
Wydział Architektoniczno-Budowlany 
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015

miesiąc: styczeń
l.p. Nr decyzji i data jej wydania

(rrrr mm dd) 
Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie

nieruchomości 
(KM, nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie,
stwierdzenie

nieważności lub
zmiana decyzji

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8
1. RAA.6730.429.2014.WGN-965/24

2015.01.07                                              
Zmiana  sposobu  użytkowania
klubu  fitness  na  parterze
budynku na usługi bankowe

PKO Bank Polski S.A KM 22 WK 
dz. 200/28
ul.Lipowa 24

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

2. RAA.6730.373.2014.OS-880/108D
2015.01.07                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 2 WK
dz. 405/46 i 398/46;
703/46; 125/46; 5  
ul.Olgierda 108D

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik
p.z. –27%.● szer. elew. front.- 15,7 m ±
20%  ● wys.  górnej kraw. elew.– max
7m  ●  geometria  dachu:  dach  stromy
dwu-lub  czterospad.  ,  kąt  nachyl.
250,wys.  kalen.  max  10m,  kalen.
prostop.

3. RAA.6730.423.2014.ES-13/13
2015.01.07                                              

rozbiórka hali i budowa budynku
biurowego   wraz z infrastrukturą

Zakład Automatyki i 
Telekomunikacji Sp. z o.o., 
Gdynia

KM 112 
dz.57 i 63 
ul. Janka 
Wiśniewskiego 13

● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
linii  zab. ●wskaźnik p.z. –25%.● szer.
elew. front.- 30 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  14m  ●  geometria
dachu: dach płaski.

4. RAA.6730.432.2014.ES-1116/24
2015.01.07                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  dwukondygn.
(parter+poddasze  użytkowe)
wraz z infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 27 
dz.174 i 184 
ul.Kmicica 24

● linia zabudowy – obow.  przedł. istn.
linii  zab.  ●wskaźnik p.z. –19%.● szer.
elew.  front.-  13,8  m  ±  20%   ●  wys.
górnej  kraw.  elew.–max  4,5m  ●
geometria dachu:dach stromy dwuspad.,
kąt nachyl. 300-400,  kalen. prostop. lub
równol.

5. RAA.6730.167.2014.OS-907/9
2015.01.08                                              

budowa  budynku
jednorodzinnego   z
infrastrukturą

Gmina Miasta Gdyni KM 77 
dz. 678/95 i 71 
ul.Piotrkowska 9

● linia zabudowy – obow.  przedł. istn.
linii  zab. ●wskaźnik p.z.  –30%.● szer.
elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  8m  ●  geometria
dachu: dach płaski

6. RAA.6730.345.2014.KR -311/71 
2015.01.08                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy,
kompleks budynków rekreacyjno

Gmina Miasta Gdyni KM 62 
dz. 297/12, 298/12, 

●  linia  zabudowy  –  obow.  14mod
kraw.jezdni,  dop.  cofnięcie  max  50%
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-  sportowych,  infrastruktura
techniczna  oraz  obsługa
komunikacyjna 

299/12  i 285/12
ul.Kopernika 71

elew.    ●wskaźnik  p.z.  –29%.●  szer.
elew. front.- 48 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  89,0  m  n.p.m.  ●
geometria dachu: dach płaski

7. RAA.6730.346.2014.KR -311/71 
2015.01.08                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy;
budowa  zespołu  budynków
wielorodzinnych z  usługami  w
parterze  i  parkingiem
podziemnym; infrastruktura
techniczna  oraz  obsługa
komunikacyjna.

Gmina Miasta Gdyni KM 62 
dz. 297/12, 298/12, 
299/12  i 285/12
ul.Kopernika 71

●  linia  zabudowy  –  obow.  14mod
kraw.jezdni,  dop.  cofnięcie  max  50%
elew.    ●wskaźnik  p.z.  –31%.●  szer.
elew. front.- 56 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  89,0  m  n.p.m.  ●
geometria dachu: dach płaski

8. RAA.6730.381.2014.KR- 75/114 
2015.01.08                                              

zespół  budynków  mieszkalnych
z  usługami  (biura,  oświata,  ga-
stronomia,  handel,  gabinety  le-
karskie,    magazyny);  budynek
biurowy; garaże podziemne oraz
parkingi  o  powierzchni  użytko-
wej  mniejszej  niż 5000 m2;  in-
frastruktura techniczna i obsługa
komunikacyjna

Stefczyk  Nieruchomości  TZ
SKOK Sp.z  o.o.  SKA,  Gdy-
nia,

KM 70 
dz,903/18 i 902/18, 
272/18, 24, 597/18  
KM75
dz.1032/1 i 1013/1, 
1003/1, 1011/1, 
1012/1, 1031/1, 
437/2, 436/2, 838/3,
518/169     
ul. Legionów 114

● linia zabudowy – obow. od ul.Legio-
nów -10 m od kraw.jezdni, tj. 7 m od gr.
dz. z ul. (dla bud. biurowego, usyt. przy
obow. linii zab.); od cmentarza wojsk. –
w linii strefy ochronnej, tzn. min 50 m
od linii miejsc pochówków  (dla zabu-
dowań mieszk.,  zakładów  z art.  żyw-
ność.,  zakł.  żywienia  zbior.  bądź zakł.
przechow.  art.  żywności),  usytuow.
Bud. położonych w głębi dz.kształtować
zgodnie z koncepcją projektu zagospod.
(zał.  graf.  do  wniosku  o  wz),  ,  przy
czym  dop.  się  niewielkie  przesunięcia
oraz  zmianę  obrysu  budynków,  w  ra-
mach  ustaleń  Dec.●wskaźnik  p.z.  –
36%.● szer. elew. front.- bud. biur. -57
m±20% ;szer.elewacji front. bud. położ.
poza obow. linią zab. kształtować nale-
ży indyw.● wys. górnej kraw. elew.– od
strony  elewacji front., tj. od ul. Legio-
nów wyzn.  jako  przedł.  kraw.  gzymsu
budynku przy ul. Legionów 112, tj. do
wys.74,37 m n.p.m., wys.bud. położ. w
głębi dz. ukształtować w sposób zróżn.,
w oparciu o wys.  bud.  przy ul. Legio-
nów 112, dopuścić można 4  wys.  za-
budowy: − A – do 100,28 m n.p.m. (do-
minanta wys. o pow. zab. max 5% pow.
terenu objęt. Wniosk.,
−  B – do 74, 37 m n.p.m.,
−  C – do 66,5 m n.p.m.,
−  D – do  49 m n.p.m., przy czym wys.
poszcz.  części bud.  winno odpowiadać
rozwiązaniu zaprop.           w koncep
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zagosp.  (zał.  graf.  do  wn.o  wz),  ●
geometria dachu: dach płaski

9. RAA.6730.33.2014.JWK-895dz.22/1
2015.01.09                                              

•   przyłącze  kanalizacji
deszczowej  odprowadzenia  wód
deszczowych,
•  przyłącze gazu,
•odcinek  przewodu
wodociągowego  będący  częścią
przyłącza  wody  zasilanego  z
sieci Aqua Sopot;
•  odcinek przewodu kanalizacji
sanitarnej  tłocznej  będący
częścią  przyłącza  kanalizacji
sanitarnej sieci Aqua Sopot;
• przebudowa odcinka przyłącza
wodociągowego  należącego  do
Kolejowego  Przedsiębiorstwa
Turystyczno-Wypoczynkowego
„Natura Tour” Sp. z o.o.

INVEST KOMFORT S.A. 
S.K.A

KM 85
dz. 22/1, 35/4
ul.Bernadowska

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

Zawieszenie 

10. RAA.6730.454.2014.OS-219/8
2015.01.09                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
od  strony  południowo  –
wschodniej  (powstaje  nowy
lokal mieszkalny).

Osoba fizyczna KM 51 
dz.95
 ul.Falista 8  

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik
p.z.  –  max  24%.●  szer.  elew.  front.-
17,9m  ±  20%   ●  wys.  górnej  kraw.
elew.– bez zm.; ● geometria dachu: bez
zm.

11. RAA.6730.496.2014.GZ-321/28A 
2015.01.12                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  z  garażem
usytuowanym bezpośrednio przy
granicy z działką nr 920/15 przy
ul.Redłowskiej 26

Gmina Miasta Gdyni KM 70
dz. 921/15 i 34 
ul. Redłowska 28A

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. istn.na dz. przy ul. Redłowskiej 24-
26  ●wskaźnik p.z. – max 22%.● szer.
elew.  front.-  13,5  m  ±  20%   ●  wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  9,5m;  garaż
max 3m ● geometria dachu: dach płaski

12. RAA.6730.377.2014.KR – 419/dz. 
194/168 
2015.01.13                                              
                                            

budynek  mieszkalny
wielorodzinny; infrastruktura
techniczna  oraz  obsługa
komunikacyjna

Gmina Miasta Gdyni KM 64 
dz. 194/168  i 
97/32, 109/33,
KM 141 dz. 13, 
346/12, 343/14 
ul.Małokacka

●  linia  zabudowy  –  obow.  28m  od
kraw.  jezdni,  dop.  odsun.   max  50%
dł.elewacji●  wskaźnik  p.z.  –  max
18%.● szer. elew. front.- 42,5 m ± 20%
● wys. górnej kraw.elew.– max 33m od
rzednej 87 m n.p.m; ● geometria dachu:
dach płaski

13. RAA.6730.467.2014.ES-425/14
2015.01.13                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny
dwukondygnacyjny  oraz  mur
oporowy

Osoba fizyczna KM 67
dz. 418/19   i 22  
ul. Poprzeczna 14

● linia zabudowy – obow.  przedł. istn.
linii  zab.●wskaźnik  p.z.  –27%.●  szer.
elew.  front.-  13,5  m  ±  20%   ●  wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  7,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

14. RAA.6730.499.2014.ES-1116/24
2015.01.13                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny

Osoba fizyczna KM 27 
dz.174 i 184 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
linii zab., 6m od gr.dz.   ●wskaźnik p.z.
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dwukondygnacyjny  wraz  z
infrastrukturą

ul.Kmicica 24 –19%.●  szer.  elew.  front.-  13,8  m  ±
20%  ● wys.  górnej kraw. elew.– max
4,5m ● geometria  dachu:  dach stromy
dwuspad.,  kąt  nachyl.  300-400,   kalen.
prostop. lub równol.

15. RAA.6730.468.2014.ES-708/parking
2015.01.14                                              
                                                                

przebudowa  układu
komunikacyjnego

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej , Gdynia

KM 32
dz. 450/4, 454/4, 
452/4 
ul.Benisławskiego

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

16. RAA.6730.396.2014.KR-283/2-6
2015.01.15                                              

rozbiórka budynku socjalno biurowe-
go przy ul. Francuskiej 4 (wpisanego
do  gminnej  ewidencji  zabytków)
oraz magazynu nr 24 przy ul. Fran-
cuskiej  2;budowa  2  tymcz.  stacji
transformat.,  na  okres  prowadzenia
inwestycji;budowa  zasobni  do  skła-
dowania  ładunków  masowych  (wę-
gla,  koksu,  kruszyw  naturalnych
i sztucznych oraz innych ładunków o
zbliżonych właściwościach i parame-
trach fizykochemicznych z wyłącze-
niem produktów spożywczych, zbóż,
substancji  i  związków  szkodliwych
i  niebezpiecznych),  o  wymiarach
ok.40xok.200m  i  ok.12  m  wysoko-
ści;  wykonanie  w całej  zasobni  jed-
nowarstwowych  nawierzchni  mono-
litycznych; zagospodarowanie terenu
–nawierzchnie drogowe, miejsca po-
stojowe,  wewnętrzne drogi  dojazdo-
we,  przebudowa  torów  kolejowych
wzdłuż  ul.  Francuskiej  oraz  wzdłuż
Nabrzeża Francuskiego, przebudowa
infrastruktury,  sieci  wewnętrznych,
uzbrojenia  podziemnego  oraz  na-
ziemnego,  należącego  do  Zarządu
Morskiego Portu Gdynia SA oraz do-
wiązanie do istniejących nawierzchni
drogowych   i  drogowo kolejowych,
w  tym  budowa  podziemnej  sieci
energetycznej do budynku Kapitana-
tu Portu przy Nabrzeżu Portowym w
Gdyni;likwidacja zbędnej infrastruk-
tury podziemnej i  naziemnej ZMPG
SA;budowa 2 nowych stacji transfor-
matorowych w związku z likwidacją
istniejących  stacji;przebudowa  po-
mieszczeń technicznych, socjalnych i
magazynowych  w  części  magazynu

Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A.

KM 131 
dz. 5/1, 10/1, 18/1, 
15/4
KM 139
 dz. 3/2, 7/2, 9/2, 
11/2 
ul. Francuska 2-6

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia
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nr 1             (ul. Francuska 6), o pow.
ok.  360 m2,  ze zmianą sposobu ich
użytkowania  na  pom.  biu-
rowo-socjalne;przebudowa zewnętrz-
nych ramp i pochylni wjazdowych na
rampy przy magazynie nr 1 (wpisany
do  Wojewódzkiego  Rejestru  Zabyt-
ków)  od  strony  południowej  i  pół-
nocno-wschodniej, infrastruktura
techniczna i komunikacyjna

17. RAA.6730.478.2014.JWK-101/24-24A
2015.01.15                                              

zmiana  sposobu  użytkowania  z
Funk.  zamieszkania  zbiorowego
(dom  studencki)  na  funkcję
mieszkalną wielorodzinną

Akademia Morska Gdynia KM 50 dz. 37 i 
379/33 
ul.Beniowskiego 
24-24A  

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

18. RAA.6730.378.2014.KR-820/30
2015.01.16                                              
                                                             

zespół  budynków  miesz-
kalno-usługowych (biura, gastro-
nomia,  handel,  gabinety  lekar-
skie itp), garaże podziemne oraz
parkingi o pow. użytk. mniejszej
niż 5000 m2, rozbiórka istn.zabu-
dowy; infrastruktura techniczna i
obsługa komunikacyjna

Gmina Miasta Gdyni KM 59 
dz. 885/252, 
735/252, 736/252, 
734/252,733/252  i 
884/252, 251, 
882/244, 619/244, 
651/228 
Al. Zwycięstwa 30

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. bud. przy ul. B-pa Dominika 32-38
oraz 41-47, od strony ul.  Harcerskiej  ,
min.5m od linii rozgran. ul.Harcerskiej
●wskaźnik  p.z.  –  max  22%.●  szer.
elew. front.- 17 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  17,3m ●  geometria
dachu: dach płaski

19. RAA.6730.380.2014.KR-820/30
2015.01.16                                              

                                                             

zespół  budynków  miesz-
kalno-usługowych (biura, gastro-
nomia,  handel,  gabinety  lekar-
skie itp), garaże podziemne oraz
parkingi o pow. użytk. mniejszej
niż 5000 m2, rozbiórka istn.zabu-
dowy; infrastruktura techniczna i
obsługa komunikacyjna

Gmina Miasta Gdyni KM 59 
dz. 885/252, 
735/252, 736/252, 
734/252,733/252,54
0/249,538/248  i 
884/252, 251, 
882/244, 619/244, 
651/228 
Al. Zwycięstwa 30

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. bud. przy ul. B-pa Dominika 32-38
oraz 41-47, od strony ul.  Harcerskiej  ,
min.5m od linii rozgran. ul.Harcerskiej
●wskaźnik  p.z.  –  max  22%.●  szer.
elew. front.- 17 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  17,3m ●  geometria
dachu: dach płaski

20. RAA.6730.413.2014.GZ-1080/3 
2015.01.16                                              

nadbudowa  części  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 18 PG 
dz.1027/2 
ul.Skrajna 3

Decyzja 
odmowna

21. RAA.6730.463.2014.MP-790/15
2015.01.16                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  o  klatkę
schodową,

Osoba fizyczna KM  125 
dz. 136/1 
ul.Algierska 15

● linia zabudowy – obow. wg zał. graf..
●wskaźnik  p.z.  –34%.●  szer.  elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.–
max 7m ● geometria dachu: dach płaski

22. RAA.6730.379.2014.KR-820/30  
2015.01.19                                              

                                                    

zespół  budynków  biurowo-
usługowych (biura, gastronomia,
handel,  gabinety  lekarskie  itp),
garaże  podziemne  oraz parkingi
o pow. użytk. mniejszej niż 5000
m2,  rozbiórka  istn.zabudowy;
infrastruktura  techniczna  i
obsługa komunikacyjna

Gmina Miasta Gdyni KM 59 
dz. 885/252, 
735/252, 736/252, 
734/252,733/252, 
540/249 ,538/248 i 
884/252, 251, 
882/244, 
619/244,651/228

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. bud. przy ul. B-pa Dominika 32-38
oraz 41-47, od strony ul.  Harcerskiej  ,
min.5m od linii rozgran. ul.Harcerskiej
●wskaźnik  p.z.  –  max  22%.●  szer.
elew. front.- 17 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  17,3m ●  geometria
dachu: dach płaski
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Al. Zwycięstwa 30
23. RAA.6730.402.2014.MP-911/7 i 7A

2015.01.19                                              
rozbiórka  zabudowy  na  części
dz.  nr  377/2  i  budowa  hali
magazynowej  (materiały
budowlane,  elektryczne,
narzędzia itp.);

Gmina Miasta Gdyni KM 69
dz. 509/47, 444/47, 
510/47 i 511/47
KM 76 
dz. 577/2, 377/2
KM 69 
ul.Halicka 7,7A

● linia zabudowy – obow., 6,0m od gr.
z pasem dr. ●wskaźnik p.z. – max 29%
z pow.5021m2.● szer. elew. front.- 38 m
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max
6,5m ● geometria dachu: dach stromy,
dwuspadowy,  wys.klalen–  max 8,50m;
kalen. równol. kat nachyl. 180,

24. RAA.6730.427.2014.WGN-820/4         
2015.01.19                                              

Usytuowanie  przenośnego
kontenera o funkcji usługowej –
wypożyczalnia  przyczep
towarowych   

Osoba fizyczna KM 59
dz.714/46 
Al. Zwycięstwa 4

Decyzja 
odmowna

25. RAA.6730.406.2014.GZ-1000/42
2015.01.26                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy
oraz   budowa   budynku
usługowego  (gabinet
stomatologiczny,  studio
fotograficzne)  z  infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM 75 
dz. 785/5, 788/4, 
787/5, 781/2 i 
318/5, 807/4, 838/3,
518/169  
ul.Kombatantów 42

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn. zab. przy al. Zwycięstwa 173 i 175,
w  odl.  5,0m  od  linii  rozgrab.
al.Zwycięstwa  ●wskaźnik  p.z.  –  max
28%.● szer. elew. front.-  13 m ± 20%
● wys. górnej kraw. elew.– max 10,5m
● geometria dachu: dach płaski

26. RAA.6730.448.2014.ES-110/16
2015.01.26                                              

rozbudowa  i  nadbudowa
budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego

3D PLAN Sp. z o.o. Sp.k Km 49 
dz.763/110 
ul.Wąsowicza 16

Decyzja 
odmowna

27. RAA.6730.477.2013.ES-888/22
2015.01.26                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna Km 80 
dz. 
710/127,711/127 
ul.Adwokacka 22

● linia zabudowy – istn. ●wskaźnik p.z.
–  max 22%● szer.  elew.  front.-  istn.●
wys.  górnej  kraw.  elew.–  istn.●
geometria dachu: dach płaski

28. RAA.6730.481.2014.ES-55/176
2015.01.26                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
lokalu  usługowego  na  gabinet
stomatologiczny                    

Osoba fizyczna KM 25
dz. 824/13 
ul.Morska 176

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

29. RAA.6730.426.2014.OS-603/20-22
2015.01.27                                              

budowa  dwóch  budynków
jednorodzinnych  w  zabudowie
bliźniaczej z infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 20
dz. 68/15, 69/15, 
628/15, 630/15 i 
83/15, 87/14, 84/15
ul.Demptowska 20-
22

●  linia  zabudowy  –  obow.  8,5m  od
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – max
30%● szer. elew. front.- 15,3m ± 20%
●  wys.  górnej  kraw.  elew.–  9m,  do
kalen. do 12m.● geometria dachu: dach
stromy wielospad. 35o , kalen. rónol.

