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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 2012 
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. RAAII.6730.261.2011.KR/ 408/178a                                                 
2012.01.02                                                                                                                                                                                                                                                

Budowa jednokondygn. bud. 
handlowo usługowego, o pow. 
sprzedaży ok. 750 m2, bez 
podpiwniczenia, z dachem 
dwuspadowym o kącie 
nachylenia połaci 15-20 stopni 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI  
dz. nr 421/1 
ul. Chwarznieńska  
178 A 

  Decyzja 
odmowna                                             
 

2. RAAII.6730.277.2011. KR -
450/dz.493/88                                                                    
2012.01.02                                                                                                                                                                               
 

jednokondygnacyjny budynek 
handlowo usługowy  wraz z 
infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną 

Osoba fizyczna 
 

KM 65 
dz.493/88 
ul. Rolnicza 

● linia zabudowy – obow. 20 m od 
kraw. jezdni ul. Rolniczej i Witomiń-
skiej ; nieprzekr.- 6 m od   kraw.jezdni  
ul. Strażackiej i Zielnej  ●wsk. p.z. – 
max 22% ● szer. elew. front.- 49,5 m ± 
20%,. ●wys. górnej kraw. elew. – max 
7,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

3. RAAII.6730.284.2011.KR-301/11   
2012.01.02                                                                                                                                                                                                                      

zabudowa podcienia  
jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 63 dz. 481/13 
ul. Wachowiaka 11 

● linia zabudowy – bez zm.  ●wsk. p.z. 
–bez zm.● szer. elew. front.- bez zm. 
●wys. górnej kraw. elew. – bez zm. ● 
geometria dachu: bez zm. 

  

4. RAAI.6730.80.2011.WGN-22/sieć   
2012.01.03                                                                       

budowa sieci średn. napięcia SN 
15kV ze stacji Morskiego Portu 
Gdynia SA do stacji 
transformatorowej Stoczni 
Remontowej Nauta SA wraz ze 
złączami kablowymi zk-sn na 
granicy terenów portu oraz 
budowa stacji transformatorowej 
w istniejącym budynku wraz ze 
zmianą części budynku 
magazynowego na stację 
transformatorową      

Stocznia Remontowa Nauta 
S.A.,  
pełnomocnik Artur Cerek   

KM 111  
dz. 35/1, 42/1, 44/1, 
45/1, 50/1, 52/1, 
53/1, 55/1, 63/1, 
72/1  ;KM 114 dz. 
17/2, 34/2, 35/2 KM 
112; 9/1, 22/1, 24/1, 
27/1, 28/1, 29/1, 
32/1, 33/1, 35/1, 
37/1, 38/1, 39/1, 
40/1, 41/1;KM 117 
dz. 1, 4/2, 13/2, 
28/2 
ul. 
Czechosłowacka, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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Al. Solidarności, 
Dokerów, Indyjska, 
Rumuńska, 
Rotterdamska, 
Celna i Polska 

5. RAAII.ASS-7331-64/09/909/84 
2012.01.03                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o klatkę schodową i 
pomieszczenia mieszkalne (wys. 
2 kondygnacje) 

Osoba fizyczna 
 

KM 78 
dz. 89/73  
ul. Wieluńska 84 

● linia zabudowy – istniejąca 
●wskaźnik p.z. – max 34%.; ● szer. 
elew. front.- do 11m ●wys. górnej 
krawędzi elew. – istn.● geometria 
dachu -płaski     

  

6. RAAII.6730.303.2011.ES-311/33 
2012.01.03                                                                                                                                                          

rozbudowa i przebudowa 
budynku jednorodzinnego                

Osoba fizyczna 
 

KM 61  
dz. 5  
ul. Kopernika 33 

● linia zabudowy – obow, jak istn., dop. 
się wysun. poza linię zabu. na szer. 
1,5m przyziemia. ●wskaźnik p.z. – max 
29%.; ● szer. elew. front.- 20 m ± 
20%,.● wys. górnej krawędzi elew. – 
ok. 6,0m w naw. do wys.bud. istn. ● 
geometria dachu: dach stromy , kat. 
nachyl. 400, kalen. równol. do frontu 

  

7. RAAI.6730.88.2011-MP/493/6 
2012.01.04                                                                                                                                                                                                            
 

Rozbudowa istn. budynku 
biurowo-magazynowego o część 
magazynową. 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
„OLIMPIC”Georgios Orfanos 
Sp.J.  
 Gdynia  

KM 7 PG  
dz. 449/3 i dz. nr 
450/2 oraz nr 450/3, 
451/6, 451/7 
ul.Potasowa 

● linia zabudowy – obow, 7,0m od gr.z 
dz. nr 451/6 ●wskaźnik p.z. – max 40% 
● szer. elew. front.-bez zm.  ● wys. 
górnej krawędzi elew. – przedł. okapu 
bud. mag., do 5,50m ● dach płaski 

  

8. RAAII.6730.226.2011.KR-751/31kiosk         
2012.01.05                                                                             

Rozbiórka istniejącego kiosku i 
budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący. 

Gmina Miasta Gdyni KM 104  
dz. 370/83   
ul.Unruga 

● linia zabudowy – obow. 6m od 
krawędzi jezdni.● wskaźnik p.z. – nie 
wyzn. ● szer. elew. front.-ok.5m ●wys. 
górnej krawędzi elew. do.3,5m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

9. RAAI.6730.227.2011.KR-751/33kiosk                                                    
2012.01.05                                                                                                                                     

Rozbiórka istniejącego kiosku i 
budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący. 

Gmina Miasta Gdyni KM 31 dz.557/161 ; 
KM 104 dz. 127/79 
ul.Unruga 33 

● linia zabudowy – obow. 2 m od 
krawędzi jezdni –  za zgodą zarządcy 
drogi,.● wskaźnik p.z. – nie wyzn. ● 
szer. elew. front.-ok.5m ●wys. górnej 
krawędzi elew. do.3,5m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

10. RAAII.6730.116.2011-MP/1070/dz.585 
2012.01.05                                                                                                                                                                                                                                           

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 
wolnostojącego wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 28 WK   
dz. 585, 586, 592, i 
części dz. 639/532 
ul.Nagietkowa 

● linia zabudowy – obow, 6m od 
krawędzi jezdni ul. Nagietkowej (dz. dr. 
nr 587, 588) na wys.pkt C  i 
poprowadzoną prostop.do gr.dz. ozn. 
jako CD - jak na zał. graf.; 
przekroczenie obow. linii zab. w kier. 
ul. (dz. nr 587, 588) przy zachowaniu 
6,0m od gr.z dz. dr., na fragmencie 
elewacji nie większym niż 
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50%.●wskaźnik p.z. – max 31%.; ● 
szer. elew. front.- do 12m,.● wys. 
górnej krawędzi elew. – do 5,0m● 
geometria dachu: dach stromy, kalenica 
równ. do frontu dz.; wys. kąt nachyl. 
45° 

11. RAAII.6730.313.2011.ES-1094/22 i 
22A  
2012.01.05                                                         

rozbudowa segmentu budynku 
bliźniaczego i nadbudowa 2-ch 
segmentów  budynków w 
zabudowie bliźniaczej                  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI 
 dz. 491/1 i 491/6   
ul.Okrężna 22 i 22A 

● linia zabudowy – istn., dopuszcza się 
wysunięcie, na dz. 491/1 poza linię zab. 
na odl.6,0m od krawędzi jezdni i szer. 
do 6,0m , parterowego garażu 
dwustan.● wskaźnik p.z.39%; ● szer. 
elew. front.bez zm. ● wys. górnej 
krawędzi elew. do okapu  około 6,00m 
w naw. do wys.bud. przy ul. Okrężnej 
20● geometria dachu: dla nadbudowy 
budynku i rozbudowy -stromy o kącie 
nach. 30° i układzie kalenicy równol. do 
frontu dz.); dla części parterowej 
rozbudowy budynku-płaski 

  

12. RAAII.6730.318.2011.ES-303/1 
2012.01.10                                                                                                                         

rozbudowa budynku   Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
Gdynia  

KM 63 
dz. 318/14 
ul. Gen. Maczka 1 

● linia zabudowy – obow, jak istn., 
●wskaźnik p.z. – max 42%.; ● szer. 
elew. front.- 40 m ± 20%,.● wys. górnej 
krawędzi elew. – do 12,00m w naw. do 
wys.bud. istn., dopuszcza się obniżenie 
o 1,0m  fragmentu rozbudowywanej 
części bud. ● geometria dachu: dach 
stromy , kat. nachyl. 350i lub 450, kalen. 
równol. do frontu 

  

13. RAAI.6730.222.2011.ES-51/30 
2012.01.10                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospodarczego na 
warsztat mechaniki 
samochodowej   
 

Osoba fizyczna 
 

KM 57  
dz. 75  
ul.Pomorska 30 

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

  

14. RAAII.6730.326.2011.ES-410/5 
2012.01.12                                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa i nadbudowa 
budynku   

Piotr Fortuna Architekci, 
Gdynia  

KM  66  
dz. 101 
ul. Słoneczna15 

● linia zabudowy – obow, przedł. istn. 
linii zab. ●wskaźnik p.z. – max 27%.; ● 
szer. elew. front.- 12 m ± 20%,.● wys. 
górnej krawędzi elew. – do do 9,00m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

15. RAAII.6730.231.2011.KR-75/114                      
2012.01.13                                                                                                                                                                                                           

zespół budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych, z usługami w 
kondygnacjach przyziemia, 
garaż i parking o powierzchni 
użytkowej nie większej niż 5000 
m2, infrastruktura techniczna 
oraz obsługa komunikacyjna 

Gmina Miasta Gdyni KM 75            
dz. 1004/1, 
KM 70 
 dz.515/18 dz. 
597/18, 1011/1, 
272/18, 1013/1  
ul. Legionów 114 

● linia zabudowy – obow,od al.Zwy-
cięstwa: od str. półn.-  przedł. linii zab. 
bud. przy al. Zwycięstwa  – 20 m  od gr. 
pasa dr., od str. połudn. – w linii zab. 
bud. przy ul. Kostki Napierskiego nr 
2,4,6,8 ; nieprzekr. w linii strefy och-
ronnej od cmentarza wojsk., min 50 m 
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od  gr.cmentarza; od ul. Legionów – w 
linii zab. przy ul. Legionów 126 – 10 m 
od kraw. jezdni ul. Legionów; od ul. 
Kostki Napierskiego – min 6 m od 
gr.dz.z ulicą ●wskaźnik p.z. – max 34% 
● szer. elew. front.- max 105 m , dla 
segm.bud.mieszk. usytuow.prostopadle 
do al. Zwycięstwa – do 17m ●wys. 
górnej krawędzi elew. – do 10 m ( max 
max 48,0 m. n.p.m.)  - dla części 3 
kondygn. ; do 28 m  ( max 66,0 m npm) 
- dla segm. bud. mieszk. usytuow. 
prostopadle do al. Zwycięstwa ; do 29,5 
m (max 74,30 m npm) – od str.ul. 
Legionów ; dominantę architekt. o wys. 
do 55 m ( max 100,50 m npm)   sytu-
ować należy w półn. wsch. części dz. nr 
515/18 km.70; szer.elew. tej części od 
str.ul. Legionów i al. Zwycięstwa nie 
może przekroczyć 28 m ● geometria 
dachu: dach płaski 

16. RAAI.6730.131.2011.OS-55/dz.624/48                                                         
2012.01.16                                                                                 

Budowa kiosku handlowego Gmina Miasta Gdyni KM 9  
dz.624/48 
ul.Morska 

● linia zabudowy – obow. 10 m od 
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – nie 
wyzn. ● szer. elew. front.-5m ± 20%● 
wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

17. RAAII.6730.310.2011.KR-884/44a                                                    
2012.01.16                                                                                                                                                                                                                                                 

dobudowa  oranżerii w poziomie 
przyziemia budynku 
wielorodzinnego. 
 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 95  
dz. 247/2 i 588/2   
ul. Witolda 44a 

Istniejące parametry bez zmian   

18. RAAI.6730.221.2011.OS-55/dz.303/1                                                         
2012.01.18                                                                                                                                                                                                                                                         

Budowa kiosku handlowego Gmina Miasta Gdyni KM 27 
dz.303/1 
 ul.Morska 

● linia zabudowy – obow. 10 m od 
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – nie 
wyzn. ● szer. elew. front.-5m ± 20%● 
wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

19. RAAII.KR.7331-334/10/1034/droga     
2012.01.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

droga dojazdowa, powiązanie z 
miejskim układem drogowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 34 WI  
dz. 1 i 3/3 
ul.Łanowa 

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

  

20. RAA.6730.234.2011.ASS.-147/4A                   
2012.01.18                                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania  
segmentu budynku gospod. na 
funkcję mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 57 
dz.41 
ul.Zakopiańska 4A 

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

   
 

21. RAA.6730.235.2011.ASS.-147/4A                                                                      
2012.01.18                                                                                                                                                                                

zmiana sposobu użytkowania  
segmentu budynku gospod. na 
funkcję mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 57 
dz.41 
ul.Zakopiańska 4A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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22. RAAI.6730.161.2011-MP/728/49 
 

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej (16 
segmentów) wraz z 
tymczasowymi zbiornikami na 
nieczystości ciekłe i niezbędną 
infrastrukturą, 

Osoba fizyczna 
 

KM 41  
dz. 31/7 
ul.Dickmana 49 

● linia zabudowy – obow. 8,0m od gr. 
dz. z pasem dr. ul. Dickmana 
●wskaźnik p.z. – max 17%● szer. elew. 
front.-od ul.Dickmanan 12m ± 20%,od 
dojazd. 10m ± 20%● wys. górnej 
krawędzi elew. do okapu –do 5,30m ● 
geometria dachu: dach stromy 
dwuspadowy, kalen. prostop. do 
ul.Dickmana , kąt nachyl ok. 300 

 

  

23. RAAI.6730.258.2011.ES-628/12 
2012.01.23                                                                                                                                                                                                                

Rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 
dz. 654/37 i 691/37 
ul. Chabrowa 12 

● linia zabudowy – przedł. istn. linii 
zab.●wskaźnik p.z. – max 27%● szer. 
elew. front.- 12m ± 20%,.● wys. górnej 
krawędzi elew. – do 10,00m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

24. RAAII.6730.172.2011.WGN-
4/dz.1142/129  
2012.01.23                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący 

Gmina Miasta Gdyni KM 54  
dz. 1142/129 
ul.Św.Piotra 

● linia zabudowy – obow. 6m od 
krawędzi jezdni ul.Portowej ● wskaźnik 
p.z. – nie wyzn. ● szer. elew. front.- 5m 
± 20%,.● wys. górnej krawędzi elew. 
do.3,5m● geometria dachu: dach płaski 

  

25.  RAAII.6730.291.2011.GZ-1093/dz.833 
2012.01.23                                                                                                                                                                                     
 

budowa budynku handlowo- 
usługowego z parkingiem  oraz 
infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 
 

KM  67  
dz. 833  
ul. II MPS 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab.na dz. przy ul. II MPS 4d, (w 
odl. 19,0m od linii rozgran.ul. II MPS)  
Dla zach. ładu przestrzennego 
wprowadza się osie komp. (jak na zał. 
graf.), ●wskaźnik p.z. – max 24%● 
szer. elew. front.- 30m ± 20%,.● wys. 
górnej krawędzi elew. – do 4,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

26. RAAI.6730.285.2011.ES-649/15 
2012.01.24                                                                                                                           

Rozbiórka bud. gospod. i 
parterowego bud. mieszkalnego 
oraz  rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 9  
dz. 364/9, 365/9, 
366/9 
ul. Jęczmienna 15 

● linia zabudowy – istn..● wskaźnik 
p.z. – 32% ● szer. elew. front.-istn. 
●wys. górnej krawędzi elew. – do 
7,50m w naw. do wys. budynku istn. ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

27. RAAII.6730.340.2011.GZ-410/31 
2012.01.24                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej  z infrastrukturą 
techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 66  
dz.  99 
ul. Słoneczna 31 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy przy ul. 
Słonecznej ●wskaźnik p.z. – max 28%● 
szer. elew. front.- 17m ± 20%,.● wys. 
górnej krawędzi elew. – przedłużenie 
górnej krawędzi elewacji frontowej 
budynku przy ul. Słonecznej 33● 
geometria dachu: dach stromy 
dwuspadowy o kalen. równol. do ul., 
kąt nachyl. 45°,      
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28. RAAI.6730.269.2011.ES-567/14 
2012.01.25                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa zadaszenia nad  dwoma 
parkingami 

OPEC  
Pełnomocnik Renata 
Lewandowska 
 

KM 25 
dz. 981 
ul. Opata Hackiego 
14 

● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik 
p.z. bez zm. ●szer. elew. front.- bez 
zm..● wys. górnej krawędzi elew. – 
wiata dla sam.osob. do okapu dachu do 
2,90m ; wiata dla sam.ciężar. o wys.do 
okapu dachu do 4,50m ● geometria 
dachu: dach płaski     lub kolebka 

  

29. RAAII.6730.348.2011.GZ-421/8 
2012.01.31                                                                                                                                                 

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z  
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

Km 67  
dz. 65 
ul. Polna 8 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
istn. zab.przy ul. Polnej 14 ● wskaźnik 
p.z. do  26%; ●szer. elew. front.- 12m ± 
20%,.● wys. górnej krawędzi elew. – 
przedł. górnej krawędzi elew.front. 
bud.przy ul. Stawnej 23 – do 9,0m ● 
geometria dachu: dach płaski      

  

 
miesiąc: luty 

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 

30. RAAII.6730.167.2011-MP/980/143/45 
2012.02.01                                                                                                                                                                                   
 

budowa budynku studia 
filmowego z częścią biurowo-
socjalną, z tymczasowym 
zbiornikiem na nieczystości 
ciekłe i niezbędna infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 
o.Chwaszczyno  
dz. 143/45 i 143/26, 
143/39,192, 143/17 
ul.Chwaszczyńska 
186c 

● linia zabudowy – obow. 14,0m od 
granicy z działką drogową nr 143/26 ● 
wsk. p.z. – max 39% ● szer. elew. 
front.-  29 m  ± 20%●wys. górnej kraw. 
elew. –ok. 10m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

31. RAAII.6730.214.2011.MP-909/22 
2012.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o część mieszkalną w poziomie 
parteru, do granicy z działką nr 
412/232, z wykorzystaniem 
istniejącego budynku 
gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 
 dz. 413/232 
ul.Wieluńska 22 

● linia zabudowy – obow. 20,0m od gr. 
z ul. Wieluńską,jak na zał.graf.; dop. się 
cofnięcie części elew. front. na odl. do 
4,50m ● wsk. p.z. – max 31% ● szer. 
elew. front.-ok.14,5m●wys. górnej 
kraw.  elew. –do 4m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

32. RAA.6730.3.2012. JWK-701/197 
pawilon  
2012.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

jednokondygnacyjny, budynek 
usługowy (biuro) wraz z 
infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną 

Osoba fizyczna 
  
 

KM 32 
dz. 353/4 
ul. Płk. Dąbka 197 

● linia zabudowy – obow. 2 przedł.linii 
zab.najbl. sąsiedn. pawilonu, nieprzekr. 
przedł.linii zabudowy najbardziej 
zbliżonego do bud.197 pawilonu na dz. 
(kwiaciarnia) ● wsk. p.z. – max 30% ● 
szer. elew. front.- max 14m●wys. 
górnej kraw. elew. –3,2m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

33. RAAI.6730.254.2011.WGN-702/51 
2012.02.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa budynku usługowo-
biurowego z częścią mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 124 
dz. 52/4, 54/4 i 56/4  

● linia zabudowy – obow.  przedł. linii 
zab. garaży, jak na zał.graf. Dop. się 
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na 3 kondygnacji wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

oraz 77/4, 76/4, 
53/4  
ul. Bosmańska 51 

część.cofnięcie elew. front.w głąb dz. ● 
wsk. p.z. – max 47% ● szer. elew. 
front.- 22 m  ± 20%●wys. górnej kraw. 
elew. –max 10,5m ● geometria dachu: 
dach płaski 

34. RAA I.6730.124.2011.OS-540/18                                              
2012.02.06                                                                                                                                                                                                                             

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego do granicy z 
działką sąsiednią nr 567/117 

Osoba fizyczna 
 

KM 22  
dz. 1036/117, 
564/117   
ul.Wiejska 18 

● linia zabudowy – obow.  kontyn.linii 
zab. budy.rozbudow. ● wsk. p.z. – max 
48% ● szer. elew. front.-  15,2 m  ± 
20%●wys. górnej kraw. elew. – jak 
budynku rozbudowywanego ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

35. RAAII.6730.288.2011-MP/915/14-16 
2012.02.07                                                                                                                             

budowa 2 budynków 
jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 94  
dz. 117/2, 178/2 
ul. Lidzka 14-16 

● linia zabudowy – obow.  utworzona 
przez istni.bud.przy ul. Lidzkiej 15, 
12A, 12 w odl.ok.5,0m od gr.z pasem 
drog., z możl.cofnięcia części segm.na 
gł. do 1,0m na szer. elew. front. do 50% 
( jak bud. przy ul. Druskiennickiej 27 i 
27A); ● wsk. p.z. – max 27% ● szer. 
elew. front.-  7,5 m  ± 20%●wys. górnej 
kraw. elew. do okapu–max 5m ● geom. 
dachu: dach stromy, kalen. równoleg. , 
kąt nacyl. 350 

  

36. RAAI.6730.8.2012.ES-450/12 
2012.02.08                                                                       

rozbudowa  budynku 
wielorodzinnego –dobudowa 
przedsionka 

Osoba fizyczna 
 

KM 65 
 dz. 336/88 ul. 
Rolnicza 12 

● linia zabudowy – istn. ●wskaźnik p.z. 
– bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. 
● wys. górnej krawędzi elew. – bez 
zm.● geometria dachu: bez zm. 

  

37. RAAI.6730.256.2011-MP/728/57 
2012.02.09                                                                    

budowa 2 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z tymczasowymi 
zbiornikami na nieczystości 
ciekłe – dla każdego budynku 
osobny, z wewnętrzną drogą i 
niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 41 
dz. 99/6 i części dz. 
nr 101/6 
ul. Dickmana 57 

● linia zabudowy – obow. prostopadła 
do gr. dz.ozn. jako AD w odl.15,0m od 
gr. dz. z pasem drog. ul. Dickmana, na 
wys.pkt D– jak na zał.graf.; tylna linia 
zab. obow. prostop.do gr. dz. ozn.jako 
AD w odl.88,0m od gr. dz. z pasem 
drog. ul. Dickmana, na wys. pkt D - jak 
na zał. graf.● wskaźnik p.z. – max 
4,3%.; ● szer. elew. front.- 12m± 20% 
● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 
5,6m ● geometria dachu: dach stromy, 
kalen. równoleg. , kąt nacyl. 300 

  

38. RAAII.6730.285.2011.KR -311/139     
2012.02.13                                                                                                             

zespół budynków mieszkalnych, 
wielorodzinnych,  infrastruktura 
techniczna oraz obsługa 
komunikacyjna. 

Gmina Miasta Gdyni KM  71 
dz. 991/1, 1018/1  
ul. Kopernika 139   

● linia zabudowy – obow. 10 m od 
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – max 
39%.; ● szer. elew. front.- 30m± 20% ● 
wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 7 
m; wys.do kalenicy dachu – max 13 m 
● geometria dachu: dach stromy, kalen. 
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równoleg. , kąt nacyl. 400 

39. RAA.6730.20.2012.ES-967/parking                                                                     
2012.02.13                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbudowa parkingu wewnątrz 
zespołu zabudowy 
mieszkaniowej 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Górniczej 31, Gdynia  

KM 2 WK 
 dz. 207   
ul. Górnicza 

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

  

40. RAAII.ES.7331-258/10/408/dz.398/4 
2012.02.14                                                                                                                                                                                                                                
 

budowa 2-ch budynków 
jednorodzinnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz. 398/4  
ul. Chwarznieńska 
81 

● linia zabudowy – obow. 8,0m od linii 
rozgran.dz.dr. ●wskaźnik p.z. – max 
6%● szer. elew. front.-15m ± 20%  ● 
wys. górnej krawędzi elew. do okapu- 
do 4,0 m ● dach stromy wielosp., kalen. 
równol do fr. dz.; kąt. nachyl. 370 

  

41. RAAII.6730.342.2011.GZ-408/81 
2012.02.14                                                                                                                                                                                                                               
 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 66  
dz. 270  
ul. Chwarznieńska 
81 

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik 
p.z. – bez zm ● szer. elew. front.-bez 
zm.  ● wys. górnej krawędzi elew. – 
przedł. górnej kraw. elewacji front. 
bud.przy ul. Chwarznieńskiej 79 i 83, tj. 
do 8,0m ● dach płaski 

  

42. RAAI.6730.69.2011.GZ-56/5 
2012.02.16                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa budynku biurowo-
usługowego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 53 
dz. 160 i 544/161  i 
930/154, 163 
ul.Podolska 5 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab.przy ul. Podolskiej 19-21 (w 
odl. 6,0m od kraw. jezdni ul. 
Podolskiej) ,tylna- wyzn. przez 
płaszczyznę wsch. elewacji bud. przy 
ul. Podolskiej 19-21 ●wskaźnik p.z. – 
max 37% ● szer. elew. front.- 18m± 
20% ●wys. górnej krawędzi elew. w 
naw.do wys. górnej kraw. elew. front. 
bud. przy ul. Podolskiej 19-21 –  do 
39,0m, (do 61,20mnpm),  ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

43. RAAI.6730.134.2011. WGN-
504/dz.764/8 
2012.02.16                                                                                                                                                                                  

budowa obiektów biurowo-
magazynowych oraz zmiana 
sposobu użytkowana 
istniejącego budynku 
magazynowego na biurowo-
magazynowy wraz z jego 
przebudową oraz budowa 
infrastruktury towarzyszącej 

Mega S.A. w Gdyni 
pełnomocnik Andrzej 
Machiński 
 

KM  8295/3, 297/3 
część 298/3 KM 7 
oraz 763/8, 764/8 
część 591/8, 592/8 
ul.Handlowa 

● linia zabudowy – obow. od ul. 
Handlowej – przedł. linii zab. bud. przy 
ul. 12 , od ul. Hutniczej – przedł. linii 
zab. bud. usyt. na dz. objętych 
wnioskiem ●wskaźnik p.z. – max 32%● 
szer. elew. front.- 49m – dla bud. na dz. 
763/8 i 764/8; 12m – dla bud. na dz. 
591/8 i 759/8 z możliwością zastos. 
uskok. elewacji i tym samym 
poszerzenia jej w głębi dz.● wys. górnej 
krawędzi elew. –tj. do 11 m od poziomu 
terenu● dach płaski 

  

44. RAAI.6730.155.2011.OS-748/dz.46 
2012.02.16                                                                                                                                                                                                                                                                          

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

Gmina Miasta Gdyni KM 104 dz. 46 
ul.Kuśnierska 

● linia zabudowy – obow. 4,5m od 
gr.dz.200/47 z możl. wysun. lub cofn. o 
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2m  -.●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. 
elew. front.- 11 m± 20%   ● wys. górnej 
krawędzi elew. –do okapu. do 4,5 m ● 
dachstromy, dwu lub wielospadowy, 
kalen. równol.;  kąt. nachyl. 300 

45. RAAI.6730.195.2011.OS-567/9 
2012.02.16                                                                                                                                                                                          

Zmiana sposobu użytkowania 
pom. strychowych na pom. 
mieszk.alne 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 
dz.257/8,417/83 
ul.Św.Mikołaja 9 

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

  

46. RAAII.6730.325.2011.KR- 86/17-19    
2012.02.16                                                            

dobudowa  klatki schodowej do 
budynku mieszkalno 
usługowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 60  
dz. 456, 457 i 458  
ul.Ujejskiego 19 

● linia zabudowy – obow. istn., w linii 
ciągu istn.bud.;nieprzekr. od str. ul. 
Legionów – 8m od kraw. jezdni 
●wskaźnik p.z. – max 40%● szer. elew. 
front.- 22 m± 20%   ● wys. górnej 
krawędzi elew. –jako przedł. linii 
gzymsu bud. tj. do 6,5 m od poz. 
terenu● dach stromy, kąt. nachyl. 300 

  

47. RAAII.6730.276.2011.KR-880/94a                                                           
2012.02.16                                                                                                                                                                                                                                                                          

rozbudowa garażu w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym  i 
jego nadbudowa o jedną 
kondygnację mieszkalną. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
 dz. 472/46   
ul. Olgierda 94a 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. – max 19%● szer. elew. 
front.-22 m± 20%   ● wys. górnej 
krawędzi elew. – max 7 m od poz. 
terenu przy wej.do bud. ● dach płaski 

  

48. RAAI.6730.251.2011.KR-721/Eurogaz                                                       
2012.02.17                                                                              

dobudowa bud.warsztatowo 
magazyn. o wym.10,0 x8,0 m i 
wys. ok. 5,6 m do istn. bud. o tej 
samej funk. (montaż elem. stal. 
techniką skręcania śrubami). 

