (równoległa do ulicy) max.8m; 

  

451 RAA-II-9382/7331/434/05/909/42/GL 
2005.12.01 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.607/232 
ul. Wieluńska 42 
dz.444/232 
  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Wieluńskiej wg zał. graf; ● wska-
źnik p.z. max. 0,33; ● szer. el. front. ok. 
11,5m ± 20%;  ● wys. górnej krawędzi 
ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

452 RAA-II-
7565/7331/365/05/694/dz.378/3/ES 
2005.12.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.378/3 
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej proj. ulicy; 30m od granicy la-
su, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,17;  
● szer. el. front. ok.17m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3m; ● geometria da-
chu : wielospadowy, kąt nachylenia 40º, 
gł. kalenica prostopadła do frontu dz. 

  

453 RAA-II-8321/7331/394/05/946/8/WGN 
2005.12.02 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa w jego miejscu budynku 
mieszk. jednorodzinnego z gara-
żem 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.536/387 
ul. Szyprów 8 

● linia zabudowy 9m od krawędzi jezd-
ni ul. Szyprów wg zał. graf; ● wskaźnik 
p.z. max. 0,18; ● szer. el. front. ok. 8m; 
● wys. górnej krawędzi do 7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

454 RAA-II-9813/7331/456/05/93/38/ES 
2005.12.02 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o jedna 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 61 
dz.41; 42; 43 
ul. Grottgera 38 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi (przed-
łużenie krawędzi segmentu bliźniacze-
go, ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

455 RAA-II-
10589/7331/495/05/872/dz.425/2/RS 
2005.12.02 

budowa parkingu (jako funkcja 
uzupełniająca dla inwestycji na 
dz.426/2 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.425/2 
ul. Wielokopolska/ 
Druskiennicka 

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji  

  

456 RAA-II-288/7331/14/05/871/14/KL 
2005.12.05 

rozbiórka wiatrołapu oraz zewn. 
schodów wejściowych, dobudo-
wa klatki schodowej i przebudo-
wa budynku jednorodzinnego w 
celu wydzielenia 2 lok. mieszk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.470/125 
ul. Inżynierska 14 

● linia zabudowy istn.; ● wskaźnik p.z. 
do ok.0,31; ● szer. el. front. nie określa 
się; ● wys. górnej krawędzi i● geomet-
ria dachu harmonijnie dostosowana do 
części istniejącej; 

  

457 RAA-II-9287/7331/440/05/320/21A/ES 
2005.12.05 

budowa segmentu budynku bliź-
niaczego jednorodzinnego oraz 
podział działki            

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.197/12 
ul. Stoczniowców 
21A 

● linia zabudowy istniejąca; ● wskaźnik 
p.z. 0,35; ● szer. elew. front. do 9m;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geo-
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metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.45º, wys. gł. kalenicy ok.12m: 

458 RAA-II-7745/7331/377/05/896/dz.26/MP 
2005.12.06 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 WK, dz.26 
ul. Wzgórze 
Bernadowo 27 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,29; ● szer. elew. front. 
ok. 20m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.10m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.22º,wys. gł. kale-
nicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,5m 

  

459 RAA-II-10341/7331/582/05/981/17B/KL 
2005.12.06 

budowa garażu wolnostojącego 
z częścią gospodarczą (funkcja 
towarzysząca mieszkaniowej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.251/51  
ul. Żniwna 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,13;  
● szer. elew. front. do 12m;  
● wys. górnej krawędzi do ok.3,5m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 30-40º, wys. gł. 
kalenicy (prostopadła lub równoległa do 
frontu dz.) do ok.6m 

  

460 RAA-II-7995/7331/378/05/83/11/GZ 
2005.12.07 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem po-
dziemnym i infrastrukturą 

LIGHT HOUSE LTD 
Sp. z o.o. 
 

KM 60,  
dz.348; 1418 
ul. Norwida 11 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Norwida wg zał. graf; ● wskaźnik 
p.z. do 0,38; ● szer. el. front. nie okreś-
la się; ● wys. górnej krawędzi ok.19m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

461 RAA-II-
9986/7331/464/05/694/115B/dz.90/9/GZ 
2005.12.07 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku (parter+poddasze użytko-
we) mieszkalno-usługowego(us- 
ługi doradcze) z infrastrukturą 
techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI,  
dz.90/9; 90/1 
ul. Wiczlińska 115 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,13;  
● szer. elew. front. 15m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º,wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.9m 

  