30. RAA.6730.4.2015.OS-667/dz. 347/312
2015.01.27                                              

Budowa  chodnika,  schodów
zewnętrznych  wraz  z  murami
oporowymi i oświetleniem

Gdyńska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa 

KM 12
dz. 347/312, 
416/311, 368/312 
ul.Sępia

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

31. RAA.6730.488.2014.KR- 931/1A         
2015.01.29                                              

3 maszty reklamowe,  flagowe, o
wysokości do 12 m oraz tablica
reklamowa         o wysokości do
6,0 m (wymiary flag – 1,5x6 m,
szerokość tablicy – ok.2,5m),

„Zdunek Premium” sp. z o.o., 
Gdańsk 

KM 94 dz. 229/2 
ul.Wielkopolska

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie
ust.●wskaźnik  p.z.  –  nie  ust.●  szer.
elew.  front.  tabl.rekl.-  max  2,5  m   ●
wys.  górnej  kraw.  elew.–  max 12m ●
geometria dachu: nie dotyczy
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32. RAA.6730.503.2014.GZ-87/40
2015.01.29                                              

rozbudowa   budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 61 
dz. 416/56,417/55, 
461/400 
ul.Tetmajera 40

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn.  zab.  w  obrębie  dz.  objętych
wz●wskaźnik  p.z.  –  max  34%●  szer.
elew.  front.-  bez  zm.   ●  wys.  górnej
kraw.  elew.–  przedł.  wys.górnej  kraw.
elew.  front.  bud.  istn.●  geometria
dachu: dach stromy wielospad. istn.

33. RAA.6730.421.2014.GZ-434/11
2015.01.30                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego z  infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM  65 
dz. 424/49 i 271/48
 ul. Zielna 11

● linia zabudowy – obow. w nawiąż. do
linii  zab.  bud.  przy  ul.Zielnej  10,
prostopadle do wsch. gr. dz. ●wskaźnik
p.z. – max 24%● szer. elew. front.- 10m
±  20%   ●  wys.  górnej  kraw.  elew.–
8,5m● geometria dachu: dach płaski

34. RAA.6730.502.2014.MP-504/dz.nr 
154/18
2015.01.30                                              

budowa  budynku
magazynowego  do  składowania
narzędzi ogrodniczych

Osoba fizyczna KM  6
dz. 154/18  
ul. Hutnicza
 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn.  zab.  na  dz.przy  ul.  Hutniczej  46
●wskaźnik p.z. – max 7%● szer. elew.
front.-  10,50m ± 20%  ● wys.  górnej
kraw.  elew.–  5,0m●  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
35. RAA.6730.294.2014.WGN-899/26       

2015.02.02                                              
rozbiórka istniejącej zabudowy i
budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  (do  4
mieszkań)  przylegającego  do
budynku  przy  ul.  Łowickiej  28
wraz z niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 79
dz. 60 i 452/45
KM 78 
dz.65  
ul.Łowicka 26

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. bud. przy ul. Łowickiej 28 tj. ok.5
m  od  gr.  z  dz.dr.  ●wskaźnik  p.z.  –
23%.● szer. elew. front.-  11 m ± 20%
● wys. górnej kraw. elew.– przedł. wys.
bud.  nr 28 tj.  ok.  7m do okapu i   ok.
10m do kalen. ● geometria dachu: dach
stromy,  kąt nachyl.  jak w bud. nr 28 i
kierun. gł.; kalen. równol. do frontu dz.

odwołanie        

36. RAA.6730.409.2014.GZ-859/69
2015.02.02                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego z  infrastrukturą
techniczną,

Osoba fizyczna KM 77 
dz.143 i 461/233 
ul.Sieradzka 69

● linia zabudowy – obow.  w naw.  do
linii zab. bud. przy ul.Sieradzkiej 61, w
odl. 6,0m od kraw. jezdni ul.Sieradzkiej
●wskaźnik  p.z.  –31%.●  szer.  elew.
front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew.–  max 10,0m (do 48,0mnpm)   ●
geometria dachu: dach płaski

37. RAA.6730.425.2014.OS-894/4
2015.02.02                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku    jednorodzinnego  na
budynek  mieszkalny  wieloro-

Osoba fizyczna Km 76
dz.220 
ul.Kurpiowska 4

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia
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dzinny (3 lokale mieszkalne)
38. RAA.6730.449.2014.WGN-438/38   

2015.02.02                                              
nadbudowa  budynku
mieszkalnego 

Osoba fizyczna KM 67
dz. 888/139 
ul.Dębowa 38

● linia  zabudowy –  obow.  bez  zm.  ●
wskaźnik  p.z.–bez  zm.●  szer.elew.
front.-bez zm.●wys. górnej kraw. elew.
–  przedł.  wys.bud.  przy  ul.  Dębowej
40●  geometria  dachu:  dach  stromy  o
kącie  nach.,  kierunku gł.  kalen.  i  wys.
kalen. jak w bud. przy ul. Dębowej 40

39. RAA.6730.471.2014.KR-694/178A  
2015.02.03                                              

urządzenie reklamowe o wys. 6,0
m,  wymiary  tablicy  ok.5,75  x
2,58m

Przedsiębiorstwo Budowlane 
DA-SA sp.j. w Zielonej 
Górze,

KM 12 
dz.421/68 
ul.Chwarznieńska 
178A

● linia  zabudowy  –  min.6m od  kraw.
jezdni ul.Gierdziejewskiego i min. 8 m
od  kraw.  jezdni  ul.Chwarznieńskiej
●wskaźnik  p.z.-  nie  ust.●  szer.  elew.
front.- max 5,75m ● wys. górnej kraw.
elew.– max 6m  ● geometria dachu: nie
dotyczy

40. RAA.6730.518.2014.ASS- 1/41A 
2015.02.03                                              

budowa miejsc postojowych Wojciech Rydzyński, 
Archiplan Sp. z o.o  Gdynia, 

KM 126
dz.18/2 
ul. Śmidowicza 41A

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

41. RAA.6730.464.2014.JWK- 1034/16 
2015.02.04                                              

Budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 27 WI 
dz.131/32 i 131/25 
ul.Ketlinga 16

● linia zabudowy – obow. 8m od dz. dr
●wskaźnik p.z.- max 23%● szer. elew.
front.- max 13,5 m ± 20%   ● wys. gór-
nej kraw. elew.do okapu – max 4,5m  ●
geometria dachu: dach stromy dwus lub
wielospad.,  kąt  nach.30o-40o,  kier.  gł.
kalenicy równol.do frontu dz.

42. RAA.6730.37.2014.WGN-
859/dz.742/254 
2015.02.05                                              

budowa  nowego  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
oraz  rozbudowa  wraz  z
przebudową  istniejącego
budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 76 
dz. 
742/254,744/254 i 
743/254 
ul.Sieradzka

● linia zabudowy – obow. dla nowego
bud. – 7m od gr. z dz. dr. Dla rozbudź.
Bud.  linie  tę  należy przyjąć,  jako  nie-
przekraczalną;  nieprzekr.  Linia  zab.  w
odl.  6m  od  półn.  gr.  dz.  742/254
●wskaźnik p.z.- max 25%● szer. elew.
front.- max 11 m ± 20%   ● wys. górnej
kraw.  elew.do  okapu  –  max  4,5m  ●
geometria  dachu:  dach  stromy  kąt
nach.30o lub 45o, kier. gł. kalenicy rów-
nol.do frontu dz.

Zawieszenie 
12.03-18.11

43. RAA.6730.456.2014.WGN-511/2 
2015.02.05                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku  mieszkalnego  na
usługowy  (dom  seniora)  oraz
rozbiórka  pawilonów  i
przeznaczenie  działek  na  teren
rekreacyjny (ogród)

Osoba fizyczna KM 25 
dz. 847/36, 994/36, 
848/36, 995/36 
ul. Geskiego 2 i 2A

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

44. RAA.6730.466.2014.JWK-
628/dz.1186/41

budowa  parkingu  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 11 
dz. 1186/41 i dz. 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi odwołanie   
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2015.02.09                                              778/41, 620/41, 
628/42 
ul. Chabrowa  24

na charakter zamierzenia

45. RAA.6730.469.2014.GZ-868/14
2015.02.09                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  usytuowanego
bezpośrednio  przy  granicy  z
działką  nr  274/150  przy
ul.Mysłowickiej  12;
infrastruktura techniczna

Osoba fizyczna KM 76 
dz. 521/152 i 144 
ul.Mysłowicka 14

●  linia  zabudowy  –  obow.  przedł.
istn.linii zab.  przy ul. Mysłowickiej  6-
22    ●wskaźnik p.z. –36%.● szer. elew.
front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew.– w naw.. górnej kraw. elew.front.
bud. przy ul.Mysłowickiej 12 - do 9,3m
● geometria dachu: dach płaski

46. RAA.6730.184.2014.ASS-504/dz. 
311/1
2015.02.10                                              

budynek  biurowo-magazynowy
o  wys.3  i  1  kondygnacji,  pow.
zab.  łącznie  ok.  2800m2,  dach
płaski wraz z infrastrukturą

PPH Kamix Sp. z o.o Sp.k. w 
Gdyni 

KM 14 
dz. 311/1   
ul.Hutnicza

Decyzja 
odmowna 

                         

47. RAA. 6730. 338.2014.ASS-600/159 
2015.02.10                                              

rozbiórka   budynków
garażowych  i  gospodarczych,
budowa 4 budynków usługowo-
mieszkalnych  wielorodzinnych:
3budynki od ul.Gospodarskiej i 1
dobudowany do budynku nr 159
przy  ul.Chylońskiej  159,  z
garażami  podziemnymi  i  z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 13 
dz. 818/118, 
635/118 i 808/119, 
779/89,271/118,
817/118  
ul.Chylońska 159 i 
ul.Gospodarska 1

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr. z
ul.Gospodarską i jako przedł. bud. ul. 
Chylońska 159●wskaźnik p.z. –max 
29%.● szer. elew. front.- dla bud. 
wolnost. 10,0m ± 20%  ,dla bud  w zab 
bliźn 16,0m ± 20%  szer. elewacji front.
dla bud. dobudow. łącznie z bud. istn.  
max 24,0m ● wys. górnej kraw. elew.– 
do 13,0m dla bud. przy ul.Gospodar-
skiej i jako przedł.gzymsu bud. nr 15● 
geometria dachu: dach płaski

48. RAA.6730.428.2014.WGN-906/2         
2015.02.10                                              

budowa budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  przy  granicy  z
działkami  przy  ul.
Częstochowskiej  4  i  Łowickiej
73 wraz z infrastr. techniczną

Osoba fizyczna KM 77 
dz. 569/43 i 29 
ul.Częstochowska 2

● linia zabudowy – obow.  6m od gr. z
dz.drog.●wskaźnik  p.z.  –max  72m2;.●
szer. elew. front.- 9,5 m ± 20%  ● wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  6,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

odwołanie   

49. RAA.6730.462.2014.MP-911/6A
2015.02.10                                              

Rozbiórka  istn.  schodów zewn,.
rozbudowa  budynku   kultu
religijnego  o  kruchtę  boczną
(wiatrołap),  budowa  zadaszenia
nad  głównym  wejściem,
pochylni  dla  niepełnosprawnych
oraz zabudowa podcienia;

Parafia Rzymsko-Katolicka 
Chrystusa Króla, Gdynia

KM 76 
dz. 378/2, 380/2 
ul.Halicka 6A

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.
●wskaźnik  p.z.  –max  22%;.●  szer.
elew.  front.-max  30  m ●  wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  4,5m  ●  geometria
dachu: dach płaski

50. RAA.6730.497.2014.ASS-863/30
2015.02.10                                              

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego nr1na
lokal użytkowy 
(działalność biurowa lub 
usługi finansowe, lekarskie
lub kosmetyczne) 

Osoba fizyczna KM 76 
dz. 107
ul.Bytomska 30

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

odwołanie
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51. RAA.6730.508.2014.MP-1034/dz.44/8
2015.02.12                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 33 WI 
dz.44/8 i 45
 ul.Małkowskiego  

● linia zabudowy – obow. popr.prostop.
do  gr.  ozn.  CG  ;  na  wys.  pkt  C  w
odl.15m  od  gr.  z  pasem  dr.  ul.  K.
Małkowskiego  ●wskaźnik  p.z.  –  max
8%.● szer.  elew.  front.-  17,0m ± 20%
● wys. górnej kraw. elew.do okapu max
4,5m  ●  geometria  dachu:  stromy,
dwuspad.  ,  kat  nachyl.  40-45,wys.
kalen. max 9,5m; kalen.równol.

52. RAA.6730.498.2014.GZ-426/13
2015.02.16                                              

rozbudowa,  nadbudowa  oraz
zmiana  sposobu  użytkowania
budynku mieszkalnego

Osoba fizyczna KM 67
dz. 687/9,687/9 
ul. Wielkokacka 13

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.
●wskaźnik  p.z.  –  max  30%.●  szer.
elew.  front.-  bez  zm.   ●  wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  10m;  ●  geometria
dachu: dach płaski

53. RAA 6730.500.2014.ES-1003/48
2015.02.16                                              

zabudowa  tarasu  budynku
jednorodzinnego  w poziomie 3-
ciej kondygnacji      

Osoba fizyczna KM 71 
dz. 797/21 
ul. Wiosny  Ludów 
48

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik
p.z.  –  bez  zm.●  szer.  elew.  front.-
bez.zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– w
nawiązaniu  do budynku  istniejącego  ●
geometria dachu: dach płaski

54. RAA.6730.443.2014.OS-416/25b
2015.02.17                                              

rozbiórka  istn.  budynku
trafostacji na dz. nr 811/80 oraz
budowa  2  budynków   mieszk.
Jednorodzy.w  zabul.  bliźniaczej
bezpośr.  przy  gr.  z  dz. 897/80,
896/80  oraz budynku  mieszk.
jednor. wolnostojącego z infras.

Gmina Miasta Gdyni KM 67 
dz.953/80, 952/80, 
811/80 ,705/80 
ul. Stawna 25b

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.
●wskaźnik p.z. –max27%.● szer. elew.
front.- 10,5 m ± 20% ; dla bliźn. 9,00m
± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– - do
4,5m   ●  geometria  dachu:  dach  dach
stromy,  dwuspad.  kąct  nachyl.  40o,  gł.
kalenica  prostop. do ulicy Stawnej

55. RAA.6730.519.2014.WGN-393/40 
2015.02.17                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
parteru  bud.  mieszkalnego
jednorodzy.  z  biurem dot.  prod.
filmowej na działalność usług. –
galeria wystawiennicza

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

56. RAA.6730.36.2014.GZ-83/19-21     
2015.02.18                                              

rozbiórka  istn.budynku  oraz
budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  z  garażem
podziemnym  oraz  infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM 60 
dz. 1201/355, 
1200/355, 
1219/356, 1218/356
ul. Norwida 19-21

Decyzja 
odmowna
odwołanie

57. RAA.6730.491.2014.JWK-1/dz.28/2
2015.02.18                                              

budowa  miejsc  postojowych
wraz z infrastrukturą

Bartosz Brodziński  B-Inwest
Wojciech Rydzyński 
Archiplan Sp. z o. o. Gdynia

KM 123 
dz.28/2 i 29/2 i dz. 
31/2, 15/2 
KM 126 dz. 108/2 
ul. Śmidowicza 39

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

58. RAA.6730.510.2014.OS-915/58
2015.02.18                                              

rozbiórka istniejącego budynku i
budowa  budynku mieszkalnego
jednorodz. z infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 95
dz.156/2 i 344/2 
ul.Lidzka 58

●  linia  zabudowy  –  obow.  przepr.
równol. do odc. AD w odl. 5m  , dop.
się   możl.  cofn.  do  50% dł.  elew.  do
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5,0m ●wskaźnik p.z. –max 29%.● szer.
elew.  front.-  12,6  m  ±  20%   ●  wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  10m●
geometria dachu: dach płaski

59. RAA 6730.511.2014.ES-880/73
2015.02.18                                              

rozbiórka  rozbudowanej  bez
wymaganego  pozwolenia  na
budowę  części  budynku  od
frontu  działki  i  rozbudowa oraz
nadbudowa  istniejącego
jednorodzinnego  budynku
mieszkalnego      

Osoba fizyczna Km 95 
dz. 261/2 
ul. Olgierda 73

● linia  zabudowy  istn.  wyzn.  poprzez
parter.część  bud.   (po  rozbiórce  od
frontu  części  mieszk.  bud.)  z  możli.
Wycofa.  ok.30%  elewacji  ●wskaźnik
p.z.  –max  26%.●  szer.  elew.  front.-
istn.●  wys.  górnej  kraw.  elew.–  max
7,5m● geometria dachu: dach płaski

60. RAA.6730.515.2014.GZ-311/55
2015.02.18                                              

rozbudowa   budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego,

Osoba fizyczna KM 61
dz. 500/80
ul.Kopernika 55

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn. zab. przy ul.Kopernika 55A, 57, 59
●wskaźnik  p.z.  –29%.●  szer.  elew.
front.- bez zm.●wys. górnej kraw. elew.
–  przedł.  wys.  górnej  kraw.  elew.
front.bud. istn. ● geometria dachu: dach
płaski

61. RAA.6730.24.2015.GZ-529/6  
2015.02.19                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego z  infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM 18 
dz. 2076/89 i 
685/17
 ul.Tczewska 6 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  przy ul.  Tczewskiej  6  ●wskaźnik
p.z.  –max  32%.●  szer.  elew.  front.-
9,2m-13,8m   ●  wys.  górnej  kraw.
elew.do  okapu–  max  6m ●  geometria
dachu:  dach  stromy  wielospad.,  kąt
nachyl. 300, kalen. równol. lub prostop.