Eurogaz Gdynia Sp. z o.o. 
Gdynia 
 

KM 109 
 dz. 117/2   
ul.Gołębia 

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

  

49. RAAII.6730.224.2011.MP - 
903/dz.638/236 
2012.02.17                                                                                                                                                                                                                                                   
 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 

Osoba fizyczna 
 

KM 77  
dz. 638/236 i 
426/234 
ul.Radomska 

● linia zabudowy – obow. p6,0m od 
gr.z pasem drog. ; dop. się cofnięcia 
części bud. na odl.do 3,0m na szer. 
elewacji front. do 50%;●wskaźnik p.z. – 
max 27% ● szer. elew. front.- 11m± 
20% ●wys. górnej krawędzi elew. do 
okapu –  do 4,0m  ● geometria dachu: 
dach stromy,wys.kalen. do 9,0m,kąt 
nachyl. 42 º - 45º 

  

50. RAAII.6730.175.2011.MP-
956/dz.203/8 
2012.02.17                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

budowa budynku usługowo-
mieszkalnego wraz z miejscami 
postojowymi i niezbędną 
infrastrukturą. 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 WK  
dz. 203/8 i 49/8, 
76/10, 189/8, 202/8   
ul. Nowodworcowa 

● linia zabudowy – obow. 7,0m od gr. z 
pasem drog. ●wskaźnik p.z. – max 28% 
● szer. elew. front.- 27,5m ●wys. górnej 
krawędzi elew. do 8,2m● geometria 
dachu: dach płaski 
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51. RAA.6730.30.2012.GZ-1006/10 
2012.02.20                                                                                                                                  

rozbudowa  budynku mieszk.od 
str. zach. i półn., nadbudowa             
tarasu, zadaszenie istn. schodów 
zewn. oraz ich przebudowa 

Osoba fizyczna 
 

KM 71  
dz. 270/1, 601/4  
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 10 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – max 33% ● szer. elew. front.- 
10m± 20%  ●wys. górnej krawędzi 
elew. bez zm.● geometria dachu: bez 
zm. 

  

52. RAAI.6730.248.2011.WGN-
54/dz.734/352   
2012.02.21                                                                                                                                                                                                                                    

budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący 

Gmina Miasta Gdyni KM 53 dz.734/352 
ul.Warszawska 

● linia zabudowy – obow. od ul. 
Warszawskiej – przedł. linii zab. istn. 
pawilonu handl.;od ul. Wolności – 
przedł. linii zab. bud. przy ul. Wolności 
4● wskaźnik p.z. – nie wyzn. ● szer. 
elew. front.- 5m ± 20%,.● wys. górnej 
krawędzi elew. do.3,5m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

53. RAAI.6730.281.2011.ASS/1079/dz.970 
/41      
2012.02.21                                                                                     

przebudowa układu pieszo-
jezdnego, w tym przebudowa 
zjazdu z sięgacza na ul.Pod-
górską oraz poszerzenie ulicy 
przed bud.wielorodz.,  przesu-
nięcie infrastr. oświetl. i wyko-
nanie maks.  ilości msc. postoj.- 
infrastr. techn. tow. zabudowie 
mieszkaniowej 

Robotnicza Spółdzielnia  
Mieszkaniowa im.Komuny 
Paryskiej 
Gdynia   

KM 15   
dz. 970/22, 
1054,970/41, 
970/35,970/27 
ul.Podgórska 

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

  

54. RAAII.6730.240.2011.WGN-873/32 
2012.02.22                                                            

nadbudowa budynku do 
wysokości 4 kondygnacji z 
przekwalifikowaniem budynku z 
jednorodzinnego na 
wielorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 76 dz.191 
ul.Wrocławska 32 

● linia zabudowy – obow, jak istn., 
●wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. 
front.- bez zm.● wys. górnej krawędzi 
elew. – jako przedł. wys. górnej 
kraw.gzymsu bud. przy ul. 
Wrocławskiej 30 tj. ok. 11,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

55. RAA.6730.19.2012.GZ-889/5A 
2012.02.22                                                                                   

rozbudowa (dobudowa klatki 
schodowej) oraz nadbudowa 
ścian poddasza nieużytkowego 
w celu uzyskania kondygnacji 
mieszkalnej w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym  

Osoba fizyczna 
 

KM 80  
 dz. 391/72 
ul.Techniczna 5A 

● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik 
p.z. max 45%; ● szer. elew. front.bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – 
przedł. górnej kraw. elew. front. bud. 
objętego dec., w jej najwyższym 
punkcie (na styku z budynkiem przy ul. 
Technicznej 5B).  ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

56. RAAI.6730.231.2011.KR- 1/41-43 
2012.02.24                                                       

nadbudowa 2  budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych; 
parking 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Na Wzgórzu" z siedzibą w 
Gdyni 
 
 

KM 126 i 123  
dz. 107/2, 116/2, 
109/2 i 33/2  
ul. Śmidowicza 41-
43   

● linia zabudowy – obow, jak istn., 
●wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. 
front.- bez zm.● wys. górnej krawędzi 
elew. – do 16,4m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

57. RAAII.6730.329.2012.GZ-419/31 
2012.02.24                                                                                                                                                                                    

rozbudowa obiektu handlowego 
„Lidl”, 

LIDL Polska Sp. z o.o. za 
pośrednictwem  Wojciecha 

KM 64 
dz. 179/33, 180/33 i 

● linia zabudowy – obow, jak istn., 
●wskaźnik p.z. – max 31%.; ● szer. 
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Krupińskiego,  203/33 
ul. Małokacka 31 

elew. front.- 63 m ± 20%,.● wys. górnej 
krawędzi elew. – bez zm● geometria 
dachu: w nawiązaniu do geometrii 
dachu budynku istniejącego 

58. RAA.6730.23.2012.GZ-683/1 
2012.02.29                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

nadbudowa 
jednokondygnacyjnej części 
budynku (elewacja północna 
budynku) mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 13 
 dz. 359/122 
ul.Masztowa 1 

● linia zabudowy – obow, jak istn., 
●wskaźnik p.z. – bez zm.; ● szer. elew. 
front.- bez zm.● wys. górnej krawędzi 
elew. – przedł. górnej kraw.elew.front. 
dwukondygn.części bud. przy ul. 
Masztowej 1● geometria dachu: dach 
płaski 

  

miesiąc: marzec 
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. RAAII.6730.238.2011.ES-157/11 
2012.03.01                                                                                          

nadbudowa budynku  
jednorodzinnego  

Osoba fizyczna Km 53  
dz.295 ul.Karpacka 
11 

● linia zabudowy – bez zm.● wsk. p.z. 
– bez zm● szer. elew. front.-bez 
zm.●wys. górnej kraw. elew. –do 
10,75m ● geometria dachu: dach płaski 

  

60. RAA.6730.9.2012.ES-292/1 zadaszenie                                                                     
2012.03.01                                                                                                                                                                                                                                                             
 

rozbudowa samojezdnego 
zadaszenia stanowiska 
montażowego małych  
              jednostek pływających 
o wysokości ok. 23,80m, 
szerokości ok. 22,80m, długości 
ok. 10,00m  
 

Damen Shipyards Gdynia SA  

Gdynia 

KM 116  
dz. 9/1  
ul.Dokerów 1 

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

  

61. RAA.6730.22.2012. JWK-
0980dz.648/28 kiosk  
2012.03.01                                                                                                                                                                   
 

jednokondygnacyjny budynek 
usługowy - kiosk handlowy 
(prasa 

Gmina Miasta Gdyni KM 13 WK 
 dz. 648/28 
ul.Chwaszczyńska 

● linia zabudowy – obow.  od ul. 
Zapolskiej - w linii wsch. gr.działki; 
nieprzekr. od ul. Chwaszczyńskiej - w 
linii pd gr. dz.● wsk. p.z. – nie ustala 
się● szer. elew. front.-do 5,5m●wys. 
górnej kraw. elew. –do 3,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

62. RAA.6730.1.2012 JWK/ 1057/19  
2012.03.02                                                                                                        
 

dobudowa garażu o pow. 
zab.ok. 42m do budynku 
mieszk. w pn-wsch. narożniku 
dz. przy gr. z dz. sąsiednią nr 
440 oraz dz. dr. ul. Merkurego 

Osoba fizyczna KM 7 WI 
dz. 439 
ul. Merkurego 19 

  Decyzja 
odmowna 

63. RAAI.6730.260.2011.OS-
1012/dz.1043/45 
2012.03.05                                                                                            

Budowa odc. ul.Kowalskiej  Invest Group sp. z o.o. 
pełnomocnik   Jan Kozłowski  

KM 13 
dz.1045/35,1042/35
,752/35,779/89 

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

  



 

 

1

ul.Kowalska, 
Chylońska 

64. RAA 6730.37.2012.ES-567/14C 
2012.03.05                                                                                                                                                                                                                                                               

Rozbudowa istn. budynku o 
windę osobową 

Ostrowski-Pilachowski sp. j., 
za pośrednictwem  Marek 
Laskowski,  
 

KM 25 dz.980 , 
KM 24  
dz. ,473/67 i 408/67  
ul. Opata Hackiego 
14C 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
– nie ustala się ● szer. elew. front.-  bez 
zm.●wys. górnej kraw. elew. –bez zm.● 
geometria dachu: dach płaski 

  

65. RAAI.6730.121.2011.OS-714/23 
2012.03.07                                                                                                                                                 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny z usługami wraz 
z infr. 

Gmina Miasta Gdyni Km 40  
dz.199/15 oraz 
173/15,175/15,166/
15  
ul.Zielona 23 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 
kraw. jezdni ; ●wskaźnik p.z. – max 
27% ● szer. elew. front.- 21m± 20%● 
wys. górnej kraw.elew. – do 10,0m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

66. RAAI.6730.122.2011.OS-714/23 
2012.03.07                                                                                                                                                                                                                                                                            

Budynek usługowy wraz z infr. 
techn. 

Gmina Miasta Gdyni Km 40  
dz.199/15 oraz 
173/15,175/15,166/
15  
ul.Zielona 23 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 
kraw. jezdni ; ●wskaźnik p.z. – max 
27% ● szer. elew. front.- 21m± 20%● 
wys. górnej kraw.elew. – do 10,0m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

67. RAAII.6730.90.2011 - 
MP/872/dz.nr399/45 
2012.03.07                                                                                                                                                                                                            

budowa fragmentu ciągu pieszo-
jezdnego i budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zab. bliźniaczej, usyt. pełną 
ścianą na gr.z dz. nr 538/45 
wraz z niezb.infrastrukturą  
 

Gmina Miasta Gdyni KM 79 dz. 399/45 i 
401/45 oraz 245/45, 
246/45, 198/45  
ul. Wielkopolska 
/Płocka 

● linia zabudowy – obow. od ul. Kiej-
stuta w odl.6,0m od gr. z pasem dr. na 
odc. ozn.jako B -C; nieprzekraczalna od 
ul. Wielkopolskiej ●wskaźnik p.z. – 
32%.; ● szer. elew. front.- 10m ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu– do 5,50m 
● geometria dachu: dach stromy, kalen. 
równoleg. , kąt nachyl. ok.300 

  

68. RAAII.6730.252.2011.KR-4/21 
2012.03.08                                                                                                                                                        

budynek mieszkalno-usługowy; 
infrastruktura techniczna oraz 
obsługa komunikacyjna 

Osoba fizyczna  KM 54  
dz. 125 i 126 
ul.Św.Piotra 21 

● linia zabudowy – przedł. linii zab. 
pierzejowej wzdłuż  ul Św. Piotra 
●wskaźnik p.z. – 61%.; ● szer. elew. 
front.- wynik. z pierz.charakteru plan. 
bud. ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu– wys.  bud.wyzn. należy jako 
przedł. wys.bud.przyl., przy ul. św. 
Piotra 19, tj. do 17,5 m,  z dop. podwyż. 
zab.do 19m (do spodu attyki), pod war. 
wycof. podwyż. części w stos. do linii 
zab. na odl.min 4,5m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

69. RAA.6730.31.2012.GZ-990/dz.206 
2012.03.08                                                                                                                                                                                                                                 

budowa parkingu na 18 miejsc 
postojowych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„KARWINY”  
Gdynia 

KM 7 WK  
dz. 206 
ul.Korzenna i 
Tatarczana 

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

  

70. RAA.6730.49.2012.ES-423/7 
2012.03.08                                                                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa  budynku 
gospodarczego 

Osoba fizyczna KM 67 
dz. 282 
ul. Sadowa 7 

● linia zabudowy – istn. ● wsk. p.z. – 
max 42% ● szer. elew. front.-  bez 
zm.●wys. górnej kraw. elew.–max 4m 

  



 

 

1

● geometria dachu: dach płaski 

71. RAAI.6730.274.2011-MP/504/7G 
2012.03.12                                                                         

budowa obiektu 
wystawienniczo-handlowego 
(sprzedaż maszyn budowlanych 
i elektronarzędzi), składającego 
się z 2 hal namiotowych  i 
zaplecza socjalno –biurowego 
wraz z niezbędną infrastrukturą, 

Osoba fizyczna KM 24 
 dz. 554/95 oraz  
204/96, 209/96  
ul. Hutnicza 7G 

● linia zabudowy – obow. 4,0m od gr.z 
pasem dr. ul. Hutniczej ; dop. się możl. 
cofn. fragm.bud. na odl. do 10,0m, na 
szer.elew. front. do 60%;  ●wskaźnik 
p.z. – max 41% ● szer. elew. front.- 
30m± 20%● wys. górnej kraw.elew. – 
do 7,0m● geometria dachu: bez zm. 

  

72. RAAII.6730.289.2011.ASS-959/30B,C 
2012.03.14                                                                                                                                                                                                                                                                     

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny  z garażem w 
kond. podziemnej i 4 kond. 
nadziemnym (czwarta kond. w 
dachu mansardowym) wraz z 
infr. 

Baltic Invest Developement 
sp. z o.o. 
Gdynia  

KM 23 WK dz. 
142/10,143/10 i 
141/10,419/45 
ul.Źródło Marii 30 
B.C 

● linia zabudowy – obow.6 m od gr. 
wsch. dz. ●wskaźnik p.z. – 20%.; ● 
szer. elew. front.- 16m± 20% ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu– do 8,5m; 
● geometria dachu: dach stromy, 
mansard..; kalen. równoleg. , kąt 
nachyl. jak w bud. na dz. 289 

  

73. RAA.II.6730.355.2011.ES-833/40 
2012.03.14                                                                                                                                                                                                                                              

rozbudowa budynku  
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 81  
dz.1077/47 
ul.Świerkowa 40 

● linia zabudowy – obow.6 m od gr.dz. 
●wskaźnik p.z. – max 50%.; ● szer. 
elew. front.- bez zm. ● wys. górnej 
kraw. elew. jak istn. ok.7m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

74. RAA.6730.72.2012.ES-1034/dz.10/14 
2012.03.14                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa  budynku 
jednorodzinnego   

Osoba fizyczna KM 42 WI  
dz. 10/14 i 10/16 
oraz 10/15 i 10/24   
ul.Łanowa 

● linia zabudowy – obow.6 m od gr.dz. 
●wskaźnik p.z. – max 13%.; ● szer. 
elew. front.- 16m± 20% ● wys. górnej 
kraw. elew. do okapu– do 4m; ● 
geometria dachu: dach stromy, wielosp.; 
kalen. równoleg. , kąt nachyl. 400 

  

75. RAA. 6730.21.2012.ES-820/kiosk 
2012.03.15                                                                                                                                                                                                          

budowa kiosku handlowego Gmina Miasta Gdyni KM 63 
dz. 1014/4 
Al. Zwycięstwa 36 

● linia zabudowy – obow.  przedł. linii 
zab. bud.przy Al. Zwycięstwa  90 ( po 
uzyskaniu zgody Zarządcy Drogi ) ● 
wsk. p.z. – nie ustala się● szer. elew. 
front.-5,24m± 20% ●wys. górnej kraw. 
elew. –do 3,5m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

76. RAA.6730.59.2012.GZ-310/17 
2012.03.16                                                                                                                                                                                                                         

zabudowa podcienia  w 
południowej elewacji oraz 
nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna KM  61 
dz. 112 
ul. Senatorska 17   

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm ● szer. elew. front.- bez 
zm.● wys. górnej kraw. elew. przedł. 
wys.elew.front.bud. przy ul. Senator-
skiej 15; ● geometria dachu: dach płaski 

  

77. RAAI.6730.237.2011.OS-528/18 
2012.03.16                                                                                                                   

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny z usługami, po 
rozbiórce istn. zabudowy 

Osoba fizyczna KM 18  
dz. 1048/89 i 
912/89,924/89 
ul.Brodnicka 18 

● linia zabudowy – obow. w odl. 6 od 
kraw. ul. Brodnickiej i 10 m od 
ul.Gniewskiej ●wskaźnik p.z. – max 
31% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● 
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wys. górnej krawędzi elew. ok. 16m ● 
dach płaski 

 

78. RAAI.6730.218.2011.OS-
628/dz.763/13 
2012.03.19                                                                                                                                                                     

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

Osoba fizyczna KM 20  
dz. 763/13 i 769/13, 
336/18 ul.Chabrowa 

● linia zabudowy – obow. w odl. 6 od 
gr.dz. 769/13 z możl. cof. bryły bud. o 
2m na mx 50% dł.elew. ●wskaźnik p.z. 
– max 28% ● szer. elew. front.- 12,8m± 
20% ● wys. górnej krawędzi elew.do 
okapu  max  5m ● dach stromy dwu lub 
wielospad.,kalen. równol.; wys. max 9m 
kąt nachyl. 450 

  

79. RAAII.6730.127.2011.WGN-
1070/dz.585     
2012.03.21                                                                                                                                                                                  

budowa budynku usługowo-
mieszkalnego (gabinety 
lekarskie)   

Osoba fizyczna KM  28 WK  
dz. 585, 592, 586, 
część 639/532  
ul.Nagietkowa 

● linia zabudowy – obow. 6m od 
gr.działek. Dop. się przekr. linii zab.w 
kier.ul. na szer.elew. nie większej niż 
50% z zach.odl.min. 6 m od pasa dr.● 
wsk. p.z. – max 31%● szer. elew. 
front.-12m± 20% ●wys. górnej kraw. 
elew do okapu . – do 5m ● geometria 
dachu: dach stromy, kalen. równol. ,kąt 
nachyl  450 

  

80. RAAI.6730.283.2011.KR-293/dz.4/1 
2012.03.22                                                                                                                                      

budynek magazynowy kryta 
zasobnia do składowania 
ładunków drobnicowych 
(celuloza, sklejka, papier, 
blacha)   

Bałtycki Terminal 
Drobnicowy  Gdynia 
Pełnomocnik Tadeusza 
Hamadyka 

 

KM 115  
dz. 4/1 
ul.Rumuńska 

● linia zabudowy – przedł, linii zab. 
bud. sąsiad. ●wskaźnik p.z. – max 50% 
● szer. elew. front.- 100 m ± 20%.● 
wys. górnej kraw. elew. –max 10m ● 
geometria dachu: dach stromy dwusp.,  
kalenica równoległa do ul., kąt 
nach.połaci – max 20°; 

  
 

81. RAAI.6730.284.2011.KR-295/plac IX      
2012.03.22                                                                    

budynek magazynowy, kryta 
zasobnia do składowania 
ładunków sypkich 

Bałtycki Terminal 
Drobnicowy  Gdynia 
Pełnomocnik Tadeusza 
Hamadyka 

 

KM 116  
dz. 21/1 ul.Polska 

● linia zabudowy – przedł. linii zab. 
bud. przy ul.Polskiej 16. ●wskaźnik p.z. 
– max 51% ● szer. elew. front.- 120 m 
± 20%.● wys. górnej kraw. elew. –max 
10m ● geometria dachu: dach stromy 
dwuspadowy, kalenica równoległa do 
ulicy, kąt nachylenia połaci – max 20°; 

  

82. RAAII.6730.337.2011.KR-1006/66  
2012.03.22                                                                                                                                                                                                                                                                           

rozbudowa   budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o garaż. 

Osoba fizyczna KM 71  
dz. 737/21 i 911/21  
ul. Powst. 
Wielkopolskiego 66  

● linia zabudowy – w linii istn.garaży 
wzdłuż ul. Powst. Wielkopolskiego, tj. 
przy gr.dz.z pasem dr.●wskaźnik p.z. – 
max 47% ● szer. elew. front.- 4 m ± 
20%.● wys. górnej kraw. elew. –max 
3m ● geometria dachu: dach  stromy 
dwuspadowy, kalenica równoległa do 

  



 

 

1

ulicy, kąt nachylenia połaci – ok. 20°; 

83. RAA.6730.4.2012. JWK-874/43 
2012.03.22                                                                                                                                                                                                                                                                           

nadbudowa i przebudowa 
budynku jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej 

Osoba fizyczna  KM 80 
 dz. 548/98 
ul. Architektów 43 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm ● szer. elew. front.- bez 
zm.● wys. górnej kraw. elew. -bez zm. 
● geometria dachu: od ul.Architektów 
bez zm.; od ul. Sędziowskiej - forma 
dowolna, dop. dach płaski 

   
 

84. RAA.6730.70.2012.JWK-
0244/dz.750/246 mur op. 
2012.03.22                                                                                                                                                                                                                                            

budowla – mur  oporowy Gmina Miasta Gdyni KM 66 
dz. 750/246  
ul. Promienna  

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

  

85. RAAI.6730.108.2011.MP-
600/dz.1056/21 
2012.03.26                                                                                                                                                                                                                                                            
 

rozbiórka istniejących obiektów 
i budowa budynku mieszkalno-
usługowego, (usługi 
nieuciążliwe: bank, biura), 
przylegającego ścianą do 
budynku plebanii 

Osoba fizyczna KM  22 
dz. 1056/21 i części 
działki nr 717/22  
ul. Chylońskiej i 
Św. Mikołaja 

● linia zabudowy – obow. w odl. 8,0m 
od zewn. krawędzi jezdni ul. Chyloń-
skiej oraz  w odl. 6,0m m od pasa dr. ul. 
Św. Mikołaja, na wys.pkt D – jak na 
zał.graf.; dop. się wysunięcie poza 
obow. linię zab., na odc. ozn.na jako 
DEFG na odl.do 2,0m na 50% jego dł.; 
dop. się cofnięcie frag. bud.przy 
załamaniu linii zab.na odl. do 2,0m; 
●wskaźnik p.z. – max 31% ● szer. 
elew. front.- 21m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew. przedł. gzymsu części 3 
kond. bud. przy ul. Św. Mikołaja 1 – ok. 
11,0m ● dach płaski 

  

86. RAAI.6730.261.2011.KR /504/38     
2012.03.26                                                                                                                                                                                                                                      
                                                 

rozbudowa budynku 
magazynowego   

Elektrotechnika „Mors” 
Gdynia 

KM 14  
dz. 284/1   
ul.Hutnicza 38 

● linia zabudowy – istn. ●wskaźnik p.z. 
– max 48% ● szer. elew. front.-bez 
zm.● wys. górnej krawędzi elew. do 10 
m ● dach płaski 

  

87. RAAI.6730.271.2011.OS-55/116 
2012.03.26                                                                                    

Rozbudowa budynku 
usługowego (Lidl) po rozbiórce 
fragmentu zabudowy 

Lidl Polska sp. zo.o.   KM 28 dz. 
505/32,410/32 
ul.Morska 116 

● linia zabudowy – istn. ●wskaźnik p.z. 
– max 15% ● szer. elew. front.-ok.32m 
● wys. górnej krawędzi elew. do 4 m ● 
dach płaski 

  

88. RAAII.6730.334.2011.GZ-309/7 
2012.03.26                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

nadbudowa  oraz rozbudowa w 
kierunku wschodnim istniejąceg 
budynku  mieszkalnego 

Osoba fizyczna KM  61  
dz. 152 
ul.Wojewódzka 7 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – max 28% ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew.  - do 
10,5m ● dach płaski 

  

89. RAA.6730.2.2012 JWK-880/5 
2012.03.26                                                                                                                                                                                                                                            
 

Budynek wielorodzinny (7 
lokali mieszkalnych) z usługą 

Osoba fizyczna KM 94  
dz. 56/2 
 ul.Olgierda 5 

  Decyzja 
odmowna 

90. RAA II.ES.7331- budowa 5-ciu budynków Osoba fizyczna KM 26 WI    ● linia zabudowy – obow. 6,00m od   



 

 

1

302/10/1183/dz.119/41 
2012.03.27                                                                                                                                         
 

mieszkalnych jednorodzinnych dz. 119/41 
ul. Skrzetuskiego 

linii rozgran.ul. Skrzetuskiego 
●wskaźnik p.z. – max 18% ● szer. 
elew. front.- 11m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew. d okapu - do 4,00m ● 
dach stromy wielospad.,kalen. prostop.  
kąt nachyl. 400 

91. RAAII.6730.165.2011-MP/860/4 
2012.03.27                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

rozbiórka istniejącej zabudowy 
gospodarczej i rozbudowa 
istniejącego budynku o garaż i 
budynek gospodarczy 
usytuowane pełną ścianą przy 
granicy z dz. nr 396/68 i 67 

Osoba fizyczna KM 76 
dz. 69 
PlacGórnośląski 4/ 
ul. Raciborska 

● linia zabudowy – obow.  istn., od 
str.Placu Górnośląskiego; nieprzekr.w 
odl. 6,0m od gr. dz. z pasem dr. ul. 
Raciborskiej ●wskaźnik p.z. – max 72% 
● szer. elew. front.- 18m± 20% ●wys. 
górnej krawędzi elew.–  do 3m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

 
miesiąc: kwiecień 

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 

92. RAAI.6730.51.2011-KR/708/18 
2012.04.02                                                                                                                                                                                                                                                 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 
budowa budynku  mieszkalnego, 
wielorodzinnego z usługami w 
parterze (do 2000 m2 pow. 
użytkowej); infrastruktura 
techniczna  i komunikacyjna na 
części działek nr 354/4, 403, 
406, 411 km.46 

Osoba fizyczna 
 

KM 46  
dz. 381/4, 225/33, 
357 i 409 
ul.Benisławskiego 
18 

● linia zabudowy –obow. 16 m od 
krawędzi jezdni (dla części do wys. 
17m); nieprzekraczalna – przedł. 
bud.przy ul. Benisławskiego 16 (dla 
części do  wys. 37m);●wskaźnik p.z. – 
max 35% przy czym pow. zab.części  
do wys. 37m nie może przekr.50% og. 
pow. zab. ● szer. elew. front.- 51m± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.  dla 
części niższej –max 17m; dla części 
wyższej max 37m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

93. RAAI.6730.259.2011.GZ-43/56 
2012.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nadbudowa budynku 
mieszkalnego w zabudowie 
bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 52  
dz.  9  
ul. Wolności 56 

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu– przedł. górnej kraw. elew. front. 
bud. przy ul. Wolności 58, tj. ok. 9,5m, 
● geometria dachu: dach stromy, kalen. 
równoleg. , wys. kalen. jak w bud.przy 
ul. Wolności 58 kąt nachyl. .300 

  

94. RAAII.6730.199.2011.GZ-694/91L 
2012.04.03                                                                                  

budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 
dz.179/26 
ul.Wiczlińska 91L 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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95. RAAII.6730.335.2011.WGN-980/21 
2012.04.04                                                                                            

rozbiórka części zabudowy oraz 
budowa pawilonu handlowo-
usługowego; Powierzchnia 
sprzedaży do 2000m2 