462 RAA-I-
10262/7331/349/05/667/dz.1211/33/LK 
2005.12.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego (parter+piętro+poddasze) 
w zabudowie bliźniaczej z gara-
żami i infrastrukturą 

Spółdzielcze Zrzeszenie 
Budowy Domów „Lotnik”  
 

KM 11, dz.1211/33; 
ul.Sępia oraz (infra-
struktura) : 835/33; 
1027/33; 1029/33; 
1030/33; 1031/33 

● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. 
Sępiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.  
0,16-0,24; ● szer. elew. front. 15m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.12m; 

  

463 RAA-II-
9533/7331/446/05/833/dz.913/126/WGN 
2005.12.09 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych z ga-
rażem podziemnym i infrastruk-
turą techniczną 

Invest Komfort S.A. 
 

KM 81, dz.913/126 
918/129;919/113 ul. 
Świerkowa;  924/46 
ul. Jesionowa   oraz 
127; 197; 914/126; 
916/129; 917/129;  
920/113; 921/113; 
925/46; 922/129  

● linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej 
ok.9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,40;  
● szer. elewacji front. max.26m; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.12m w 
części płd. terenu, ok.17m w części płn;  
● geometria dachu: dachy płaskie; 
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464 RAA-II-
10433/7331/484/05/833/dz.913/126/WGN 
2005.12.09 

rozbiórka istn. budynków i fun-
damentów; budowa kompleksu 
budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych z garażami  podzie-
mnymi i infrastrukturą techn. 

BAUHAUS Sp. z o.o. 
 

KM 81, dz.913/126 
918/129;919/113 ul. 
Świerkowa;  924/46 
ul. Jesionowa   oraz 
127; 197; 914/126; 
916/129; 917/129;  
920/113; 921/113; 
925/46; 922/129  

● linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej 
ok.9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,40;  
● szer. elewacji front. max.26m; 
● wys. jej górnej krawędzi ok.12m w 
części płd. terenu, ok.17m w części płn;  
● geometria dachu: dachy płaskie; 

  

465 RAA-II-10672/7331/496/05/981/39/RS 
2005.12.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, 
dz.175/31; 373 
ul. Żniwna 39 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik  p.z. do 0,28;  
● szer. el. front. 10,75m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30º 
gł. kalenica prostopadła do frontu dz. 

  

466 RAA-I-757/7331/40/05/20/83/JM 
2005.12.12 

jednokondygnacyjna zabudowa 
tarasu budynku mieszkalno-us-
ługowego (powiększenie istnie-
jącego lokalu użytkowego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.994/71 
ul. Świętojańska 
83a 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m ponad poziom chodnika; ● geomet-
ria dachu: kąt nachylenia ok.20º; 

  

467 RAA-I-7468/7331/268/05/17/61/JM 
2005.12.12 

rozbudowa o funkcji usługowej 
(pow. zabudowy ok.40m2) bud. 
mieszkalno-usługowego w zbli-
żeniu ok.1m do granicy działki  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.677/102 
ul. Władysława IV 
61 

● linia zabudowy wg zał. graf; ● wskaź- 
nik p.z. ok.0,35; ● szer. elew. front. ok. 
12m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

468 RAA-II-4145/7331/229/05/959/19o/MM 
2005.12.12 

 Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.293/30 
ul. Źródło Marii 19o 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik  p.z. 0,32; ● szer. el. front. łącznie 
18m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 45;º wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) 10,5m; 

  

469 RAA-II-6211/7331/312/05/966/4/KL 
2005.12.12 

rozbiórka budynku na dz.245/9 i 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego 6-kondygnacyjnego 
z usługami, garażem podziem-
nym i infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Inwestycyj-
ne TRÓJKA Sp. z o.o. 
 
 
    ul. Myśliwska/ Górnicza → 

KM 11 WK,  
dz. 35/15; cz.82/23; 
151/9; 152/9; 153/9; 
202/8; 225/9; 227/9; 
228/9; 242/9; 243/9; 
244/9; 245/9; 246/8 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Myśliwskiej wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z. do ok.0,41;  
● szer. elewacji front. do ok.82,5m; 
● wys. górnej krawędzi do ok. 18,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

470 RAA-II-
7942/7331/409/05/820/dz.945/387/WGN 
2005.12.13 

budowa dwustronnej, wielkopo-
wierzchniowej tablicy reklamo-
wej wolnostojącej o pow. ok. 18 
m2 i wys.max.9m  

Gmina Miasta Gdyni KM 81, dz.945/387 
Al. Zwycięstwa  

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji  

  