62. RAA.6730.513.2014.KR- 75/114          
2015.02.23                                              

nośniki reklamowe Stefczyk Nieruchomości TZ 
SKOK Sp.z o.o. SKA,   Gdy-
nia, 

KM 70
 dz.903/18 i 
dz.1032/1 
ul. Legionów 114

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

63. RAA.6730.520.2014.WGN-1092/dz. 
1199/4            
2015.02.23                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
pawilonu  usługowego  ze sklepu
obuwniczego  na  lokal
gastronomiczny – pizzerię

Osoba fizyczna KM 31
dz.1199/4, 1196/4 
ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego

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

64. RAA.6730.521.2014.WGN-874/21 
2015.02.24                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
części lokalu mieszkalnego nr 1
na  usługowy  -  gabinet
fizykoterapii,

Osoba fizyczna KM 80
dz. 64  
ul. Architektów 21

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

65.  RAA.6730.23.2015.OS-884/27
2015.02.26                                              

rozbiórka  istniejącego  budynku
oraz  budowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
dwulokalowego, z garażem wraz
z niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna  KM 95 
dz. 240/2,241/2 i 
175/2, 249/2, 250/2,
248/2, 174/2 
ul.Witolda 27

● linia zabudowy – obow. 6,5m od gr.z
dz.175/2     z  możl.  cofn.  do  5m  i
wysun.do  2,5m   na  50%  dł.  elewacji
łącznie  ●wskaźnik  p.z.  –max  40%.●
szer. elew. front.- 10,4m-15,6m  ● wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  11,0m  od
rzędnej  terenu  100.81m  npm ●

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
66. RAA .6730.501.2014.ASS-923/15,19  

2015.03.02                                              
rozbiórka istniejącego budynku  i
budowa  budynków
jednorodzinnych  w  zabudowie
szeregowej  z  infrastrukturą
techniczną

Pracownia  Architektoniczna
A-1 Łukasz Zbozień, Gdynia

KM 94 
dz. 166/2,312/2 i 
178/2 
ul.Orańska 15 i 19

● linia zabudowy – obow.  6,0m od gr.
dz.i z ul Orańską  ●wskaźnik p.z. –max
38%.● szer. elew. front.-  10 m ± 20%
●  wys.  górnej  kraw.  elew.–  jak  w
budynku nr 13● geometria dachu: dach
stromy dwusp., w naw. do kąta nachyl.
dachu bud. nr 13,kalen.równol.

67. RAA.6730.33.2015.KR-820/241-zjazd 
2015.03.02                                              

zjazd  z  drogi  publicznej  –  al.
Zwycięstwa 

INVEST KOMFORT S.A. 
Sp.K.,  Gdynia 

KM 81 dz. 
1123/387 ,388
al. Zwycięstwa.   

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

68. RAA.6730.38.2015.ES-748/13
2015.03.04                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczenia  usługowego  w
parterze  budynku  mieszkalno-
usługowego na żłobek

Osoba fizyczna KM 104 
dz. 270/115
ul.Kuśnierska 13

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

69. RAA.6730.14.2015.MP-1116/9B
2015.03.05                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny wraz z niezbędną
infrastrukturą;

Osoba fizyczna KM 12 WI
dz. 421/38 i 421/40,
421/64
ul. St. Zauchy 9B

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik
p.z. –max 25%.● szer. elew. front.- 15,0
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.do
okapu– max 4,5m ● geometria  dachu:
dach stromy czterospad. lub wielospad ,
kąt nachyl. 350-380,wys. kalen. max 9m,
kalen.równol.

70. RAA.6730.475.2014.ES-1094/44
2015.03.10                                              

rozbudowa  i  nadbudowa
budynku  jednorodzinnego
usytuowanego od frontu  działki 

Osoba fizyczna KM 9
dz. 480/1  
ul. Okrężna 44

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.
●wskaźnik p.z. –29%.●szer. elew. front.
- bez zm.● wys.górnej kraw.elew.– max
7m ● geometria dachu: dach stromy; kąt
nachyl. 300-400,wys, kalen. równol.

71. RAA.6730.487.2014.KR -315/2
2015.03.10                                              

rozbudowa  budynku  mieszk.
jednorodzinnego  o  część
jednokondygnacyjną,  do granicy
dz.  przy  ul.  Dyw.  Kościusz-
kowskiej 4 oraz Hallera 11 i 13

Osoba fizyczna KM 63 
dz. 189/96,192/97  
ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej 2

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez
zm.●wskaźnik p.z.  –33%.● szer.  elew.
front.-  bez  zm.   ●  wys.  górnej  kraw.
elew.części rozbudź.– max 5,5 m od 63
m n.p.m ● geometria dachu: dach płaski

odwołanie

72. RAA.6730.48.2015.KR- 55/314            
2015.03.11                                              

dobudowa  ściany  frontowej,
kurtynowej  i  attyk  bocznych  do
budynku salonu samochodowego

PLICHTA sp. jawna, Wejhe-
rowo

KM 1
dz.140/11 
ul.Morska 314

●  linia  zabudowy  –  obow.  25m  od
kraw.  jezdni.  ●wskaźnik  p.z.  –
max33%.● szer. elew. front.- max 31m

1



● wys.  górnej  kraw.  elew.–max  8,0 m
(od  30,63  m  n.p.m.);●  geometria
dachu:dach płaski

73. RAA 6730.18.2015.ES-608/4
2015.03.13                                              

rozbiórka budynku gospod. oraz
garaży  usytuowanych  na
zapleczu dz.  i  budowa budynku
usługowego  (gabinet  weteran.)
na granicy z dz.799/37 i 800/37
KM 11, w odl. 3,0m od dz. 79/37

Osoba fizyczna KM 11 
dz. 78/37 
ul.Jaskółcza 4

●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.
●wskaźnik p.z. –max 34%.● szer. elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.–
max  4,5m.  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

74. RAA 6730.27.2015.ES-908/52
2015.03.13                                              

rozbiórka budynków gospod. na
zapleczu działki i rozbudowa od 
zaplecza  dz.  budynku
mieszkalno-usługowego  o
pomieszczenie usługowe       

Osoba fizyczna KM 77 
dz. 333/232 
ul.Kaliska 52

●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.
●wskaźnik p.z. –max36%.● szer. elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.–
istn. ● geometria dachu: dach płaski

75. RAA.6730.450.2014.WGN-880/88C
2015.03.16                                              

hala  produkcyjno-magazynowa
oraz  budynek  biurowy  wraz  z
niezbędną infrastr. (rodzaj prod.–
części do sprzętu oświetlen. oraz
produkcja systemów opartych na
najnowszej technologii LED)

Osoba fizyczna KM 95 
dz. 644/2 i 
645/2,174/2
 ul. Olgierda 88C

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.
●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer. elew.
front.-  35m ±  20%    ●  wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  9,6m  ●  geometria
dachu: dach płaski

76. RAA.6730.473.2014.MP-714/30
2015.03.16                                              

rozbiórka budynku mieszkalnego
i  budowa  budynku  mieszkalno-
usługowego  (sklep)  wraz  z
garażem,  bezpośrednio  przy
granicy z dz. nr 5 na szerokości
ściany szczytowej budynku przy
ul.  Płk.  St.  Dąbka  nr  159,  ze
zjazdem,  miejscami
postojowymi  i  niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 45 dz. 1 i KM 
40 dz.89/15,KM45 
dz.  36/1, 37 
ul.Zielona 30

● linia  zabudowy – obow.  od ul.  Płk.
Dąbka-przedł. linii zab. na dz. przy ul.
Płk. Dąbka 159; dop. wysun. poza linię
zab. jako przedł. wysun. bud. nr 159, na
szer.elew.  do  50%;  od  ul.  Zielonej
obow.-  przedł.  linii  zabud.  Utworz.
przez  ścianę  szczytową  bud.  przy  ul.
Błękitnej 36 i poprowadzoną równol. do
gr. dz. ozn. jako AC ●wskaźnik p.z. –
max  35%.●  szer.  elew.  front.-  9m  ±
20%    ● wys.  górnej kraw. elew.–  od
str. ul. Dąbka – przedł. okapu bud. przy
ul.  Dąbka  159,  wg  POM.geodety ●
geometria dachu: dach stromy dwuspad.
jak  bud.  przy  ul.  Płk.  Dąbka
159;wys.kalen.  –przedł.  wys.  kalenicy
bud. przy ul. Dąbka 159; kalen. równol.
do linii zab.ul. Płk. Dąbka i ul. Zielonej;

77. RAA.6730.532.2013.ASS- 1072/18A   
2015.03.17                                              

rozbudowa  budynku
jednorodzinnego  w  zabudowie
bliźniaczej  o  klatkę  schodową
usytuowaną  od  strony
wschodniej

Osoba fizyczna KM 37 WK
dz. 236/106 
ul.Piołunowa 18A

● linia zabudowy – obow. bez zm. elew.
●wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. elew.
front.- max 13,1m  ● wys. górnej kraw.
elew.–  istn.  ●  geometria  dachu:  dach
stromy jak dach budynku istniejącego

Po ponownym 
rozpatrzeniu

78. RAA.6730.482.2014.ASS-874/34 zmiana  sposobu  użytkowania Osoba fizyczna KM 80 nie analizowano funkcji i cech zabudo-
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2015.03.17                                              budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego na mieszkalno-
biurowy,  wraz  z  przebudową
parteru na cele biurowe

dz. 489/194  
ul.Architektów 34

wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia

79. RAA.6730.340.2014.ASS-
1112/dz.422/17
2015.03.17                                              

kontenerowa  bezdotykowa
myjnia  samochodowa  (4
stanowiska oraz 2 stanowiska na
odkurzacze)

Osoba fizyczna KM 12 
dz.422/17 i 422/18  
ul.F. Sokoła

Decyzja 
odmowna

80. RAA.6730.34.2015.MP-1380/ dz. nr 
10/14, 10/16
2015.03.18                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  w  zabudowie
bliźniaczej  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą  i  nowym
podziałem działek ,

Osoba fizyczna KM 42 WI 
dz. 10/14, 10/16 i 
10/15, 10/24, 10/23,
9/1 
ul. K. 
Małkowskiego

● linia zabudowy – obow.  7,0m od gr.
dz.; dop.  się  wysun.  poza  obow.  linię
zab. na odl.do 2,0m, cofn. od na odl. do
3,0m; na szer. elew. do 50%;●wskaźnik
p.z. –max 19%.● szer. elew. front.- 10m
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. do
okapu–  max  5  m  n.p.m.  ●  geometria
dachu:  dach  stromy  dwuspad.,  kat
nachyl.  350,kalen.  równol.;  wys.  kalen.
max 10 m

81. RAA.6730.504.2014.KR-820/14 
2015.03.26                                              

rodzinny dom pomocy dla osób
starszych; budynek w zabudowie
zwartej z pawilonem handlowym
przy  al.Zwycięstwa  12;
infrastruktura  techniczna  i
obsługa  komunikacyjna;
rozbiórka istn. zabudowy, 

Arka Dom sp. z o.o., Puck  KM 59 
dz. 627/256, 
837/254, 836/254 i 
255, 733/252 
al.Zwycięstwa 14

● linia zabudowy – obow.  w linii gr.z
pasem  dr.  al.  Zwycięstwa;●wskaźnik
p.z. –max 49%.● szer. elew. front.- 16,3
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. do
okapu–  max.  16.5  m   do  gzymsu  (w
obow. linii zab.);    dop.się piątą kond. o
wys.  do  18.80  m  wycofaną  od  linii
zab.na  odl.  min.  2,5  m  ●  geometria
dachu: dach płaski

82. RAA.6730.61.2014.GZ-
1183/dz.119/51     
2015.03.26                                              

sześć  budynków  mieszkalnych
jednorodzinnych  z infrastrukturą
techniczną,     

Osoba fizyczna KM 26 WI 
dz. 119/51 i 119/31 
ul.Skrzetuskiego

● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii
rozgrab.  proj.  drogi  dojazd.  i  przedł.
linii  zab.  przy ul.Kormorana (6,0m od
linii  rozgran.  ul.J.Skrzetuskiego
●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer. elew.
front.- 12,5 ± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew. do okapu– max 4,5m  ● geometria
dachu:  dach  stromy  dwuspad.  lub
wielospad.,  kat  nachyl.  350-450,kalen.:
równoległy  do  frontu  działki,wys.
gł.kalenicy – do 9,0m,

83. RAA.6730.68.2015.ES-13/13
2015.03.26                                              

budynek  biurowy    wraz  z
infrastrukturą

Zakład Automatyki i 
Telekomunikacji Sp. z o.o., 
Gdynia

KM 112 
dz. 57 i 63, 46/2, 
40/2 
ul. Janka 
Wiśniewskiego 13

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie  wyzn.
●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. elew.
front.-  30m m ± 20%  ● wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  14  m  ●  geometria
dachu: dach płaski

84. RAA.6730.13.2015.MP-1070/dz.592 budynek  mieszkalny Osoba fizyczna KM  28 WK ●  linia  zabudowy  –  obow.  nie  wyzn.

1



2015.03.27                                              jednorodzinny bezpośrednio przy
granicy z dz. nr  651/532 KM 28,
WK  i  w  odl.  ok.  2,0,  na
fragmencie,  od  gr.z  dz.  nr  486
wraz z niezbędną infrastrukturą

 dz. 585, 586, 592 i 
587, 588
ul. Nagietkowa   

●wskaźnik p.z. –max 33%.● szer. elew.
front.-  7,5m m ± 20%  ● wys.  górnej
kraw.  elew.  do  okapu–  max  5  m.  ●
geometria  dachu: dach stromy dwusp.,
kat  nachyl.  450,kalen.  prostop.  do  gr.
ozn. jako AB

85. RAA.6730.79.2015.ES- 1163/7B
2015.03.27                                              

zabudowa  ażurowej  konstrukcji
w  poziomie  parteru  w  celu
uzyskania  pom.  mieszkalnego  i
tarasu w poziomie I piętra

Osoba fizyczna KM 79 
dz. 553/36 
ul.Kłajpedzka 7B

●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.
●wskaźnik  p.z.  –istn.●  szer.  elew.
front.-  istn.● wys.  górnej  kraw.  elew.-
istn. ● geometria dachu: istn.

86. RAA.6730.474.2014.OS-883/19
2015.03.30                                              

rozbiórka istniejącego budynku i
budowa  dwóch  budynków
jednorodzinnych  w  zabudowie
bliźniaczej z infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 95 
dz. 57/2 i 449/2 
ul. Grażyny 19
 

● linia zabudowy – obow. 6m od gr.z
dz.449/2, dop. się  możl. wysunięcia do
50% dł. elew. na 1,5m ●wskaźnik p.z. –
max 32%.● szer. elew. front.- 12,6m ±
20%  ●  wys.  górnej  kraw.  elew.–  do
9,0m, od rzędnej terenu 106,85m n.p.m
● geometria dachu: dach płaski

87. RAA.6730.12.2015.WGN-1169/58  
2015.03.30                                              
                                                            

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  i  budynek
gospodarczy   wraz  z
infrastrukturą  

Osoba fizyczna KM 26 WI
dz.142 i 124
ul.Kormorana 58

● linia zabudowy – obow. 6m od gr.z
dz.  dr.  –  dla  bud.  mieszk.;  nieprzekr.
linia  zab.  6m  od  gr.z   dz.  drog.  dla
bud.gospod.  ●wskaźnik  p.z.  –max
24%.● szer. elew. front.-  15 m ± 20%
● wys.  górnej kraw. elew.– max 4m ●
geometria  dachu:  dach  stromy
dwuspad.,  kąt  nachyl.  350-400,   kalen.
równol., wys. do kalen. max 8,5m

88. RAA.6730.70.2015.ES-863/32
2015.03.30                                              

nadbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego ,
budowa  wiaty  na  gr.  z  dz.
418/105 wzdłuz istn. budynku

Osoba fizyczna KM 76
dz. 106  i 159
ul. Bytomska 32

●  linia  zabudowy  –  obow.  dla  wiaty
przedł. linii zab. istn. ●wskaźnik p.z. –
max 49%.● szer. elew. front.- istn., dla
wiaty 3 m ± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew.– budynek max 11,8m; wiata max
2,5m ● geometria dachu: dach płaski

89. RAA.6730.517.2014.GZ-412/12
2015.03.31                                              
                                            

rozbiórka   istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
infrastrukturą techniczną,

Osoba fizyczna KM 66
dz. 775/198, 
776/198  
ul.Hodowlana 12

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. istn.na dz. przy ul.Hodowlanej 10-
18  ● wskaźnik p.z. – max 22%.● szer.
elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej
kraw.elew.–  max  9,5m;  ●  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
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1 2 3 4 5 6 7 8
90. RAA.6730.44.2015.ASS-600/170D

2015.04.021                                            
rozbiórka   istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 13 
dz.1033/35 i 
1043/35 
ul.Chylońska 170D

● linia  zabudowy – obow.  ok.4  m od
gr.z dz. dr.●wskaźnik p.z. –max 27%.●
szer. elew. front.- 8m ± 20%    ● wys.
górnej kraw. elew.części .– max 6 m , ●
geometria  dachu:  dach  stromy,  kąt
nachyl   do  300 kalen.  równol.  lub
prostop.