Osoba fizyczna 
 

KM  11  
dz. 59/18 
ul.Chwaszczyńska 
21 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
zab. istn. części bud. tj. ok. 15 m od gr.z 
dz. dr. ●wskaźnik p.z. – max 49%.; ● 
szer. elew. front.- 51m± 20% ● wys. 
górnej kraw. elew.– do 8m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

96. RAAII.6730.324.2011.KR-75/114                                                                          
2012.04.04                                                                                                          

budynek biurowo usługowy z 
częścią konferencyjno 
szkoleniową oraz zapleczem 
gastronomicznym; garaż i 
parking o powierzchni 
użytkowej nie większej niż 5000 
m2, infrastruktura techniczna 
oraz obsługa komunikacyjna 

SKOK Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa 
im. Franciszka Stefczyka 
Gdynia  
 

1004/1 km.75 i 
515/18 KM 70, 
1013/1 i 817/5  
km.75,     
ul. Legionów 

● linia zabudowy – obowiązująca (od 
strony al. Zwycięstwa):–   od str. półn. 
20 m  od gr. pasa dr.; od str. połudn.– w 
linii zab. bud.przy ul. Kostki 
Napierskiego nr 2,4,6,8 ; -   nieprzekr: 
od ul. Legionów –  min 50 m od  gr. 
(ogrodz.) cmentarza;  (dla zab. mieszk., 
zakł.  z art.żywn. i, zakł. żywienia zbior. 
bądź zakł.przech. art. żywności); od ul. 
Legionów –10 m od kraw.jezdni ul. 
Legionów (dla zabudowań usługowych, 
z wył. dla zab. mieszk., zakł.  z art. 
żywn. i, zakł. żywienia zbior. bądź zakł. 
przech. art. żywności);  od ul. Kostki 
Napierskiego – min 6 m od gr. dz . z 
ulicą; min 6 m od  krawędzi jezdni  
proj. dr. wewn.; ●wskaźnik p.z. – max 
34%● szer. elew. front.- szer. max 105 
m dla części o wys.nie wyższej niż 10 
m, dla segm.bud. usyt.prostopadle do al. 
Zwycięstwa – do 17m ● wys. górnej 
kraw. elew.  do 10 m ( max  48,0 m. 
n.p.m.);część o szer.elew.front. do 
105m;   do 28 m  ( max 66,0 m npm) 
dla segm.bud.  usyt. prostop. do al. 
Zwycięstwa ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

97. RAA.6730-50.2012.ASS.-290/6dz. 
2012.04.04                                                                                                                                                                                                                                     

likwidacja istn. i budowa 
schodów zewn. do bud. 
biurowego, bud. miejsc postoj., 
podziemnych zbiorników wody 
p.pożarowej,agregat prądotw. – 
urządzenie infrastr. techn. 
uzupełniające istn. zab.biurową 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp.z o.o  

pełnomocnik 

Osoba fizyczna 
 

Km 111   
dz. 67/1,66/1, 65/1, 
44/1,45/1, 35/1 
ul.Czechosłowacka 

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

  

98. RAA.6730.86.2012.OS-1021/dz.nr 
528/140 

budowa parkingu z 
odwodnieniem wraz z budową 
linii kablowej nn i latarń 
oświetlenia ulicznego 

Gmina Miasta Gdyni KM 65 
 dz. 528/140 
ul.Widna 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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99. RAA.6730.33.2012.MP-393/40 
2012.04.06                                                                                                               
 

zmiana sposobu użytkowania 
części bud. mieszk. jednorodz. 
na biuro (produkcja filmowa),  

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK  
dz. 480 
 ul.Głogowa 40 

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

  

100. RAA.6730.51.2012. JWK-880/32 
2012.04.06                                                                                                                                                                                                                                       
 

budowa budynku 
wielorodzinnego z garażem 
podziemnym 

Osoba fizyczna 
  

KM 94 
 dz. 76/2, 293/2 
ul.Olgierda 32 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
bud. przy ul.Olgierda 30 ● wsk. p.z. – 
30%● szer. elew. front.-12m●wys. 
górnej kraw. elew. –11,7m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

101. RAAI.6730.265.2011.WGN-1300/4 
2012.04.10                                                                                                                                                                                                               
 

rozbudowa budynku handlowo-
usługowego (Lidl) po rozbiórce 
fragmentu  zabudowy 

Lidl Polska Sp. z o.o. poprzez 
pełnomocnika Osoba fizyczna 
 
 

KM 46 
 dz. 422/33  
ul. Karpińskiego 4 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
– 25%● szer. elew. front.- bez zm. 
●wys. górnej kraw. elew. – max. jak w 
rozbudow. obiekcie ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

102. RAAII.ES.7331-341/10/694/100 
2012.04.10                                                                                                                                  

budowa  budynku 
jednorodzinnego   

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
 dz. 378/20, 379/13, 
379/9  
ul.Wiczlińska 100 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr. 
dz. i  20,0m od gazociągu ● wsk. p.z. – 
max 17%● szer. elew. front.-8m± 20%  
●wys. górnej kraw. elew. – do 3,50m ● 
geometria dachu: dach stromy, kalen. 
prostop., kąt nachyl. 350 

  

103. RAA.6730.28.2012.JWK-294/2wjazd  
2012.04.10                                                                                                                                                                                                                                                                       

elementy obsługi 
komunikacyjnej oraz przyłącza  

ROL-RYŻ sp. z o.o.  
Gdynia  

KM 117 dz.33/2, 
28/2 i 28/1,  
KM 116 10/1, 
ul.Indyjska  

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

  

104. RAA.6730.48.2012.ES-990/8 
2012.04.10                                                                                                                                                                                                                                                

budowy pawilonu handlowo - 
usługowego. 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 WK 
 dz. 32  
ul.Korzenna 8 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                         
 

105. RAAI.6730.219.2011.OS-55/dz.29 
2012.04.11                                                                                                           

Kiosk handlowy Gmina Miasta Gdyni KM 49 
 dz.29  
ul.Morska 

● linia zabudowy – obow. w odl.8m od 
krawędzi jezdni● wsk. p.z. – nie ustala 
się● szer. elew. front.-5,0m± 20% 
●wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

106. RAAI.6730.232.2011.GZ-219/16 
2012.04.11                                                                                                                                                                                                                                                             
 

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
infrastrukturą techniczną 

Wojciech Pyżyński Zakład 
Pierzarski,  
pełnomocnik Osoba fizyczna 
 

KM 51  
dz. 70, 606/71 
ul.Falista 16 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich  (przy ul. Falistej 12-14)   
●wskaźnik p.z. –  26% ● szer. elew. 
front.- 16m± 20% 
● wys. górnej krawędzi elew. – do 
11,5m (do 55,0mnpm),    ● geometria 
dachu: płaski 

  

107. RAAI.6730.290.2011.ASS.292/3dz. 
2012.04.11                                                                                                                                                                                                                                                                 

infrastruktura techniczna 
towarzysząca zabudowie 
portowej 

Zarząd Morski Portu Gdynia 
S.A pełnomocnik Osoba 
fizyczna 
 

KM 114  
dz.328/1 
KM 9/1 i 10/1, 
ul.Dokerów 

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

  

108. RAA.6730.63.2012.ES-290/3                                                                                     budowa fundamentu o średnicy Gafako sp. z o.o.  KM 113 nie analizowano funkcji i cech zabudo-   



 

 

1

2012.04.11                                                                                                                                17,0m i grubości 1,5 pod 
stanowisko do prób  dźwigów 
 

Gdynia   dz.11/2, 45/1, 83/1 
ul.Czechosławacka 
3 

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

109. RAAI.6730.270.2011.OS-
600/dz.856/101 
2012.04.12                                                                                                                                                                                                                     

Kiosk handlowy Gmina Miasta Gdyni KM 22 
dz. 856/101 
ul. Chylońska 

● linia zabudowy – obow.  6,0m od 
krawędzi jezdni (za zgodą zarządcy 
drogi dop. się przesunięcie linii zab.o 
3m); od ul. Chylońskiej nieprzekraczalna 
8m od kraw.jezdni● wsk. p.z. – nie 
ustala się● szer. elew. front.-5,0m± 
20% ●wys. górnej kraw. elew. –do 
3,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

110. RAAI.6730.286.2011.OS-535/8 
2012.04.12                                                                                                                                                                     

rozbudowa istniejącego 
parkingu dla samochodów 
osobowych wraz z komunikacją 
oraz budowa kasetonu 
reklamowego, 

 ABRAVA Sp. z o.o.&  
 CO.PGI2 Spółka 
 Komandytowa, Świecie 
  

KM 19 
 dz. 1374; 1400/7; 
1399/7; 817/7   
ul. Helska 8 

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

  

111. RAA.6730.62.2012.MP-980/120 
2012.04.12                                                                                                                                                                                                                                                                           

zmiana sposobu przeznaczenia 
budynku mag. wraz z częścią 
biurową, będącego w trakcie 
realizacji, na budynek prod. 
(produkcja i naprawa sprzętu 
kolejowego) wraz z częścią 
biurową oraz budową niezb. 
infrastruktury 

 Dellner Sp. z o.o.,  
 Gdynia 

KM 31,32 
 dz. 193/166, 248/8, 
43/5, 18/5 oraz 
część dz. 193/166, 
ul.Chwaszczyńska 
120 

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

  

112. RAAI.6730.250.2011.WGN-788/20 
2012.04.13                                                                                   

rozbudowa budynku 
mieszkalnego od frontu działki   

Osoba fizyczna 
 

KM  125  
dz. 76  
ul.Albańska 20 

● linia zabudowy – obow. dla garażu w 
linii zab. wiatrołapu bud. przy ul. 
Albańskiej 22;dla pozostałej części 
bud.- w linii ściany bud. przy ul. 
Albańskiej 22  ●wskaźnik p.z. – max 
27%● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. 
górnej kraw. elew. garażu – jak w istn. 
garażu , część rozb. jak w istn. 
wiatrołapie bud.przy ul. Albańskiej 22● 
geometria dachu: dach płaski lub 
stromy o kącie nachyl.ok. 200 

  

113. RAA.6730.12.2012.KR-1010/16a                                                        
2012.04.13                                                                                                                                                                                                                                        

nadbudowa  o dwie kondygnacje 
oraz zmiana sposobu użytk. istn. 
kotłowni z przeznaczeniem na 
budynek mieszkalny 
jednorodzinny  

Osoba fizyczna 
 

KM 70  
dz. 839/35  
ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej 16a 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez.zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew. max 9 ,5 
m od poziomu terenu od strony ul. Boh. 
Starówki Warszawskiej; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

114. RAAI.6730.240.2011-MP/728/dz.153/7 
2012.04.18                                                         
 

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej (24 

Osoba fizyczna 
 

KM  41 dz. 153/7, 
143/7, 142/7, 141/7, 
140/7, 149/7, 151/7 

● linia zabudowy – obow. 8,0m od 
granicy działki z pasem drogowym ul. 
Dickmana ● wskaźnik p.z. – max 18%.; 
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segmenty) wraz z 
tymczasowymi zbiornikami na 
nieczystości ciekłe – dla 
każdego segmentu osobny i 
niezbędną infrastrukturą 

i 74, 150/7, 53/21 
ul.Dickmana 

● szer. elew. front.- 12,0m± 20%,od 
drogi dojazdowej 8,0m± 20%, ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu max 
5,3m● geometria dachu: dach  stromy 
dwuspad., kalen. prostop. kąt nachyl. 
ok.300 

115. RAAI.6730.275.2011.OS-104/1 
2012.04.18                                                                                                                                                                             

Budowa magazynu gazów 
techn. o pow. max 13m i 
instalacji rozprowadzającej do 
pom. laborat. MIB 

Morski Instytut Badawczy-
Państwowy Instytut 
Badawczy,  pełnomocnik  
Osoba fizyczna 
 

KM 53 dz. 749/348 
ul.Kołłątaja 1 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez.zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew. max 
4,5m● geometria dachu: dach płaski 

  

116. RAAII.KR.7331-262/10/408/186 
2012.04.19                                                                                                                                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI  
dz. 398/16,398/15 
ul.Chwarznieńska 
186 

● linia zabudowy – obow. 8 m od gr. z 
dz. dr.nr 398/7● wskaźnik p.z. – max 
9%.; ● szer. elew. front.- 15,0m± 20% 
● wys. górnej kraw. elew. do okapu 
max 4,5m● geometria dachu: dach  
stromy wilelospad.,kąt nachyl. 420 

  

117. RAAI.6730.272.2011.MP-110/9A 
2012.04.19                                                                                                                                                                                                                      

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w poz. piwnicy i parteru o pow. 
mieszkalną od str.ogrodu, przy 
gr. z dz. nr 308/71, rozbudowa o 
wiatrołap do wys. istn. budynku 
oraz nadbudowa tarasu od ul. 
Wąsowicza 

Osoba fizyczna 
 

KM 49 
 dz. 307/71 
ul.Wąsowicza 9A 

● linia zabudowy – istn.●wskaźnik p.z. 
– max 28%.; ● szer. elew. front.- 
13,0m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. 
do –dla  rozb. od str. ogrodu: do 
wys.stropu nad parterem tj. do 4,0m ;dla 
wiatrołapu i nadbudowy: jako przedł. 
wys.istn. gzymsu bud.mieszkalnego- do 
7, 50m ● geometria dachu: dach  płaski 

  

118. RAAI.6730.243.2011.WGN-703/6                                                                
2012.04.19                                                                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z usługami  
( handel) w parterze 

Osoba fizyczna 
 

KM 45  
dz. 34  
ul.Błękitna 6 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Błękitnej 8 tj. ok. 4m 
od gr.dz.dr. ●wskaźnik p.z. – max 
42%.; ● szer. elew. front.- 9m± 20% ● 
wys. górnej kraw. elew. do – do 9m; ● 
geometria dachu: dach  płaski 

  

119. RAAII.6730.308.2011-MP/899/41 
2012.04.19                                                                                                                                        

nadbudowa tarasu szkoły w 
północno- wschodniej części 
budynku 

Amerykańsko-Polskie 
Stowarzyszenie Oświatowe, 
Gdynia  

KM 76  
dz. 286/248 
ul.Łowicka 41 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew.  - ok 
12,5m ● dach płaski 

  

120. RAAII.6730.345.2011.MP – 1067/59 
2012.04.19                                                                                                                                                                                                                                                                          

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej i 
budowa garażu wolnostojącego 
na granicy z działką nr 162 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK 
dz. 163, 378/167 
ul.Koperkowa 59 

● linia zabudowy – obow.  5,0m od 
gr.dz. z pasem dr. ul. Koperkowej ● 
wsk. p.z. – max 26%● szer. elew. 
front.-12m± 20% ●wys. górnej kraw. 
elew. –do 10,5m, garaż do 3,0m ● 
geometria dachu: dach płaski; garaż 
dach stromy, dwuspad. lub wielospad. ; 
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kąt nach.– ok. 30º,gł. kalenica 
prostopadła do frontu dz. 

121. RAAI.6730.249.2011.WGN-
47/dz.1079/337  
2012.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                    

Placówka handlowa -Kiosk 
wolnostojący 

Gmina Miasta Gdyni KM 58 
 dz. 1079/337 
ul.Nowogrodzka 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab.bud. na dz. 1081/385 ● wsk. p.z. – 
nie ustala się● szer. elew. front.-4,0m± 
20% ●wys. górnej kraw. elew. –do 
3,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

122. RAAII.6730.298.2011-MP/871/66 
2012.04.20                                                                                                                                                                                            
 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem 
podziemnym i niezbędna 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80  
dz. 477/234 i 
233,231,232 
ul.Inżynierska 66 

● linia zabudowy – uskokowa: obow. 
6,0m od gr. z dz. 476/234; nieprzekr. 
jako styczna do okręgu o prom.5,0m 
wyzn. wokół pnia istn. na dz.drzewa i 
poprowadzona równolegle do granic dz. 
i obow. linii zab.●wskaźnik p.z. – max 
20% ● szer. elew. front.- 15 m ± 20%.● 
wys. górnej kraw. elew. –max 8m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

123. RAA.6730.42.2012.OS-214/dz.nr 168/8 
2012.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                          

budowa miejsc parkingowych 
wraz z drogami dojazdowymi 
dla obsługi planowanego 
budynku wielorodzinnego na dz. 
nr 196/8 

ELFEKO S.A.  
Gdynia 

KM 98  
dz. 168/8  
ul. Marii 
Skłodowskiej – 
Curie 

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

  

124. RAA.6730.43.2012.WGN-54/78                                                                                
2012.04.20                                                                                                         

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego znajdującego 
się na parterze budynku 
(sprzedaż okien) na przychodnię 
stomatologiczną 

Stomatologia Dziecięca Sp. z 
o.o.,  
Gdańsk 
 

KM  58 
dz. 517/305 
ul. Warszawska 78   

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

  

125. RAAI.6730.267.2011.WGN-43/24B     
2012.04.23                                                                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania 
części pom. na pom. usługowe -
sklep audio 

Osoba fizyczna 
 

KM  52 
 dz. 38   
ul.Wolności 24B 

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

  

126. RAA.6730.147.2012.KR-1005/4a                                                                      
2012.04.23                                                                                                                                                                                      

przebudowa i rozbudowa drogi 
dojazdowej do nieruchomości 
przy ul. Powstania Śląskiego 4a.   

Osoba fizyczna 
 

KM 71 dz. 
896/1,713/1 
ul.Powstania 
Śląskiego 

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

  

127. RAA.6730.77.2012.GZ-83/17 
2012.04.24                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
do granicy z działką nr 
1391/351 przy ul. Norwida 15B 

Osoba fizyczna 
 

KM 60  
dz. 1204/357 i 
1205/357  
ul. Norwida 17 

● linia zabudowy – przedł. linii istn. 
zab. przy ul. Norwida 17 ● wskaźnik 
p.z. – max 34% ● szer. elew. front.- 
14,7 m ± 20%.● wys. górnej kraw. 
elew. –max 3,6m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

128. RAAII.6730.359.2011.GZ-309/10 
2012.04.25                                                                                                               

rozbiórka części istniejącego 
budynku oraz jego rozbudowa; 
nadbudowa dwukondygnacyjnej 

„Rakentaa” Sp. z o.o. 
 Gdynia,  

KM 61 dz. 161 
ul. Wojewódzka 10   

● linia zabudowy – bez zm., dla proj. 
rozbud. dop. się wycofanie lica ściany 
w stosunku do obow.j linii zab. 
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części budynku – zabudowa 
tarasu; wykonanie attyki w 
północnej elewacji 

●wskaźnik p.z. – max 34% ● szer. 
elew. front.- 10,5 m ± 20%.● wys. 
górnej kraw. elew. –bez zm ● geometria 
dachu: dach  płaski 

129. RAA-II.KR.6730.8.11-800/6  
2012.04.26                                                     

Budynek jednorodzinny Osoba fizyczna 
 

KM 74  
dz. 26  
ul.Saperska 6 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                 
 

130. RAAII.6730.86.2011.GZ-
1003/dz.869/21 
2012.04.26                                                                                             

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej  

Gmina Miasta Gdyni KM 70,71  
dz. 869/21,481/35, 
1019/21,882/35,102
0/21,567/35,883/35 
ul.Wiosny Ludów 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                   
 

131. RAAII.6730.317.2011.GZ-309/18 
2012.04.26                                                                                                                      

rozbiórka istniejącego garażu i 
budowa garażu podziemnego; 
nadbudowa budynku 
mieszkalnego – podniesienie 
ścian istniejącego  poddasza w 
celu uzyskania kondygnacji 
mieszkalnej; rozbudowa 
jednokondygnacyjnej części 
budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 61 dz. 165ul. 
Wojewódzka 18  

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
istn.zab.  przy ul. Wojewódzkiej 
●wskaźnik p.z. – max 39% ● szer. 
elew. front.- bez zm.● wys. górnej 
kraw. elew. – przedł. górnej krawędzi 
elew. front. bud. przy ul. Wojewódzkiej 
20; Dla projekt. rozb. bud. ustala się 
wys. jako przedł. wys. istn. jednokond. 
części budynku ● geometria dachu: 
dach  płaski 

  

132. RAA.6730.26.2012.KR-565/12 
2012.04.26                                                                                                                                                                                                                              

Budynek handlowo-usługowy o 
pow. sprzedaży max 800m2 
wraz  z infrastr. techn i obsługą 
komunikacyjną 

Kamil Tarczewski-
Nieruchomości Inowrocław  

KM 25 dz. 
935/905,941/906, 
768/37,940/906 
oraz 474/36,470/51, 
471/53,467/50,725/
36,904,44,45,52,76
7/38,466/54 ul. 
Opata Hackiego 12 

● linia zabudowy – przedłużenie linii 
istniejącej zabudowy ● wskaźnik p.z. – 
max 29% ● szer. elew. front.- 40 m ± 
20%.● wys. górnej kraw. elew. –max 
5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

133. RAA.6730.38.2012.GZ-75/99 
2012.04.26                                                                                                                                                                                                                                                                          

rozbudowa (dobudowa 
wiatrołapu) oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku 
mieszkalno-usługowego na 
budynek usługowy ( przyziemie: 
garaże, lokal usługowy, 
pomieszczenia zaplecza 
przedszkola, parter: przedszkole, 
I i II piętro: lokale usługowe) 

Osoba fizyczna 
Towarzystwo Zarządzające 
SKOK Sp. z o.o., Gdynia 

KM 63  
dz. 88  
ul. Legionów 99 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – max 45% ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew.  – bez 
zm● dach –bez zm. 

  

134. RAA.6730.156.2012.WGN-408/4 
parking 
2012.04.26                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa parkingu w zespole 
mieszkaniowym o 12 miejsc 
postojowych 

Gmina Miasta Gdyni  
 

KM 65 
 dz. 172, 353/166, 
436/164 
ul. Chwarznieńska 4 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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135. RAA.6730.113.2012.GZ-431/19 
2012.04.26                                                                                                           
 

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 66 
dz. 226 
ul.Pionierów 19 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn.przy ul. Pionierów ●wskaźnik 
p.z. – max 25% ● szer. elew. front.- 
13m± 20% ● wys. górnej krawędzi 
elew. –bez zm. ● dach płaski 

  

136. RAA.6730.47.2012.GZ-425/3 
2012.04.27                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

nadbudowa dwukondygnacyjnej 
części budynku ,mieszkalnego 
jednorodzinnego o 1 kond. 
mieszkalną; budowa zewn. 
schodów (elewacja zachodnia), 

Osoba fizyczna 
 

KM  67 
 dz. 617/31 
ul.Poprzeczna 3 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.-bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew.  - 
przedł. istn.krawędzi ● dach płaski 

  

137. RAAII.6730.331.2011.GZ-1000/20 
2012.04.30                                                                                                                                                                
 

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 
 

KM 75    
dz. 733/5 
ul. Kombatantów 20 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zab.bud. przy ul. Kombatantów 32 
●wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. 
elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew. d okapu - do 6,50m ● 
dach stromy dwusp. lub wielospad., 
kalen. rónoleg  ,kąt nachyl. 350 

  

138. RAAII.6730.332.2011.GZ-1000/20 
2012.04.30                                                                                                                                                                                                      
 

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego  
z infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 
 

KM 75    
dz. 733/5 
ul. Kombatantów 20 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zabudowy budynku przy ul. 
Kombatantów 32 ●wskaźnik p.z. – max 
30% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● 
wys. górnej krawędzi elew. d okapu - 
do 6,50m ● dach stromy dwusp. lub 
wielospad.,kalen. rónoleg  ,kąt nachyl. 
350 

  

139. RAA.6730.57.2012.GZ-1032/dz.66/2 
2012.04.30                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z 
infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 19 WI  
dz. 66/2 oraz 
138/2,135 
ul.Afrodyty,Amona 

● linia zabudowy – nie ustala 
się●wskaźnik p.z. – max 10% ● szer. 
elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew. d okapu - do 6,50m ● 
dach stromy dwusp. lub wielospad., 
kalen. rónoleg  ,kąt nachyl. 450 

  

                                                                                                         
miesiąc: maj 

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 

140. RAAI.6730.263.2011.KR-565/13       
2012.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                          

rozbudowa budynku Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym KOŁO, Gdynia  
 

KM 25  
dz. 608/34, 610/33 i 
612/32  
ul.Opata Hackiego 
13 

● linia zabudowy – istn. ●  wskaźnik 
p.z. –  31% ● szer. elew. front.- 49 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.–istn.● 
geometria dachu: dach płaski 
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141. RAA.6730.161.2012.MP - 504/7G 
2012.05.02                                                                                                                         

budowa obiektu 
wystawienniczo-handlowego 
(sprzedaż maszyn budowlanych 
i elektronarzędzi), składającego 
się z 2 hal namiotowych i 
zaplecza socjalno –biurowego 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna  KM 24  
dz. 554/95, 552/95 
ul.Hutnicza 7G 

● linia zabudowy – obow. 4,0m od gr.z 
pasem dr ul. Hutniczej; dop. się możl. 
cofnięcia fragm. bud. na odl. do 10,0m, 
na szer. elew. front. do 60%; ●  
wskaźnik p.z. – max 45% ● szer. elew. 
front.- max 40 m  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 7m; ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

142. RAAI.WGN.7331-270/10/504/42 dz. 
759/8 
2012.05.07                                                                                                                                                                                                                                              

budowa obiektów hurtowni 
materiałów budowlanych, 
instalacyjnych, wyrobów małej 
architektury, sprzętu AGD wraz 
z pomieszczeniami biurowymi 
oraz zmiana sposobu 
użytkowana istn. budynków 
magazynowych na biurowo-
magazynowe wraz z ich 
przebudową oraz budowa 
infrastruktury towarzyszącej 

Mega S.A. w Gdyni – 
pełnomocnik 

Osoba fizyczna  

324/3 KM 6, 322/3 
KM 6, część działki 
298/3 KM 6, 
działka 759/8 KM 
7, część działki 
591/8 KM 7  
ul. Hodowlana 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zabudowy budynku przy ul. 
Handlowej 12 ●wskaźnik p.z. – max 
32% ● szer. elew. front.- 49m± 20%    
● wys. górnej kraw. elew. do  11 m,  
● geometria dachu: dach płaski 

  

143. RAAI.6730.223.2011-MP/701/dz. 87,89 
2012.05.08                                                                    

Placówka handlowa -kiosk Gmina Miasta Gdyni KM 44  
dz. 87,89 
ul.Płk.Dąbka 

● linia zabudowy – obow 8,0 m od 
kraw. jezdni ●wskaźnik p.z. – nie ustala 
się  ● szer. elew. front.- max 6m   ● 
wys. górnej kraw. elew. do  4 m, ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

144. RAA.6730.55.2012.KR- 526/4 
2012.05.10                                                                                                                                                                                                                                                                          

tymczasowy  budynek handlowo 
usługowy,  z gastronomią,  
nietrwale związany z gruntem, 
zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na 
usługowy, infrastruktura 
techniczna oraz obsługa 
komunikacyjna 

Osoba fizyczna  KM 18 dz. 
2335/104 
ul.Starogardzka 4 

● linia zabudowy – obow 3,0 m od gr. 
dz. ●wskaźnik p.z. – max 35%  ● szer. 
elew. front.- 14m  ± 20%    ● wys. 
górnej kraw. elew. do  3,5 m, ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

145. RAAII.6730.117.2011-MP/385/dz.nr 
249/5 
2012.05.10                                                                                                                                                                                                                                                                          

rozbiórka istniejącego obiektu i 
budowa budynku usługowo-
handlowego (art. przemysłowo-
biurowe oraz gastronomia) wraz 
z niezbędną infrastrukturą 

Spółdzielnia „Na Wzgórzu”, 
pełnomocnik  Osoba fizyczna 

KM  31 WK  
dz. 249/5 i 167/5 
ul.Paprykowa  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. części bud. tj. ok. 15 m od gr. 
z dz. dr. ●wskaźnik p.z. – max 21%.; ● 
szer. elew. front.- 10m± 20% ● wys. 
górnej kraw. elew.– ok. 8m; ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

146. RAAII.6730.227.2011.MP - 
980/dz.156/2 
2012.05.11                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa budynku – punkt opieki 
dziennej nad dzieckiem lub 
świetlica przyzakładowa 

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

156/2, 156/17, 
156/19 KM 3, o. 
Chwaszczyno 
 ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy – nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 35%.; ● szer. 
elew. front.- ok. 25,50m ● wys. górnej 
kraw. elew.– ok. 4m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

147. RAAII.6730.241.2011.WGN-980/182 Rozbudowa i zmiana geometrii Osoba fizyczna  KM 3 WK  ● linia zabudowy – obow. przedł.linii   
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2012.05.11                                                                                                                                               dachu bud. mieszkalnego  dz. 156/16,156/18 
ul.Chwaszczyńska 
182 

zab.istn. bud. ●wskaźnik p.z. – max 
25%.; ● szer. elew. front.- 17m± 20% ● 
wys. górnej kraw. elew.– jak istn.; ● 
geometria dachu: jak istn. 