471 RAA-II-9428/7331/438/05/939/5/WGN 
2005.12.13 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa w jego miejscu nowego 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.101/43 
ul. Szturmanów 5 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Szturmanów wg zał. graf; ● wska-
źnik p.z. ok.0,26; ● szer. elewacji front. 
ok.9,5m z ew. poszerzeniem do 13m w 
odległości min.4m od linii zabudowy; 

  



 64

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

472 RAA-II-
7943/7331/410/05/820/dz.618/70/WGN 
2005.12.15 

budowa trójstronnej, wielkopo-
wierzchniowej tablicy reklamo-
wej wolnostojącej o wys.8-12m  

Gmina Miasta Gdyni KM 75, dz.618/70 
Al. Zwycięstwa/róg 
Wielopolskiej  

nie określa się parametrów zawartych w 
ustawie - nie mają zastosowania z uwa-
gi na charakter inwestycji  

  

473 RAA-I-3985/7331/155/05/603/125/LK 
2005.12.19 

rozbiórka zabudowy kubaturo-
wej; budowa bud. mieszk. jed-
norodzinnego (2-kondygnacje: 
parter + poddasze użytk.) w od-
ległości 3m od dz. sąsiedniej  

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.567/8 
ul. Demptowska 
125 

● linia zabudowy 6m od krawędzi obu 
jezdni, wg zał. graf.● wskaźnik p.z.0,23 
● szerokość elew. front. 9m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35º,wys.gł. kalenicy ok. 
8m 

  

474 RAA-I-
9741/7331/348/05/293/dz.1;28/2/EM 
2005.12.19 

przebudowa i rozbudowa ulic: 
Rotterdamskiej i Celnej w Por-
cie Gdynia 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A.,  
 

KM 117, dz.1; 13/2; 
14/2; 28/2; ul. Celna 
Rotterdamska 

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

  

475 RAA-II-565/7331/23/05/874/44/KL 
2005.12.19 

przebudowa dachu budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
płaskiego na wielospadowy oraz 
zadaszenie wejścia do budynku i 
wjazdu do garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.337/183 
ul. Architektów 44 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz  
      ● szer. elew. front.- nie analizowano 
      (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.35º,wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.9,5m 

  

476 RAA-II-
9985/7331/463/05/694/115B/dz.90/8/GZ 
2005.12.19 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter+poddasze użytkowe budyn-
ku mieszkalno-usługowego (us-
ługi doradcze) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI,  
dz.90/8; 90/1 
ul. Wiczlińska 115B 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,13; 
● szer. elew. front. 15m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º,wys.gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.9m 

  

477 RAA-I-9201/7331/318/05/528/5/AW 
2005.12.20 

rozbudowa parterowego budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.509/89 
ul. Brodnicka 5 

● linia zabudowy wg zał. graf; ● wskaź-
nik p.z. 0,26; ● szer. elew. front. ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

478 RAA-I-10811/7331/370/05/714/30/HNB 
2005.12.20 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej przy 
granicy z dz.5 z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.1 
ul. Zielona 30 

● linia zabudowy 6m od pn. granicy dz. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,40;  
● szer. elew. front. ok.9m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, nachylenie 40º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.12m 

  

479 RAA-II-2203/7331/88/05/387/garaż/KL 
2005.12.20 

zm. spos. użytk. cz. bud. przepo-
mpowni ciepła i hydroforni na 
garaż (2 samoch.) i podręczny 
mag. sprzętu do akcji zimowej  

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,  
 

KM 31 WK 
dz.222/8; cz.223/8 
ul. Szafranowa 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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480 RAA-II-
9113/7331/420/05/1190/dz.577/2/GL 
2005.12.20 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa salonu sprzedaży samo-
chodów z częścią biurową, soc-
jalną i serwisem oraz infrastruk-
turą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.577/2; 
590/2; 591/2 
ul. Parkowa 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Parkowej i Leśnej, wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. 
front. ok.40m ± 20%;● wys. górnej kra-
wędzi max.5m (jak dla bud. 1-kondyg-
nacyjnego; ● geometria dachu: płaski; 

  

481 RAA-II-10094/7331/474/05/86/2/KR 
2005.12.20 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego od strony wsch. i 
płd..; dobudowa budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego od 
strony płn.-zach.; podział działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 
dz.1296/366; 
1272/365 
ul. Ujejskiego 2 

● linia zabudowy istn., 8m od pasa dro-
gowego ul. Partyzantów, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. el. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia ok. 45º, 
gł. kalenica prostopadła do ulicy; 

  