91. RAA.6730.89.2015.ES-681/10              
2015.04.02                                              

budowa zjazdu i hali namiotowej
magazynowej   o  powierzchnię
ok. 900,0m2

SO SPV 53 Sp. z o.o. KM 15
dz. 115/6
ul.Północna 10

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

92. RAA.6730.21.2015.GZ-876/12
2015.04.07                                              

rozbiórka   istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
infrastrukturą techniczną

„VERONI” Sp. z o.o. za Km 80 
dz.135 i 131, 140, 
141 
ul.Oficerska 12

●  linia  zabudowy  –  obow.od
ul.Oficerskiej  przedł.  linii  zab.  istn.
przy  ul.Oficerskiej  10-18  ;  od  ul.
Wrocławskiej  nieprzekr.  Przedł.  linii
istn.  zab.  przy ul.  Wrocławskiej  100d,
108, 110  ●wskaźnik p.z. –max 30%.●
szer. elew. front.- 11,6 m -17,4m● wys.
górnej kraw. elew.– max 52,88mnpm ●
geometria dachu: dach płaski

93. RAA.6730.53.2015.GZ-130/15
2015.04.07                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczenia  usługowego  na
garaż w bud. mieszk-usługowym

Osoba fizyczna KM 51 
dz.212/66 
ul.Lelewela 15

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

94. RAA.6730.80.2015.ES-410/42
2015.04.07                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  wraz  z
infrastrukturą  

Łukasz  Zbozień  Pracownia
Architektoniczna A-1, Gdynia

KM 66
dz. 755/73 i 593/74,
95
ul.Słoneczna 42

●  linia  zabudowy  –  obow.  11m  od
kraw.  jezdni  jako  przedł.  linii  zab.
bud,przy  ul.Słonecznej  38  ●wskaźnik
p.z. –max 33%.● szer. elew. front.- 13,0
m ± 20%  ● wys.  górnej kraw. elew.–
max 9m ● geometria dachu: dach płaski

95. RAA.6730.479.2014.ES-101/20-22 
2015.04.08                                              

rozbiórka budynku usługowego i
budowy  budynku   mieszkalno-
usługowego  wraz  z  garażem
wbudowanym  i  infrastrukturą
techniczną

Akademia Morska, Gdynia KM 50 
dz. 380/33,156/29 
ul.  Beniowskiego 
20-22

Decyzja 
odmowna

96. RAA.6730.480.2014.ES-101/15-17       
2015.04.08                                              

rozbiórka budynku usługowego i
budowy  budynku   mieszkalno-
usługowego  wraz  z  garażem
wbudowanym  i  infrastrukturą
techniczną

Akademia Morska, Gdynia KM 50 
dz. 30,31 
ul.  Beniowskiego 
15-17

Decyzja 
odmowna

97. RAA.6730.55.2015.GZ-505/9
2015.04.08                                              

budowa zjazdu , drogi pożarowej
oraz miejsc postojowych

„PROBIER” Sp. z o.o.  
Gdańsk

KM 17  
część dz. 498/3, 
525/2 i dz. 501/2 , 
428/3, 413/2, 415/3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia.
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ul.Przemysłowa
98. RAA.6730.74.2015.MP-600/42A

2015.04.08                                              
budowa  schodów  zewnętrznych
do  pomieszczeń  piwnicznych
pawilonu handlowego

Jeronimo Martins Polska S.A. KM 28 
dz.480 i 394/36, 
311/36, 263/33, 
183/36, 284/33, 
282/33, 280/33, 
278/33, 276/28, 
274/28 
ul.Chylońska 42A

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

99. RAA.6730.97.2015.GZ-377/33C
2015.04.09                                              

rozbudowa budynku usługowego
–  dobudowa  windy  dla  osób
niepełnosprawnych

Centrum Medyczne Dąbrowa-
Dąbrówka Sp. z o.o.,  Gdynia,

KM 30 WK 
dz. 171/121
ul.Sojowa 33c

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

100. RAA.6730.30.2015.WGN-504/25         
2015.04.10                                              

rozbudowa  hali  magazynowej
polegająca  na  dobudowie
wiatrołapu  o  wymiarach  ok.
2,1m x 3,5m 

BIMS PLUS FHH Sp. z o.o.,
Gdańsk

KM 17 
dz. 504/1 
ul. Hutnicza 25A

●  linia  zabudowy  –  przedł.  linii  zab.
istn.wiatrołapu  budynku  przy  ul.
Hutniczej  25A  ●wskaźnik  p.z.  –
ok.7,5m2● szer. elew. front.- bez zm. ●
wys.  górnej  kraw.  elew.  przedł.  wys.
istn.  wiatrołapu  ●  geometria  dachu:
dach płaski

101. RAA.6730.56.2015.GZ-408/170C
2015.04.10                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
usługowego  (warsztat
blacharski)   z  infrastrukturą
techniczną,    

BMG Sp. z o.o , Gdynia, KM 9 WI 
dz. 509/6 ,509/80 i 
509/3 i 509/87 
ul. Chwarznieńska 
170C

linia  zabudowy  –  obow.  przedł.  linii
zab.  istn.  na  dz.  przy  ul.  Schwarz-
nieńskiej 170A i 170B  ●wskaźnik p.z.
–max  56%.●  szer.  elew.  front.-  od
21,6m do  32,4m ●  wys.  górnej  kraw.
elew.-  przedł.  górnej  kraw.elew.  front.
bud.  przy ul.  Chwarznieńskiej  170B ●
geometria dachu: dach płaski

102. RAA.6730.41.2015.KR- 876/22            
2015.04.13                                              

rozbudowa  budynku
jednorodzinnego  o  część
jednokondygnacyjną.

Osoba fizyczna KM 80
dz. 166
ul. Oficerska 22

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik
p.z. –38%.● szer. elew. front.- bez zm.●
wys.  górnej  kraw.  elew.-bez  zm.  ●
geometria dachu: dach płaski

103. RAA.6730.52.2015.ES-828/39C           
2015.04.14                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
garażu  na  warsztat
samochodowy.

Osoba fizyczna KM 71 
dz. 32/20 
ul.Legionów 151

Decyzja odm.

104. RAA.6730.54.2015.WGN-1141/30       
2015.04.14                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  wraz  z
infrastrukturą  

Osoba fizyczna KM 2WK 
dz. 230/56 i 238/56 
i 445/56 
ul. Szwoleżerów 30

● linia zabudowy – obow. 5 m od gr.z
dz.  drog.  ●wskaźnik  p.z.  –max 23%.●
szer. elew. front.- 13m ± 20%    ● wys.
górnej kraw. elew.części .– max 7 m ,
do kalen max 10m ● geometria dachu:
dach stromy, kąt nachyl 300-400, kalen.
równol.,dop. dach częściowo płaski

105. RAA.6730.71.2015.ES-889/13 budynek  mieszkalny Osoba fizyczna KM 80 ● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
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2015.04.14                                              jednorodzinny  w  zabudowie
„bliźniaczej”  z działką przy ul.
Technicznej 13A   

dz. 270/81,269/80 i 
82 
ul.Techniczna 13

zab. na dz. bliźn. przy ul. Technicznej 
13A ●wskaźnik p.z. –max 15%.● szer. 
elew. front.- 6,4-9,6m  ● wys. górnej 
kraw. elew. do okapu–max 8,7m● geo-
metria dachu: dach stromy 
wiekospad. ,kąt nachyl. 400, 
kalen.równol.

106. RAA . 6730.64.2015.ASS-893/12         
2015.04.15                                              

Budynek jednorodzinny  wraz z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 79
dz. 565/83 i 593/81,
82 
ul.Żmudzka 12

● linia zabudowy – obow. 7,0m od gr.
dz. od str.ul.Małopolskiej i 5,0m od gr.
dz. od strony ul.Żmudzkiej. ●wskaźnik
p.z.  –max 28%.● szer. elew. front.-  8-
12m  ● wys.  górnej  kraw.  elew.–max
10,5m● geometria dachu:dach płaski

107. RAA.6730.76.2015.GZ-885/20
2015.04.15                                              

rozbiórka   istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 78 
dz. 310/73, 309/73 i
331/73 
ul. Gedymina 20-
20A

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.istn.  na  dz.  przy  ul.Gedymina  24-
24A,  w  odl.  5,0m  od  linii  rozgran.
ul.Gedymina.  ●wskaźnik  p.z.  –max
24%.● szer. elew. front.- 8-12m  ● wys.
górnej  kraw.  elew.–max  11m●
geometria dachu: dach płaski

108. RAA.6730.93.2015.KR-504/3               
2015.04.15                                              

4  wiaty  o  konstrukcji  stalowej,
dobudowane  do  budynku  o
funkcji  produkcyjno-
magazynowej.

„RADMOR” SA,  Gdynia KM 24 
dz. 171/54  
KM 28
dz.241/1
ul.Hutnicza 3

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

109. RAA.6730.58.2015.MP-648/dz.711/70
2015.04.20                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny wraz z niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM  9 
dz.711/70 i nr 656 
557/70, 683/70, 714
ul.Owsiana 49

● linia zabudowy – obow.  równol.  do
gr.  ozn.  na  zał.  jako  AC,  w  odl.  ok.
12,0m  od  użytku  ozn.  dr  ,  dop.  się
wysun./cofn.  poza  obow.  linię  zab.  na
odl.  do  2,0m,  na  szer.  elew.  do
50%;●wskaźnik p.z. –max 17%.● szer.
elew.  front.-  13,3m ± 20%    ●  wys.
górnej kraw. elew. do okapu  – max 4,0
m  ,  10m  ●  geometria  dachu:  dach
stromy  dwu  lub  czterospadowy,  kąt
nachyl  360-400,  kalen.  równol.  lub
prostop.

110. RAA.6730.65.2015.GZ-1080/3
2015.04.20                                              

rozbudowa   budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego,
zmiana  sposobu  użytkowania
budynku gospodarczego na garaż
oraz jego nadbudowa

Osoba fizyczna KM 18 PG 
dz.1027/2 
ul.Skrajna 3

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm..
●wskaźnik p.z. –max 29%.● szer. elew.
front.- 11,2-16,8m  ● wys. górnej kraw.
elew.–  przedł.  wys.  górnej  krawędzi
elewacji  front.  bud.  istn.  ●  geometria
dachu:dach płaski

111. RAA.6730.84.2015.JWK-865/42 rozbudowa  bryły  budynku  w Osoba fizyczna KM 2 WK ●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm..
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2015.04.20                                              poziomie  przyziemia,  w
narożniku  południowo-
wschodnim budynku

dz.300 
ul. bł. Królowej 
Jadwigi 42

●wskaźnik p.z. –max 37%.● szer. elew.
front.-  bez  zm.   ●  wys.  górnej  kraw.
elew.– bez zm.● geometria dachu: bez
zm.

112. RAA.6730.516.2014.GZ-
567/dz.214/17   
2015.04.27                                              

magazyn  szkła   z  zapleczem
socjalno-biurowym  oraz
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 29 
dz. 215/18, 216/18, 
158/18, 152/19, 
153/19, 213/17, 
214/17 
ul.Sw.Mikołaja

Decyzja 
odmowna

113. RAA.6730.3.2015.ASS- 884/3              
2015.04.27                                              

nadbudowa budynku mieszkalno
-usługowego  o  2  lokalach
mieszkalnych  o  1  kondygnację,
do  wys.12,0m.,oraz  zmiana
funkcji  na  budynek  mieszkalny
wielorodzinny

Osoba fizyczna KM 94
dz. 93/2 
ul.Witolda 3

●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.
●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.  elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.–
max  12m  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

114. RAA.6730.73.2015.MP-415/11A
2015.04.27                                              

rozbiórka istniejących obiektów i
budowa  budynku
jednorodzinnego  z  częścią
biurową,  bezpośrednio  przy
granicy  z  dz.  nr  867/50  wraz  z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 67 
dz.868/50 i 56,43
ul.Łączna 11A

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn. zab. przy ul.  Łącznej 9,  9A; dop.
się cofn. fragm..bud. na odl. do 5,0m, na
szer.  elew.  do  50%;●wskaźnik  p.z.  –
max 31%.● szer. elew. front.- 12,8 m ±
20%   ●  wys.  górnej  kraw.  elew.  do
okapu– max 4,5 m● geometria  dachu:
dach  stromy  wielospad.,  kat  nachyl.
350-400,  kalen.  równol.;  garaż-  dach
płaski

115. RAA.6730.100.2015.ES-683/dz.255/11
2015.04.27                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  wraz  z
infrastrukturą  

TRADIKON Sp. z o.o. Gdy-
nia

KM 12 
dz. 255/11,257/5 i 
161/11 
ul.Masztowa

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
zab. przy ul. Masztowej 25-25A w odl. 
6,0m od półn. gr. dz. ●wskaźnik p.z. –
max 30%.● szer. elew. front.- 11 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
10 m ● geometria dachu: dach płaski

116. RAA.6730.28.2015.JWK-obr.Osowa 
KM13 dz.66/144reklama
2015.04.28                                              

nośnik  reklamowy  -  tablica
reklamowa  o  pow.18m2,  bez
oświetlenia.

INŻYNIER  Agencja  Budow-
lana  Artur  Pawłowski

Gdynia

KM 13 Osowa 
dz. 56/144 i 56/100,
56/142 
ul.Spacerowa 
Gdańsk

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

117. RAA.6730.49.2015.OS/MP-558/9-11
2015.04.28                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  wraz  z
infrastrukturą  w  miejscu
rozbiórki istniejących obiektów;

CSK Sp. z o.o. KM 19 
dz. 1359 i 922/76, 
925/77, 926/78, 
236/79, 235/79, 
1011/97 
ul.Rozewska 9-11

● linia zabudowy – obow. kontynuacja
linii  zab.  bud.   ul.  Rozewska  25-29–
●wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. elew.
front.-  48,8  m ± 20%  ● wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  38  m  ●  geometria
dachu: dach płaski

118. RAA.6730.62.2015.MP-408/132 nadbudowa  budynku Osoba fizyczna KM 66 ●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.

1



2015.04.28                                              mieszkalnego jednorodzinnego dz.405/6 
ul. Chwarznieńska 
132

●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.  elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.–
max  10m  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

119. RAA.6730.485.2014.MP-585/8
2015.04.29                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy;
budowa  budynku  przychodni  z
usługami  wielospecjalistyczn.,
bezpośrednio przy granicy z dz.
nr  592/41  oraz  bezpośrednio
przy  gr.  z  dz.  nr  593/41  na
szerokości  ściany  szczytowej
obiektu  nr  10,  wraz  z  garażem
podziemnym;  przebudowa  i
rozbudowa  istniejącego  wjazdu;
budowa  miejsc  postojowych  w
ulicy Opata Hackiego  na dz.  nr
263/38;  przebudowa  (remont)
infrastruktury  technicznej;
budowa niezbędnej infrastr.

Justyna Kalota Pomorska 
Wyższa Szkoła 
Humanistyczna 

Km 28 
dz. 591/40 i 264/38,
263/38, 207/40 
ul. Opata Hackiego 
8

● linia zabudowy – obow. od ul. Opata
Hackiego  na  przedł.  cofn.  ściany  bud.
produkt.  nr  10;  od  ul.  Zakręt  do
Oksywia obow.  linia  zab.  na  przedł.
ściany  bud.  usług  med.   nr  3  i
poprowadz. prostop. do gr. ozn. na zał.
graf.  jako  EF; dop.  się  wysun.  Frag.
Bud. na odl. do 5,0m od str. ul. Opata
Hackiego  i  ul.  Zakręt  do  Oksywia  na
szer.elew.do  60%,  wysunięcie  należy
usyt. u zbiegu ww. ulic ●wskaźnik p.z.
–max 46%.● szer. elew. front.- 25,4 m
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max
11,4 m ● geometria dachu: dach płaski

120. RAA.6730.77.2015.GZ-743/16
2015.04.29                                              

nadbudowa   budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
w  zabudowie  bliźniaczej  oraz
budowa  garażu  przy  wsch.  I
połudn.gr.