148. RAA.6730.126.2012.GZ-1273/dz.180/8 
2012.05.11                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna KM 29 WI 
 dz. 180/8 
ul.Pelczara 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. dz. nr 187/130, w odl. 10,0m 
od linii rozgran.ul. bpa Pelczara  
●wskaźnik p.z. – max 17%.; ● szer. 
elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej 
kraw. elew.– ok. 4 m; ● geometria 
dachu: dach stromy, dwuspadowy; 
kalen. prostop., kąt nachyl. 400 

  

149. RAA.6730.91.2012.KR-504/40 
2012.05.14                                                                                                 

rozbudowa zespołu hal 
magazynowych (hurtownia kabli 
i rur) o pomieszczenia 
magazynowe i biurowo socjalne 
(legalizacja obiektu). 

Osoba fizyczna KM 15  
dz. 162/1 i 165/1   
ul.Hutnicza 40 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
max  33%● szer. elew. front.-75 m ± 
20%; ●wys. górnej kraw. elew. –max 
16 m ● geometria dachu: dach płaski 
lub skośny  

  

150. RAA.6730.94.2012.ASS.628/26                                                                     
2012.05.14                                                                                     

rozbudowa o taras w części 
frontowej budynku mieszkalno-
usługowego 

Osoba fizyczna KM 11  
dz.981/41 i 986/41 
ul. Chabrowa 26 

● linia zabudowy –przedł.tarasu bud. nr 
24 ●wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. 
elew. front.- bez zm. ● wys. górnej 
kraw. elew.– bez zm.  ● geometria 
dachu: bez zm. 

  

151. RAA.6730.139.2012.ASS.Port/Nab. 
Stoczniowców. 
2012.05.14                                                                                                                                                                                                                                                

obiekty technologiczne, 
techniczne i infrastrukturalne 
stoczni remontowej na terenie 
portu Gdynia 

Stocznia Remontowa 
NAUTA S.A.w Gdyni 

KM 111,113,114 i 
115 
 dz. 
14/2,50/1,52/1,63/1,
64/1,71/1,72/1,73/1,
74/1, 78/1,86/1, 
87/1, 89/1,15/1 
,22/1, 24/1, 47/1, 
7/1  Nabrzeże 
Stoczniowców-
Basen VI 

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

  

152. RAAI.6730.186.2011.OS-633/2a 
2012.05.15                                                    
 

budowa budynku gospodarczego 
na granicy z działkami 310, 
168/1, 170/1 

Osoba fizyczna KM 11  
dz. 169/1 
ul.Bzowa 2a 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab.bud. gospod. przy ul. Bzowej 2 ● 
wsk. p.z. max  39%● szer. elew. front.-
równa szer.dz.●wys. górnej kraw. elew. 
–max 3,5m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

153. RAA 6730.282.2011.ES-2/4 
2012.05.16                                                                                                                                                                                                           
 

nadbudowa budynku   
usługowo-biurowego 

Konrad Węglewski „Czarny 
Tulipan”,  
Gdynia 

KM 54 dz. 93  
ul. Jana z Kolna 4 

● linia zabudowy – bez zm.● wsk. p.z. 
bez.zm.● szer. elew. front.-bez 
zm..●wys. górnej kraw. elew. –do 
18,0m z dop. podwyż. zab.do 21,0m, 
pod war. wycofania w stosunku do linii 
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zab. od str. ul. na odl. odpowiadającą co 
najmniej wielk. podwyższenia● 
geometria dachu: dach płaski 

154. RAA.6730.89.2012.GZ-1080/10 
2012.05.16                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

budowa budynku gospodarczego 
i garażu 

Osoba fizyczna  KM 18 PG 
 dz. 1013 
ul.Skrajna 10 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
max  24%● szer. elew. front.-14 m± 
20%  ●wys. górnej kraw. elew. –3m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

155. RAAII.6730.339.2011.KR- 86/20                                                             
2012.05.17                                                                                                                                                                                     
 

dobudowa  schodów 
zewnętrznych do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna  KM 60  
dz. 869/454 
ul.Ujejskiego 20 

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

  

156. RAA.6730.198.2012.GZ-670/7 
2012.05.17                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

garaż wolno stojący usytuowany 
przy granicy z działką nr 139/43 
przy ul. Janowskiej 

Osoba fizyczna KM 7  
dz. 534/43  

ul. Janowska 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
do 46%● szer. elew. front.- 4 m ± 
20%;..●wys. górnej kraw. elew. – ok 
3m ● geometria dachu: dach płaski 

  

157. RAA.6730.18.2012.KR-504/dz.161/3 
2012.05.18                                                                                                                                                                                                
                                                          

budowa hali  magazynowej z 
częścią socjalno biurową, przy 
granicy z działkami nr 191/3, 
192/3 i 148/3 km.5; 
infrastruktura techniczna i 
komunikacyjna. 

Osoba fizyczna  KM 5 dz. 161/3, 
159/3, 157/3 , 183/3   
ul.Handlowa, 
Hutnicza 

● linia zabudowy – obow. nie ustala się, 
linię nieprzekraczalną wyznaczyć 
można jako przedłużenie linii budynku 
przy             ul. Handlowej 25– min 12 
m od granicy działki z ul. Handlową ● 
wsk. p.z. do 38%● szer. elew. front.- 35 
m ± 20%;..●wys. górnej kraw. elew. – 
do 11m ● geometria dachu: dach płaski 
lub skośny o kącie nachylenia 15%, 

  

158. RAA.6730.35.2012.MP-408/158 
2012.05.18                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 
usytuowanego w odległości ok. 
1,0m od granicy z działką 
drogową nr 450/3; 

Osoba fizyczna KM 9 WI 
 dz. 450/5 
ul.Chwarznieńska 
158 

● linia zabudowy – istn.obow.od ul. 
Chwarznieńskiej i istn. nieprzekraczalna 
od „sięgacza” ul. Chwarznieńskiej tj. 
dz. dr. nr 450/3;● wsk. p.z. – max 
26%● szer. elew. front.-istn.●wys. 
górnej kraw. elew.do okapu – do 5,6m 
● geometria dachu: dach stromy, 
dwuspad. kalen. lub równol., kąt nachyl. 
350 

  

159. RAAI.EM.7331-186/10/1028/36                                                                         
2012.05.21                                                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojący, 
infrastruktura techniczna oraz 
obsługa komunikacyjna 

Osoba fizyczna KM 36  
dz.84/3  
 KM 19 PG  
dz. 1066/70  
 ul. Rybaków 36 

● linia zabudowy – obow. 6 m od 
połudn. – zach.gr. dz. nr 1066/71, 
1066/72 oraz od półn. – wsch. gr. dz. 
(od str. morza) maks.nieprzekraczalna 
linia zab.wynosi ok. 50 m (trzykrotna 
wysokość klifu licząc od jego 
podstawy) od górnej krawędzi klifu ● 
wsk. p.z. – max 22%● szer. elew. 
front.-9m± 20%  ●wys. górnej kraw. 
elew. – do 60m ● geometria dachu: 
dach stromy, wys. do kalen. do 
10m;kalen. prostop. lub równol., kąt 
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nachyl. 300 

160. RAAI.6730.264.2011.WGN-
475/dz.1031, 1033 
2012.05.21                                                                                                                

budowa zespołu garaży wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej 
Gdynia 
 

KM 17 PG 
dz.970/18 
 KM 15 PG 
 dz. 1032, 1033, 
1035, 1036  
ul. Kwiatkowskiego 
91 

● linia zabudowy – przedł.linii zab.bud. 
garażowego usyt. w połudn. części dz. 
nr 1036 ● wsk. p.z. do 47%● szer. elew. 
front.- 12m ± 20%lub 6m ± 20%●wys. 
górnej kraw. elew. –  3,2m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

161. RAAII.6730.203.2011-MP/694/dz.55/7-
kiosk  
2012.05.21                                                                                    

rozbiórka istniejącego kiosku; 
budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący. 

Gmina Miasta Gdyni KM 26 WK  
dz.55/7  
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy – 8,0m od krawędzi 
jezdni ul. Wiczlińskiej/Nowo-
wiczlińskiej, dop.się cofnięcie obiektu 
w stos. do ww. linii zab., w taki sposób, 
aby przylegał całą elewacją do ciągu 
pieszego oraz częściowego wysunięcia 
poza obow. linię zab.za zgodą zarządcy 
drogi;● wsk. p.z. do 9%● szer. elew. 
front.- 6 m ± 20%;..●wys. górnej kraw. 
elew. –do 4m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

162. RAA.6730.107.2012.OS-915/34 
2012.05.21                                                                                                                                                                                                                                

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna  KM 94 dz.14/2 
ul.Lidzka 34 

● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. 
bez zm● szer. elew. front.- bez 
zm.●wys. górnej kraw. elew. – bez zm. 
● geometria dachu: bez zm 

  

163. RAA.6730.110.2012.KR-502/153                                                               
2012.05.21                                                                                                                                                                                                                                                                           

hala magazynowa z częścią 
socjalną, infrastruktura 
techniczna i komunikacyjna 

Port Consultants Sp.j. 
Gdynia  
 

KM 7 PG dz. 448 i 
449/6 
KM 7 PG dz.  
451/6, 451/7  
KM 99 dz. 35 
 ul. Pucka 153 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr.dz. 
z drogą lokalną; linię nieprzekr.-  min 
10 m od linii rozgran. ul. Puckiej ● wsk. 
p.z. max 31%● szer. elew. front.- 6 m ± 
20%;●wys. górnej kraw. elew. – do 6,5 
m do gzymsu lub okapu dachu oraz do 
7,5 m do kalenicy dachu ● geometria 
dachu: dachy płaskie lub dwusp. o kącie 
nach. połaci do 200 

  

164. RAAI.6730.182.2011.MP-80/50 
2012.05.23                                                                                                                                                                                                               

zmiana sposobu użytkowania z 
pralni na lokal mieszkalny w 
budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym; 

Osoba fizyczna KM 56 dz.836/415, 
986/4  
Al. Piłsudskiego 50 

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

  

165. RAA.6730.115.2012.ASS.Nab. 
Szwedzkie  
2012.05.23                                                                                                                                                                                                              

infrastruktura techniczna 
towarzysząca zabudowie 
portowej 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A 

KM 133 dz. 8/1, 
11/3   
KM 132  
dz. 18/2,6/2,7/2  
KM119  
dz. 108/1,118/1  
Port Morski 

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

  

166. RAA 6730.128.2012.ES-1057/37 Rozbudowa garażu Osoba fizyczna  KM 20WI  ● linia zabudowy – obow. 2m od gr. ●   
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2012.05.23                                                                                                                                                                                                dz. 253 
ul.Merkurego 37 

wsk. p.z. – max 30%● szer. elew. 
front.-bez zm. ●wys. górnej kraw. elew. 
– do 3m ● geometria dachu: dach 
stromy, dwusp.; ;kalen. równol., kąt 
nachyl. 300 

167. RAA.6730.173.2012.KR-721/PSE-
zlewnia C                                                         
2012.05.23                                                                                                                                                  

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej – zlewnia C: metodą 
wykopową -470 mb; metodą 
bezwykopową – 680 mb 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o., 
Sopot  
 

KM 111 dz.21/1, 
35/1, 38/1, 39/1, 
42/1, 45/1, 53/1,   
55/1, 54/1  
km.112 dz.  17/2, 
32/2, 33/2  
km.114 dz.20/1, 
29/1,  32/1,  37/1 
rejon ul. Gołębiej 

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

  

168. RAA.6730.174.2012.KR-721/PSE-
wodociąg                                              
2012.05.23                                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa sieci wodociągowej: 
metodą wykopową -2200 mb, 
metodą bezwykopową – 2400 
mb 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o., 
Sopot  
 

KM 109 dz. 9/2, 
12/2, 23/2, 26/2, 
33/2, 46/2, 49/2, 
64/2, 65/2, 81/2, 
82/2, 84/2, 88/2, 
98/2, 104/2, 119/2, 
117/2, 122/2, 123/2 
KM 111 dz. 19/1, 
20/1, 25/1  
KM 110 dz. 12/1 , 
28/1, 33/1, 34/1, 
35/1, 38/1, 45/1, 
50/1, 53/1, 54/1, 
56/1, 57/1, 59/1, 
60/1, 61/1, 62/1, 
66/1, 67/1, 71/1, 
76/1, 79/1, 81/1, 
82/1, 83/1, 85/1, 
88/1, 89/1  
KM114 dz.33/1, 
37/1, 39/1, 40/1, 
41/1, 42/1 rejon ul. 
Gołębiej 

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

  

169. RAA.6730.175.2012.KR-721/PSE-kan. 
sanitarna                                               
2012.05.23                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej: metodą wykopową -
490 mb, metodą bezwykopową 
– 3200 mb. 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o., 
Sopot  
 

KM 109 dz.12/2, 
23/2, 26/2,   33/2,  
49/2,  50/2,   81/2,  
82/2 ,  84/2,     85/2,    
88/2,     98/2,    
99/2,     104/2,  
117/2,   119/2,   
122/2,   123/2  KM 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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110 dz. 19/1, 20/1, 
25/1 
KM 111dz. 12/1,  
21/1,  25/1,  29/1,  
33/1,   34/1, 35/1,   
38/1, 45/1, 49/1, 
50/1, 53/1, 54/1, 
56/1, 57/1, 59/1, 
60/1, 61/1, 62/1, 
65/1, 67/1, 69/1, 
71/1, 76/1, 79/1, 
82/1, 81/1, 83/1, 
85/1, 88/1, 89/1 KM 
114   dz.11/2,   
17/2,   27/2,  28/2,  
33/2 km.112,  19/1,   
37/1,    38/1 , 39/1,  
40/1,   41/1 rejon ul. 
Gołębiej 

170. RAA.6730.176.2012.KR-721/PSE-
zlewnia A                                                  
2012.05.23                                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej – zlewnia A: metodą 
wykopową -980 mb, metodą 
bezwykopową – 930 mb. 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o., 
Sopot  
 

KM 109 dz.23/2, 
26/2, 33/2, 82/2, 
88/2, 123/2  
KM 110 dz.   28/1, 
25/1  
KM 111 dz. 12/1, 
15/1, 16/1, 38/1, 
53/1, 54/1, 57/1, 
60/1, 69/1, 76/1, 
83/1, 89/1  
KM 114 dz.  41/1, 
45/1, 46/1  rejon ul. 
Gołębiej 

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

  

171. RAA.6730.189.2012.KR-721/PSE-
zlewnia B                                                  
2012.05.23                                                                                                                                                                                                                                     

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej – zlewnia B: metodą 
wykopową -240 mb, metodą 
bezwykopową – 740 mb. 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o., 
Sopot  
 

KM 111 dz. 29/1, 
33/1, 35/1, 38/1, 
49/1, 53/1, 54/1,  
56/1, 57/1, 59/1, 
60/1, 61/1, 62/1, 
67/1, 68/1, 71/1, 
79/1, 85/1, 88/1, 
89/1  
KM 112 dz. 32/2   
rejon ul. Gołębiej 

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

  

172. RAA.6730.100.2012.ES-1034/dz.44/7 
2012.05.24                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

budowa  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z 
infrastrukturą techniczną   

Osoba fizyczna KM 33 
 dz. 44/7  
ul. Łanowa 

● linia zabudowy – obow. 15,0m  od 
gr.frontu  dz.(odc. A-B-C), ●wskaźnik 
p.z. – max 1% ● szer. elew. front.- 

  



 

 

3

16m± 20% ● wys. górnej krawędzi 
elew. –do 6,5m ● dach stromy, dwusp.; 
kąt nach. połaci -45°, układ kalenicy 
równ.  do frontu dz. 

173. RAA.6730.82.2012.ES-600/55 
2012.05.25                                                                                                                                    
 

nadbudowa dwukondygnacyjnej 
części budynku (oznaczoną na 
załączniku graficznym literą 
„A”) o 2-kondygnacje (2- 
kondygnacja poddasze). 

Osoba fizyczna KM  22  
dz. 943/117, 
899/117, 825/108, 
900/117 
ul.Chylońska 55 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew.  - do 
do 12,6m ● dach stromy, dwuspadowy 
o kącie nachylenia 45° 

  

174. RAA.6730.140.2012.KR-1007/31 
2012.05.25                                                                                                                                                                                                          
                                                                               

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego od strony 
ogrodu i od strony wschodniej o 
część dwukondygnacyjną oraz 
nadbudowa wiatrołapu o jedną 
kondygnację 

Osoba fizyczna  KM 71 
 dz. 242/21 
ul.Cylkowskiego 31 

● linia zabudowy – obow. 7 m od 
krawędzi jezdni ul. Cylkowskiego 
●wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. 
elew. front.- 12m± 20% ●wys. górnej 
krawędzi elew.–  bez zm● geometria 
dachu: dach płaski 

  

175. RAA.6730.151.2012.WGN-504/18A  
2012.05.25                                                                                 
 
 

nadbudowa o 1 kondygnację 
istniejących budynków 
magazynowych 

Maxima Północ Sp. z o.o. 
 Gdynia 
 

KM 17    
dz. 440/55, 437/7 
KM 23, 543/28, 
157/28, 541/28 
ul. Hutnicza 18A 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej krawędzi elew. do 
8,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

176. RAA.6730.58.2012.GZ-1002/2A 
2012.05.28                                                                                                                                                                                                                           
 

budowa budynku biurowego z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 75  
dz. 839/3 
 ul. Kostki 
Napierskiego 2A, 

● linia zabudowy – obow. od al. 
Zwycięstwa -przedł. linii zab. na dz. 
przy  al. Zwycięstwa 173; od ul. Kostki 
Napierskiego –przedł. linii istn. zab. 
●wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. 
elew. front.- 11,5m± 20% ●wys. górnej 
krawędzi elew.–  przedł. górnej kraw. 
elewacji front. bud. przy ul. Kostki 
Napierskiego z uwzgl. zróżnicowanej 
konfig. terenu –do  42m n.p.m.  ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

177. RAA.6730.61.2012.MP -728/dz.44/2 
 
2012.05.28                                                                                                                                                                                                                                             
 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 129 
 dz. 44/2  oraz 26/2, 
50/2, 392, 389/51, 
387/50, 399/50, 
355/53, 358/53 
ul.Arciszewskich 

● linia zabudowy – 4,0m od gr. dz. ozn. 
jako BC, z pasem dr. ul. Arciszewskich 
●wskaźnik p.z. – max 32% ● szer. 
elew. front.- 11,5m± 20% ●wys. górnej 
krawędzi elew.–  do 12,5m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

178. RAAI.6730.229.2011-MP/504/11B 
2012.05.29                                                                                            

rozbudowa części usługowej i 
nadbudowa istniejącego 
budynku o pomieszczenia 
socjalno-biurowo-magazynowe, 
pełną ścianą przy granicy z 
działkami nr: 356/13 i 354/13 

Osoba fizyczna KM 23 
 dz. 355/13, 366/12, 
350/15  
ul.Hutnicza 11B 

● linia zabudowy – 4,0m od gr. z pasem 
dr. ul. Hutniczej;dop. się możl. 
wysunięcia frag. bud. na odl. do 1,0m, 
na szer. elew. front. do 30%; ●wskaźnik 
p.z. – max 67% ● szer. elew. front.- 
ok.12,5m ●wys. górnej krawędzi elew.–  
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ok. 7,0m ● geometria dachu: dach 
płaski 

179. RAAI.6730.247.2011.WGN-678/19 
2012.05.29                                                        
 

budowa budynku gospodarczego 
na granicy z działkami przy ul. 
Południowej 17 i Gospodarczej 
20 

Osoba fizyczna KM 13  
dz. 186//119 
ul.Południowa 

● linia zabudowy – bez zm ●wskaźnik 
p.z. – max 26% ● szer. elew. front.- 
7m± 20% ●wys. górnej krawędzi 
elew.–  do 3m● geometria dachu: dach 
płaski 

  

180. RAAII.6730.328.2011.GZ-75/163B 
2012.05.29                                                                                                                                                                                                                                
 

rozbudowa budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego,     

Osoba fizyczna KM 71 
dz. 40/20 
ul.Legionów 163 B 

● linia zabudowy – bez 
zm.●wskaźnik p.z. – max 32% ● 
szer. elew. front.- 14,5m± 20% 
●wys. górnej krawędzi elew.– przedł. 
wys.górnej kraw. elewacji front.bud. 
przy ul.  Legionów 163B,  ● geom. 
dachu: dach stromy wielosp., 
kalenica równ., kąt nach. 300 

  

181. RAA.6730.104.2012.KR-450/dz.399/88  
2012.05.29                                                                                                                                                                                                                  
                                                     

Budowa parterowego budynku 
usługowego o pow. 200 m2 

Osoba fizyczna KM 65 
dz.399/88  
ul. Rolnicza 

  Decyzja 
odmowna 

182. RAA.6730.102.2012.WGN-923/26     
2012.05.31                                                                                                       
                                                             

budynek mieszkalny 
jednorodzinny. 

Osoba fizyczna KM 94 
 dz.139/2 
ul.Orańska 26 

● linia zabudowy obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Orańskiej 28 tj. ok. 
5m od gr. dz. dr.● wskaźnik p.z.  max 
0,30;● szer. elew. front.- 9,5m ± 20% 
●wys. górnej kraw. elew.– przedł. wys. 
elew. front.oraz wys. kalenicy bud.przy 
ul. Orańskiej 28; ●geom. dachu: dach 
stromy o kącie nach., jak w bud. 
 
 

  

183. RAA.6730.103.2012.KR-304/19A 
2012.05.31                                                                                                                                                 
                                                                     

budynek mieszkalny 
jednorodzinny o wysokości II  
kondygnacje,  z garażem 
wbudowanym 

Osoba fizyczna  KM 63  
dz.931/91  
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy  – nie ustala się; ● 
wskaźnik p.z.  max 26%● szer. elew. 
front.- 10,7m ± 20% – do ●wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej: do 
7,5 m, ●geometria dachu – dach płaski   

 

  

 
miesiąc: czerwiec 

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 

184. RAA.6730.54.2012.KR-567/28a 
2012.06.05                                                                                                                                                                                                            

jednokondygnacyjny budynek 
handlowo usługowy, o  pow. 

Dwunasta- Czerwona Torebka 
spółka akcyjna" S.K.A. 

KM 25  
dz.812/8  

● linia zabudowy –przedł.linii zab. 
bud.biur. OPEC oraz bud. wielorodz. 
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użytkowej max. 670 m2,  
infrastruktura techniczna i 
obsługa komunikacyjna. 

Poznań  
 

 ul. Opata Hackiego 
12    

przy ul. Opata Hackiego 14a;  , budynki 
usyt. zgodnie z osią komp.●  wskaźnik 
p.z. – max 36% ● szer. elew. front.- 40 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–
max 5m; ● geometria dachu: dach 
płaski 

185. RAA.6730.180.2012.JWK-
0886/dz.140/45 mur op. 
2012.06.05                                                                                                                                                                                                                                               

budowla – mur oporowy, 
instalacja kanalizacji 
deszczowej 

ZDiZ w Gdyni Km 79  
dz140/45  
ul. Socha-czewska 
15  
KM 79 
dz.139/45,452/45 
ul. Łowicka21 

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

  

186. RAAII.KR.6730.28.2011-800/8                                                           
2012.06.06                                                                                                                                                                                                                                                                          

budowie budynku 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 74 dz. 27  
 ul. Saperska  8 

  Decyzja 
odmowna 

187. RAAI.6730.153.2011.OS-686/23-25 
2012.06.08                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa budynku 
usługowego – salonu 
sprzedaży samochodów z 
częścią  serwisową i stacją 
diagnostyczną, oraz  
infrastrukturą  techniczną  

Osoba fizyczna KM 12 dz.349/11; 
275/11; 279/11 oraz  
dz. nr 350/11; 
396/11; 184/11; 
391/11; 280/11; 
277/11; 402/7; 
267/11; 278/11; 
108/8 
ul.Kcyńska 23-25 

● linia zabudowy –obow. 13m od tylnej 
elewacji bud. przy ul. Kcyńskiej 25 –
Dop. się na max 50% dł. elew.równol. 
cofn.lub wysun. bryły bud. w stosunku 
do obow.linii, na głęb. do 12m.  Dla 
tylnej elewacji (od str. ul. Kcyńskiej) 
ustala się linię zab. nieprzekr. jako kont. 
linii zab. bud. przy ul. Kcyńskiej 21 ● 
wskaźnik p.z. – max 45% ● szer. elew. 
front.- max 54 m ● wys. górnej kraw. 
elew.–max 10m; ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

188. RAA.6730.106.2012.ES-907/37 
2012.06.08                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka budynku gospod.,  
rozbudowa i  nadbudowa oraz 
zmiana klasyf. bud. z jednorodz. 
na wielorodzinny   

Osoba fizyczna KM 77  
dz. 194 
ul.Piotrkowska 37 

● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. 
– max 31% ● szer. elew. front.- istn.● 
wys. górnej kraw. elew.–max 8,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

189. RAA.6730.75.2012.OS-832/32A 
2012.06.11                                                                                                                                                                                                                                                                         

rozbudowa budynku mieszk.o 
taras z podpiwn. bezpośrednio 
na gr. dz.nr 664/202 i 
nadbudowa tarasów od str. 
ogrodu o 1 kond. bud. mieszk. w 
zab. bliźn. w celu legalizacji 

Osoba fizyczna  KM 81  
dz. 665/202 
ul.Wierzbowa 32a 

● linia zabudowy –obow. bez zm.● 
wskaźnik p.z. – max 49% ● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.–bez zm. ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

190. RAA.6730.194.2012.GZ-1049/25 
2012.06.11                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń mieszk. 
(ok.35,0m2) na pom. usługowe 
(gabinet stomatologiczny) w 
budynku mieszk. jednorodz. 