482 RAA-I-2905/7331/134/05/543/8/LK 
2005.12.21 

nadbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego poprzez pod-
wyższenie poddasza nieużytko-
wego z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.247/167  
ul. Działdowska 8 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 
9,5m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia ok.35º,wys. gł. kale-
nicy (równoległa do fr. dz.) ok.12,5m 

  

483 RAA-II-7460/7331/360/05/874/6/AS 
2005.12.21 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego; zabudowa tarasu 
na poz. Ip. od ul. Architektów, 
zabudowa tarasów od str. zach. 
na poz. I i IIp., budowa tarasu od 
str. zach. przebudowa dachu  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.58 
ul. Architektów 6 

● linia zabudowy 4,5m od granicy dz., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- bez zm. 
obrysu; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do ok.7m; ● ge-
ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 45º, wys. gł. kalenicy ok. 11m; 

  

484 RAA-II-9941/7331/448/05/980/56/GL 
2005.12.21 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa bud.mieszkalno-usługo-
wego (3-stanowiskowy warsztat 
samochodowy) z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WK, 
dz.81/19; 80/19; ul. 
Chwaszczyńska 56 
oraz 106/27 (dz. 
drogowa) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. do 0,32 (min.0,18);  
● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 8m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

485 RAA-II-10280/7331/523/05/875/7B/MM 
2005.12.21 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.575/142; 
143; 
ul. Miernicza 7B 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer.elew. front.  
15,6m±20% (pierwsza linia zabudowy); 
22m (druga linia); ● wys. górnej krawę-
dzi 11m; ● geometria dachu: płaski; 

  

486 RAA-II-7173/7331/345/05/314/10/ES 
2005.12.22 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego o wys. 
jak w części istniejącej  

Wspólnota Mieszkaniowa  
 

KM 63, dz.72 
ul. Narutowicza 10 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
nie analizowano ● wskaźnik p.z. 0,32; 
● wys. górnej krawędzi i ● geometria 
dachu - jak w części istniejącej; 

  

487 RAA-II-9652/7331/461/05/319/13/KR 
2005.12.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.745/15 
ul. Okrętowa 13 

● linia zabudowy 3m od granicy dz.z ul. 
Okrętową; 4m od ul. Stoczniowców-wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. 
elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 
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wielospadowy, nachylenie ok. 45º, gł. 
kalenica prostopadła do ul. dojazd.; 

488 RAA-I-14702/7331/37/05/55/318/LK 
2005.12.28 

budowa: budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2 kond.); gara-
żu 2-stanowiskowego; bud. gos-
podarczego; do 60 miejsc posto-
jowych dla sam. osobowych 
(auto-handel), infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 01, dz.129/9; 
130/9; 134/9; 124/9; 
125/9; 131/9; 132/9; 
133/9; 127/9; 128/9; 
10; 13; 54/8; 56/9; 
ul. Morska 318 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni ul. Morskiej, wg zał. graf; ● wska-
źnik p.z. do 0,24; ● szer. elewacji front. 
12m ± 20% (bud. mieszk.); 7m ± 20% 
(garaż); ● wys. górnej krawędzi ok.8m 
(bud. mieszk.), ok.4m (garaż);  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

489 RAA-I-
7324/7331/262/05/292/dz.10/1/EM 
2005.12.28 

rozbudowa hali warsztatowej na 
terenie Portu Gdynia o część 
biurowo-socjalną 

DAMEN SHIPYARDS S.A.  KM 116, dz.10/1 
ul. Dokerów 

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

  

490 RAA-II-7747/7331/376/05/415/11/ES 
2005.12.28 

rozbudowa segmentu budynku 
mieszk. jednorodzinnego w za-
budowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.867/50 
ul. Łączna 11 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
nie analizowano; ● wskaźnik p.z. 0,19; 
● wys. górnej krawędzi i ● geometria 
dachu (płaski) jak w cz. istniejącej; 

  

491 RAA-II-9812/7331/449/05/86/22/GZ 
2005.12.28 

nadbudowa i rozbudowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinne-
go oraz wykonanie dodatkowe-
go wejścia od ul. Legionów 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.506; 507 
ul. Ujejskiego 22 

● linie zabudowy istn. od ul. Ujejskie-
go i Legionów, wg zał. graf;● wskaźnik 
p.z. 0,32; ● szer. elewacji front. 13m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

492 RAA-II-10826/7331/510/05/424/28/KR 
2005.12.28 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych (4 lok. w 
każdym), 3-kondygnacyjnych, z 
garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.608/304 
ul. Wąska 28 
(ul. Graniczna 15) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Granicznej; 7,5m od ul. Wąskiej; 
● wskaźnik p.z. 0,34; ● szer. elewacji 
front. ok.12m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 
30° lub 45º, gł. kalenica równoległa do 
płd. granicy dz.; 
 

  

493 RAA-I-27/7331/3/05/700/12A/HNB 
2005.12.29 

nadbudowa i rozbudowa budyn-
ku biurowo-usługowego w celu 
powiększenia pow. biurowej 

PRONET COLOR Sp. z o.o. 
 