Osoba fizyczna Km 45 
dz.141 ul.Biała 16

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.
●wskaźnik p.z. –max 41%● szer. elew.
front.- istn. ; garażu 6,5m ● wys. górnej
kraw.  elew.–  max  przedł.  wys.  górnej
kraw. elewacji front. bud. przy ul. Białej
18  ●  geometria  dachu:  dach  płaski;
garaż- stromy w naw. do geom.  dachu
garażu istn. na dz. przy ul.Białej 14

121. RAA.6730.123.2015.GZ-883/46
2015.04.29                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
garażu  na  funkcję  usługową
(serwis rowerowy),      

Osoba fizyczna KM 81 
dz.  1089/113
 ul. Świerkowa 46

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

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
122. RAA. 6730.78.2015.ASS-899/96          

2015.05.04                                              
rozbiórka  istniejącego  budynku,
budowa budynku wielorodzy.
(3  kondygnacje  +hala  garażowa
w  podpiwniczeniu,  dach  płaski,
powyżej  4  mieszkań  )   z
infrastrukturą techniczną

SPEKTIM Sp. z o.o, Gdańsk KM 77
dz. 54 i 429/4, 44
ul.Łowicka 96

●  linia  zabudowy  –  obow. 5,0m  od
gr.dz. z ul.Łowicką i nieprzekr. 5,0m od
gr.  z  ul.Olkuską ●wskaźnik  p.z.  –max
30%.●  szer.  elew.  front.-  max   16m●
wys. górnej kraw. elew.– max 10,5m ●
geometria dachu: dach płaski

123. RAA.6730.85.2015.ES-1011/21
2015.05.04                                              

rozbudowa  budynku
jednorodzinnego  oraz  budowa

Osoba fizyczna KM 70
dz. 218/18,135/35

●  linia  zabudowy  –  obow.istn.,  dla
garażu –przedł. linii zabul. garażu przy
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murów oporowych ul.Korczaka 21 ul.Korczaka  23●wskaźnik  p.z.  –max
34%.●  szer.  elew.  front.-  11,2  m
-16,8m● wys. górnej kraw. elew.– istn.
● geometria dachu: dach płaski

124. RAA.6730.63.2015.ES-788/dz.105
2015.05.05                                              

rozbiórka  garażu  i  budowa  na
gr.z działkami nr 104 i 106 KM
125  budynku  jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą  

Osoba fizyczna KM 125
dz.105 i 123/99 , 
441/99  
ul.Albańska

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  przy  ul.  Albańskiej  44●wskaźnik
p.z.  –max  42%.●  szer.  elew.  front.-
ok.4,5 m  ● wys.  górnej  kraw.  elew.–
max 6m● geometria dachu: dach stromy
dwuspad.,kąt nachyl. 200, kalen.równol.

odwołanie

125. RAA.6730.81.2015.ASS-319/5
2015.05.05                                              

rozbiórka istn. budynku  i 
budowa budynku wieloro-
dzinnego o 3 lokalach 
mieszkalnych (2 kondygnacje+ 
garaże w podpiwniczeniu, dach 
płaski) z infrastrukturą  techn.

Osoba fizyczna KM 62 
dz.21/12 i 285/12 
ul.Okrętowa 5

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
zab. istn.w odl.6,0m od gr. dz. z pasem 
dr. z możl. cofn. części elew.max.do 
1,5m, do 50% elew. ●wskaźnik p.z. –
max 24%.● szer. elew. front.- 10,4 m 
-15,6m● wys. górnej kraw. elew.– max 
9m ● geometria dachu: dach płaski

126. RAA.6730.22.2015.WGN-55/62
2015.05.06                                              

rozbudowa parkingu i podziemia
budynku  usługowego   o  część
magazynową  oraz  usługową
(stacja kontroli pojazdów) wraz z
 infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 50
dz. 377/7, 373/7, 
343/6, 344/6, 342/7
ul.Morska 62

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

127. RAA.6730.87.2015.WGN-73/6             
2015.05.12                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
lokalu  mieszkalnego  nr  1  na
lokal  mieszkalno-usługowy
(usługi szkoleniowe)

Osoba fizyczna KM 54
dz. 1297/105, 106, 
107 
ul.Portowa 6

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

odwołanie

128. RAA.6730.88.2015.GZ-321/28A
2015.05.12                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  (do  4
mieszkań)  z  infrastrukturą
techniczną,       

Gmina Miasta Gdyni KM 70 
dz. 921/15 i 34 
ul. Redłowska 28A

linia  zabudowy  –  obow.  przedł.  linii
zab. na dz. przy ul. Redłowskiej 24-26
●wskaźnik p.z. –max 22%.● szer. elew.
front.-  od  10,8m  do  16,2m  ●  wys.
górnej  kraw.  elew.-  max  9,5m●
geometria dachu: dach płaski

129. RAA.6730.122.2015.ES-1112/6-8
2015.05.12                                              

budynek  mieszkalno-  usługowy
wraz z infrastrukturą (usługa z 
przeznaczeniem  na  handel  i
usługi gastronomiczne)

Osoba fizyczna KM 12 
dz. 422/19,422/20 i 
454, 422/16, 422/21
ul. Sokoła 6-8

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Sokoła 16, nieprzekr.-
przedł. linii zab. bud. przy ul.  Zauchy 1
i narożnika bud.przy ul. Sokoła 16 
●wskaźnik p.z. –max 30%.● szer. elew.
front.- 30m ± 20%   ● wys. górnej kraw.
elew.do okapu– max 8m ● geometria 
dachu: dach stromy,kąt nachyl. 300, 
kalen.równol.

130. RAA.6730.111.2015.ES-906/17
2015.05.13                                              

rozbudowa  budynku
wielorodzinnego

Osoba fizyczna Km 77
dz.519/221 
ul. Częstochowska 

● linia zabudowy – obow. od ul. 
Częstochowskiej przedł.istn.linii zab., 
nieprzekr. od ul. Lipnowskiej –-6,0m od
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17  krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. –max 
42%.● szer. elew. front.- 13m ± 20%    
● wys. górnej kraw. elew.- do wys. istn.
gzymsu przy ul. Częstochowskiej 17 ● 
geometria dachu: dach płaski.

131. RAA.6730.142.2015.GZ-1006/88
2015.05.13                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku z funkcji  usługowej na
funkcję  mieszkalną
jednorodzinną

Osoba fizyczna KM 70 
dz. 413/35 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 88

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

132. RAA.6730.143.2015.GZ-1006/86
2015.05.13                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku z funkcji  usługowej na
funkcję  mieszkalno-usługową
(rodzaj  funkcji  usługowej  bez
zmian),         

Osoba fizyczna KM 70 
dz. 412/35 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 86

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

133. RAA.6730.102.2015.GZ-424/4
2015.05.14                                              

budowa  budynku usługowego z
infrastrukturą techniczną

BMG Sp. z o.o ,  Gdynia, KM 67 
dz. 619/34 i 41
ul. Wąska 4

linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.●
wskaźnik p.z. –max 28%.● szer.  elew.
front.-  od  8m  do  12m  ●  wys.  górnej
kraw. elew.-do 10,0m (do 111,36mnpm)
● geometria dachu: dach płaski

134. RAA.6730.42.2015.WGN-833/35 
2015.05.15                                              

rozbiórka istniejącej zabudowy i
budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  na  granicy  z
działką nr 391/56 KM 81 wraz z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 81 
dz.57 i 921/113 
ul.Świerkowa 35

linia  zabudowy  –  obow.  przedł.  linii
zab.bud.  przy  ul.  Świerkowej  33  ●
wskaźnik p.z. –max 53%.● szer.  elew.
front.- 15,5m±20%, ● wys. górnej kraw.
elew.-do  13,5m  od  rzędnej  terenu
24,53mnpm  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

135. RAA.6730.43.2015.WGN-833/33         
2015.05.15                                              

nadbudowa  budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego
(do  granic  z  działkami  nr  57  i
555/113)

Osoba fizyczna KM 81 
dz. 391/56 
ul.Świerkowa 33

linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.  ●
wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.  elew.
front.-  bez  zm. ●  wys.  górnej  kraw.
elew.-  do  13,5m  od  rzędnej  terenu
24,53mnpm  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

136. RAA.6730.108.2015.MP-872/102
2015.05.15                                              

rozbiórka  istniejącego  obiektu  i
budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  na  dz.  nr
403/45,  bezpośrednio  przy
granicy  z  dz.  nr  401/45,  400/4
oraz  w  zbliżeniu  do  działki
drogowej  nr  402/45  wraz  z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 79
dz. 403/45, 402/45 i
246/45,198/45 
ul. Wielkopolska 
102

● linia zabudowy – obow. wyzn. przez
cofn.  ścianę  front.  bud.  przy  ul.
Kiejstuta  7,  na  szer.  elew.  front.  do
50%, a nast.przez tylną ścianę bud. przy
ul.  Kiejstuta  9  ●wskaźnik  p.z.  –max
31%.● szer. elew. front.- 12m±20%,  ●
wys.  górnej  kraw.  elewko  okapu  max
6m  ●  geometria  dachu:  dach  stromy
dwuspad.,kalen. równol., kat nachyl.450

137. RAA.6730.59.2015.MP-567/64 budowa  warsztatu
samochodowego  wraz  z

Gmina Miasta Gdyni KM 24 
dz. 244/35  i  

● linia zabudowy – obow. przedł. zab.
przy  ul.  Św.  Mikołaja  nr  60,  63

odwołanie
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2015.05.20                                              niezbędną infrastrukturą 235/29, 239/36, 
240/36, 241/34, 
242/35 
ul. Św.Mikołaja 64

●wskaźnik p.z. –max 38%.● szer. elew.
front.-  10,8m ± 20%    ● wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  7,5m  ●  geometria
dachu: dach płaski

138. RAA.6730.61.2015.JWK-83/4A budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  z  garażem
wbudowanym oraz infrastrukturą
techniczną  i  obsługą
komunikacyjną.

Osoba fizyczna KM 60 
dz. 1732/363, 
1734/364, 1737/326
i 1708/365, 
1731/363, 
1733/363, 
1735/364, 
1736/326, 
1738/326, 
1739/326, 1270/366
ul.Norwida

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie
ust.;nieprzekr.  -poprow.  równolegle  w
odl. 6,0m od gr. z dz. dr., równolegle do
przebiegu  pasa  dr.  ulicy  Norwida
●wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. elew.
front.-  max  16,3m     ●  wys.  górnej
kraw.  elew.– max 14,0m  ● geometria
dachu: dach płaski

139. RAA.6730.128.2015.ES-625/10
2015.05.20                                              

budowa budynku gospodarczego
na granicy z działkami nr 78 i 52
KM 13                       

Osoba fizyczna KM 13 
dz.53 
ul.Żwirowa 10

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.
●wskaźnik p.z. –max 30%.● szer. elew.
front.- bez zm.    ● wys.  górnej kraw.
elew.–  max  4m   ●  geometria  dachu:
dach płaski

140. RAA.6730.136.2015.KR-103/33           
2015.05.20                                              

nadbudowa  i  rozbudowa
budynku  mieszkalno-
usługowego  ; infrastruktura
techniczna i komunikacyjna

Osoba fizyczna KM 50 
dz. 214/34   i 
215/34 ,199/12 
ul.Kapitańska 33

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm..
●wskaźnik p.z. –max 22%.● szer. elew.
front.-  14m ±  20%    ●  wys.  górnej
kraw.  elew.  –max  12,9m●  geometria
dachu:dach płaski

141. RAA.6730.137.2015.KR-103/33           
2015.05.20                                              

nadbudowa  budynku
mieszkalno-usługowego  ;
infrastruktura  techniczna  i
komunikacyjna

Osoba fizyczna KM 50 
dz. 214/34   i 
215/34 ,199/12 
ul.Kapitańska 33

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm..
●wskaźnik p.z. –max 22%.● szer. elew.
front.-  14m ±  20%    ●  wys.  górnej
kraw.  elew.  –max  12,9m●  geometria
dachu:dach płaski

142. RAA.6730.125.2015.GZ-873/39
2015.05.21                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
lokalu  usługowego  na  gabinet
lekarski,  w  poziomie  parteru
budynku  mieszkalno-
usługowego

Osoba fizyczna KM 76
dz. 96 
ul. Wrocławska 39

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

143. RAA.6730.132.2015.WGN-872/61       
2015.05.21                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  z  usługą  w
parterze  (np.  sklep,  biuro,
gastronomia)  przy  granicy  z
działką  nr  373/45  przy  ul.
Wielkopolskiej  59  wraz  z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM  79 
dz. 375/45 i 374/45,
585/45 
ul.Wielkopolska 61

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. bud. przy ul. Wielkopolskiej 63 tj.
od gr. z dz. dr. ok. 5,5m na maks. 55%
szer. elew. front..Pozostała część cofn. o
min 1,5m ●wskaźnik p.z. –max 36%.●
szer. elew. front.- 10m ± 20%    ● wys.
górnej kraw. elew.   – max 10,0 m , ●
geometria dachu: dach płaski

144. RAA.6730.273.2014.ASS- budowa  budynku Osoba fizyczna KM 1 zawieszenie      
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590/dz237/206
2015.05.25                                              

jednorodzinnego  wraz  z
infrastrukturą : parter i poddasze,
podpiwniczony,  dach  stromy,
dwuspadowy, garaż w piwnicy. 

dz. 237/206 i 
238/206   
ul.Marszewska

Decyzja 
odmowna

145. RAA.6730.72.2015.MP-733/1C
2015.05.26                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
w zab. szeregowej o 1 kondygn.
POM.  rekreacyjne  ,  o  pow.
zabudowy ok.  48,34m2,  bezpoś-
rednio przy gr. z dz. nr 199

Osoba fizyczna KM 44 
dz. 446/120 
ul. Petyhorska 1C

Decyzja 
odmowna

146. RAA.6730.98.2015.GZ-880/89
2015.05.26                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy
oraz  budowa   budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem  podziemnym  oraz
infrastrukturą techniczną,

Gmina Miasta Gdyni KM 95 
dz. 278/2 i 174/2 
ul.Olgierda 89

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  istn.  przy  ul.  Olgierda  87,  93-95
(6,0m  od  linii  rozgrab.  ul.Olgierda)
●wskaźnik p.z. –max 29%.● szer. elew.
front.- 7,2-10,8m  ● wys.  górnej kraw.
elew. do okapu– max 10m;● geometria
dachu: dach  płaski

147. RAA.6730.135.2015.MP-907/73
2015.05.26                                              

rozbiórka istniejących obiektów i
budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  z  1
kondygnacyjnym  garażem
usytuowanym bezpośrednio przy
granicy  z  dz.  nr:  326/232,
327/232 oraz ok.  1,5m-2,0m od
granicy z dz. nr 329/232 wraz z
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 77 
dz. 330/232 i 
431/232 
ul.Piotrkowska 73

● linia zabudowy – obow. wyzn. przez
zab.przy ul.  Piotrkowska  75 i  popr.  w
odl.  6,0m,  na  wys.punktu  A  od  gr.  z
pasem drog.  oraz  prostop.  do  gr.  ozn.
AC , dop.się  cofnięcie  fragmentu  bud.
mieszk.  od obow.  linii  zab.  na odl. do
2,0m  na  szer.  elewacji  do  50%,
●wskaźnik p.z. –max 39%.● szer. elew.
front.- 10m ± 20%   ● wys. górnej kraw.
elew.   – max 9,5 m ,bud. garaż.-max
4,5m ● geometria dachu: dach płaski

148. RAA.6730.161.2015.GZ-55/20
2015.05.26                                              

budowa  zjazdu  na  drogę
wewnętrzną w celu zapewnienia
obsługi  komunikacyjnej  z drogą
publiczną  (ul.Morską)
adaptowanego  na  funkcję
biurową  budynku  przy
ul.Morskiej  20  wraz  z
konstrukcjami oporowymi

Osoba fizyczna KM 51 
dz.287/10 
ul.Morska

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

149. RAA.6730.86.2015.WGN-604/86         
2015.05.27                                              

budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  i
gospodarczego  wraz  z
infrastrukturą  techniczną  (w
celach  legalizacyjnych
istniejących budynków)

Osoba fizyczna KM 21 
dz.110/8 
ul.Skarbka 86

●  linia  zabudowy  –  obow.  dla  bud.
mieszk.jako przedł. linii zab. bud. przy
ul. Skarbka 78A tj w odl. ok. 4,5m od
gr. z dz. dr. ul. Skarbka ●wskaźnik p.z.
–max  27%.●  szer.  elew.  front.-  6,8-
10,2m  ● wys.  górnej  kraw.  elew.  do
okapu–  max  4m;dla  bud.  gosp.  max
2,5m ● geometria dachu: dach  stromy
kąt nachyl. 150-300, kalen.równol., bud.
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gosp. –dach stromy jak bud. mieszk. lub
płaski

150. RAA.6730.155.2015.WGN-981/49  
2015.05.27                                              

przekształceniu  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
na  wielorodzinny  o  trzech
lokalach mieszkalnych

Osoba fizyczna KM 2 WK 
dz.461/371 
ul.Żniwna 49

Decyzja 
odmowna

151. RAA.6730.156.2015.WGN-981/49A  
2015.05.27                                              

przekształceniu  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
na  wielorodzinny  o  trzech
lokalach mieszkalnych

Osoba fizyczna KM 2 WK 
dz.460/371 
ul.Żniwna 49 A

Decyzja 
odmowna

152. RAA.6730.166.2015.GZ-505/9
2015.05.27                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
części  budynku  magazynowego
na funkcję biurową

Osoba fizyczna KM 17 dz. 498/3, 
525/2, 501/2 i 499/3
ul.Przemysłowa 9,   

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

153. RAA.6730.112.2015.KR-55/314
2015.05.29                                              

Urządzenia  reklamowe  (pylony
reklamowe o wys.6 6m iszer. 2m
oraz maszty flagowe o wys.8m)

Plichta sp. jawna Wejherowo KM 1 
dz.140/11 
ul.Morska 314

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

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
154. RAA.6730.162.2015.GZ-410/25           

2015.06.02                                              
rozbiórka  istniejącej  zabudowy
oraz   budowa   budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
usytuowanego bezpośrednio przy
granicy  z  działką  nr  97  przy
ul.Słonecznej  23,  infrastruktura
techniczna 

Osoba fizyczna KM 66
dz. 96 i 95
ul.Słoneczna 25

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  istn.  na  dz.,dop.  wycofa.  części
elew.  front.(nie  więcej  niż  50%)
●wskaźnik p.z. –max 26%.● szer. elew.
front.-  10,4m-   15,6m●  wys.  górnej
kraw.  elew.–przedł.  wys.  górnej  kraw.
elew. front. bud. przy ul. Słonecznej 23
● geometria dachu: dach stromy dwusp.
lub  wielosp.;  kąt.  nachyl.  400;  kalen.
równol.