Osoba fizyczna KM 20 WI  
dz. 342  
ul.Marsa 25 

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

  

191. RAA.6730.245.2012.ES-902/9 
2012.06.11                                                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka zabudowy istniejącej i 
budowa budynku 

Osoba fizyczna KM 77  
dz. 518/221 

● linia zabudowy –obow. w części jako 
przedł. istn. linii zab. na dz. przy ul. 
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jednorodzinnego  ul. Lipnowska 9 Piotrkowskiej 40, w części wycofana o 
około 2,0 w naw. do zab. dz. przy ul. 
Częstochowskiej 17● wskaźnik p.z. – 
max 38% ● szer. elew. front.- 12,5 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 
6m; ● geometria dachu: dach płaski i 
stromy dwuspadowy, kier. głównej 
kalen. prostop. do fr. dz., kąt nachyl 300 

192. RAA 6730.123.2012.ES-702/23 
2012.06.12                                                                                                                                                                                                                                         

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń usług. na mieszk. 
w przyziemiu  budynku 
handlowo - usługowego 
 

Osoba fizyczna KM 125  
dz. 414/300 
ul.Bosmańska 23 

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

  

193. RAA 6730.257.2012.ES-990/16A 
2012.06.12                                                                                                                                                                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na 
przychodnię weterynaryjną   
 

Osoba fizyczna  KM 7 WK 
 dz.89/45 
ul.Korzenna 16A 

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

  

194. RAA 6730.71.2012.ES-70/36 
2012.06.13                                                                                                                                                                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń strychu na 
pomieszczenia mieszkalne   
 

Osoba fizyczna KM 53  
dz. 186 ul.Śląska 36 

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

  

195. RAA.6730.105.2012. JWK-832/24 
2012.06.13                                                                                                                                                                                                                                                       

budynek garażowo-gospodarczy 
w zbliżeniu do granicy z 
działkami nr 213 i 184 

Osoba fizyczna KM 81  
dz. 663/210 
ul.Wierzbowa 24 

● linia zabudowy – istn.● wskaźnik p.z. 
– 44%  ● szer. elew. front.- ok. 3,8m ● 
wys. górnej kraw. elew. -3,15m, ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

196. RAA.6730.129.2012.JWK-
0290/oświetlenie dz.95/2 
2012.06.13                                                                                                                                                                                     

słupy oświetleniowe, elementy 
oświetlenia (naświetlacze) z 
przyłączami do istniejących 
podstacji elektrycznych 

CRIST S.A.  
Gdańska  

KM 109 dz 91/2, 
95/2, 96/2, KM 113 
dz. nr 26/2 
ul.Czechosłowacka 
3 

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

  
 

197. RAA.6730.130.2012.JWK-0290/dz. 
70/1 zm. uż. 
2012.06.13                                                                                                                                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania z 
funkcji produkcyjnej (szablon. 
traserska) na pomocniczą 
(portiernia, informacja) 

CRIST S.A.  
Gdańska  

KM 111 
 dz. 70/1 
ul.Czechosłowacka 
3 

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

  

198. RAA.II.6730.347.2011.GZ-60/39 
2012.06.13                                                                                                                                                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń kotłowni, garażu i 
magazynów na funkcję 
usługową (klub rekreacyjno- 
sportowy z gastronomią), 

“Ad hoc” Sp. z o.o., Centrum 
U7, 
Gdynia 
 

KM 59 
 dz.525/70  
ul. Partyzantów 39 

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

  

199. RAAII.6730.333.2011.KR -311/71                                                                     
2012.06.15                                                                                         

rozbiórka istniejącej zabudowy; 
budowa zespołu budynków 
wielorodzinnych; infrastruktura 
techniczna oraz obsługa 
komunikacyjna 

Hanza Grupa Inwestycyjna 
Sp. z o.o. 
Sopot  
 

KM 62  
dz. 296/12, 297/12, 
298/12 i 299/12  
oraz  285/12 
ul.Kopernika 71 

● linia zabudowy – obow 8,0 m od 
kraw. jezdni ●wskaźnik p.z. – max 
28%● szer. elew. front.- 52m  ± 20%    
● wys. górnej kraw. elew. do  15 m, ● 
geometria dachu: dach płaski 
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200. RAAII.MP.7331-261/10/986/dz.nr 
142/4 
2012.06.18                                                          

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 9 WK  
dz. 142/4 
ul.Nałkowskiej 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                               

201. RAAII.6730.330.2011.KR-306/4 
2012.06.18                                                                       

dobudowa budynku warsztatu 
terapii zajęciowej do budynku  
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Ośrodka Wczesnej 
Interwencji 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym KOŁO 
Gdynia  
 

KM 59  
dz. 395/209 i 
403/206 
 KM 63  
dz. 208/18 
ul. Harcerska 4 

● linia zabudowy – obow przedł. linii 
zab. istn. bud. ●wskaźnik p.z. – max 
34%● szer. elew. front.- 62m  ± 20%    
● wys. górnej kraw. elew. przedł. 
krawędzi gzymsu bud. (ok.7 m );● 
geometria dachu: dach płaski 

  

202. RAA.6730.66.2012.GZ-1000/dz.689/5 
2012.06.18                                                                                                                                                              

budowa muru oporowego 
wzdłuż południowej granicy 
działek nr 689/5 i 690/5 

Osoba fizyczna  KM 75  
dz. 689/5, 690/5 
ul.Kombatantów 

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

  

203. RAA.6730.218.2012.JWK-0606/717/8 
plac zabaw  
2012.06.18                                                                                                                                                                                                                                                                        

linia kablowa energii 
elektrycznej, słupy 
oświetleniowe 

Gmina Miasta Gdyni  KM 5 WI 
 dz.377/1,377/3 
KM 21 dz. 717/8 
ul.Pelczara 
 

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

  

204. RAA.6730.125.2012.ASS.879/20A  
2012.06.20                                                                                                                                                                                    

budowa masztu o wysokości 
9,0m wraz z fundamentem, 
przydomowej elektrowni 
wiatrowej 

Osoba fizyczna KM  79  
 dz. 74 
ul. Góralska 20A   

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                 
                                                                                                                  

205. RAA.6730.116.2012.JWK-874/6 
2012.06.21                                                                        

Przebudowa i rozbudowa istn. 
budynku mieszkalnego 
jednorodz. na wielorodzinny 

Osoba fizyczna KM 80  
dz.58 
ul.Architektów 6  

● linia zabudowy – istn.●wskaźnik p.z. 
– istn.● szer. elew. front.- istn.    ● wys. 
górnej kraw. elew. 12,2m;● geometria 
dachu: dach płaski 

  

206. RAAI .6730.289.2011.GZ-702/dz.645 
2012.06.22                                                                    

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z funkcją 
usługową w parterze wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 45  
dz. 644, 645 i 
708/216, 509/115, 
386/115, 356/216, 
116, 117 
 ul. Bosmańska 

● linia zabudowy – obow przedł.linii 
istn. zab. przy ul. Bosmańskiej 44-48   
●wskaźnik p.z. – max 23%● szer. elew. 
front.- 49m  ± 20%    ● wys. górnej 
kraw. elew. max 16m;● geometria 
dachu: dach płaski 

  

207. RAA.6730.111.2012.KR-705/9a                                                              
2012.06.25                                                           

garaż  przy granicy z działką nr 
256/48 przy ul. Lnianej 11 

Osoba fizyczna  KM 9 
dz. 252/48   
ul. Lniana 9a 

● linia zabudowy – nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 23%.; ● szer. 
elew. front.- 3,5m ± 20%    ● wys. 
górnej kraw. elew.– max  3m; ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

208. RAA.6730.254.2012.GZ-1075/43 
2012.06.25                                                                                                                                                                                                                                                    

budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej (skrajny segment),      

Osoba fizyczna  KM 38 WK  
dz. 609 
ul.Walerianowa 43 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
zab. istn.●wskaźnik p.z. – max 33%.; ● 
szer. elew. front.- 7m± 20% ● wys. 
górnej kraw. elew.– przedł.górnej kraw. 
elew. front. bud. przy ul. Walerianowej 
29-41.; ● geometria dachu: stromy , 
dwuspadowy, kalen. równol.; kat 
nachyl. ok. 350 
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209. RAA.6730.201.2012.MP-1061/70 
2012.06.26                                                                                                                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, 1,5 m od 
granicy z dz. nr 221/6 wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 27  
dz. 237  
ul.Anyżowa 70 

● linia zabudowy – obow. w odl. 5,0m 
od gr.z pasem drog. ul. Anyżowej; tylna 
nieprzekr. linia zab. w odl. 12,0m od gr. 
z dz. nr 221/1,o użytku Ls, dop. się cofn  
elewacji front, od obow, linii zab, na 
szer. elew. front. do 50%;●wskaźnik 
p.z. – max 28%.; ● szer. elew. front.- 
9m± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– 
max 7,0m● geometria dachu: stromy , 
dwuspad., kalen. równol.; kat nachyl. 
300 

  

210. RAA.6730.267.2012.GZ-415/14 
2012.06.26                                                                                                                                                                                       

rozbudowa, nadbudowa (zmiana 
konstrukcji dachu ze 
spadzistego na płaski) oraz 
nadbudowa wykusza o 1 
kondygnację w elewacji 
wschodniej budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 67  
 dz. 64 
 ul.Łączna 14 

● linia zabudowy – bez zam.  
●wskaźnik p.z. – max 26%.; ● szer. 
elew. front.- bez zm ● wys. górnej 
kraw. elew.– do 9 m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

211. RAA.6730.215.2012.MP-860/4 
2012.06.27                                                                                                         

rozbudowa istniejącego 
budynku garażowo-
gospodarczego, usytuowanego 
przy granicy z dz. nr 67 wraz z 
jego nadbudową 

Osoba fizyczna KM 76  
dz. 69  
Plac Górnośląski 
4/ul. Raciborska 

● linia zabudowy – bez zam.  
●wskaźnik p.z. – max 75%.; ● szer. 
elew. front.- bez zm ● wys. górnej 
kraw. elew.– do 3,5 m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

212. RAA.6730.229.2012.MP-1127/dz.130/3 
2012.06.27                                                                                                                                                                     

budowa parkingu podziem. wraz 
z komórkami lokat. i pom. 
techn. jako uzup. inwestycji 
polegającej na budowie bud. 
wielorodzinnego z parkingiem 
podziemnym na dz. nr 108/3 

PANORAMA 
DELVELOPMENT Sp. z 
o.o. 

Gdynia  

KM 9 WK 
dz. 130/23   
ul.Fleszarowej 
Muskat 

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

  

213. RAA.6730.81.2012.JWK-0150/22 
2012.06.28                                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa budynku 
wielorodzinnego - 
podwyższenie IV kondygnacji i 
nadbudowa V kondygnacji 

Osoba fizyczna KM 57 
dz. 85  
ul.Olsztyńska 22  

  Decyzja 
odmowna                                            
 

214. RAA.6730.224.2012.KR- 310/24    
2012.06.29                                                                                                                                                                                                                                                            

rozbiórka garażu i rozbudowa 
budynku mieszkalnego, w 
miejscu garażu, do wysokości 
pierwszej kondygnacji 

Osoba fizyczna  KM 61 dz. 132 
ul.Senatorska 24 

● linia zabudowy – obow. 6 m od 
krawędzi jezdni● wsk. p.z. max 28%,● 
szer. elew. front.- 16m± 20%.●wys. 
górnej kraw. elew. –max 7,4m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

215. RAA.6730.108.2012.GZ-103/5A 
2012.06.29                                                                            

zabudowa tarasu i podestu w 
północnej elewacji oraz  
nadbudowa  budynku 
mieszkalno-usługowego 

Osoba fizyczna KM 51 
dz. 648/89 
ul.Kapitańska 5a 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. sąsiednich  ● wsk. p.z. 
bez zm,● szer. elew. front.-bez 
zm.●wys. górnej kraw. elew. –max 12m 
● geometria dachu: dach płaski 
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216. RAA.6730.143.2012.GZ-103/5 
2012.06.29                                                                                                                                                                                                                      

nadbudowa  budynku 
mieszkalno-usługowego 

Osoba fizyczna KM 51 
dz. 649/89 
ul.Kapitańska 5 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. sąsiednich  ● wsk. p.z. 
bez zm,● szer. elew. front.-bez zm.● 
wys. górnej kraw. elew. –max 12m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

217. RAA.6730.152.2012.ES-560/parking                                                                    
2012.06.29                                                                                                                               
 

budowa parkingu wewnątrz 
zespołu zabudowy 
mieszkaniowej 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
 

KM 18  
dz. 2392/124   i 
2375/124  
ul.Gniewska 

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

  

218. RAA.6730.199.2012.GZ-894/17 
2012.06.29                                                                                               

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy granicy z działką nr 208 
przy ul. Kurpiowskiej 19 

Osoba fizyczna  KM 76 
 dz. 210 
ul.Kurpiowska 17 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
zab. bud. przy ul. Kurpiowskiej ● wsk. 
p.z. max  35%● szer. elew. front.-10,5 
m± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. –
max 10m ● geome. dachu: dach płaski 

  

219. RAA.6730.235.2012.WGN-1120/47A 
2012.06.29                                                                                                  

budowa wiaty garażowej 2-
stanowiskowej 

Osoba fizyczna  KM 13 Kolonia 
dz. 139   
ul. Kolonia 47A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab.bud. mieszk. tj. ok. 31m od gr. dz, ● 
wsk. p.z. nie dot.● szer. elew. front.-17 
m± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. –
max 2,5m ● geometria dachu: dach 
stromy, kąt nach. połaci dach. ok. 22o, 
kier. gł. kalen. prostop. lub równ.do 
frontu działki 

  

220. RAA.6730.285.2012.ES-311/55A 
2012.06.29                                                                                                                                                                                     

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna KM 61  
dz. 501/88 
ul.Kopernika 55A 

● linia zabudowy – bez zm., ● wsk. p.z. 
bez zm.● szer. elew. front.-bez zm.  
●wys. górnej kraw. elew. –max 9,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

 
miesiąc: lipiec 

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 

221. RAA.6730.131.2012.MP-728/dz.41/7 
2012.07.03                                                                                                                                   

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej (20 
segmentów) z drogą 
wewnętrzną, z tymczasowymi 
zbiornikami na nieczystości 
ciekłe - dla każdego segmentu 
osobny i niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM  41  
dz. 41/7 
ul.Dickmana 

● linia zabudowy –obow. 8,0m od gr. 
dz. z pasem dr. ul. Dickmana ●  
wskaźnik p.z. – max 17% ● szer. elew. 
front.- 10 m ± 20%   od ul. Dickmana; 
10 m ± 20%  od ul. wewn., dojazdowej  
● wys. górnej kraw. elew do okapu.–
max 5,3m ● geom.dachu: dach stomy, 
dwuspadowy, kąt. nachyl. ok.30º, kier. 
głównej kalen.-prostopadły od ul.  
Dickmana; od drogi wewn.–równoległy 
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222. RAA.6730.205.2012.GZ-340/3 
2012.07.04                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
poddasza  na funkcję mieszkalną 
oraz przebudowa poddasza na 
taras w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  
dz. 470/30 
 ul. Kaczewska 3 

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

  

223. RAA.6730.206.2012.GZ-407/4 
2012.07.04                                                                                                                                                                                              

budowa budynku mieszkalno-
usługowego z garażem 
wbudowanym oraz 
infrastrukturą techniczną 

 BMC Sp. z o.o.  
Gdańsk 

KM 65  
dz. 295/180 i 
294/180 i 183 i 
313/180   
ul. Uczniowska 4 

● linia zabudowy –obow.-przedł. linii 
zab. istn. na dz. sąsiedniej, dopuszcza 
się wycof. części elewacji front.w 
stosun. do linii zabudowy●  wskaźnik 
p.z. – max 24% ● szer. elew. front.- 46 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–
max 16m; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

224. RAA.6730.221.2012.KR-884/46 
2012.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                        

zabudowa  tarasu, na I piętrze 
budynku wielorodz.,  szklaną 
oranżerią od strony ul. Witolda 

Scan-Nord Sp. z o.o. 
Gdynia  
 

KM 95  
dz. 589/2   
ul.Witolda 46 

  Decyzja 
odmowna 

225. RAA.6730.207.2012.KR-75/163c                                                     
2012.07.05                                                                                                                                                                                                                             

rozbudowa w kierunku połudn. i 
zach. oraz nadbudowa 
jednorodz. budynku 
mieszkalnego, przebudowa 
garaży wolnostojących w halę 
garażową z 4 miejscami postoj. 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  
dz. 41/20 
ul.Legionów 163c 

● linia zabudowy –bez zm.●  wskaźnik 
p.z. – max 32%- dla zab.mieszkalnej , 
max 50% wraz z jednokondygn. 
garażami ● szer. elew. front.- 14,5 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 
10m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

226. RAA.6730.208.2012.MP - 990/17 
2012.07.05                                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa budynku 
handlowego wraz z jego 
przebudową i poszerzeniem 
drogi wewnętrznej, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„KARWINY” w Gdyni 
reprez. Magdalena Gałązka 
 

KM 13 WK  
dz. 486/61, 641, 
333/62, 329/62  
 ul. Korzenna17 -19   

● linia zabudowy –bez zm.●  wskaźnik 
p.z. – max 45%● szer. elew. front.- 41,5 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–
max 7,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

227. RAA.6730.270.2012.KR-847/5 
2012.07.06                                                                                               

2 budynki jednorodzinne w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  
dz. 20 
 ul.Ułańska 5 

● linia zabudowy – obow. – w linii bud. 
przy ul. Ułańskiej 3, tzn. 10 m od linii 
rozgran. pasa dr ●  wskaźnik p.z. – max 
11%● szer. elew. front.- 12 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.–max wys. 78,0 
m n.p.m; ● geometria dachu: dach 
stromy, kalen. równol. kąt nachyl. 450 

  

228. RAA.6730.271.2012.KR-847/5 
2012.07.06                                                                                                             

budynek jednorodzinny,  
parterowy z poddaszem 
użytkowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  
dz. 20 
 ul.Ułańska 5 

● linia zabudowy – obow. – w linii bud. 
przy ul. Ułańskiej 3, tzn. 10 m od linii 
rozgran. pasa dr. ●wskaźnik p.z. – max 
11%● szer. elew. front.- 12 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.–max wys. 78,0 
m n.p.m; ● geometria dachu: dach 
stromy, kalen. równol. kąt nachyl. 450 

  

229. RAA.6730.169.2012.ES-92/2                                                     
2012.07.09                                                                                          

nadbudowa budynku 
mieszkalnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 60 
dz. 1021/460 
 ul. Górna 2 

  Decyzja 
odmowna 
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230. RAA.6730.170.2012.OS-603/70 
2012.07.09                                                                     

budowa budynku garażu ścianą 
pełną do granicy z działką  nr 
76/8 

Osoba fizyczna 

 

KM 21  
dz. 75/8, 86/8 
ul.Demptowska 70 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
zab. bud. mieszk. ● wskaźnik p.z. – 
max 35% ● szer. elew. front.- 3m  ● 
wys. górnej kraw. elew.–max 3,5m; ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

231. RAA.6730.195.2012.GZ-84/18 
2012.07.09                                                                                                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 60  
dz. 1383/333 
ul.Moniuszki 18 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz.sąsiednich  (przy ul. 
Moniuszki 6-12A)   ● wskaźnik p.z. – 
max 33% ● szer. elew. front.- 11 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 
10,5m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

232. RAA.6730.259.2012.ES-456/12 
2012.07.09                                                                                                                                            

nadbudowa budynku  
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 67 
dz. 793 
ul.Szarotki 12 

● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. 
– bez zm. ● szer. elew. front.- istn.● 
wys. górnej kraw. elew.–max 5m ● 
geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy , kąt nachyl. 300, kalen. 
równol. do frontu 

  

233. RAA.6730.279.2012.JWK-0600/251 
2012.07.09                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowla – rozbudowa parkingu, 
zewnętrzna instalacja 
oświetleniowa 

JERONIMO MARTINS 
Dystrybucja S.A Mariusz 
Olejowski Gdynia 
 

KM 7  
dz.589/41   
ul. Chylońska 251 

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

  

234. RAA.6730.284.2012.ES-701/67 parking 
2012.07.09                                                                                                                                                                                                         

budowa parkingu wewnątrz 
zespołu zabudowy 
mieszkaniowej 

Wspólnota Mieszkaniowej 
„Płk. Dąbka 67” 
Gdynia  

KM 45  
dz. 692/651  
ul.Płk.Dąbka 67 

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

  

235. RAA.6730.67.2012.GZ-129/1 
2012.07.10                                                                                                                                                                                                                 

rozbiórka istniejącego obiektu 
handlowego oraz budowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w 
parterze, parkingiem 
podziemnym i  infrastrukturą 
techniczną,      

Robert Dębowski „Archi 
Studio” 
 Sopot  
 

KM 52   
dz. 261/242 
ul.Szczecińska 1 

● linia zabudowy –obow.od ul.Szcze-
cińskiej  przedł. linii istn. zab. ul. 
Szczecińska 3 -, nieprzekr.od. ul. Ta-
czszańskiej przedł. linii istn. zab. ul. 
Tatrzańska 6A● wskaźnik p.z. – max 
27% ● szer. elew. front.- 25 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– do 17,0m 
do74,8mnpm ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

236. RAAII.6730.327.2011.GZ-87/28 
2012.07.10                                                                                                                                                                             

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 60  
dz. 396 i 397  
ul.Tetmajera 28 

● linia zabudowy –obow. przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy na działce 
sąsiedniej, przy ul. Tetmajera 26    ● 
wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. 
front.- 14,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.–max  72,0mnpm; ● 
geometria dachu: dach płaski  

  

237. RAA.6730.315.2012.GZ-1059/6A 
2012.07.10                                                                                                                                                    

nadbudowa (o część mieszk.) 
budynku gospodarczego 
usytuowanego na gr. z dz. nr 
486/7; dobudowa schodów 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI  
dz. 486/6 
 ul. Równoległa 6A, 

● linia zabudowy – przedł.linii istn.zab. 
przy ul. Równoległej ● wskaźnik p.z. – 
bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● 
wys. górnej kraw. elew.–max 7,5m; ● 
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zewnętrznych geometria dachu: dach płaski 

238. RAA.6730.282.2012.ES-863/32 
2012.07.12                                                                                                                                                                                

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  
dz. 106 
ul.Bytomska 32 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew.–przedł. 
kraw.bud. przy ul.Bytomskiej 30 , ok. 
13,2m● geometria dachu: dach płaski 

  

239. RAAII.6730.195.2011.ES-
694/dz.379/18 i 379/19  
2012.07.12                                                                                                                                                                                                                                                                     

budowa  2-ch budynków 
jednorodzinnych ( po jednym na 
każdej z ww działek)   

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI   
dz. 379/18 ,379/19  
i 379/9 , 379/13 
ul.Wiczlińska 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od gr. 
dz.i  20,0m od gaz.DN200  wskaźnik 
p.z. – max 17%● szer. elew. front.- 8 m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 
wys. 3,5 m n.p.m; ● geometria dachu: 
dach stromy, dwusp.,kalen. prostopadł.; 
kąt nachyl. 350 

  

240. RAA.II.6730.251.2011.WGN-907/39   
2012.07.12                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 
garażu i części pomieszczeń 
piwnicznych na lokal usługowy 
– sklep (artykuły spożywczo-
przemysłowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  
dz. 195  
ul. Piotrkowska 39 

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

  

241. RAA.II.6730.238.2011.WGN-992/5  
2012.07.23                                                                                                                                                                                             

zmiana sposobu użytkowania 
byłego domu opieki nad małym 
dzieckiem na budynek 
mieszkalny wielorodzinny 3-
mieszkaniowy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
”Karwiny” 
 

KM 7 WK 
dz.163/18  
 ul. Buraczana 5 

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

  

242. RAAII.6730.258.2011.MP-980/192A 
2012.07.23                                                                                                                                                                                

budowa hali magazynowej do 
składowania materiałów 
budowlanych wraz z zapleczem 
socjalnym, studnią głębinową 
oraz z tymczasowym 
zbiornikiem na nieczystości 
ciekłe i niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 3, o. Chw. 
dz. 144/1   
KM 14 Kolonia 
 dz. 136/4  
ul. Chwaszczyńska 
192A 

● linia zabudowy –obow. od ul. 
Chwaszczyńskiej na przedł.ściany 
bud.przy ul. Chwaszczyńskiej 194F i 
poprow.prostop. do gr. dz.ozn.jako AE, 
w odl.16,50m od pkt E; od str.dz.dr. nr 
136/4 wyzn. się nieprzekr. linię zab., 
jako przedł. ściany bud.u przy ul. 
Chwaszczyńskiej 190B w odl.13,0m od 
gr.; dop. się wysun. elewacji poza linię 
zab. oraz cofn. na odl.do 5,0m, na szer. 
elew. do 40%; ● wskaźnik p.z. – max 
35% ● szer. elew. front.- 38,5 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.–max  8m ; ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

243. RAA.II.6730.349.2011.WGN-1070/48                                                                       
2012.07.23                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
garażu na lokal handlowo-
usługowy (kwiaciarnia)  

Osoba fizyczna 

 

KM 28 WK  
dz.301 
 ul. Nagietkowa 48 

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

  

244. RAA.6730.136.2012.MP-953/dz.50/3 
2012.07.23                                                                                                                                                                                                                                                                         

budowa parterowego pawilonu 
handlowego o powierzchni 
zabudowy i użytkowej ok. 15m2 

Osoba fizyczna 

 

KM  29 WK 
dz.50/3 
 ul.Rdestowa 

  Decyzja 
odmowna 

245. RAA.6730.204.2012. JWK-0947/12 budowa budynku Osoba fizyczna KM 74 ● linia zabudowy –obow. kontyn. linii   
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2012.07.23                                                                                                                 jednorodzinnego i budynku 
garażowo-gospodarczego 

 dz.  98/42 i 314/42 
ul. Nawigatorów 12 

zab. budynku ● wskaźnik p.z. – 20% ● 
szer. elew. front.- od 8,6m do 12,8 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.–7,2m ; 
● geometria dachu: dach płaski 

246. RAA.6730.210.2012.MP-923/8A 
2012.07.23                                                                                                                                                                                             
 

zmiana sposobu użytkowania 
dwóch pom. na zakład 
krawiecki (szycie gotowych 
wyrobów tekstylnych) i biuro w 
bud. mieszk. jednorodzinnym  

Osoba fizyczna 

 

KM 79  
dz. 317/2, 488/45 
ul. Orańska 8A 

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

  

247. RAA.6730.211.2012.MP-378/377/dz.nr 
386 
2012.07.23                                                                                                                                                                                                                                                                         

budowa kontenerowego 
pawilonu handlowego 
wielobranżowego nietrwale 
związanego z gruntem 

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WK  
dz. 386  
ul. Oliwkowa16/ 
Sojowa 6, 8, 28 

● linia zabudowy –obow. od strony 
budynku przy ul.Sojowej 28; nieprzekr. 
od str. ul. Oliwkowej 16● wskaźnik p.z. 
– nie ustala się ● szer. elew. front.- 4,25 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–
max  3,5m ; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

248. RAA.6730.217.2012.GZ-
437/dz.967/177 
2012.07.23                                                                        

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
dobudowanym garażem przy 
granicy z działką nr 968/177 
przy ul. Kwiatowej 39 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  
dz. 967/177  
ul. Kwiatowa 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 
istn. zab. przy ul. Dębowej 17, (w odl. 
6,0m od linii rozgran. ) ● wskaźnik p.z. 
– max 47% ● szer. elew. front.- 34,5 m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max  
7,5m (102,5mnpm); ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

249. RAA.6730.253.2012.GZ-504/19 
2012.07.23                                                                                                                                                                                                                                                                         

rozbudowa istniejącego 
budynku magazynowego oraz 
rozbiórka istniejącego budynku 
handlowego i budowa  budynku 
biurowego wraz z  infrastrukturą 
techniczną 

LB Fota Lucyna Fota,  
Sopot  

KM 17  
dz. 235/17, 495/18, 
493/19 
 ul.Hutnicza  19 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
istn. zab. przy ul. Hutniczej 15  ● 
wskaźnik p.z. – max 35% ● szer. elew. 
front.- budynek mag. -92  m ± 20%; 
bud.biurowy -16  m ± 20%;   ● wys. 
górnej kraw. elew.– bud. biurowy max  
18m● geometria dachu: dach płaski 

  

250. RAA.6730.285.2012.ES-311/55A 
2012.07.23                                                                                                                                                                           

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego   

Osoba fizyczna 

 

KM 61  
dz.501/88  
ul. Kopernika 55A 

● linia zabudowy –bez zm.  ● wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm.   ● wys. górnej kraw. elew.– max 
9,5m● geometria dachu: dach płaski 

  

251. RAA.6730.138.2012.MP-980/120 
2012.07.24                                                                                                                                                                                                                                                                         

zmiana sposobu przeznaczenia 
budynku gospodarczego, 
będącego w trakcie realizacji, na 
budynek zbiorników gazów 
technicznych 

Dellner Sp. z o.o. 