KM 32, dz.214/7 
ul. Turkusowa 12A 

● linie zabudowy 6,5m od płd. granicy 
dz.; ● wskaźnik p.z. 0,81; ● szer. elew. 
front. ok.14,5m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.9,5m; ● geometria dachu: płaski; 

  

494 RAA-I-9810/7331/336/05/505/8/MZ 
2005.12.29 

rozbudowa zakładu przetwórst-
wa rybnego: budynku wielofun-
kcyjnego i łącznik między częś-
cią produkcyjną a chłodniami 

„WILBO” S.A. 
 

KM 16, dz.132/25 
KM 17, dz.481/3 
ul. Przemysłowa 8 

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

  

495 RAA-I-
9583/7331/346/05/13/Nab.Helskie/HNB 
2005.12.29 

rozbudowa zaplecza parkingo-
wego na Nabrzeżu Helskim w 
Porcie Gdynia 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.,  
 

KM 103, dz.32/2 
KM 107, dz.10/1; 
15/1; 29/1; 30/1; 
31/1; 32/1; 33/1; 
KM 108, dz.65/8; 
66/8; 98/8; 99/8; 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.2 ustawy) 
● tryb ustawy Prawo ochrony środowi-
ska; warunki w uzgodnieniu z organami 
ochrony środowiska  
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112/8; 113/8; 115/8 
Nab. Helskie i 
Bułgarskie  

496 RAA-I-
10559/7331/364/05/700/dz.320/7/HNB 
2005.12.29 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 32, dz.320/7 
ul. Turkusowa  

● linia zabudowy 6m od płd granicy dz. 
● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. 
front. max..ok.11,5m; ● wys. górnej 
krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 
ok. 35º,wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) ok.10m; 

  

497 RAA-I-
3407/7331/128/05/291/dz.10/1/HNB 
2005.12.30 

rozbudowa kompleksu terminalu 
zbożowego w zakresie transpor-
tu przenośnikowego 

Bałtycki Terminal Zbożowy 
Sp. z o.o.  
 

KM 116, dz.10/1 
Nabrzeże Indyjskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.3 ustawy) ● tryb ustawy Prawo och-
rony środowiska; warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska  

  

498 RAA-I-6999/6331/245/05/1129/3/AW 
2005.12.30 

przebudowa (wzmocnienie kon-
strukcji i zmian  układu funkcjo-
nalnego), nadbudowa (do 5 kon-
dygnacji), rozbudowa o klatkę  
schodową i dźwig osob.) budyn-
ku socjalno-rehabilitacyjnego 

Osoba fizyczna 
 

KM28,dz.592/41 ul. 
Zakręt do Oksywia 
3; pas drogowy: 33; 
205/41; 207/40; 
263/38; 264/38; 
338/34; 496/33  

● linie zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,38;  
● szer. elew. front. ok. 12m;  
● wys. górnej krawędzi ok.17,2m (jak 
w budynku sąsiednim);  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

499 RAA-I-7441/7331/264/05/504/19/HNB 
2005.12.30 

1. budowa budynku biurowego z 
infrastrukturą i parkingiem; 
2. zm. sposobu użytkowania cz. 
istniejącej hali magazynowej na 
funkcję socjalno-biurową  

L.B.FOTA  
Fota Lucyna w Borowie 
 

KM 17, dz.235/17; 
493/19; 495/18;  
ul. Hutnicza 19 oraz  
125/17; 489; 490 
(pas drogowy) 
 

● linie zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni ul. Hutniczej, wg zał. graf;● wskaź-
nik p.z.-nie określa się (nieznaczny 
wzrost); ● szer. elewacji front. ok.20m; 
● wys. górnej krawędzi ok.13,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

500 RAA-I-10019/7331/351/05/600/90A 
2005.12.30 

przebudowa i zm. sposobu użyt-
kowania. części piwnicy w bud. 
mieszk.-usług. na lok. usługowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.811/35 
ul. Chylońska 90A 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 

  

 

 