155. RAA . 6730.120.2015.ASS-110/10       
2015.06.08                                              

budynek jednorodzinny  wraz  z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 49
dz. 393/115 i 
934/113
ul.Wąsowicza 10

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.●wskaźnik  p.z.  –max  27%.●  szer.
elew.  front.-  max  10m●  wys.  górnej
kraw.  elew.–  max  9,5m  ●  geometria
dachu: dach płaski

156. RAA.6730.159.2015.WGN-686/23      
2015.06.08                                              

rozbudowa restauracji KFS o ok.
5-6m2

Am Rest Sp. z o.o. KM 12
dz.350/11  
ul.Kcyńska 23

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie
ust.●wskaźnik p.z. –5-6m2.● szer. elew.
front.-  bez  zmm  ●  wys.  górnej  kraw.
elew.–  istn.●  geometria  dachu:  dach
płaski

157. RAA . 6730.119.2015.ASS-110/10       budynek  jednorodzinny Osoba fizyczna KM 49 ●  linia  zabudowy  –  obow.-  nie  ust.
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2015.06.10                                              (usytuowany przy granicy z  dz.
nr  394/115)   wraz  z
infrastrukturą techniczną

dz. 393/115 i 
934/113
ul.Wąsowicza 10

●wskaźnik p.z. –max 27%.● szer. elew.
front.-  9m± 20% ● wys.  górnej  kraw.
elew.–  max  9,5m  ●  geometria  dachu:
dach płaski

158. RAA.6730.179.2015.KR- 502/30          
2015.06.11                                              

zmiana sposobu użytkowania  terenu
na  punkt  skupu  złomu   i
gospodarowania  odpadami:  montaż
separatora  substancji
ropopochodnych,  osadnika  piasku,
szczelnego  zbiornika  balastowego
o  poj.  27  m3  na  wody  odciekowe;
budowa  przyłącza  kanalizacji
sanitarnej  i  deszczowej;  budowa
dwóch  kontenerów  socjalno-
biurowych   o  pow.  15  m2   każdy,
wiaty  o  pow.  30  m2  przeznaczonej
do  magazynowania  metali
kolorowych;  usytuowanie  dwóch
kontenerów  otwartych
przeznaczonych  do  magazynowania
odpadów;  instalacja  wagi
najazdowej;  rozbiórka  istniejących
płyt  betonowych,  przygotowanie
podłoża  i  wyłożenie
nieprzepuszczalną  folią,  budowa
szczelnego podłoża z odwodnieniem
liniowym

Polcopper Sp. z o.o., Przysie-
ka Polska, Śmigiel,

KM 17
dz. 61/32 ,70/16 i 
10,66/32
ul.Pucka 30

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

159. RAA.6730.130.2015.KR- 610/13          
2015.06.15                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny   (legalizacja)  ;
jednokondygnacyjny  budynek
gospodarczy  o  wys.  2,56  m;
budowa zjazdu z ul. Jałowcowej;
przestawienie słupa energet.

Osoba fizyczna KM 11 
dz. 666/39,665/39 i 
382/37, 381/37, 
669/40 i 118/37  
ul. Jałowcowa 13

linia  zabudowy  –  obow.  8,5m  od  ul.
●wskaźnik p.z. –max 39%.● szer. elew.
front.-  od  7,36m  do  11,04m  ●  wys.
górnej kraw. elew.- max 7m● geometria
dachu:  dach  stromy,  dwuspadowy  kąt.
nachyl. 200

160. RAA.6730.133.2015.WGN-903/35       
2015.06.17                                              

rozbiórka istniejącego budynku i
budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
niezbędną infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 78 
dz. 33 i 245/32,3,31
ul. Radomska 35

● linia zabudowy – obow. 5 m od gr.z 
dz.dr ●wskaźnik p.z. –max 23%.● szer. 
elew. front.- 18m ± 20%   ● wys. górnej
kraw.  elew.do gzymsu– max 6m ● 
geometria dachu: dach płaski

161. RAA.6730.60.2015.WGN-422/7   
2015.06.18                                              

rozbiórka istniejącej zabudowy i
budowa  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  na  granicy  z
działką nr 544/268 KM 67 wraz
z niezbędną infrastrukturą

Prestige Wnętrz Bartłomiej 
Waszczuk, Gdańsk

KM 67 
dz.632/270 i 27 
ul.Łakowa 7

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Granicznej 25 ok.45m
od gr.z dz.dr ●wskaźnik p.z. –max 
30%.● szer. elew. front.- 9m ± 20%   ● 
wys. górnej kraw.  elew.do okapu– 
przedł. linii okapu bud. przy ul. Gra-
nicznej 25 tj. ok. 7m  i do  kalenicy 
ok.11,5m● geometria dachu: dach 
stromy , kąt.nachyl. w naw. do bud. 
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przy ul. Granicznej 25 ok.300, 
kalen.równol.

162. RAA.6730.181.2015.ES-790/1A
2015.06.18                                              

budynek  jednorodzinny  (jako
dobudowa  do  budynku
istniejącego)  w odległości  1,5m
od granicy z działką nr 313 KM
125 oraz infrastruktury  

Osoba fizyczna KM 125
dz. 305, 308, 311, 
239/1 i 298, 304, 
307, 246/1, 238/1  
ul. Algierska 1A  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul. Algierskiej 1A.Dop. się 
uskok w elew. front. na gł. do  1,5m w 
30% ●szer.elew. front. ●wskaźnik p.z. –
max 41%.● szer. elew. front.- 12m ± 
20%    ● wys. górnej kraw. elew.- max 
9,5m ● geometria dachu: dach płaski.

 

163. RAA.6730.350.2014.WGN-
897/dz.253/73                                         
2015.06.19                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny wraz z niezbędną
infrastrukturą

Gmina Miasta Gdyni KM 78 
dz. 253/73,319/73 i 
399/73 i 212/73
ul. 
Płocka/Gedymina

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie
ust.●wskaźnik  p.z.  –max  25%.●  szer.
elew. front.- max 31m    ● wys. górnej
kraw.  elew.- max  11m  ●  geometria
dachu: dach płaski.

164. RAA.6730.83.2015.JWK-603/47-49
2015.06.23                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny z garażem wraz z
infrastrukturą  techniczną  i
obsługą komunikacyjną

Osoba fizyczna KM 21 
dz. 724/4, 725/4 i 
222/4
ul. Demptowska 47-
49

● linia zabudowy – obow. linia równol.
do  ul.  Demptowskiej  jako  kont.  linii
zab. bud. na dz. sąsiednich  ●szer.elew.
front. ●wskaźnik p.z. –max 21%.● szer.
elew.  front.-  12,3m ± 20%    ●  wys.
górnej  kraw.  elew.- max  10,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

165. RAA.6730.109.2015.KR- 504/dz.311/1
2015.06.23                                              

budynek  biurowo-magazynowy,
infrastruktura  techniczna  i
komunikacyjna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe Kamix Sp. zo.o. 
Sp. k,  

KM 14 
dz. 311/1 i 623/5, 
582/2, 646/4, 647/2,
648/4, 680/2, 316/3 
oraz 585/1
ul. Hutnicza, 
Piaskowa

●linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.●
wskaźnik p.z. –max 40%.● szer.  elew.
front.-  max  24m ●  wys.  górnej  kraw.
elew.-do  10,5m  ●  geometria  dachu:
dach płaski

166. RAA. 6730.115.2015.JWK-310/8
2015.06.23                                              

rozbudowa  budynku
jednorodzinnego:  dobudowa
tarasu  w  poziomie  parteru,
przebudowa  schodów
wejściowych i wjazdu na działkę

Osoba fizyczna KM 61 
dz.124 i 134 
ul.Senatorska 8

●linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.  ●
wskaźnik p.z. –max 30 %.● szer. elew.
front.-  bez  zm. ●  wys.  górnej  kraw.
elew.-bez zm. ● geometria dachu: dach
bez zm.

167. RAA.6730.145.2015.ES-567/44
2015.06.23                                              

rozbiórka zabudowy istniejącej i
budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
infrastrukturą  

INWESTOR” Biuro Obrotu 
Nieruchomościami  Gdynia

KM 24
dz. 341/60 i 177/59
ul.Św.Mikołaja 44

●linia zabudowy – obow. 4,0m od 
naroż. A i 7,0m od naroż. E gr. dz. ozn. 
A-E ● wskaźnik p.z. –max 36%.● szer. 
elew. front.- 12m± 20%    ● wys. górnej
kraw. elew.-max 6,8m ● geometria 
dachu: dach płaski

168. RAA.6730.146.2015.ES-567/44            
2015.06.23                                              

rozbiórka zabudowy istniejącej i
budowy  warsztatu  wymiany
opon

INWESTOR”  Biuro  Obrotu
Nieruchomościami , Gdynia

KM 24
dz. 341/60 
ul.Św.Mikołaja 44

decyzja 
odmowna
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169. RAA.6730.168.2015.MP-683/21A
2015.06.23                                              

budowa garażu 1,5m od granic z
działkami nr 255/11, 252/11 KM
12  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 12 
dz.159/11 i 161/11 
ul.Masztowa 21a

linia  zabudowy  –  obow.  nie  ust.●
wskaźnik p.z. –max 31%.● szer.  elew.
front.- 4,1m± 20%   ● wys. górnej kraw.
elew.do  okapu max 3,5m ● geometria
dachu:  dach  stromy  dwuspadowy  ,
kalen. prostop., kąt. nachyl.300

170. RAA.6730.211.2015.WGN-1025/1  
2015.06.25                                              

przebudowa i budowa drogi do-
jazdowej do budynku z miejsca-
mi postojowymi i budowa chod-
ników  wraz  z  odwodnieniem;
budowa oświetlenia; przebudowa
kolidującej infrastruktury

Gmina Miasta Gdyni KM 22 
dz.470/28, 635/28, 
712/28, 791/28, 
812/28, 1060/28 
ul. Chylońska(rejon 
Zamenhofa 1, Św. 
Mikołaja 4)  

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

171. RAA.6730.46.2015.WGN-
693/dz.277/221
2015.06.29                                              

rozbiórka  istniejącego  budynku
usługowego  (Habibii  Kebab)  i
budowa  nowego  tymczasowego
pawilonu  usługowego
(handlowego)  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 26,28 WK
dz.227/221,50/1 
ul.Nowowiczlińska

●  linia  zabudowy  –  obow.  8,0m  od
kraw.  jezdni  ul.  Nowowiczlińskiej  i
poprow.  równol.  do  ciągu  pawilonów
po str.  zach.  plan.  Inwestycji;  dop.  się
zmniej.  ww.  odl.  do  linii  zab.  ciągu
pawilonów po str.zach. (tj.  do ok. 6m)
od  kraw.  jezdni,  za  zgodą  zarządcy
drogi ●szer.elew. front. ●wskaźnik p.z.
–max 47m2.● szer.  elew.  front.-  6m ±
20%    ● wys. górnej kraw. elew.- max
2,5m,  kalenicy  max.  4m  ●  geometria
dachu:  dach   stromy  130-200,  kalen.
prostop.

172. RAA.6730.165.2015.ES-906/17
2015.06.29                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
części  pomieszczeń
gospodarczych w lokalu nr 
   3 na pomieszczenia mieszkalne

Osoba fizyczna KM 77
dz. 519/221 
ul. Częstochowska 
17

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

173. RAA.6730.183.2015.WGN-55/dz.666  
2015.06.29                                              

budowa  trwale  związanego  z
gruntem nośnika reklamowego o
wysokości  do 8m i powierzchni
tablicy reklamowej ok. 18m2

Inżynier Agencja Budowlana 
Artur Pawłowski, Gdynia

KM 9 
dz. 666 
ul. Morska 375 A-J

●  linia  zabudowy  –  obow.  16m  od
krawędzi  jezdni  ●wskaźnik  p.z.  –nie
ust.● szer. elew. front.- nie ust.    ● wys.
górnej  kraw.  elew.–  max  8m   ●
geometria dachu: nie dot.

174. RAA.6730.195.2015.MP-1025/2-14  
2015.06.29                                              

budowa  dróg  dojazdowych,
miejsc postojowych, chodników,
placów,  ścieżki  rowerowej,
odwodnienia  z  nawierzchni
utwardzonych,  oświetlenia;
przebudowa  dróg  dojazdowych,
miejsc  postojowych,  schodów
terenowych  oraz  kolidującej
infrastruktury;

Gmina Miasta Gdyni KM 22 
dz.747/27, 748/27, 
773/27, 749/27, 
779/27, 872/27, 
874/27, 966/27, 
996/27, 997/27 
KM 25 dz.588/7, 
772/7, 593/7, 
774/27, 773/7, 
788/7, 818/7, 971/7,

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia
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972/7 , 946/7
KM 22 części 
dz.967/27 
ul. Ludwika 
Zamenhofa 2 - 14

175. RAA.6730.212.2015.WGN-1025/7       
2015.06.30                                              

przebudowa  i  budowa  dróg  do-
jazdowych do budynków z miej-
scami  postojowymi  i  chodnika-
mi;  budowa  odwodnieni   na-
wierzchni utwardzonych ; budo-
wa oświetlenia;  przebudowa ko-
lidującej infrastruktury 

Gmina Miasta Gdyni KM 22 dz.606/27, 
607/25, 638/28, 
640/27, 642/28, 
643/25, 644/25, 
646/25, 878/27, 
879/27 ul.Opata 
Hackiego i 
Zamenhofa (rejon 
Zamenhofa 7)

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

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
176. RAA.6730.152.2015.ES-701/232A

2015.07.02                                              
budynek  mieszkalny
jednorodzinny  wraz  z
infrastrukturą   (w  tym
tymczasowy  bezodpływowy
zbiornik na ścieki)

Osoba fizyczna KM 33 
dz.350/24 i 26
ul.Płk.Dąbka 232A

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie  ust.;
nieprzekr.  min.12  m●wskaźnik  p.z.  –
max 13%.● szer.  elew.  front.-  11,0m±
20%   ●  wys.  górnej  kraw.  elew.  do
okapu–  max  4m  ●  geometria  dachu:
dach stromy dwuspad.,  kąt  nachyl.400-
450 , kalen. prostop.

177. RAA.6730.171.2015.ES-1093/2A 
2015.07.02                                              

budowa  3-stanowiskowej
samoobsługowej  myjni
samochodowej wraz z  
 infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna KM 67
dz. 833
ul.II MPS 2A

●  linia  zabudowy  –  obow. nie  ust.
●wskaźnik p.z. –max 19%.● szer. elew.
front.-  nie  ust.●  wys.  górnej  kraw.
elew.–  max  5m  ●  geometria  dachu:
dach płaski/łukowy

178. RAA.6730.150.2015.MP – 907/23
2015.07.06                                              

rozbiórka istniejących obiektów i
budowa  budynku  miesz-
kalno-biurowego,  bezpośrednio
przy granicy z dz. nr 187 na sze-
rokości ściany szczytowej istnie-
jącego budynku nr 25, z garażem
podziemnym  i  niezbędną  infra-
strukturą

LenapBiuro  Realizacji  Inwe-
stycji  Jacek  Puchniarz,
Gdańsk

Km 77 
dz.681/653 i 189 
ul.Piotrkowska 23

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
istn.  zab.  przy  ul.  Piotrkowskiej  25  i
poprowadz.  równol.  do gr.dz.  z pasem
drog.  ww.  ulicy;  tylna  nieprzekr.  linia
zab.,  na  przedł.tylnej  ściany bud.nr 21
●wskaźnik p.z. –max 31%.● szer. elew.
front.- 9,9m± 20%   ● wys. górnej kraw.
elew.  –  max  przedł.  kraw.  attyki
budynku  przy ul.  Piotrkowskiej  25  ●
geometria dachu: dach płaski
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179. RAA.6730.194.2015.MP-565/23-31, 
1025/9-13A,B
2015.07.06                                              

budowa  dróg  dojazdowych  do
budynków,  chodników,  placów,
miejsc  postojowych,  odwodnie-
nia, oświetlenia ;przebudowa ko-
lidującej infrastruktury

Gmina Miasta Gdyni KM 22 
dz.
604/27, 608/25, 
644/25, 645/25 
KM 25 
dz. 569/7, 570/7, 
571/7, 572/7, 575/7,
576/7, 579/7, 784/7,
785/7, 820/7, 821/7,
836/7, 837/7, 854/7,
855/7 , 991/8 
 ul. Opata Hackiego
23-31 i Zamenhofa 
9-13A,B

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

180. RAA.6730.45.2015.ASS-504/25
2015.07.07                                              

rozbudowa  budynku
produkcyjno-magazynowego  o
halę  magazynową  ,  rozbiórka
budynku istn. 