Pełnomocnik  Marcin 
Dąbrowski 

 

KM 31 ,32 WK  
dz. 193/166, 
185/162 188/163, 
191/164  
ul. Chwaszczyńska 
120 

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

  

252.  RAA.6730.87.2012.GZ-51/48 
2012.07.25                                                                                    

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (w głębi 
działki)   wraz z  infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 57  
dz.112 
 ul. Pomorska 48 

● linia zabudowy – nie ustala sie 
●wskaźnik p.z. – max 34%● szer. elew. 
front.- 10m  ± 20%    ● wys. górnej 
kraw. elew. naw. do wys. górnej kraw. 
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elew. front. bud. przy ul. Pomorskiej 
50A, do 53,0mnpm  ● geometria dachu: 
dach płaski 

253. RAA.6730.150.2012.GZ-51/46 
2012.07.25                                                                                             

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (w głębi 
działki) z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 57  
dz. 111  
ul. Pomorska 46 

● linia zabudowy – nie ustala sie 
●wskaźnik p.z. – max 34%● szer. elew. 
front.- 10m  ± 20%    ● wys. górnej 
kraw. elew. naw.do wys.górnej kraw. 
elewacji front. bud.przy ul. Pomorskiej 
50A, do 53,0mnpm  ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

254. RAA.6730.265.2012.ASS.295/dz.28/2  
2012.07.25                                                                                                     

infrastruktura techniczna 
towarzysząca zabudowie 
portowej 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A, o.o Gdynia  

KM 117 dz.28/2, 
KM 120  dz. 2  
ul.Polska20 i 22; 

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

  

255. RAA.6730.93.2012.ASS.628/17 
2012.07.30                                                                                                                                                                                                                                         

Budowa elektrowni wiatrowej w 
formie wiatraka prądotwórczego 
o pionowej osi obrotu i mocy 
nominalnej 5kW, na maszcie 
wys.14m przy elewacji istn,. 
budynku mieszkalnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 dz. 
100 i 730/99 
ul.Słoneczna 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                            
 

256. RAA . 6730.250.2012.ASS-670/20                                                            
2012.07.30                                                                  

budowa budynku usługowo-
mieszkalnego (usługi 
nieuciążliwe+1 lokal 
mieszkalny) z garażem oraz 
budynku magazynowo-
garażowego, wraz z 
infrastrukturą techniczną; 

Osoba fizyczna 

 

KM 7  
dz.97/43  i 345/19 
ul.Janowska 20 

● linia zabudowy – ok.7,0m od gr.  dz.; 
dla bud. usługowo-mieszk., bud. mag.-
garażowy w głębi dz.przy gr.linia zab. 
w naw.do bud. garażowego na dz.96/43 
●wskaźnik p.z. – 46%● szer. elew. 
front.- 14m  ± 20%    ● wys. górnej 
kraw. elew. do 10,5m; .(dla bud.usług.-
mieszk.), ok.3,0m; Bud. mag.-garaż.- 
możliwość zab.w głębi  na całą szer. dz. 
● geometria dachu: dach płaski 

  

257. RAA.6730.34.2012. JWK-0873/96 
2012.07.31                                                                                                                            

budowa budynku 
wielorodzinnego z 
wbudowanym garażem, z 
rozbiórką istniejącego 
zainwestowania 

MADU INVEST Sp. z o. o. 
pełnomocnik  Marcin Pilch  

KM 80 
 dz. 338/148  
ul.Wrocławska 96 

● linia zabudowy – obow. kont. linii 
zab.na dz. sąsiednich od ul. Architektów 
zgodnie z budynkami nr 51, 51A, od ul. 
Wrocławskiej zgodnie z bud.96A i 96B  
●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. elew. 
front.- od ul. Architektów – 9,2m   ± 
20%, od ul. Wrocławskiej – 11,2m  ± 
20%,    ● wys. górnej kraw. elew. do 
12m; ● geometria dachu: dach płaski 
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miesiąc: sierpień 
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 

258. RAA.6730.132.2012.MP-872/82 
2012.08.03                                                                                                                                                                                                                                        

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 
podziemnym, usytuowanego 
min. 1,50m od granic z 
działkami nr 360/47, 362/47, 
356/106, z tymczasowym 
zbiornikiem na nieczystości 
ciekłe i niezbędna infrastrukturą, 

Osoba fizyczna 

 

KM 79 dz.358/105  
ul. Wielkopolska 82 

● linia zabudowy –obow. popr. prostop. 
do gr. ozn. BD w odl. 12m, na wys. pkt 
B, od gr. z pasem drog. ul. Wielko-
polskiej (dz. nr 357/105); dop. się 
wysun.poza obow. linię lub cofn. na 
odl. 1,0m na szer. elew. do 50%;●  
wskaźnik p.z. – max 36%● szer. elew. 
front.- 11 m ± 20%;● wys. górnej kraw. 
elew.–max 10,0m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

259. RAA.6730.255.2012.KR- 825/ośw.                                                                   
2012.08.06                                                                                                                       

sieć oświetleniowa z latarniami: 
doziemna linia kablowa NN, 
latarnie stalowe o wys. ok. 5m 

Gmina Miasta Gdyni KM 75  dz.58, 63, 
905/57  
KM 81 oraz 388, 
737/381        
ul. Bukowa 

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

  

260. RAA.6730.268.2012.GZ-425/3 
2012.08.06                                                                                                                                                            

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego,   
budowa zewnętrznych schodów 
(elewacja zachodnia), 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  
dz.617/31  
ul. Poprzeczna 3 

● linia zabudowy –bez zm.●  wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew.–max 
11m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

261. RAA.6730.333.2012.GZ-1015/16 
2012.08.06                                                                                                                                                                          

rozbudowa i nadbudowa 
wiatrołapu, zabudowa loggii  
oraz rozbudowa tarasu w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  
dz.407/21  
ul. Szarych 
Szeregów 16 

● linia zabudowy – dla wiatrołapu  6,0 
m od kraw. jezdni ul. Szarych Szeregów 
●  wskaźnik p.z. – max 33%● szer. 
elew.  front.- bez zm. ● wys. górnej 
kraw. elew.– przedł. górnej kraw. elew. 
front. istn. bud. ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

262. RAA 6730.193.2011.ES-694/dz.380/4     
2012.08.07                                                                                                                                            

budowa 5-ciu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI  
dz.380/4  
ul. Wiczlińska  

  Decyzja 
odmowna 

263. RAA.6730.191.2012. JWK-
1010/dz.517/24 
2012.08.07                                                                                           

rozbudowa, nadbudowa i 
zmiana sposobu użytkowania 
części budynku z funkcji 
produkcyjnej na usługową wraz 
z obsługą komunikacyjną 

„Bochen” Piekarsko-
Ciastkarska Sp-nia Pracy  
Gdynia 

KM 71 
 dz.517/24   
ul. Bohaterów 
Starówki 
Warszawskiej 

● linia zabudowy – istn..●  wskaźnik 
p.z. – max 40%- ● szer. elew. front.- 
bez zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
7,0m ● geometria dachu: dach płaski 

  

264. RAA.6730.298.2012.ES-290/5                                                                        
2012.08.07                                                                                                                                                                                                                                                                        

przebudowa  pomieszczeń 
budynku P-16 wraz z 
ociepleniem ścian i dachu; 
budowa chodników ; budowa 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA  -pełnomocnik  
Justyna Leżuchowska,   
 

nr 34/2, 35/2 KM 
112 oraz 29/1,40/1 
KM 114 przy   ul.  
Rumuńskiej 5 

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

  



 

 

4

przejścia przez tory ( utwardz. 
nawierz. dylami drewn.); 
budowa sieci: przyłącza sanit. z 
przepompownią, przyłącza 
teletechn. w istn. kanal., 
przyłącza elektr., przebudowa 
przyłącza wod., budowa 
przyłącza kanal. deszczowej; 
likwidacja słupa oświetlen. 

265. RAA.6730.342.2012.ES-790/1 
2012.08.07                                                                           

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń przyziemia 
budynku jednorodzinnego na 
gabinet masażu 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 125  
dz.254/1 i 212/1  
ul. Algierska 1 

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

  

266. RAA.6730.281.2012.ASS.612/24A     
2012.08.08                                                                                                                                   

budowa hali magazynowej oraz 
budynku biurowego wraz z 
infrastrukturą i miejscami 
postojowymi dla samochodów 
ciężarowych. 

Osoba fizyczna 

 

KM 24  
dz.549/48 
ul.Malczewskiego 
24A 

● linia zabudowy – obow. – dla bud. 
biur. jako przedł. linii zab. na dz.548/48 
●wskaźnik p.z. – max 10%● szer. elew. 
front.- 16 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– ok.6,5m dla bud. biur., ok.10,0m 
dla bud. mag. ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

267. RAA.6730.184.2012.MP-868/9 
2012.08.09                                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o część mieszkalną do granicy z 
dz. nr 410/139 wraz z 
rozbudową o wiatrołap, 
nadbudową oraz zabudową logii 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  
dz.390/137  
ul. Mysłowicka 9 w 

● linia zabudowy –obow. istn.; dop. się 
wysun.poza linię zab. na odl. do 1,50m 
(jak bud. przy ul. Mysłowickiej 13) na 
szer. elew. do 50%;    ● wskaźnik p.z. – 
max 35% ● szer. elew. front.- max 12,5 
m ● wys. górnej kraw. elew.–max  
10,5m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

268. RAA.6730.165.2012.MP-569/14C 
2012.08.10                                                                                                                         

budowa pylonu reklamowego o 
wysokości ok. 4,70m, 
szerokości 1,50m i głębokości 
40cm. 

Ostrowski-Pilachowski Sp. J., 
pełnomocnik  Marek 
Laskowski 

KM 25 
 dz. 980, 408/67  
ul. Opata Hackiego 
14C 

● linia zabudowy – nieprzekr. w odl. 
6,0m od kraw. ul.Opata Hackiego na 
wys. pkt B.● wskaźnik p.z. nie ust. ● 
szer. elew. front.- nie ust.● wys. górnej 
kraw. elew.– ok. 4,7m ● geom. dachu: 
nie ust. 

  

269. RAA.6730.328.2012.KR- 526/4                                                         
2012.08.10                                                                                                                                                                                                                          

miejsca postojowe w pasie 
drogowym ul. Starogardzkiej 

Osoba fizyczna 

 

KM 18  
dz.871/102 
 ul. Starogardzka 

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

  

270. RAAII.6730.335.2011.WGN-980/21 
32012.08.14                                                                 

rozbiórka części zabudowy oraz 
budowa pawilonu handlowo-
usługowego. Powierzchnia 
sprzedaży do 2000m2.    

Osoba fizyczna 

 

KM 11WK 
dz.59/18 i 57/18, 
164/31  
ul. Chwaszczyńska 
21 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
zab. istn. części bud.tj. ok. 15 m od gr. z 
dz. dr. ● wskaźnik p.z. – max 49% ● 
szer. elew. front.- 51 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.–max  8m; ● 
geometria dachu: dach płaski 
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271. RAA.6730.277.2012.ASS.290/32012.0
8.14                                                                                                                                                                                                                                                       

kotłownia-budynek techniczny 
towarzyszący zabudowie 
produkcyjnej 

CRIST S.A. w Gdyni, 
pełnomocnik Zbigniew 
Nowak,  

KM 109  
dz.123/2 
ul.Czechosłowacka 
3 

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

  

272. RAA.6730.329.2012.ES-416/26 
2012.08.14                                                        

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o klatkę schodową  i windę 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  
dz.499/231 i 
500/231  
ul. Stawna 26 

● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. 
max 35%. ● szer. elew. front.- 14 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
10,50m w naw. do wys. bud. istn. ● 
geometria dachu: dach stromy w naw. 
do dachu bud. istn. 

  

273. RAA.II.6730.343.2011.GZ-317/8B 
2012.08.16                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa budynku mieszkalno-
biurowego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  
dz.652/1  
ul. Nocznickiego 
8B 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
istn. zab. przy ul. Nocznickiego 6-8B, 
min.6,0m od krawędzi jezdni ● 
wskaźnik p.z. – max 45% ● szer. elew. 
front.- 20 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– do 14,0m (do 75,5mnpm),    ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

274. RAAI.6730.278.2011.WGN-751/31  
2012.08.21                                                                                                                                                                                                                                         

Budowa tymczasowej myjni 
samochodowej     

„Aquos” Sp. z o.o.,  Gdynia  
 

KM 104 
 dz.416/90 i 144/90  
ul. Unruga 31 

  Decyzja 
odmowna                                                                         
 

275. RAA.6730.186.2012.WGN-751/31                                        
2012.08.21                                                                                                                                                                                                                               

budowa 3 stanowiskowej myjni 
samochodowej     

Osoba fizyczna 

 

KM 104 
 dz.416/90 i 144/90  
ul. Unruga 31 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                      
 

276. RAA.6730.200.2012.WGN-751/31                                                              
2012.08.21                                                                                                                                                                                                                                                                        

Budowa budynku usługowo-
handlowego     

Osoba fizyczna 

 

KM 104  
dz. 416/90 i 144/90  
ul. Unruga 31 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                                          

277. RAA.6730.248.2012.JWK-0502/dz.22 
2012.08.22                                                                                                                                                           

budynek usługowy (na działce 
nr 22) wraz z dojazdem i 
infrastrukturą techniczną (na 
działkach nr 22 i 112/23) 

Gmina Miasta Gdyni 
 

KM 16 
dz. 22, 112/23  
ul. Pucka 

● linia zabudowy –obow.dla dz.112/23 
wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. – max 25% 
● szer. elew. front.- max 30m  ● wys. 
górnej kraw. elew.– do 8,0m  ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

278. RAA.6730.299.2012.ES-907/80 
2012.08.23                                                                                                                                                                                                               

rozbudowa i  nadbudowa oraz 
zmiana klasyfikacji budynku z 
jednorodzinnego na 
wielorodzinny   
 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  
dz. 324/232  
ul. Piotrkowska 80 

● linia zabudowy –obow. istn.● 
wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. 
front.- 13,0 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.–max  11,0m; ● geometria 
dachu: dach płaski  

  

279. RAA.6730.307.2012.GZ-103/2-4 
2012.08.23                                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbiórka istniejących 
budynków mieszkalnych oraz 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z  
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 51  
dz. 439/76,438/76, 
437/88,436/88 
 ul. Kapitańska 2-4 

● linia zabudowy – obow.- przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich  (przy ul. Kapitańskiej 6-10), 
w odległości 7,0m od krawędzi jezdni 
ul. Kapitańskiej ● wskaźnik p.z. – max 
31% ● szer. elew. front.- 25,0 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.–max 12,0m; 
● geometria dachu: dach płaski 
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280. RAA.6730.323.2012.GZ-408/170A 
2012.08.24                                                                                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 
budynku z funkcji usługowej 
(hotel z lokalem 
gastronomicznym w parterze) na 
funkcję mieszkalno-usługową 
(lokal gastronomiczny w 
parterze) 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI  
dz. 509/4   
ul. Chwarznieńska 
170A 

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

  

 
miesiąc: wrzesień 

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 

281. RAA.6730.302.2012.MP-55/dz. nr 
421/62                                                             
2012.09.05                                                                                                                                            

budowa kładki dla pieszych nad 
ciekiem Strugi Cisowskiej wraz 
z budową umocnienia brzegu 
strugi  

Gmina Miasta Gdyni KM 9  
dz.421/62, 423/62  
KM 13 696/132, 
654/143, 10 
 ul. Morska i 
Chylońska 

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

  

282. RAA.6730.209.2012.MP-981/13 
2012.09.06                                                                                                                                                                  
 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z 
tymczasowym zbiornikiem na 
nieczystości ciekłe i niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK  
dz. 194/53  i   
 I 102/51, 195/53, 
373  
ul. Żniwna 13 

● linia zabudowy – obow. – popr. 
prostop. do gr. dz. ozn. jako BD w odl. 
6,0m od dz. dr nr 195/53 na wys. pkt B; 
nieprzekr. w odl.6,0m od gr. z dz. dr. nr 
102/51; dop. się możliwość cofnięcia 
elew. front. na odl. do 2,0m od obow. 
linii zab. na szer. elewacji front. do 
50%●wskaźnik p.z. – max 24%● szer. 
elew. front.- 12,5 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 7,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

283. RAA 6730.373.2012.ES-615/6 
2012.09.06                                                                                                                      
 

budowa garażu na granicy z 
działkami nr 168/119 i 637/118 
KM 13    

Osoba fizyczna 

 

KM 13  
dz. 170/119 ul. 
Gospodarska 

● linia zabudowy – bez zm.wskaźnik 
p.z. – max 22%● szer. elew. front.- nie 
ust.  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
2,7m ● geometria dachu: dach płaski 

  

284. RAA.6730.321.2012.GZ-728/dz.155/5                                                     
2012.09.07                                                                                                          

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 41  
dz. 155/5   
ul. Dickmana 

  Decyzja 
odmowna                                                                     
 

285. RAA.6730.337.2012.MP-872/dz. nr 
311/2 
2012.09.07                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa drogi dojazdowej 
(serwisowej) wraz z miejscami 
postojowymi oraz budowa sieci 
kanalizacji deszczowej, 
elektrycznej oświetleniowej i 
murku oporowego 

KJM CENTRUM Mirosław 
Kaszubowski  

KM 95 dz. 312/2, 
311/2, 5763/2, 
516/2  
ul. Wielkopolska 

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

  



 

 

4

286. RAA.6730.338.2012.ES-1094/56B                                                     
2012.09.07                                                                                                                                                                                                

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 6 dz. 252/12 
 ul. Okrężna 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                           
 

287. RAA.6730.350.2012.KR- 872/dz.426/2                                                     
2012.09.07                                                                                     

budowa pawilonu handlowo 
usługowego z biurami na 
piętrze- salon samochodowy na 
działce nr 426/2; parking na 
części działki nr 229/2 

PUH Zdunek Sp. z o.o. 
 Gdańsk  
 

426/2 i 229/2 km.94 
przy ul. 
Wielkopolskiej i 
Druskiennickiej 

● linia zabudowy – obowiązująca – min 
6 m  od krawędzi jezdni  ul. 
Druskiennicką ; 8 m od krawędzi jezdni 
ul. Wielkopolskiej wskaźnik p.z. – max 
43%● szer. elew. front.- 72m  ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 12m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

288. RAA.6730.359.2012.ES-1045/14 
2012.09.07                                                                                                                                                                                    

nadbudowa parterowej części 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 19  
dz. 209  
ul. Herkulesa 14 

● linia zabudowy – bez zm.●  wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– przedł. 
wys. górnej kraw. elewacji bud. istn.  tj 
około 8,00m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

289.  RAA . 6730.95.2012.ASS.55/34 
2012.09.10                                                                                                                                                                              

nadbudowa o 1 kond. użytkową 
i  rozbudowa od str. ulicy o 
przedsionek, termoizolacja, 
zainstalowanie pomp ciepła i 
baterii słonecznych oraz zmiana 
sposobu użytk.pawilonu 
handlowo-usługowego na klub 
fitness z siłownią, rehabilitację i 
gabinety lekarskie 

Osoba fizyczna 

 

KM 51  
dz. 349/4  
ul.Morska 34 

● linia zabudowy – istn..●  wskaźnik 
p.z. – max 50%- ● szer. elew. front.- 
bez zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
13,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

290. RAA.6730.358.2012.ES-820/1 
2012.09.10                                                                                                                                                                                                                                          

pylon reklamowy – dla 
nieoświetlonego bilbordu 
reklamowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 59  
dz.701/51  
Al. Zwycięstwa 1 

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

  

291. RAA.6730.375.2012.ES-479/parking  
2012.09.11                                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa parkingu wewnątrz 
zespołu zabudowy 
mieszkaniowej 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im Komuny 
Paryskiej, Gdynia 

KM 18  
dz.981/20 i 981/22  
ul.  Boisko 

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

  

292. RAA.6730.382.2012.ASS.55/62 
2012.09.11                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń 
warsztatowych na dział obsług 
blacharsko-lakierniczych  

Osoba fizyczna 

 

KM 50 
dz.342/7 i 344/6 
ul.Morska62 

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

  

293. RAAI.6730.154.2011.ES-59/4 
2012.09.12                                                                                                                                                                                                              

zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i usługowych 
wraz z infrastrukturą 

INVEST KOMFORT S.A., 
Gdynia 
 

KM 58 dz.1528, 
1514/194, 905/193, 
903/180, 896/180, 
897/180, 895/180,  
1525/183, 1523/189 
oraz 1522/189, 
1094/189,1095/189, 
1524/183,1096/183,  
737/185, 730/184, 

● linia zabudowy –-obow. dla strefy 
połudn. (wzdłuż gr. dz. ozn. E-F ) - 2,0 
m od linii rozgran. ul. Kielecką ; obow.  
dla strefy półn.(wzdłuż gr. dz.ozn. A-B) 
– 5,0m od linii rozgran. ul. Bydgoską; 
nieprzekraczalna ( odc. dz. ozn. DE) - 
4,0m od linii rozgran. ul. Bydgoską,  ● 
wskaźnik p.z. – max 36% ●elew. front.- 
dla strefy połudn. i części strefy półn.– 
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746/179, 591/180, 
748/178, 749/173, 
752/171, 589/180, 
899/180, 898/180, 
893/180,1255/1943, 
1254/193, 907/193, 
1259/194,1258/194, 
919/205, 918/205, 
207, 209, 217, 218, 
219, 223, 514/224, 
503/181, 732/182, 
745/179,892/180,15
16/194, 1526/194 
ul.Kielecka  , 
Bydgoska 

odpowiednio od ( ul. Kieleckiej wzdłuż 
gr.dz.  ozn.F-E  i od ul. Bydgoskiej 
wzdł. gr. dz.E-D)–  33,0m ± 20%  - dla 
strefy półn.(wzdłuż gr. dz. ozn. l A-B  i   
F-G-H-K-L) - 18,0m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– od ul. Bydgoskiej 
wzdłuż gr. A-B do 43,70mnpm; od ul. 
Bydgoskiej wzdłuż gr. C-D do 55,83 
mnpm; od ul. Bydgoskiej wzdłuż gr. D-
E do 57,70mnpm od ul. Kieleckiej 
wzdłuż gr. E-F do 57,70mnpm z lokal. 
obniż. od str.bud. przy ul. Kieleckiej 20 
do 52,60mnpm od sięgacza ul. Kielec-
kiej wzdłuż gr.F-G-H-K-L   do 55,83 
mnpm.Pozostałe budynki nie mogą 
przekraczać wys.57,66mnpm● 
geometria dachu: dach płaski 

294. RAA.6730.40.2012.OS-708/dz.359i360 
2012.09.12                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa  budynku mieszkalnego 
– wielorodzinnego z 
dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych w parterze wraz 
z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 46  
dz.359, 360   
KM 40  
dz. 352, 353, 354/4, 
403   
ul. Benisławskiego 

● linia zabudowy –obow. 16m od 
krawędzi jezdni ul. Benisławskiego, 
mierzoną wzdłuż przedłużenia elewacji 
budynku przy ul. Benisławskiego 26 
zachowując ortogonalny układ 
przestrzenny ● wskaźnik p.z. – max 
44% ● szer. elew. front.- 11m  ● wys. 
górnej kraw. elew.–max  11m; ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

295. RAA.6730.65.2012.MP-747/dz.495 
2012.09.12                                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem 
podziemnym i niezbędną 
infrastrukturą 

Archi  Studio Robert 
Dębowski, Sopot 

KM 32  
dz.495 i 1540/9 
ul. Stolarska 
/Białowiejska 2A 

● linia zabudowy –obow. 12,0m od gr. 
z pasem dr. ul. Stolarskiej; dop.się 
wysunięcie na odl.do 3,0m, cofn.do 
5,0m w stosunku do obow. linii zab. na 
szer. elew.do 50%;● wskaźnik p.z. – 
max 30% ● szer. elew. front. – 28,0m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.  –max  
17m; ● geometria dachu: płaski 

  

296. RAA.6730.122.2012.OS-615/5 
2012.09.12                                                                                                                                                                                     

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz budowa garażu 
wolnostojącego bezpośrednio na 
granicy działek nr: 502/118 i 
501/118 

Osoba fizyczna 

 

KM 13  
dz.501/118  
ul. Gospodarska 5 

● linia zabudowy –obow. dla garażu 
22m od gr z dz. dr. ● wskaźnik p.z. – 
max 27% ● szer. elew. front. dla 
garażu- 5,7m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew. garażu –max  3,5m; ● 
geometria dachu:  płaski 

  

297. RAA.6730.193.2012.MP-980/dz.156/2 
2012.09.12                                                                                                     

nadbudowa budynku 
laboratorium z częścią biurową 
o 1 kondygnację, (budynek w 
trakcie realizacji), 

J.S. Hamilton Ltd. Sp. z o.o.  KM 3 Chwaszczyno 
dz.156/2, 156/17, 
156/19  
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy – istn. wg zał graf..●  
wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– do 12,0m ● geometria dachu: 
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180 dach płaski 

298. RAA.6730.290.2012.KR-504/dz.161/3      
2012.09.12                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa hali  magazynowej z 
częścią socjalno biurową, przy 
granicy z działkami nr 191/3, 
192/3 i 190/3 km.5; 
infrastruktura techniczna i 
komunikacyjna 

Osoba fizyczna 

 

KM 5  
dz. 161/3, 159/3, 
157/3 
 ul. Handlowa         i 
Hutnicza 

● linia zabudowy –obow. nie ust.; 
nieprzekr. min 12 m od granicy 
działki z ul. Handlową ● wskaźnik 
p.z. – max 38% ● szer. elew. front.- 35 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
do 11 m  ● geometria dach: płaski 

  

299. RAA.6730.308.2012.GZ-504/1 
2012.09.12                                                                                                                             

nadbudowa budynku usługowo-
biurowego wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Paweł Świątkiewicz JPP-
ARCHITEKCI, Gdynia,  

KM 28 dz.585/22 
ul. Hutnicza 1 

● linia zabudowy – istn. ●  wskaźnik 
p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
20,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

300. RAAII.6730.119.2011.WGN-828/38 
2012.09.13   
 

nadbudowa budynku 
mieszalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75  
dz.422/87  
ul. Akacjowej 38 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 
p.z. bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zzm.  ● wys. górnej kraw. elew.– do 7m 
● geometria dachu –dach stromy ,kąt 
nachyl. ok.30o, kierunek głównej 
kalenicy równoległy do frontu działki 

  

301. RAA.I.6730.224.2011.WGN-4/6                                          
2012.09.13   
 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń sutereny wraz z 
budową niezależnego wejścia na 
cele usługowe – studio fitness 

Osoba fizyczna 

 

KM 53 d 
z.584/299,1002/299 
i 1003/299  
ul. Słupecka 6 

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

  

302. RAA.6730.234.2012.WGN-880/125 
2012.09.14                                                                                                                                   

zabudowa tarasu na cele 
mieszkalne oraz budowa 
balkonu   

Osoba fizyczna 

 

KM 3 WK  
dz.200  
ul. Olgierda 125 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 
p.z. bez zm. ● szer. elew. front.- bez 
zzm.  ● wys. górnej kraw. elew.– ok. 
10m ● geometria dachu –dach o  kącie 
nachylenia 35o lub 12o 

  

303. RAA.6730.332.2012.GZ-1007/8 
2012.09.14                                                                                                                                                                     

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego  wraz z jego 
przekształceniem na budynek 
mieszkalny wielorodzinny z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  
dz. 778/21 i 938/1 
ul. Cylkowskiego 8 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
zab. przy ul. Cylkowskiego 8-10, ● 
wskaźnik p.z. – max 40% ● szer. elew. 
front.- 18 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. wys. górnej krawędzi 
elew. front. budynku ul.Cylkowskiego 8  
● geometria dachu: (kąt nach.połaci, 
kier. i wys. kalenicy) w naw. do geom. 
dachu budynku ul. Cylkowskiego 8 

  

304. RAA.6730.92.2012.KR- 903/21 
2012.09.17                                                                                                                                                                                                                     

budynek  mieszkalny, 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym; infrastruktura 
techniczna oraz obsługa 
komunikacyjna 

Łukasz Zbozień, Pracownia 
Architektoniczna A-1 
Gdynia  
 

KM 77  
dz. 362/232 i 
426/234 ,444/232  
ul. Radomska 21 

● linia zabudowy –obow. 7 m od 
krawędzi jezdni ul. Radomskiej; 
nieprzekr. od str.ul.Wieluńskiej  min 6 
m od krawędzi jezdni ● wskaźnik p.z. – 
max 33% ● szer. elew. front.- 13,5 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
9,0m  ● geometria dachu: dach stromy , 
kąt nach. do 34°, kalen. gł. równoległa                         
do ul. Radomskiej 
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305. RAA.6730.394.2012.GZ-1002/11A 
2012.09.17                                                                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 
budynku z funkcji mieszkalnej 
na funkcję usługową (pracownia 
protetyczna 

Osoba fizyczna 

 

KM 75  
dz. 307/5 
 ul. Kostki 
Napierskiego 11A 

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

  

306. RAA.6730.296.2012.ES-686/9 
2012.09.18                                                                                                                                                                                                            

rozbiórka budynku istniejącego i 
budowa budynku usługowo-
mieszkalnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 13  
dz.870/130  
ul. Kcyńska 9 

● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. 
max 36% ● szer. elew. front.- 16 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
8,20m ● geometria dachu: dach stromy 
trzyspadowy,kąt. nachyl 450, 
kalen.równol. do fr.dz 

  

307. RAA.6730.297.2012.ES-686/9A 
2012.09.18                                                                                                                                                                                                         

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 13  
dz.871/130  
ul. Kcyńska 9A 

● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. 
bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm.  ● 
wys. górnej kraw. elew.– do 8,20m ● 
geometria dachu: dach stromy 
trzyspadowy,kąt. nachyl 450, 
kalen.równol. do frontu .dz 

  

308. RAAI.6730.188.2011.OS-
628/dz.nr293/3 
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                 

Budowa dwusegmentowego 
budynku wielorodzinnego  na 
wspólnym garażu  

SEMEKO sp. z o.o. Gdynia  KM 10 dz. 
292/3,291/3 oraz 
280/3,282/3,283/3,1
12/3,110/3,268/1,20
0/2 ul.Chabrowa 

● linia zabudowy –obow. 15 m od 
krawędzi jezdni ul. Chabrowej, dop. się 
wys. lub cof. max o 5m ● wskaźnik p.z. 
– max 24% ● szer. elew. front.- 39,5 m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– do 
16,5m  ● geometria dachu: dach stromy 
dwu i wielospad., kąt nach.  35°, kalen. 
gł. równoległa do frontu dz.;wys.kalen. 
max 19,5m 

  

309. RAA.6730.141.2012.OS-55/360a 
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa  budynku 
magazynowo – usługowego 

P.H.U Żuchliński G.A 
Żuchlińscy Sp.J., Gdynia  
 

KM 1 dz. 169/2  
ul. Morska 360a 

● linia zabudowy –obow. przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy (wiatrołapu) 
na działce sąsiedniej przy ul. Morskiej 
360.● wskaźnik p.z. max 48% ● szer. 
elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 
kraw. elew.– do 8m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

310. RAA.6730.339.2012.KR-505/5                                                         
2012.09.19                                                                                                                                                                                            

przebudowa istn. budynku oraz 
budowa nowych dla potrzeb 
zakładu przetwórstwa ryb 
(zadania inw. real. będą etap.): - 
przebudowa istn. bud. prod. dla 
potrzeb obróbki wstępnej ryb 
(pow.zab.ok.2100 m2),  
- budowa budynku prod. skład. 
wraz z łącznikiem z budynkiem 
istn. ( wys. do 2 kond., pow. 
zab. ok. 1900 m2),- budowa 
bud. podczyszczalni ścieków 
(wys. 1 kond., pow. zab. ok. 100 

MOREX sp. z o.o. 
Gdańsk  
 

KM 17 dz.426/5 i 
427/5 ul. 
Przemysłowa 5           

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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m2),- budowa budynku biur. 
(wys. 3 kond., pow. zab. ok. 250 
m2),- przebudowa istn. budynku 
biur. (wys. 1 kond., pow. zab. 
ok. 250m2),- przebudowa istn. 
bud. gospod. (wys. 1 kond., 
pow. zab. ok.190 m2). 