M&MR  trading  polska  sp.
o.o. Gdynia 

KM 17 
dz.510/1,509/1,506/
40,565/40,571/40 
ul.Hutnicza 25

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

181. RAA.6730.176.2015.ASS-1/48 
2015.07.07                                              

budowa  zbiornikowej  instalacji
gazu propan wraz ze zbiornikiem
podziemnym V=6700 l

„Stal Complex”  Czesław To-
ruńczak, Gdynia 

KM 126 
dz.67/2  
ul Śmidowicza 48

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

182. RAA.6730.144. 2015.ES-90/5
2015.07.09                                              

dobudowa  dźwigu  dla  osób
niepełnosprawnych  oraz  zmiana
sposobu  użytk.  pomieszczeń
piwnicy  na  pomieszczenie
użytkowe (usługa)  

Osoba fizyczna KM 60 
dz.533 
ul.Reja 5

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

183. RAA 6730.199.2015.ES-307/3
2015.07.09                                              

nadbudowa  budynku
jednorodzinnego      

Osoba fizyczna KM 63 
dz.52 
ul.Hetmańska 3

●  linia  zabudowy  –  obow.-  istn.●
wskaźnik p.z. –istn.● szer. elew. front.-
istn.   ● wys. górnej kraw. elew.– max
10,5m ● geometria dachu: dach płaski

184. RAA.6730.207.2015.MP-
600/dz.819/31
2015.07.09                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  z  garażem  i
niezbędną infrastrukturą;

Gmina Miasta Gdyni KM 18
dz. 819/31,2236/31 
i 2235/31, 2190/52, 
2231/31
ul.Chylońska

● linia  zabudowy – obow.-  utworzona
przez  ścianę  szczytową  bud.  przy  ul.
Chylońskiej 96 i poprowadz. równol. do
gr. dz. ozn. jako BGF ●wskaźnik p.z. –
max  28%.●  szer.  elew.  front.-  11m±
20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max
10m ● geometria dachu: dach płaski

185. RAA.6730.153.2015.ES-412/5
2015.07.14                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  wraz  z
infrastrukturą

Gmina Miasta Gdyni KM 66
dz. 447/224, 
449/225 i 294/224
ul. Hodowlana 5

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  istn.  ●wskaźnik p.z.  –max 26%.●
szer. elew. front.- max 9m ± 20%     ●
wys.  górnej  kraw.  elew.- max 7,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

186. RAA.6730.163.2015.KR- 884/16  
2015.07.14                                              

wyburzenie  garażu,  budowa
jednorodzinnego  budynku

Osoba fizyczna KM 95
dz.563/2 i 175/2

●  linia  zabudowy  –  obow.  7  m  od
krawędzi  jezdni  ul.  Witolda,  jako
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mieszkalnego,  w  zabudowie
zwartej  z  budynkiem
istniejącym; infrastruktura
techniczna  i  komunikacyjna,
przebudowa  zjazdu  z  drogi
publicznej

ul.Witolda 16 przedł. linii zab. bud. przy ul. Witolda
16●wskaźnik  p.z.  –max  30%.●  szer.
elew. front.- max 9m ± 20%     ● wys.
górnej  kraw.  elew.- max  7,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

187. RAA.6730.215.2015.MP-714/16
2015.07.14                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o
wiatrołap (legalizacja)

Osoba fizyczna KM 45 
dz. 250/216
ul. Zielona 16

●  linia  zabudowy  –  obow.  istn.
●szer.elew. front. ●wskaźnik p.z. –max
34%.● szer.  elew.  front.-  7,5m ± 20%
● wys. górnej kraw. elew.- max 10m ●
geometria dachu: dach płaski

188. RAA.6730.140.2015.KR-820/30     
2015.07.15                                              

budowa   pawilonu  handlowo
usługowego  o  pow.  sprzedaży
nie  większej  niż  1300  m2,  o
wysokości nie więcej niż 9m,  z
dachem  płaskim,  wraz   z
infrastrukturą  techniczną  i
obsługą komunikacyjną

Osoba fizyczna KM 59 
dz. 734/252, 
733/252, 735/252, 
736/252,  538/248, 
540/249, 885/252 , 
884/252 
Al. Zwycięstwa 30

decyzja 
odmowna

189. RAA.6730.193.2015.MP-
1025/dz.965/27 
2015.07.15                                              

budowa  chodników,  miejsc
postoj., pochylni, odwodnienia z
nawierzchni  utwardzonych,
oświetlenia;  przeb.  Istn.  drogi
dojazdowej,  schodów  teren.,
kolidującej infrastruktury;

Gmina Miasta Gdyni KM 22 
dz. 965/27 , 
966/27,967/27 
KM25 944/7, 972/7 
ul.Morska, 
Zamenhofa

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

 

190. RAA.6730.222.2015.ES-681/10            
2015.07.15                                              

budowa  podziemnego  zbiornika
na gaz ziemny o poj. 6700l 

3W INVESTMENT Sp. z 
o.o. Warszawa 

KM 16
dz. 216/29 
ul. Północna 10  

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

191. RAA.6730.10.2015.WGN-826/25         
2015.07.16                                              

rozbudowa,  nadbudowa  i
przebudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
na  dwa  segmenty  bliźniacze
każdy po dwa mieszkania wraz z
częścią usługową w parterze

Osoba fizyczna KM 80 
dz.704
ul.Kasztanowa 25

decyzja 
odmowna

192. RAA.6730.227.2015.WGN-1095/26     
2015.07.16                                              

budowa miejsc  postojowych dla
samochodów osobowych wraz z
odprowadzeniem  wód
opadowych oraz budową wjazdu
z ulicy na parking

Robotnicza  Spółdzielnia
Mieszkaniowa  im.  Komuny
Paryskiej, Gdynia

KM 17 PG
dz. 1033 i 973/40
ul. Sucharskiego 26

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

193. RAA . 6730.164.2015.ASS-1026/20     
2015.07.20                                              

budowa  budynku
jednorodzinnego   wraz  z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 2 WK
dz. 219/56 i 237/56
ul. Grenadierów 20

● linia zabudowy – obow. 7,0m od linii
rozgr.  ul. ●wskaźnik  p.z.  –max 21%●
szer. elew. front.- 12m ± 20%    ● wys.
górnej  kraw.  elew.  do  okapu–  max
8,2m, do kalen. max 12m  ● geometria
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dachu: dach stromy dwu lub wielospad.,
kąt nachyl. 330-400, kalen. prostop.

194. RAA.6730.160.2015.GZ-1113/22         
2015.07.20                                              

budowa  myjni  samochodowej  z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM 12 WI 
dz.438 i 435 
ul. 
Gierdziejewskiego 
22

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
istn. zab. przy ul.Dulina 1, w odl.5,0m
od  linii  rozgrab.  ul.Dulina  ●wskaźnik
p.z. –max 24%● szer. elew. front.- 11m
± 20%    ● wys. górnej kraw. elew. do
okapu–  max  4m,  ●  geometria  dachu:
dach  stromy  dwu  lub  wielospad.,  kąt
nachyl. 300, kalen. prostop. lub równol.

195. RAA.6730.198.2015.GZ-1037/11
2015.07.20                                              

zmiana sposobu użytkowania ga-
raży  w  budynku  mieszkalnym
na funkcję usługową (zakład fry-
zjerski)  oraz  ich  rozbudowa
wzdłuż północnej granicy działki

Osoba fizyczna KM 19 WI 
dz.31 
ul.Apisa 11

● linia zabudowy – obow.  min.6m od
kraw.  jezdni  ●wskaźnik  p.z.  –max
41%● szer. elew.  front.-  bez zm.    ●
wys.  górnej  kraw.  elew.  przedł.  wys.
górnej  krawędzi  elewacji  front.  bud.
istn., ● geometria dachu: dach płaski

196. RAA.6730.189.2015.ASS-900/2  
2015.07.21                                              

budynek  wielorodzinny  (powy-
żej 4 mieszkań) z halą garażową,
3 kondygnacyjny z dachem pła-
skim z infrastrukturą techniczną

SPEKTIM Sp. z o.o, Gdynia KM 77 
dz.59 i 429/4,63 
ul.Siedlecka 2

● linia zabudowy – obow.  5,0m od gr.
dz.z ul.Siedlecką i nieprzekr. 5,0 m od
granicy działki z ul.Olkuską ●wskaźnik
p.z. –max 30%● szer. elew. front.-max
16m  ●  wys.  górnej  kraw.  elew.  do
okapu– max 10,5m, ● geometria dachu:
dach płaski

197. RAA.6730.208.2015.GZ-512/17
2015.07.21                                              

budowa  zjazdu  z  działki  nr
759/57 przy ul.Dantyszka 17 na
działki  drogowe  nr:212/60  i
217/60 (pas drogowy ul.Dantysz-
ka),   

Osoba fizyczna KM 25 
dz. 212/57 i 217/57 
ul.Dantyszka 17

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

198. RAA. 6730.224.2015.ASS-899/dz.54 
2015.07.22                                              

rozbiórka istniejącego budynku  i
budowa  budynku
wielorodzinnego z infrastrukturą
techniczną

SPEKTIM Sp. z o.o, Gdynia KM  77
dz.54 i 429/4,44 
ul.Łowicka 96

● linia zabudowy – obow.  5,0m od gr.
dz. z ul.Łowicką i nieprzekr. 5,0 m od
granicy działki z ul.Olkuską ●wskaźnik
p.z. –max 30%● szer. elew. front.-max
16m  ●  wys.  górnej  kraw.  elew.  do
okapu– max 10,5m, ● geometria dachu:
dach płaski

199. RAA.6730.158.2015.JWK-705/6
2015.07.23                                              

rozbudowa  bryły  budynku
jednorodzinnego  w  kierunku
północnym;

Osoba fizyczna KM 9
dz.174/48 
ul.Lniana

●  linia  zabudowy  –  obow.  bez  zm.
●wskaźnik p.z. –max 26%● szer. elew.
front.-bez zm ● wys. górnej kraw. elew.
do okapu– bez zm ● geometria dachu:
bez zm

200. RAA.6730.202.2015.ASS-296/dz.18/2 
2015.07.27                                              

budowa 2 zadaszonych zasobni 
magazynowych, przeznaczonych
do magazynowania 

Towarzystwo Inwestycyjne 
Construction Sp. z o.o, 
Gdańsk, 

KM 132 dz.18/2  
KM 119,dz. 109/1 
KM 120 dz. 19/1, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia
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żelazokrzemu i skalenia wraz z 
infrastrukturą techniczną

KM 131 dz.18/1 
Port Morski 
ul Chrzanowskiego

201. RAA.6730.157.2015.MP-906/27A
2015.07.28                                              

nadbudowa części niższej 
budynku mieszkalnego w celu 
powiększenia lokali 
mieszkalnych na pierwszym i 
drugim piętrze, w odległości ok. 
1,50m od granicy z dz. nr 229 
KM 77 wraz z niezbędną 
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 77 
dz.228 i 19 
ul.Częstochowska 
27A

●  linia  zabudowy  –  obow.
istn.●wskaźnik  p.z.  –istn.●  szer.  elew.
front.- istn.    ● wys. górnej kraw. elew.
do  okapu–  przedłużenie  krawędzi
gzymsu  budynku  ul.  Częstochowska
27A ● geometria dachu: dach płaski

202. RAA.6730.185.2015.GZ-312/34 
2015.07.28                                              

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej z 
budynkiem przy ul.Redłowskiej 
36

Osoba fizyczna KM 70 
dz.65/15
ul.Redłowska 34

decyzja 
odmowna

203. RAA .6730.204.2015.ASS-787/34  
2015.07.29                                              

rozbudowa budynku 
mieszkalnego w poziomie 
parteru

Osoba fizyczna KM 125 
dz.108 ul.Arabska 
34

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

204. RAA.6730.141.2015.JWK-
408dz.772/723
2015.07.30                                              

budowla  –  budowa  drogi  osie-
dlowej,  przebudowa  kanalizacji
deszczowej,  sieci  elektroenerge-
tycznych nn, budowa oświetlenia

SM Bałtyk KM 66
dz. 772/723, 
724,806/723, 
807/723,413/17
ul.Chwarznieńska 
27-34C

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

205. RAA.6730.192.2015.GZ-885/20
2015.07.30                                              

rozbiórka   istniejącej  zabudowy
oraz budowa  budynku mieszkal-
nego  jednorodzinnego  z   infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 78 
dz.310/73,309/73 i 
331/73 
ul.Gedymina 20-
20A

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.  istn.na  dz.  sąsiednich,  przy
ul.Gedymina  24-24A,  w  odległości
5,0m  od  linii  rozgran  ul.Gedymina
●wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew.
front.-  11,2m -16,8m    ● wys.  górnej
kraw.  elew.  do  okapu– max 11,0m,  ●
geometria dachu: dach płaski

206. RAA.6730.218.2015.JWK-
560oświetlenie
2015.07.30                                              

linia elektroenergetyczna wraz z
slupami oświetleniowymi

Gmina Miasta Gdyni KM 18 
dz. 2402/124, 
2483/124, 2484/124
ul.Gniewska

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

miesiąc: sierpień
l.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, Uwagi
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(rrrr mm dd) nieruchomości 
(KM, nr dz. ew.)

stwierdzenie
nieważności lub
zmiana decyzji

1 2 3 4 5 6 7 8
207. RAA.6730.229.2015.MP-13/dz.58

2015.08.03
rozbiórka  części  istn.  budynku
oraz  jego  rozbudowa,
nadbudowa,  zmiana  sposobu
użytk.  z  budynku  magazyn.  na
budynek handlowo-magazynowy
(materiały  wykończenia  wnętrz/
budowlane)  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą;

Michał Ciskowski „ACEL” 
Sp. z o.o. 

KM 112 
dz.58,63 
ul.Wisniewskiego

●  linia  zabudowy  –  obow.-  istn.
●wskaźnik p.z. –max 49%.● szer. elew.
front.- max 91m   ● wys. górnej kraw.
elew. – max 10m  ● geometria dachu:
dach płaski

208. RAA.6730.213.2015.WGN-828/55B 
2015.08.04                                              

zabudowa tarasu na 1 piętrze w
celu  powiększenia  powierzchni
mieszkalnej  

Osoba fizyczna KM 81 
dz. 709/312 
ul.Akacjowa 58B

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie  ust.;
●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.  elew.
front.-  bez zm.    ● wys.  górnej  kraw.
elew. przedłużenie wysokości  budynku
nr  55B,  55A,  55.  ●  geometria  dachu:
dach płaski

209. RAA 6730.236.2015.ES-104/23
2015.08.05                                              

zabudowa  tarasu  w  poziomie  I
piętra  budynku jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 51
dz.228/66
ul.Kołłątaja 23

●  linia  zabudowy  –obow.-nie  ust.;
●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.  elew.
front.-  bez  zm.  ●  wys.  górnej  kraw.
elew.– bez zm. ● geometria dachu: dach
płaski

210. RAA.6730.178.2015.MP-289/dz.4/1
2015.08.06                                              

namiot halowy o wym. 100x50m
z  przezn.  na  skład.  towarów
masowych  (drobnica  zjednostk-
owana , towary masowe w big-
bagach,  śruta  sojowa  luzem
sporad.)  wraz  z  niezbędną
infrastr.

BTDG Bałtycki Terminal 
Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.

KM 115 
dz.4/1 
ul.Rumuńska 

● linia zabudowy – obow.-wg zał.graf.;
●wskaźnik p.z. –max 51%● szer. elew.
front.- 100m± 20%      ● wys.  górnej
kraw.  elew.  max  10m  ●  geometria
dachu:  dach  stromy  dwuspadowy,  kąt
nachyl. max 20 ,kalen.równol

211. RAA.6730.186.2015.ES-431/11 
2015.08.06                                              

nadbudowa o jedną kondygnację
–do  wysokości   13,80m
budynku  zamieszkania
zbiorowego

Osoba fizyczna KM 66 
dz.185 
ul.Pionierów 11

decyzja 
odmowna

212. RAA 6730.139.2015.ES-638/5
2015.08.07                                              

rozbudowa  oraz  nadbudowa
części  budynku    mieszkalnego
jednorodzinnego    

Osoba fizyczna KM 15
dz. 416/48
ul.Zwierzyniecka 5

● linia zabudowy – obow. przedł. istn.
zabul.,dop.  wysun.  o  1,0m  poza  linię
zab.fragmentu  II  kond.  bud.  do  45%
szer.elewacji  ●wskaźnik  p.z.  –max
33%.●  szer.  elew.  front.-  istn.●  wys.
górnej kraw. elew.– do okapu – istn.,do
wykusza max 8,5m ● geometria dachu:
dach  stromy  dwusp.  ,kalen.prost.,  kąt
nachyl 400

                         

213. RAA 6730.230.2015.ES-314/29 nadbudowa  budynku Osoba fizyczna KM 61 ●  linia  zabudowy  –  obow.-  istn..
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2015.08.10                                              mieszkalnego jednorodzinnego o
0,6m  oraz  rozbudowa  w  poz.
przyziemia  (powiększenie
garażu)      

dz.228/94 
ul.Narutowicza 29

●wskaźnik p.z. –max 26%.● szer. elew.
front.- istn.   ● wys. górnej kraw. elew.
–o 0,6m ● geometria dachu: dach płaski

214. RAA.6730.232.2015.GZ-1169/65         
2015.08.11                                              

budynek  mieszkalny  jednoro-
dzinny z infrastrukturą technicz-
ną

Osoba fizyczna KM 26 WI 
dz.128 i 124 
ul.Kormorana 65

● linia zabudowy – obow.- 6m od linii
rozgr. ●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer.
elew. front.- 14,5m± 20% ● wys. górnej
kraw. elew. do okapu – max 4,5m;max
wys.kalen. 9m  ● geometria dachu: dach
stromy  dwu  lub  wielospad.,kalen.
równol.;kąt nachyl. 350-450

215. RAA.6730.266.2015.JWK-75/27 
reklama 
2015.08.11                                              

budowa nośnika  reklamowego  -
3 maszty prezentacyjne 

ZSO nr 1 w Gdyni KM 60 
dz.790/26 
ul. Legionów 27

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia.
min.  8m  od  zewnętrznej  krawędzi
jezdni;wys. obiektu - do 12,0m

216. RAA.6730.197.2015.KR- 1010/17  
2015.08.12                                              

rozbudowa  budynku  handlowo
usługowego do granicy działki nr
728/35  km.70  przy  ul.  Boh.
Starówki Warszawskiej

Osoba fizyczna KM 70 
dz.288/35 
ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej 17

● linia zabudowy – obow.  przedł. linii
zab. istn. bud. ●wskaźnik p.z. –nie ust.●
szer.  elew.  front.-max  15,5m  ●  wys.
górnej kraw. elew. max 4m ● geometria
dachu: dach płaski

217. RAA .6730.252.2015.ASS-787/32 
2015.08.12                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  w  poziomie
parteru (legalizacja)

Osoba fizyczna KM 125 
dz.108 
ul.Arabska 32

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

218. RAA.6730.264.2015.MP-883/19
2015.08.17                                              

nadbudowa  części  niższej
budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  (garażu)  o
część mieszkalną  do wysokości
istniejącego budynku

Osoba fizyczna KM 95 
dz.57/2 
ul.Grażyny 19

●  linia  zabudowy  –  obow.
istn.●wskaźnik  p.z.  –istn.●  szer.  elew.
front.-istn.  ● wys.  górnej kraw.  elew.–
istn. ● geometria dachu: dach płaski

219. RAA.6730.242.2015.KR- 640/54A  
2015.08.19                                              

mur  oporowy o wysokości  2.15
m od poziomu +33,0 m n.p.m.,
usytuowany  w  zbliżeniu  do
granic działek sąsiadujących

Osoba fizyczna KM 9 
dz.727/68 
ul.Zbozowa 54A

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

220. RAA.6730.243.2015.KR- 640/54  
2015.08.19                                              

mur  oporowy o wysokości  2.15
m od poziomu +33,0 m n.p.m., w
zbliżeniu  do  granic  działek
sąsiednich

Osoba fizyczna KM 9 
dz.726/68 
ul.Zbozowa 54

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

221. RAA.6730.253.2015.ASS-214/19
2015.08.21                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku  internatu  na   budynek
biurowy wraz z przebudową

WAM w Warszawie, Oddział 
Regionalny w Gdyni 

KM 98 
dz.178/8 
ul.M.Curie-
Skłodowakiej 19

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

222. RAA.6730.241.2015.WGN- budowa chodnika wzdłuż jezdni ZDiZ KM 17 nie analizowano funkcji i cech zabudo-
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505/chodnik  
2015.08.21                                              

ulicy  Przemysłowej;  budowa
oświetlenia ulicznego 

Gdynia dz. 413/2, 415/3, 
428/3, 417/5, 419/4,
421/5, 423/9, 10 
KM 16 dz. 147/25 
ul.Przemysłowa

wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia.