311. RAA.6730.405.2012.ES-124/2 
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego na gabinet 
stomatologiczny                     

Osoba fizyczna 

 

Km 49  
dz.904  
ul.Okrzei 2 

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

  

312. RAA.6730.425.2012.KR-721/PSE-
wodociąg                                              
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa sieci wodociągowej o 
długości do 1000 mb 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o.,  
Sopot  
 

KM 109 dz. 99/2; 
km.111 dz.49/1, 
68/1, 69/1, 70/1 
teren dawnej 
Stoczni Gdynia 

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

  

313. RAA.6730.429.2012.KR-721/PSE-kan. 
sanitarna                                                
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                          

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej do 1000 mb 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o.,  
Sopot  
 

KM 111 dz.52/1, 
64/1, 78/1  
teren dawnej 
Stoczni Gdynia 

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

  

314. RAA.6730.430.2012.KR-721/PSE-
zlewnia A 
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej – zlewnia A 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o.,  
Sopot  
 

KM 109 dz. 12/2,; 
km.110 dz. 7/1, 
19/1, 20/1; km.112 
dz. 32/2; km.114 dz. 
14/1 
teren dawnej 
Stoczni Gdynia  

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

  

315. RAA.6730.431.2012.KR-721/PSE-
zlewnia B 
2012.09.19                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa sieci kanalizacji 
deszczowej – zlewnia B 

Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Sp. z o. o.,  
Sopot  
 

KM 111  
dz. 66/1 
teren dawnej 
Stoczni Gdynia 

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

  

316. RAA.6730.157.2012.MP-880/66A 
2012.09.21                                                                                 

rozbudowa od strony 
zachodniej, nadbudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego bezpośrednio 
przy granicy z dz. nr 668/2 wraz 
z zabudową loggii od strony 
frontu 

Osoba fizyczna 

 

KM95   
dz. 669/2, 357/2, 
667/2 ul.Olgierda 
66A 

● linia zabudowy – dla rozbud. - nie 
wyzn. się; dla nadbud. istn. obow. linia 
zab.– jak na zał. graf.; dop. się cofn. 
ścian kond.poddasza na szer.elew. front. 
do 60%;● wskaźnik p.z. – max 35% ● 
szer. elew. front.- 8,7 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– do okapu do10m ● 
geometria dachu: dach stromy , kąt 
nachyl 250, wys. kalen. do 12,5m, 
kalen,równol. do frontu 

  

317. RAA.6730.325.2012. KR-504/38                                                      
2012.09.24                                                                                                                                                                                                                                                                         

Magazyn wysokiego 
składowania (budynek 
jednokondygnacyjny o wys. 24 
m). 

Elektrotechnika "Mors" Sp. z 
o.o., Gdynia  
 

KM 14  
dz. 284/1  
ul.Hutnicza 38 

● linia zabudowy –obow. w linii bud. 
przy ul.Hutniczej 38A    ● wskaźnik 
p.z. – max 48% ● szer. elew. front.- 
33m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–
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max  24m; ● geometria dachu: płaski  
318. RAA.6730.45.2012.MP-728/63 

2012.09.25                                                               
budowa 2 bud.jednorodzinnych 
o pow. zab. ok. 300m2 - każdy, 
o wys. 2 kond.z poddaszem 
użytk., wbudowanym garażem, 
ciągiem pieszo-jezdnym o szer. 
5,0m i niezbędną infrastr. wraz z 
wydzieleniem dwóch działek o 
pow. ok. 1250m2 - każda 

Osoba fizyczna 

 

KM 41 dz.95/5 i 
części dz. nr 71/5  
ul. Dickmana 63 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                             
 

319. RAA.6730.46.2012.MP-728/61 
2012.09.25                                                                                                                                    

budowa 2 bud.jednorodzinnych 
o pow. zab. ok. 300m2 - każdy, 
o wys. 2 kond.z poddaszem 
użytk., wbudowanym garażem, 
ciągiem pieszo-jezdnym o szer. 
5,0m i niezbędną infrastr. wraz z 
wydzieleniem dwóch działek o 
pow. ok. 1250m2 - każda 

Osoba fizyczna 

 

KM 41 dz.71/5 i 
części dz. nr 95/5  
ul. Dickmana 61 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                                                                                    
 

320. RAA.6730.17.2012.WGN-1177/3A  
2012.09.27                                                                                                                                                                                                        

dobudowa budynku mag. do 
istn.budynku na dz. 237/3 i 
nadbudowa istn. budynków 
magazynowo-usługowych na dz. 
nr 237/3 i 262/6   

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Robert Wesołowski,  Gdynia 
 

KM 6 dz. 237/3 i 
262/3  
ul. Handlowa 5 i 3A 

● linia zabudowy – przedłużenie linii 
zabudowy budynku przy ul. Hutniczej 
42 ● wskaźnik p.z. – max 30%● szer. 
elew. front.- 71m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.–max 9m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

321. RAA.6730.220.2012.KR-408/140   
2012.09.27                                                                                                                                                             

stacja kontroli pojazdów; 
infrastruktura techniczna oraz 
obsługa komunikacyjna 

Reno CAR 
Gdynia  
 

KM 9 WI dz. 501/1 
KM 13 WI dz. 
512/6 ul. 
Chwarznieńska 140 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zabudowy budynku usługowego 
przy ul. Chwarznieńskiej 140,           tj. 
9 m od krawędzi pasa drogowego ● 
wskaźnik p.z. – max 33%● szer. elew. 
front.- 14m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew. przedłużenie krawędzi dachu 
istniejącego na działce budynku 
usługowego; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

322. RAA.6730.293.2012. KR-1058/4 
2012.09.27                                                                                                                                                                                                                                               

nadbudowa budynku mieszkalno 
-usługowego; zmiana sposobu 
użytkowania budynku o funkcji 
mag. na garaż oraz jego 
nadbudowa o poddasze użyt., 
przezn. na  lokal mieszkalny; 
rozbiórka części budynku 
znajdującej się na dz. leśnej nr 
274/3, 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI  
dz.494/5, 494/6, 
495/5, 495/4 i 274/3 
ul. Prostokątnej 4    

● linia zabudowy – obow.3.5 m od 
granicy działki z ul. Prostokatną ● 
wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 
elew.–max 7,5m; ● geometria dachu: 
dach stromy , kąt nachyl.300, kalen. 
równol. do frontu dz. 
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miesiąc: październik 
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 

323. RAA.6730.399.2012.ES-903/7 
2012.10.01                                                                                                                                                                                                                                         

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  
dz. 677/232   
ul. Radomska 7 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. –bez zm.● szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew.– max 
11m ● geometria dachu: dach płaski 

  

324. RAA.6730.319.2012.JWK-1065/3 
2012.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

rozbudowa i przebudowa ze 
zmianą spos. użytk. części bud. 
jednorodz. z funkcji mieszkalnej 
na usług. – punkt przedszkolny 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK  
dz. 328/1   
ul. Dziurawczowa 3 

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik 
p.z. –max 30%● szer. elew. front.- istn.  
● wys. górnej kraw. elew.– max 10,0m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

325. RAA.6730.411.2012.ES-1019/2 
2012.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

nadbudowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego   

Osoba fizyczna 

 

KM 70  
dz. 183/35  
ul. Kisielewskiego 2 

● linia zabudowy – obow. – przedł. istn. 
linii zabudowy ●wskaźnik p.z. –istn.● 
szer. elew. front.- istn.  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 10,0m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

326. RAA.6730.412.2012.ES-1019/2 
2012.10.02                                                                    
 

nadbudowa i rozbudowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego   

Osoba fizyczna 

 

KM 70  
dz. 183/35  
ul. Kisielewskiego 2 

● linia zabudowy – obow. – przedł. istn. 
linii zabud.●wskaźnik p.z. – max 30%● 
szer. elew. front.- 11,5 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 10,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

327. RAAI.6730.103.2011.WGN-681/3F 
2012.10.04                                                                                  
 
 

budowa hali magazynowej wraz 
z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 15  
dz. 114/6  
KM 14  dz. 
225/5   
ul. Północna 3F 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. bud.pryz ul. Północnej 3F 
●wskaźnik p.z. – max 29%● szer. elew. 
front.- ok.22 m ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 5,0m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

328. RAA.6730.286.2012.JWK-0702/dz.313 
2012.10.04                                                                   
 

budowa dwóch budynków  
jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej wraz z infr. 

Gmina Miasta Gdyni KM 125  
dz. nr 301 ,313  
ul. Bosmańska 

● linia zabudowy – obow. – kont. linii 
zab. bud. na dz.  414/300, 413/300, przy 
ul. Bosmańskiej 23II i 23III oraz 23I w 
budowie ●wskaźnik p.z. – 28%● szer. 
elew. front.- 7,3 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 8,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

329. RAA.6730.420.2012.ES-504/11D iC 
2012.10.04                                                                                                                                                                                                                                                        
 

rozbudowa i nadbudowa 
budynków produkcyjno-
biurowych (z przeznaczeniem 
na drobne usługi metalowe) 

Osoba fizyczna 

 

KM 23  
dz. 356/13, 357/13 i 
364/12 
 ul.Hutnicza 11 D i 
C 

● linia zabudowy – obow.  przedł. linii 
zab. istn.; dop.się   możl. wysun. 
fragm.bud. na szer. elew. front.do 30%,  
●wskaźnik p.z. – max 65%● szer. elew. 
front.- 12,5m  ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł.gzymsu bud. przy ul.  
Hutniczej 11B ok. 7,0m ● geometria 
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dachu: dach płaski 

330. RAAI.6730.245.2011.WGN-
1177/dz.299/3 
2012.10.05                                                                                                      
 

budowa budynku 
administracyjno-socjalnego 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Osoba fizyczna 

 

KM 6 
 dz. 299/3,300/3 
ul.Handlowa 15 

● linia zabudowy – obow. – 6 m od linii 
graniczącej z działką drogową 
●wskaźnik p.z. – max 28%● szer. elew. 
front.- 9,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 4,0m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

331. RAA.6730.227.2012.MP-540/10 
 2012.10.05                                                                                        
                                                

zmiana sposobu użytkowania 
istn. budynku handlowego, z 
usługi na funkcję mieszkalną 
wraz z jego nadbudową z 
przeznaczeniem na lokale 
mieszkalne, parking podziemny 
i niezbędna infrastr. 

ZATOKA HANDEL Sp. z 
o.o. S.K.A.,  

KM 22 dz. 880/117, 
788/106, 754/111 
oraz  580/114, 
562/117, 668/117, 
702/113, 560/113, 
558/111, 556/109, 
554/106, 552/106, 
540/104, 542/105, 
546/110, 548/111, 
550/115 
ul. Wiejska 10 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 16,5m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

332. RAA.6730.288.2012-KR/708/6 
2012.10.05                                                        
                                                                

Budowa jednokondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego na gr. z 
dz. nr 191/42 przy                
ul. Benisławskiego 8  i 528/39 
przy ul. Karpińskiego 

Osoba fizyczna 

 

KM 46  
dz. 193/43 i 527/39 
ul. Benisławskiego 
6 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                            
 

333. RAA.6730.414.2012.ES-859/47 
2012.10.05                                                                    
 

zmiana sposobu użytkowania  
pomieszczeń mieszkalnych na 
powiększenie istniejącego 
gabinetu kosmetycznego 

Osoba fizyczna 

 

KM 76 
dz. 283/245 
 ul.Sieradzka 47 

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

  

334. RAA. 6730.393.2012.ES-70/32 
2012.10.08                                                                                                                             
 

nadbudowa części budynku (od 
zaplecza działki) i zmiana 
sposob użytkowania 
pomieszczeń strychu na 
pomieszczenia mieszkalne   
 

Osoba fizyczna 

 

KM 53  
dz. 693/188  
ul. Śląska 32  

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– 19,0m – wycofa. w odniesieniu 
do frontu bud. do 50% jego szer. ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

335. RAA.6730.407.2012.ES-308/18 
2012.10.08                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny na granicy z 
działką nr 85 KM 63 oraz 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 63  
dz. 84  
 ul. Kasztelańska 18  

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii  
zabud. przy ul.Kasztelańskiej 18A 
●wskaźnik p.z. – max 24%● szer. elew. 
front.- 10,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 8,0m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

336. RAA.6730.324.2012. KR-820/197 
2012.10.11                                                                                                                                                                              

dobudowa  schodów 
zewnętrznych do budynku 
mieszkalno usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75  
dz.802/54   
al. Zwycięstwa 197                     

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- 
bez.zm  ● wys. górnej kraw. elew.– bez 
zm. ● geometria dachu: bez zm. 
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337. RAA.6730.291.2012.JWK-55/20 
2012.10.11                                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania z 
funkcji mieszkalnej na usługową 
(biura) z wykonaniem 
niezależnego wejścia od ulicy 
Morskiej 

Nex Immobilien sp. z o. o. 
Gdynia  

KM 51  
dz.288/10 oraz 
287/10  
ul.Morska 20 

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

  

338. RAA.6730.341.2012.GZ-314/3 
2012.10.11                                                                                                                                                                            

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem podziemnym oraz 
infrastrukturą techniczną 

Serwis Haller Andrzej 
Haller, 

Gdańsk,  
 

KM 63  
dz. 416/49  
ul. Narutowicza 3 

● linia zabudowy – obow. – w naw. do 
linii istn. zab. na dz. sąsied., przy ul. 
Narutowicza 6-10, w odl. 6,0m od kraw. 
jezdni ul.Narutowicza   ●wskaźnik p.z. 
– max 30%● szer. elew. front.- 22 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
10,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

339. RAA.6730.354.2012.GZ-862/2 
2012.10.11                                                                                                                                                                                                                         

rozbudowa istniejącego 
budynku – dobudowa klatki 
schodowej,      

Osoba fizyczna 

 

KM 76  
dz.79 
 ul. Raciborska 2 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
istn. zabud. przy ul.Raciborskiej , 
nieprzekr. odl. min.4,0m od krawędzi 
jezdni ul.Bytomskiej ●wskaźnik p.z. – 
max 43%● szer. elew. front.- 10,0 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
8,0m ● geometria dachu: dach płaski 

  

340. RAA.6730.355.2012.GZ-862/2 
2012.10.11                                                                                                             

Budowa bezpośrednio przy gr. z 
dz.nr 78 budynku mieszkalno-
usługowego z garażem  oraz 
infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 

 

KM 76  
dz.79 
 ul. Raciborska 2 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
istn. zabud. przy Placu Górnośląskim, 
nieprzekr. odl. min. 6,0m od krawędzi 
jezdni ul.Bytomskiej ●wskaźnik p.z. – 
max 43%● szer. elew. front.- 10,0 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
8,0m ● geometria dachu: dach płaski 

  

341. RAA.6730.181.2012.OS-915/19 
2012.10.12                                                                                                                                                                                                        
 

budowa budynku 
gospodarczego 
bezpośrednio przy granicy z 
działką nr359/2 

Osoba fizyczna 

 

KM 94  
dz.252/2, 341/2  
ul. Lidzka 19 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud.bud. gospod. ul. Lidzka 11 i 13 
(bezp.na gr.z dz. nr 286/2●wskaźnik 
p.z. – max 35%● szer. elew. front.- bez 
zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
2,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

342. RAA.6730.424.2012.ES-296/14 
2012.10.12                                                                                                              
 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego na lokal 
biurowy                     

UNIPORT Spółka z o.o.,  
Gdynia 
 

KM 119  
dz. 49/1  
ul. Chrzanowskiego 
14 

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

  

343. RAA.6730.437.2012.GZ-219/8 
2012.10.15                                                                                                                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 
części parteru w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym z  
funkcji  mieszkalnej na funkcję 
usługową (zakład fryzjerski),     

Osoba fizyczna 

 

KM 51  
dz. 95  
ul. Falista 8 

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

  

344.  RAA.6730.406.2012.GZ-410/59 
2012.10.16                                                                                                                                                                                             

zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku z funkcji 
usługowej na funkcję 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 
dz. 711/249  
ul.Słoneczna 59 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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mieszkalną 
345. RAA.6730.383.2012.ASS.1177/dz.91/4 

2012.10.17                                                                                                                                                                                                   
  

posadowienie dodatkowego 
silosu na pył węglowy oraz 
kontenerowego zaplecza 
socjalno-biurowego dla 
istniejącej wytwórni mas 
bitumicznych 

Marek Laskowski, PP.Konar, 
Gdańsk,  

KM 5 dz. 91/4 
 KM 15  
dz. 117/1 
ul.Handlowa 27 

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

  

346. RAA.6740.238.2012.WGN-945/17 
2012.10.18                                                                                                                                

Budynek mieszkalny 
jednorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  
dz.83/42  
ul.Armatorów 17 

● linia zabudowy – obow. –12m od   
gr.lasu●wskaźnik p.z. – max 23%● 
szer. elew. front.- 12m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 7,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

347. RAA.6730.240.2012.WGN-945/15   
2012.10.18                                                                                                                                   

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinny. 

Osoba fizyczna 

 

KM 84/42 
dz.83/42  
ul.Armatorów 15 

● linia zabudowy – obow. –12m od 
gr.lasu  ●wskaźnik p.z. – max 23%● 
szer. elew. front.- 12m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 7,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

348. RAA.6730.309.2012.WGN-880/28                                        
2012.10.18                                                                                                                                                                                                                              

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

Osoba fizyczna 

 

KM 78  
dz.191/73  
KM 78 i KM 94 
dz. 50/2   
ul. Olgierda 28 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. bud. nr 24A tj. ok. 23m od gr. z 
dz. drog. ●wskaźnik p.z. – max 21%● 
szer. elew. front.- 12m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 7,5m ● 
geometria dachu: dach stromy ,kalen. 
równol. do frontu;kąt nachyl. 300 

  

349. RAA.6730.311.2012.KR- 124/18                                            
2012.10.18                                                                                                                                                                                                                      

sieć kanalizacji deszczowej oraz 
wymiana nawierzchni na części 
powyższej działki 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Okrzei 18,   
 

KM 49  
dz. 945/4    
ul. Okrzei 

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

  

350. RAA.6730.351.2012.KR- 931/ulica  
2012.10.18                                                                                                                                                                                                                      

odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz 
przebudowa części                    
ul. Druskiennickiej i oświetlenia 
ulicznego 

PUH Zdunek Sp. z o.o., 
Gdańsk  

KM 94 . 
dz. 175/2, 425/2  
ul.Druskiennicka        

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

  

351. RAA.6730.413.2012.GZ- 982/4 
2012.10.18                                                                                                            

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z budynkiem przy 
ul.Sibeliusa 2 wraz z 
infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 

 

KM 8 
dz. 484/30 
ul.Sibeliusa 4 

● linia zabudowy – obow. – przedł.linii 
istn.zabud. przy ul.Sibeliusa 2 ●wskaź-
nik p.z. – max 28%● szer. elew. front.- 
12m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
max przedł. wys.elewacji frontowej 
bud. przy ul.Sibeliusa 2● geometria 
dachu: w naw. do dachu bud. przy 
ul.Sibeliusa 2 

  

352. RAA.6730.396.2012.ES-872/84 
2012.10.19                                                                                                                                                            

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z częścią 
usługową na granicy z działką 
nr 362/47  KM 79 oraz 

JPP –ARCHITEKCI Paweł 
Świątkiewicz, Gdynia 
 

KM 79 
dz. 360/47 
ul. Wielkopolska 84 

● linia zabudowy –-obow. przedł. istn. 
linii zabud.bud. przy ul Łowickiej 4 , 
częśc. po gr. dz. odc.  A-B ● wskaźnik 
p.z. – max 36% ●elew. front.- 13,0m ± 
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infrastrukturą techniczną 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– ok. 
9,5m w naw. do wys. bud. przy ul. Ło-
wickiej 4. ●geometria dachu: dach 
płaski 

353. RAA.6730.371.2012.GZ-
83/dz.1414/363 
2012.10.22                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 60  
dz. 1414/363, 
1326/364, 1710/326 
ul. Norwida 

● linia zabudowy –-obow. w odl. 6,0m 
od kraw. jezdni ul.Norwida   ● wskaź-
nik p.z. – max 29% ●elew. front.- 15, 0 
m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
max  9,5m. ●geom. dachu: dach płaski 

  

354. RAA.6730.443.2012.ES-55/112A 
2012.10.22                                                                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego na lokal 
usługowy 

Avirmed Avirmaa, Skwer 
Gdynia 
 

Km 49  
dz.646/1  
ul. Morska 112a 

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

  

355. RAA.6730.452.2012.ASS.504/36      
2012.10.22                                                 

budowa miejsc postojowych dla 
budynku usługowo-biurowego 
na sąsiedniej działce nr 474/1 

. P.H.Olimpic, Georgios 
Orfanos Sp.J. Gdynia 

KM 14  
dz. 496/1 i 500/2  
ul.Hutnicza 36 

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

  

356. RAAII.6730.321.2011.WGN-820/187    
2012.10.23                                                                                 
                                                         

nadbudowa istniejącego 
budynku (podwyższenie ostat. 
kond. do normatywnej wys.) i 
częściowa zmiana sposobu 
użytk. pomieszczeń mieszk. na 
biurowe oraz jego rozbudowa w 
głąb posesji o część biurową z 
garażem podziemnym 

Lart  Pani Grażyna Kokot –
Gdynia 

KM 75  
dz. 1001/40 oraz 
968/40  
Al. Zwycięstwa 187 

● linia zabudowy –-bez zm. ● wskaźnik 
p.z. – max 34% ●elew. front.- bez zm. 
● wys. górnej kraw. elew.– do13m (dla 
części nadbudowanej); do10m (dla 
rozbudowy);   . ●geometria dachu: dach 
płaski 

  

357. RAA.6730.78.2012.GZ-83/19-21  
2012.10.23                                                                                                   

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym oraz infrastrukturą 
techniczną 

Zbigniew Reszka „ARCH 
DECO” Sp. z o.o.,  Gdynia,  

KM 60 dz. 
1201/355, 
1200/355, 
1219/356, 1218/356 
ul. Norwida 19-21 

  Decyzja 
odmowna 

358. RAA.6730.133.2012.MP-
682/dz.nr467/32 
2012.10.23                                                                                                                                 
 

budowa budynku biurowo-
usługowego (usługi bankowe, 
salony samochodowe, hurtownie 
gotowych materiałów 
budowlanych, hydraulicznych, 

elementów stalowych)  z 
parkingami i niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 23 
dz. 467/32, 302/32 i 
części dz. drogowej 
nr 300/32 i 300/32, 
269/55, 146/32, 
143/55, 148/8, 
303/37  
ul. B. 
Krzywoustego 

● linia zabudowy – od ul. B. Krzywo-
ustego – obow. poprow.prostop. do gr. 
dz. ozn. jako BI, na wys.pkt B w odl. 
23,0m od gr. z pasem drog.; od ul. 
Hutniczej – nieprzekr. w odl.20,0m od 
gr. dz. z pasem drog. ul. Hutniczej ● 
wskaźnik p.z. – max 37% ● szer. elew. 
front. - 31m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew. –max  8,0m; ● geometria 
dachu:  płaski 

  

359. RAA.6730.349.2012. KR-504/35                        
2012.10.23                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejącej hali oraz 
budowa hali magazynowej, 
namiotowej,  z częścią 
gospodarczą 

Andrzej Kamiński,  
P.H.U. RENKOR 
 Gdynia  
 

KM 14 
dz. 558/9   
ul. Hutnicza 35 

● linia zabudowy –obow. nie ustala 
się● wskaźnik p.z. – max 38% ● szer. 
elew. front. – do 20 m od strony  ul. 
Północnej ● wys. górnej kraw. elew.  –
max  8m; ● geometria dachu: płaski lub 
dwuspadowy, kalen równ. do 
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ul.Hutniczej, kątnachyl. 200 

360. RAA.6730.387.2012.KR-565/12                                                                       
2012.10.23                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jednokondygnacyjny budynek 
handlowo- usługowy (usługi 
drobne typu fryzjer itp.), 
infrastruktura techniczna                   
i obsługa komunikacyjna. 

Arma Inwestment Sp.z o.o. 
 Skierniewice  
 

KM 25 
dz. 935/905, 
941/906, 940/906, 
768/37 i 474/36, 
470/51, 471/53, 
467/50, 725/36, 
904, 44, 45, 52, 
767/38, 466/54 
ul. Opata Hackiego 
12 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 
zab. jednokondygn. bud.biur.OPEC,  
położonych w dalszej odl.od pasa dr. ● 
wskaźnik p.z. – max 29% ● szer. elew. 
front. - 40m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew. –max  6,0m; ● geometria 
dachu:  płaski 

  

361. RAA.6730.386.2012.MP-876/7A 
2012.10.25                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

nadbudowa części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej i 
rozbudowa o wiatrołap 
(legalizacja) 

Osoba fizyczna 

 

KM 81 
 dz. 620/156 
ul.Oficerska 7A 

● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik 
p.z. – max 25% ● szer. elew. front. – 
bez zm.   ● wys. górnej kraw. elew. –
max  8,0m; ● geometria dachu:  płaski 

  

362. RAA.6730.390.2012.GZ-431/20A-22 
2012.10.25                                                                                                                                                                                                                                                                        

budowa budynku mieszkalnego 
z infrastrukturą techniczną - 
dom spokojnej starości dla osób 
niepełnosprawnych 

Fundacja na Rzecz Osób 
Niewidomych i 
Niepełnosprawnych „POMÓŻ 
I TY” , 
Gdynia,  

KM 66 dz. 289/239 
i 290/238 i 509/224 
ul. Pionierów 20A-
22 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn.zab. przy ul. Pionierów  ●  wskaź-
nik p.z. – max 24% ● szer. elew. front.- 
14m ± 20%   ● wys. górnej kraw. elew. 
– do 8m ● geometria dachu: dach 
stromy dwu-lub wielospadowy, kalen. 
równol. do frontu;kąt nachyl. 300 

  

363. RAA.6730.416.2012.WGN-980/21 
2012.10.25                                                                                        

rozbiórka istniejących 
budynków oraz budowa 
budynku usługowo-handlowego.  
 

Osoba fizyczna 

 

KM 11 WK  
dz. 59/18 
ul.Chwaszczyńska 
21 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 
zab.bud.przy ul. Chwaszczyńskiej 23;  
● wskaźnik p.z. – max 49% ● szer. 
elew. front. - 51m ± 20%   ● wys. 
górnej kraw. elew. –max  8,0m; ● 
geometria dachu:  płaski 

  

364. RAA.6730.256.2012.KR-55/116 
2012.10.26                                                                    

zespół budynków biurowo 
handlowych, z funkcją 
magazynową i logistyczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 28  
dz.508/32  
ul. Morska 116 

● linia zabudowy –na przedł. linii bud. 
przy ul. Zakręt do Oksywia 16;  ● 
wskaźnik p.z. – max 26% ● szer. elew. 
front. - 30m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew. – od 7 do  16 m; ● 
geometria dachu:  płaski 

  

365. RAA.6730.44.2012.WGN-889/27 
2012.10.31                                                                                                                                                                                                                                              

rozbudowa budynku w poziomie 
piwnicy (poszerzenie garażu) 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  
dz. 744/153 
ul.Techniczna 27 

● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik 
p.z. – max 41% ● szer. elew. front. – 
bez zm.   ● wys. górnej kraw. elew. –
bez zm. ● geometria dachu:  bez  zm. 
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miesiąc: listopad 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  
(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

366.  RAA.6730.343.2012.JWK-828/4A 
2012.11.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbudowa i nadbudowa 
budynku  jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 75  
dz. 621/71 i 613/70 
i 619/71 
ul.Akacjowa 7A 

● linia zabudowy – kontynuacja linii 
zabudowy budynku przy ul Akacjowej 
nr ●wskaźnik p.z. –max 34% szer. elew. 
front.- do 8m● wys. górnej kraw. elew.– 
max 7,5m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

367.  RAA.6730.448.2012.KR-1067/50 
2012.11.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbudowa garażu w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
budynku,                 do granicy z 
działką nr 192 km.2 WK  (ul. 
Jarzębinowa). 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 
 dz. 177  
ul. Koperkowa 50   

● linia zabudowy – obow.5 m od gr. dz. 
z ul. Koperkową, na przedł. linii zabud. 
elew.front. bud.; nieprzekr. na przedł. 
frag. wsch. elew. bud. ●wskaźnik p.z. –
max 28% szer. elew. front.- 13,9 m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 
3m do okapu ● geometria dachu: dach 
stromy, kat nachyl. ok. 370, kalen. 
równol. 

  

368.  RAA.6730.454.2012.ES-1094/44 
2012.11.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

budynek mieszkalny 
jednorodzinny na granicy z 
działkami nr 479/6 i 480/3 KM 
9 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 
dz.480/1  
ul. Okrężna 44 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. –max 29% szer. elew. front.- bez 
zm. ● wys. górnej kraw. elew.– max 3m 
● geometria dachu: dach płaski 

   
 

369.  RAA.6730.310.2012.KR-450/dz.399/88                                               
2012.11.05                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego, 
czterokondygnacyjnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 
dz. 399/88  
ul. Rolnicza 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                                                                                              

370.  RAA.6730.450.2012.ES-70/54 
2012.11.05                                                                                                                                                                                                                         
 

zmiana funkcji lokalu 
użytkowego nr 2 na gabinety 
lekarsko-dentystyczne                    

Osoba fizyczna 

 

KM58  
dz. 394  
ul. Śląska 

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

  

371.  RAA.6730.36.2012.MP-55/dz.791/2 
2012.11.06                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

demontaż istniejących 
pawilonów i budowa nowych 
pawilonów handlowych w 
tunelu podziemnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 53  
dz. 791/2, 647/371, 
345, 831/346, 
825/344, 307  
ul. Morska 

● linia zabudowy – bez. zm..●wskaźnik 
p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 
zm ● wys. górnej kraw. elew.– max 
3,0m ● geometria dachu: dach płaski 

  

372.  RAA.6730.79.2012. JWK-0780/16 
2012.11.06                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

rozbudowa i nadbudowa istn. 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej,  

Osoba fizyczna 

 

KM 125  
dz. 74  
ul.Albańska 16 

● linia zabudowy – obow. w linii istn. 
garaży przybudowanych do bud. 
objętego wn. i sąsiedn. ●wskaźnik p.z. – 
max 30%● szer. elew. front.- bez zm ● 
wys. górnej kraw. elew.– bez zm. ● 
geometria dachu: dach płaskil ub 
jednospad. o kącie nachyl. max  300 
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373.  RAA.6730.80.2012. JWK-0780/14 
2012.11.06                                                                                                                                                                                                                 
 

rozbudowa i nadbudowa istn. 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej, 

Osoba fizyczna 

 

KM 125  
dz. 73  
ul.Albańska 14 

● linia zabudowy – obow. w linii istn. 
garaży przybudowanych do bud. 
objętego wn. i sąsiedn. ●wskaźnik p.z. – 
max 22%● szer. elew. front.- bez zm ● 
wys. górnej kraw. elew.– bez zm. ● 
geometria dachu: dach płaski ub 
jednospad. o kącie nachyl. max  300 

  

374.  RAA.6730.228.2012.MP-414/20A 
2012.11.06                                                                                                                                       
 
 

rozbiórka istniejącego obiektu i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, przy granicy z 
działką nr 903/48 wraz z 
niezbędna infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  
dz. 904/48  
ul. Długa 20A 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
wyzn. przez bud.przy ul. Długiej 20, w 
odl. 5,0m od gr.z pasem dr.; nieprzekr. 
w odl. 5,0m od gr. z pasem dr. ul. 
Polnej; ●wskaźnik p.z. – max 28%● 
szer. elew. front.- 13,9 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 8,0m ● 
geometria dachu: dach stromy, 
duspadowy, kalen. równol. do fr. dz., 
wys. do 10,5m;nachyl. 400 

  

375.  RAA.6730.230.2012.MP-728/dz. 78/7 
2012.11.07                                                                                                                                                      

budowa 2 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z tymczasowymi 
zbiornikami na nieczystości 
ciekłe – dla każdego budynku 
osobny, z wewnętrzną drogą i 
niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 41 
 dz. 77/7, 78/7 i 
25/7, 12, 53/21  
ul.Dickmana 55C i 
55D 

● linia zabudowy – obow. – prostopadła 
do granicy działki oznaczonej jako CD 
w odległości 9,0m od granicy działki z 
pasem drogowym ul. Dickmana, na 
wysokości pkt D– jak na załączniku 
graficznym; tylna linia zabudowy 
obowiązująca prostopadła do granicy 
działki oznaczonej jako CD w 
odległości 85,0m od granicy działki z 
pasem drogowym ul. Dickmana, na 
wysokości pkt D; ●wskaźnik p.z. – max 
7,5%● szer. elew. front.- 11 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– max 5,6m ● 
geometria dachu: dach stromy, 
duspadowy,;nachyl. 300 

  

376.  RAA.6730.340.2012.KR-600/98 
2012.11.07                                                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 
wielorodzinny, infrastruktura 
techniczna i obsługa 
komunikacyjna 

Gmina Miasta Gdyni KM 18 dz. 
819/31,części 
dz.2346/30 oraz 
dz.2236/31 i 941/32  
ul.Chylońska 98 
 

● linia zabudowy – nie ustala się; 
●wskaźnik p.z. – max 42%● szer. elew. 
front.- 17 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 16,2m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

377.  RAA.6730.458.2012.KR-505/9                                                                     
2012.11.08                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

budynek magazynowy TPS Sp. z o. o. z siedzibą w 
Gdańsku 
 
 

KM 17  
dz.499/3  
ul. Przemysłowa 9   

● linia zabudowy – obow. – 24 m od gr. 
dz. z ul. Przemysłową ●wskaźnik p.z. – 
49%● szer. elew. front.- 25 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 14,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

378.  RAA.6730.182.2012.OS-915/17a 
2012.11.12                                                                                

budowa budynku gospod. 
bezpośrednio przy granicy 

Osoba fizyczna KM 94  
dz. 259/2, 313/2   

● linia zabudowy – obow. – w poz. 
przyz. dla bud. gosp.: przedł. linii 
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 działki nr  359/2 oraz 
nadbudowa budynku 
jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej 
bezpośrednio przy granicy z 
działkami 380/2, 352/2 

 ul.Lidzka 17a zabud. bud. gospod. ul. Lidzka 11 i 13 , 
dla nadbudowy: wyzn.się jako przedł. 
linii zabud. utworzonej przez część  
cofn. ostatn. kond.  bud. Lidzka 
17●wskaźnik p.z. – 39%● szer. elew. 
front.- bez zm  ● wys. górnej kraw. 
elew.– dla bud. gospod.:  do 2,5m ; 
przedł. tej krawędzi bud. przy ul. 
Lidzkiej 17   tj. ok.14,5m 
● geometria dachu: dach płaski 

379.  RAA.6730.357.2012. KR-840/10  
2012.11.12                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                 

rozbudowa schodów 
zewnętrznych oraz dobudowa 
windy do budynku mieszkalno 
usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  
dz 760/17 i 761/17              
 ul. Powstania 
Styczniowego 10   

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

  

380.  RAA.6730.493.2012.ASS-55/301      
2012.11.12                                                                                                                                                                                      
 

budowa drogi dojazdowej i 
miejsc postojowych dla 
wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego 

Gdyńska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa, Gdynia 

KM 19 
dz. 571/26,573/32, 
575/33 i części 
działki nr 1374 
ul.Morska 301 

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

  

381.  RAA.6730.239.2012.WGN-946/5                                                                
2012.11.14                                                                                                                                   
                                                

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego. 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  
dz. 798/387 i 
797/387  
ul. Szyprów 5 
 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zabud. bud. przy ul. Szyprów 7  
●wskaźnik p.z. – max 23%.● szer. 
elew. front.- 12 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 7,5m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

382.  RAA.6730.363.2012.WGN-672/4 
2012.11.14                                                             

rozbudowa budynku 
mieszkalnego o garaż 3-
stanowiskowy   

Osoba fizyczna 

 

KM 8  
dz. 349/19, 343/17 
ul.Grochowa 4 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – max 26%● szer. elew. front.- 10 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
max 3m ● geometria dachu: dach płaski 

   
 

383.  RAA.6730.389.2012.ES-886/7                                                                  
2012.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                

Budynek usługowy 
przeznaczony na hospicjum.   

Fundacja na Rzecz Osób 
Niewidomych i 
Niepełnosprawnych „Pomóż i 
TY”, Gdynia 
 

KM 79  
dz. 284/45 
 ul. Sochaczewska 7 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                  
 

384.  RAA.6730.135.2012.MP-723/dz.26/2 
2012.11.15                                                                                                                     
 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z 
parkingiem podziemnym, 
miejscami postojowymi, drogą 
wewnętrzną i dojazdową do 
garaży usytuowanych na działce 
nr 15/2 i niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 129  
dz. 22/6  i 23,  
KM 44 dz. 390/51, 
392, 399/50, 
358/53, 355/53 
ul.Arciszewskich 23 

● linia zabudowy – obow. istn.  
●wskaźnik p.z. – max 34%.● szer. 
elew. front.- 25,8 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 9,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 
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385.  RAA.6730.137.2012.MP-980/dz.143/11 
2012.11.15                                                                                                                                                                                                                    
 

rozbiórka istn. obiektów na dz. 
nr 143/34 i 143/33 i rozbudowa 
hali o część magazynową 
(półprodukty oraz gotowy 
asortyment prod.: wentylatory, 
odsysacze spalin, odciągi itp.) i 
socjalną wraz z budową tymcz. 
zbiornika na nieczystości ciekłe 
i niezbędną infrastrukturą 

Klimawent S.A., Gdynia,  

 

KM 5 Chwaszczyno 
dz. 143/11, 143/15, 
143/16, 143/17, 
143/33, 143/34  
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy – obow. na 
przedłużeniu ściany budynku hali,.  
●wskaźnik p.z. – max 50%.● szer. 
elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 8,0m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

386.  RAA.6730.408.2012.GZ-959/20 
2012.11.15                                                                                                                                                                                                                    
 

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego (dobudowa klatki 
schodowej oraz garażu z 
tarasem), 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 
dz. 365/32 
 ul.Źródło Marii 20 

● linia zabudowy – obow. min.6,0m od 
krawędzi jezdni ul.Źródło Marii,.  
●wskaźnik p.z. – max 29%.● szer. 
elew. front.- 15 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– istn. ● geometria dachu: w 
nawiązaniu do dachu istn. 

  

387.  RAA.6730.449.2012.KR/303/3-5                                                                            
2012.11.15                                                                                                
 

nadbudowa trzykondygnacyjnej 
części wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego o jedną 
kondygnację mieszkalną  

Osoba fizyczna 

 

KM 63 
 dz. 477/16  
ul. Gen.Maczka 3-5  

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 13,5m –● geometria dachu: 
dach płaski 

  

388.  RAA.6730.242.2012.OS-104/21,21a 
2012.11.19                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

nadbudowa budynku 
jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej ze 
zmianą  sposobu 
użytkowania strychu na 
pomieszczenia mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 51 
dz. 552/66, 
572/66   
 ul. Kołłątaja 
21,21a 

● linia zabudowy – obow. – bez zm. 
●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 11,8m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

389.  RAA.6730.380.2012.JWK-
0504/dz.340/60 
2012.11.19                                                                                                                                                                                                                  
 

elementy obsługi 
komunikacyjnej (zjazd z drogi 
publicznej) 

Osoba fizyczna 

 

KM 7 
dz. 226/60, 236/60 i 
340/60 i 342/60 
ul.Hutnicza 

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

  

390.  RAA.6730.391.2012.GZ-889/9 
2012.11.19                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (w głębi 
działki)   wraz z  infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 80 
 dz. 78 i 82  
ul. Techniczna 9 

● linia zabudowy – nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 23%● szer. elew. 
front.- 13,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 9,5m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

391.  RAA.6730.419.2012. KR -
450/dz.493/88  
2012.11.20                                                                                                                                                                                                                                                                       

budynek  biurowo- handlowy, o 
pow. sprzedaży –do 750 m2 

Jeronimo Martins Polska SA,  
Kostrzyn 
 

KM 65  
dz.493/88 
 ul. Rolnicza 

● linia zabudowy – obow. 20 m od 
krawędzi jezdni ul. Rolniczej i 
Witomińskiej ●wskaźnik p.z. – max 
22%● szer. elew. front.- 49,5 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– max 7,7m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

392.  RAA.6730.494.2012.ES-
701/oświetlenie            
2012.11.21                                                                                                                                                                                                        

budowa oświetlenia ulicznego Net Marne-Marine Power 
Service Sp. z o.o. 
- Biuro Projektowo-

Km 33  
dz. 198/23, 199/23, 
26  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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Inżynierskie PIN KONCEPT 
s.c.,  
 

ul.  Płk. Dąbka 

393.  RAA.6730.455.2012.ES-306/pawilon                                                     
2012.11.22                                                                                  

nadbudowy i rozbudowy 
pawilonu handlowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 63  
dz.336/9 ,173/9 
 ul. Harcerska 11 

  Decyzja 
odmowna                                                                  
 

394.  RAA.6730.274.2012.OS-931/4 
2012.11.26                                                                                                                                                                                                                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń zakładu tapicersko 
– malarskiego na pomieszczenia 
gospodarcze w budynku 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 94  
 dz.318/2 
ul. Druskiennicka 4 

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

  

395.  RAA.6730.303.2012.MP-884/30A 
2012.11.26                                                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w poziomie przyziemia, 
nadbudowa budynku 

Osoba fizyczna 

 

KM 95  
dz. 235/2  
ul.Witolda 30A 

● linia zabudowy – istn.   ●wskaźnik 
p.z. – max 38%● szer. elew. front.- istn.  
● wys. górnej kraw. elew.– max 11,5 ● 
geometria dachu: dach stromy 
dwuspad.,kąt nachyl. 200, kalen. 
równol. max wys do 14,5m 

  

396.  RAA.6730.395.2012.GZ-889/38 
2012.11.26                                                                                                                                                                                                

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem podziemnym oraz 
infrastrukturą techniczną 

Paweł Świątkiewicz JPP-
ARCHITEKCI, Gdynia 

KM 78 
dz. 234/64  
ul. Łowicka 38 
 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zab. przy ul. Łowickiej 34-36, w odl. 
min.6,0m od kraw. jezdni ul.Łowickiej  
●wskaźnik p.z. – max 26%● szer. elew. 
front.- 10,5m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 47,0mnpm ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

397.  RAA.6730.484.2012.GZ-885/29-29A 
2012.11.26                                                                                                                                                                                                                                                            

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 78  
dz. 343/73 i 344/73 
ul.Gedymina 29-
29A 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn.przy ul. Gedymina 31-31A 
●wskaźnik p.z. – max 25%● szer. elew. 
front.- 13m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 10,0m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

398.  RAA.6730.492.2012.ES-681/11                                                                   
2012.11.26                                                                                                                  

Budowa pompowni konten., 
zbiornika zapasu wody ppoż. o 
poj. 550m3, wraz z przyłączami 
elektr., wod., kanal. oraz zewn. 
siecią ppoż   

Franke Foodservice Systems 
Poland Sp. z o.o., Gdynia  
 

KM 14 
dz.79 
 ul. Północna 11 

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

  

399.  RAA.6730.287.2012.KR-450/dz.399/88 
2012.11.27                                                       

lokalizacja wypożyczalni 
przyczep  samochodowych do 
3,5DMC. 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 
dz. 399/88  
ul. Rolnicza 

  Decyzja 
odmowna 

400.  RAA.6730.400.2012.JWK-0311/56 
2012.11.27                                                                                                                                                                                         

rozbudowa, przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania 
budynku handlowo-uslugowego 
na klinikę medyczną 

„MARITEX” P.H.P. – Leszek 
Łosin  
 

KM 62 
 dz. 129/12 oraz 
249/12 i 261/12, 
ul.Kopernika 56 

● linia zabudowy – obow. – zgodnie z 
istniejącymi wzdłuż ul. Kopernika i ul. 
Hallera ●wskaźnik p.z. –  34%● szer. 
elew. front.- istn.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– istn. ● geometria dachu: dach 
płaski 
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401.  RAA.6730.403.2012.GZ-1169/54 
2012.11.28                                                   

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI  
dz. 144, 149 
ul.Kormorana 54 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn.przy ul.Kormorana 
●wskaźnik p.z. – max 20%● szer. elew. 
front.- 14,5m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 4,5m ● geometria 
dachu: dach stromy dwuspad. lub 
wielospad. ,kąt nachyl. 300-450 

  

402.  RAA.6730.487.2012.WGN-1177/15  
2012.11.28                                                                                                                                                                                              

budowa fragmentów układu 
drogowego, w tym miejsc 
postojowych oraz przyłączy 
infrastruktury technicznej   

Mega S.A. w Gdyni, Gdynia 
 

KM 6  
dz. 61/3, 111/3, 
279/3, 315/3 
 ul. Handlowa 

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

  

403.  RAA.6730.502.2012.GZ-1169/dz.139 
2012.11.28                                                                                                

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem oraz 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI  
dz. 139, 153 
ul.Kormorana 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn.przy ul.Kormorana , 6,0m od 
linii rozgr.●wskaźnik p.z. – max 20%● 
szer. elew. front.- 14,5m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 4,5m ● 
geometria dachu: dach stromy dwuspad. 
lub wielospad. ,kąt nachyl. 300-450 

  

404.  RAA.6730.203.2012.JWK-0625/43 
2012.11.29                                                                                                                                                                                                            

Budowa budynku jednorodz.  z 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 12 
 dz. 12  
ul. Żwirowa 43  

● linia zabudowy – obow. – kontyn. 
obecnej linii zabud. ●wskaźnik p.z. – 
max 24%● szer. elew. front.- 9,5m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– dla 
dachu płask. ok. 8,0m ( II kondygn.) jak 
w bud.przy ul. Żwirowej 45, dla 
stromego - ok. 4,5m (II kondygn. - 
parter i poddasze użytk.) jak w bud. 
przy ul. Żwirowej 41 ● geometria 
dachu: dach płaski lub  stromy ,kalen. 
równol. do frontu;kąt nachyl. 350 

  

405.  RAA.6730.481.2012.KR-450/kiosk                                                                
2012.11.29                                                                                                                                                             

budowa placówki handlowej 
typu kiosk wolnostojący 

Gmina Miasta Gdyni KM 64  
dz. 110/30 
ul.Rolnicza 

● linia zabudowy – obow. –6m od 
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – nie 
ustala się● szer. elew. front.- 5m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– max 3,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

406.  RAA.6730.483.2012.GZ-
1267/dz.186/13 
2012.11.29                                                                                                                              

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z 
dwustanowiskowum garażem 
oraz infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI  
dz.186/13  oraz  
186/8  
ul. Jana Kazimierza 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn.przy ul.Jana Kazimierza, w 
odl. 6,0m od linii rozgran. ul.Jana 
Kazimierza ●wskaźnik p.z. – max 
22%● szer. elew. front.- 14,5m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m ● 
geometria dachu: dach stromy dwuspad. 
lub wielospad. ,kąt nachyl. 350-450 

  

407.  RAA.6730.490.2012.GZ-
1267/dz.186/14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI  
dz.186/14  oraz  

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn.przy ul.Jana Kazimierza, w 
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2012.11.29                                                                                                                                                              techniczną 186/8  
ul. Jana Kazimierza 

odl. 6,0m od linii rozgran. ul.Jana 
Kazimierza ●wskaźnik p.z. – max 
22%● szer. elew. front.- 14,5m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m ● 
geometria dachu: dach stromy dwuspad. 
lub wielospad. ,kąt nachyl. 350-450 

408.  RAA.6730.509.2012.GZ-316/24-28 
2012.11.29                                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu handlowego (sklep 
spożywczy) na lokal usługowy 
(gabinety stomatologiczne) w 
budynku mieszkalnym  
wielorodzinnym z usługami,    

Art. Dentico Kowalczyk i 
Rakowska Sp.p.- lekarze 
dentyści 

Km 63  
dz. 342/129 ul. 
Bat.Chłopskich 24-
28 

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

  

 
miesiąc: grudzień 

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 

409.  RAA 6730.503.2012.ES-44/43A i 45 
2012.12.03                                                                                                   

budowa budynku gospodarczego 
wraz z garażem na granicy z 
działkami  przy  ul. Słupeckiej 
45A, 43 i Tatrzańskiej 29   
 

Osoba fizyczna 

 

KM 57 
 dz. 392/289 i 
391/289  
ul. Słupeckiej 43A i 
45   

● linia zabudowy – bez. zm. oraz 6,0 od 
krawędzi jezdni.●wskaźnik p.z. – 
max57%.● szer. elew. front.- bez zm ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 7,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

410.  RAA.6730.463.2012.WGN-1011/18                                                         
2012.12.04                                                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na 
lokal mieszkalny   

Osoba fizyczna 

 

KM 70  
dz. 631/35  
ul. Korczaka 18  

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

  

411.  RAA.6730.444.2012.ES-314/31 
2012.12.04                                                                            
 

Nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 61 
dz. 202/94  
ul. Narutowicza 31    
 

  Decyzja 
odmowna                                                         

412.  RAA.6730.388.2012 JWK/0897/118 
2012.12.10                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

budowa budynku mieszkalnego 
(zamieszkanie zbiorowe) – dom 
spokojnej starości – w miejsce 
istniejącej zabudowy 

 

Fundacja na Rzecz Osób 
Niewidomych i Niepełno-
sprawnych“ Pomóż i Ty”  
Gdynia  

KM78  
dz. 262/21 i 263/21   
ul. Płocka 118/120 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                      

413.  RAA.6730.362.2012.WGN-721/dz.33/1  
2012.12.11                                                                        
                                                         

budowa hali produkcyjnej 
(montaż rozdzielnic 
elektrycznych) wraz z 
infrastrukturą techniczną 

HG Solutions Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni  

KM 111  
dz. 33/1 i 61D/1 
 ul. 
Gołęba(Kadłubowa)  

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

  

414.  RAA.6730.366.2012.WGN-721/dz.33/1     
2012.12.11                                                                                                                                                                                                                                                                     

nadbudowa budynku na jego 
części oraz dobudowa klatek 

HG Solutions Sp. z o.o. z 
siedzibą w Gdyni  

KM 111  
dz. 33/1  

● linia zabudowy – bez. zm..●wskaźnik 
p.z. – max39%.● szer. elew. front.- 51 
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                                                     schodowych.  ul. 
Gołęba(Kadłubowa) 

m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
max 130m ● geometria dachu: dach 
płaski 

415.  RAA.6730.496.2012.OS-649/4 
2012.12.12                                                                                                                                                                                                                                                            
 

zmiana sposobu użytkowania 
części  usługowej budynku na 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 
dz. 378/22 
ul. Jęczmienna 4 

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

  

416.  RAA.6730.190.2012.OS-686/TESCO                                     budowa nośnika reklamowego 
typu LED. 

Screen Network S.A.  
 

KM 12 dz. 109/8 
 ul. Kcyńska 27 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                                                     

417.  RAA.6730.523.2012.GZ-419/31 
2012.12.18                                                                                                                                                                              
 

rozbudowa obiektu handlowego 
„Lidl”, 

LIDL Polska Sp. z o.o. za  KM 64 
dz. 179/33, 180/33 i 
203/33 
ul. Małolacka 31 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie  
linii istniejącej  zabudowy ●wskaźnik 
p.z. – max 33%● szer. elew. front.- 63 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
bez zm. ● geometria dachu: w 
nawiązaniu do geometrii dachu 
budynku istniejącego 

  

418.  RAA.6730.384.2012.MP-378/10 
2012.12.19                                                                                                                                              
 

rozbudowa, nadbudowa 
budynku przedszkola wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Chatka Przedszkolaka Edyta 
Frączkowska 64/4, Gdańsk 

KM 29 WK  
dz. 395 oraz  388 
ul.Oliwkowa 10 

● linia zabudowy – obow. istn.  
●wskaźnik p.z. – max 33%● szer. elew. 
front.- 18,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 7,5m. ● geometria 
dachu: płaski 

  

419.  RAA.6730.459.2012.JWK-0295/41A 
2012.12.21                                                                                                                                   
 

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
warsztatowego na usługowy 
(biura) z pomieszczeniami 
magazynowymi 

WUŻ – Przedsiębiorstwo 
Usług Żeglugowych i 
Portowych w Gdyni Sp. z o.o. 
  
 

KM 117  
dz. 10/2  
ul.Polska 41A 

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

  

420.  RAA 6730.541.2012.ES-718/11 
2012.12.27                                                                                                                             
 

budowa budynku gospodarczego 
na granicy z działkami  przy ul. 
Żółtej 13 i 9 oraz ul. Czerwonej 
11    

Osoba fizyczna 

 

KM 45  
dz. 190 
ul.Żółta 11 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 
p.z. – max 40%● szer. elew. front.- bez 
zm ● wys. górnej kraw. elew.– max 3m 
● geometria dachu: dach płaski  

  

421.  RAA.6730.486.2012.JWK-0713/744/ 
110 
2012.12.28                                                                                                                                             
 
 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami 
podziemnymi wraz z 
infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną 

Wojskowe Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  
„KWATERA” sp. z o.o. 
Warszawa  

KM 45 
dz. 744/110 oraz 
401/110, 402/110, 
402/110, 352/113 
ul. Czwartaków  

● linia zabudowy – obow. – 6,0 od 
krawędzi jezdni; ●wskaźnik p.z. – max 
34%● szer. elew. front.- max 56m  ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 14,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

422.  RAA.6730.313.2012.KR- 502/99    
2012.12.31                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                 

hala magazynowa z częścią 
usługowo-biurową (handel 
sprzętem sportowym). 

Osoba fizyczna 

 

KM16  
dz. 259/25, 260/25, 
187/25  
ul. Pucka 99 

● linia zabudowy – obow. 10m od 
krawędzi jezdni●wskaźnik p.z. – max 
29%● szer. elew. front.- 38m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 12m ● 
geometria dachu: płaski 

  

 
 