223. RAA.6730.238.2015.KR- 600/200  
2015.08.24                                              

garaż o pow. do 35 m2 Osoba fizyczna KM 13 
dz.472/1 
ul.Chylońska 200

●  linia  zabudowy  –  obow.  nie
ust.●wskaźnik  p.z.  –max  34%●  szer.
elew.  front.-istn.  ●  wys.  górnej  kraw.
elew.–  max  3m  ●  geometria  dachu:
dach płaski

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
224. RAA.6730.437.2014.JWK-83/4A

2015.09.01
budynek  mieszkalny
wielorodzinny  z  garażem
wbudowanym oraz infrastrukturą
techniczną  i  obsługą
komunikacyjną.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
SM im. Cypriana Kamila Nor-
wida,  Gdynia

KM 60 
dz.1646/386 i 
1712/3386 
ul.Norwida 4A

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.;nieprzekr.-6m  od  gr.  z  dz.drog.;
●wskaźnik p.z. -max 31%● szer. elew.
front.- 14,1m± 20%      ● wys.  górnej
kraw.  elew.  max  20m  ●  geometria
dachu: dach płaski

225. RAA.6730.438.2014.JWK-83/4A
2015.09.01

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  z  garażem
wbudowanym oraz infrastrukturą
techniczną  i  obsługą
komunikacyjną

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
SM im. Cypriana Kamila Nor-
wida,  Gdynia

KM 60 
dz. 732/363, 
1734/364, 1737/326
i 1731/363, 
1735/364, 
1738/326, 
1739/326, 
1270/366, 
1708/365, 
1736/326, 
1733/363, 1712/386
ul.Norwida

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.;nieprzekr.-6m  od  gr.  z  dz.drog.;
●wskaźnik p.z.–max 29%● szer.  elew.
front.- 13,0m± 20%      ● wys.  górnej
kraw.  elew.  max  14m  ●  geometria
dachu: dach płaski

226. RAA.6730.439.2014.JWK-83/4A
2015.09.01

rozbiórka budynku (na działce nr
1643/386),  budowa  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem  wbudowanym  oraz

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
SM im. Cypriana Kamila Nor-
wida, Gdynia, 

KM 60 
dz. 1732/363, 
1734/364, 
1737/326, 1643/386

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.;nieprzekr.-6m  od  gr.  z  dz.drog;
●wskaźnik p.z.–max 30%● szer.  elew.
front.- 13,8m± 20%      ● wys.  górnej
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infrastrukturą  techniczną  i
obsługą komunikacyjną

i 1731/363, 
1735/364, 
1737/386, 
1738/326, 
1739/326, 
1270/366, 
1708/365, 
1736/326, 
1733/363, 1712/386
ul.Norwida 4

kraw.  elew.  max  22m  ●  geometria
dachu: dach płaski

227. RAA.6730.440.2014.JWK-83/4A
2015.09.01

rozbiórka budynku (na działce nr
1645/386),  budowa  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem  wbudowanym  oraz
infrastrukturą  techniczną  i
obsługą komunikacyjną

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
SM im. Cypriana Kamila Nor-
wida, Gdynia

KM 60 
dz. 1646/386 , 
1645/386 i 
1712/3386, 
1416/361 
ul.Norwida

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.;nieprzekr.-6m  od  gr.  z  dz.drog.;
●wskaźnik p.z.–max 30%● szer.  elew.
front.- 13,9m± 20%      ● wys.  górnej
kraw.  elew.  max  20m  ●  geometria
dachu: dach płaski

228. RAA.6730.441.2014.JWK-83/4A
2015.09.01

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  z  garażem
wbudowanym oraz infrastrukturą
techniczną  i  obsługą
komunikacyjną

Spółdzielnia  Mieszkaniowa
SM im. Cypriana Kamila Nor-
wida, Gdynia

KM 60 
dz. 1647/386 , 
1645/386  i 
1420/386, 
1421/386, 
1432/395, 
1669/1576, 
1198/354, 
1320/325, 
1645/386, 
ul.Norwida

●  linia  zabudowy  –  obow.-nie
ust.;nieprzekr.-6m od gr. z dz.1645/386;
●wskaźnik  p.z.  do  dz.1647/386–max
25%● szer.  elew.  front.-  13,5m± 20%
● wys. górnej kraw. elew. max 12,8m ●
geometria dachu: dach płaski

229. RAA.6730.210.2015.KR- 520/78     
2015.09.01                                              

jednorodzinny  budynek
mieszkalny; infrastruktura
techniczna  i  komunikacyjna,
budowa  zjazdu  z  drogi
publicznej

Osoba fizyczna KM 20 
dz. 375/11 i 373/11 
ul.Kartuska 78 

● linia zabudowy – obow.- 2m od linii
rozgr.;  ●wskaźnik  p.z.  –max  25%●
szer. elew. front.- 10m± 20%      ● wys.
górnej kraw. elew. max 9m ● geometria
dachu: dach płaski

230. RAA.6730.216.2015.MP-603/85
2015.09.01

rozbiórka istniejących obiektów i
budowa  2  segmentów
mieszkalnych  jednorodzinnych
w  zabudowie  bliźniaczej  z
częścią  handlowo-usługową
(biura,  art.  kosmetyczne,
elektroniczne  itp.)  w  parterze,
każdego  z  segmentów,  z
podpiwniczeniem  i  niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 21 
dz. 561/4, 559/8, 
560/5 i 224/4 
ul.Demptowska 85

linia  zabudowy  –  obow.-  przedł.  linii
istn.zabud.  przy  ul.  Demptowskiej  87,
89, 91 i poprowadzona równol. do gr.z
pasem dr., dop. się cofn. od obow. linii
zab. na odl. do 3,0m, na szer. elewacji
front.  do  50%;  ●wskaźnik  p.z.  –max
30%● szer. elew. front.- 10,42m± 20%
● wys. górnej kraw. elew.do okapu max
5,5m ● geometria  dachu:  dach stromy
dwusp. ,kalen. równol, kąt nachyl 300

231. RAA.6730.223.2015.KR-600/98
2015.09.01                                              

budynek  mieszkalno-usługowy,
w  zabudowie  zwartej   z
budynkiem  istniejącym  przy

Osoba fizyczna KM 18 
dz. 2510/30, 
2511/30,2232/31 i 

linia  zabudowy  –  obow.-  przedł.  linii
zab.  bud.przy  ul.  Chylońskiej  96
●wskaźnik p.z. –max 40%● szer. elew.
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ul. Chylońskiej 96; infrastruktura
techniczna i komunikacyjna

2236/31, 2434/30 i 
941/32  
ul.Chylońska 96,98

front.- max 10m      ● wys. górnej kraw.
elew.do  13,5m,na  przedł.  krawędzi
gzymsu  bud.przy  ul.  Kartuskiej  96  ●
geometria dachu: dach płaski

232. RAA.6730.284.2015.JWK-600/217
2015.09.01

zmiana  sposobu  użytkowania  z
funkcji  usług  handlu  na  usługi
kulturalno-opiekuńcze  (świetlica
dla  seniorów)  oraz  usługi
administracji (biuro)

Fundacja Adaptacja M&K, 
Kordian Kulaszewicz  
Gdynia

KM 13 
dz. 804/154, 
803/154 
ul.Chylońska 217

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

233. RAA.6730.6730.190.2015.JWK-293/9-
11
2015.09.02                                              

przebudowa  nawierzchni
parkingu,  drogi  dojazdowej  i
chodników, drenażu opask., sieci
energetycznej  i  oświetleniowej,
sieci  kanal.  sanit.,  sieci  kanal.
deszczowej,  ciepłowniczej  oraz
budowa ogrodzenia i elementów
małej architektury

Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A. 

KM 117 
dz. 13/2, 28/2 ,1 
ul. Rotterdamska 9-
11

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

234. RAA.6730.231.2015.GZ-884/20-22
2015.09.02                                              

budynek  usługowy  (usługi
zdrowia)   z   infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM 95
dz. 231/2, 234/2, 
695/2 i 175/2
ul.Witolda  20-22

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab.  istn.  bud.przy  ul.Witolda  22
●wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew.
front.- 10,0-15,0m   ● wys. górnej kraw.
elew.– max 11,6m ● geometria dachu:
dach płaski

235. RAA.6730.221.2015.ES-714/24
2015.09.03                                              

budowa  2-stanowiskowego
garażu  na  granicy  z  działką  nr
253/216 KM 45 

Osoba fizyczna KM 45 
dz. 254/216
ul.Zielona 24

● linia zabudowy – obow.- przedł. istn.
linii zab.  ; ●wskaźnik p.z. –max 48%●
szer. elew. front.- 19m± 20%      ● wys.
górnej  kraw.  elew.  max  3,5m  ●
geometria dachu: dach płaski

236. RAA.6730.244.2015.ES-567/39
2015.09.03                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
budynku  gospodarczego  na
budynek  mieszkalny
jednorodzinny     
               

Osoba fizyczna KM 24 
dz. 432/50 
ul.Św .Mikołaja 39

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

237. RAA.6730.275.2015.GZ-431/13
2015.09.03                                              

nadbudowa  budynku  -  zmiana
konstrukcji dachu z płaskiego na
spadzisty  w  budynku
mieszkalnym jednorodzinnym,  

Osoba fizyczna KM 66 
dz.502/184,503/184
ul.Pionierów 13

●  linia  zabudowy  –  obow. bez
zm.●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.
elew.  front.-  bez  zm.●  wys.  górnej
kraw.  elew.– istn.,  ● geometria  dachu:
dach stromy dwusp. ,kalen. równol, kąt
nachyl 200

238. RAA.6730.214.2015.WGN-859/73 
2015.09.04                                              

nadbudowa  części  parterowego
budynku  mieszkalnego  o  1
kondygnację  przy  granicy  z
działką  nr  146  przy  ul.
Sieradzkiej 75

Osoba fizyczna KM 77 
dz.145 
ul.Sieradzka 73

●  linia  zabudowy  –  obow. bez
zm.●wskaźnik  p.z.  –bez  zm.●  szer.
elew.  front.-  bez  zm.●  wys.  górnej
kraw. elew.do okapu – jak w bud. przy
ul.Sieradzkiej  71  ●  geometria  dachu:
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dach stromy dwusp. ,kalen. równol, kąt
nachyl 400

239. RAA.6730.234.2015.GZ-889/9
2015.09.04                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  z  garażem
podziemnym oraz  infrastrukturą
techniczną

Osoba fizyczna KM  80
dz. 701/78 i 
700/78,82
ul.Techniczna 9

●  linia  zabudowy  –  obow. nie
ust.●wskaźnik  p.z.  –max  24%.●  szer.
elew. front.- 10,8m-16,2m● wys. górnej
kraw.  elew.  do  okapu  max  8,5m  ●
geometria  dachu:  dach  stromy
wielosp. ,kalen. równol, kąt nachyl 350

odwołanie

240. RAA.6730.313.2014.GZ-751/31           
2015.09.07                                              

budynek  usługowy  z  infrastruk-
turą techniczną 

AS INVEST Sp. z o.o. KM 104 
dz.416/90,144/90 
ul.Unruga 31

zawieszenie decyzja 
odmowna

241. RAA.6730.265.2015.GZ-296/1 
2015.09.07                                              

budowa przedsionka,  remont  te-
renu  przyległego  do  budynku
przy  ul.Chrzanowskiego  14,  re-
mont  schodów oraz dostawienie
platformy  dla  osób  niepełno-
sprawnych

Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej, Gdynia, 

KM 119 
dz.49/1,110/1 
ul.Chrzanowskiego 
14

● linia zabudowy – obow.  przedł. linii
zab. istn. bud. ●wskaźnik p.z. –nie ust.●
szer.  elew.  front.-istn.  ●  wys.  górnej
kraw.  elew.  istn.  ●  geometria  dachu:
istn.

242. RAA.6730.182.2015.GZ-
1308/dz.25/19
2015.09.08                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny   z  infrastrukturą
techniczną,     

Osoba fizyczna KM 43 WI 
dz.25/18,25/19 i 
34/4 
ul.kard.Wyszyńskie
go

● linia zabudowy – obow. 21,0m od gr.
dz.  25/18  ●wskaźnik  p.z.  –max  7%.●
szer.  elew.  front.-  10m-15  m●  wys.
górnej kraw. elew. do okapu max 4,5m
●  geometria  dachu:  dach  stromy  dwu
lub wielosp. , kalen. równol, kąt nachyl
350-450

243. RAA.6730.217.2015.GZ-289/1 
2015.09.09                                              

rozbiórka  dwóch  budynków:
magazynu  nr  22  i   stacji
transformatorowej  oraz  wieży
oświetleniowej  o wys.  ok.  34m,
budowa  tymcz.  stacji  transfor.,
budowa  placu  składowego  z
infrastrukturą techn.,nowej stacji
transformatorowej  oraz  słupów
oświetleniowych

Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia  SA, 

KM 115
dz.4/1
ul. Rumuńska 1

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

244. RAA.6730.260.2015.ES-1041/4
2015.09.10                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 19 
dz.281 258/2 i 289 
ul.Atlasa 4

●  linia  zabudowy  –  obow.-  przedł.
istn.linii  zab.●  wskaźnik  p.z.  –max
26%●  szer.  elew.  front.-  14m±  20%
● wys. górnej kraw. elew. max 8,5m ●
geometria dachu: dach płaski

245. RAA.6730.293.2015.GZ-505/dz.424/9
2015.09.10                                              

budowa  parkingu  dla
samochodów osobowych

„WILBO” SA KM 17
dz.424/9 i 423/9, 
147/25, 421/5
ul. Przemysłowa

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

246. RAA.6730.304.2015.ES-1000/28A zmiana  sposobu  użytkowania Osoba fizyczna KM 75 nie analizowano funkcji i cech zabudo-
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2015.09.14                                              lokalu  mieszkalnego  na  usługi
medyczne 

dz. 711/5 i 693/6
ul. Kombatantów 
28A/1

wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia

247. RAA.6730.276.2015.GZ-408/132  
2015.09.15                                              

rozbudowa  oraz  nadbudowa
budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 66 
dz.405/6 
ul. Chwarznieńska 
132

●  linia  zabudowy  –  obow.-  bez  zm.;
●wskaźnik p.z. –max 26%● szer. elew.
front.-  bez  zm.●  wys.  górnej  kraw.
elew. max 10m● geometria dachu: dach
płaski

248. RAA.6730.288.2015.ES-399/18
2015.09.15                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
do granicy z działką nr
110 KM 26 

Pracownia  Architektoniczna
A-1 Łukasz Zbozień, Gdynia

KM 26 
dz.112 
ul.Lukrecjowa 18

● linia zabudowy – obow.- przedł. istn.
linii  zab.  ●wskaźnik  p.z.  –max  34%●
szer. elew. front.- 58,5m± 20% ● wys.
górnej  kraw.  elew.  ist.  ●  geometria
dachu: dach stromy w naw. do istn.

249. RAA.6730.246.2015.ES-320/3
2015.09.16                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o
klatkę schodową i przedsionek 

Osoba fizyczna KM 62 
dz.49/12 
ul.Stoczniowców 3

● linia zabudowy – obow.- dop. wysun. 
poza linię zab. przedsionka na odl. do 
4,20m od kraw. jezdni; kl. schod. 
wycof.  w odnieś. do elew.front. bud. 
●wskaźnik p.z. –max 21%● szer. elew. 
front.- 14m± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew. istn. ● geometria dachu: dach 
płaski

250. RAA.6730.259.2015.MP-55/112B
2015.09.16                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
lokalu mieszkalnego na poradnię
dziecięcą  –  oddział  terapii
dziecięcej

Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej,  Gdynia

KM 49 
dz. 646/1, 648/1, 
344/1 ul.Morska 
112B

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

251. RAA.6730.289.2015.GZ-1354/14     
2015.09.16                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny   z  infrastrukturą
techniczną,     

Osoba fizyczna KM  27 WI  
dz. 131/31  i 131/25
ul. Ketlinga 14

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
istn.  zab.  przy  ul.Ketlinga  20,  w  odl.
8,0m  od  linii  rozgr.  ul.Ketlinga
●wskaźnik p.z. –max 22%● szer. elew.
front.-  11,2m-16,8m     ● wys.  górnej
kraw.  elew.do  okapu  max  4,5m  ●
geometria dachu: dach stromy dwu lub
wielosp. , kalen. równol,wys.  do kalen.
max 9m, kąt nachyl 350-450

252. RAA.6730.316.2015.GZ-907/92
2015.09.21                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny   z  infrastrukturą
techniczną,     

Osoba fizyczna KM 77 
dz. 682/235  i 
423/235 
ul.Piotrkowska 92 

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab. istn.  ul.  Piotrkowskiej  88-90, 92;
dop.  wycofa.  max  50%  elew.   ●
wskaźnik  p.z.  –max 35%● szer.  elew.
front.-  8,8m  do  13,2m  ●  wys.  górnej
kraw. elew. max 8m ● geometria dachu:
dach płaski

253. RAA.6730.248.2015.MP-907/53
2015.09.22                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny bezpośrednio przy

Osoba fizyczna KM 77 
dz. 350/232 i 

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
istn. zab. na dz. przy ul. Piotrkowskiej
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istniejącym  budynku  wraz  z
niezbędną infrastrukturą

431/232 
ul.Piotrkowska 53

nr  45,  47,  49,  53A  i  poprowadzona
równol.do  pasa  dr.  ul.  Piotrkowskiej
●wskaźnik  p.z.  –136,3m2●  szer.  elew.
front.- 9,6m± 20%   ● wys. górnej kraw.
elew. max 12,5m część wyższa, niższa
max-10,5m  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

254. RAA.6730.283.2015.WGN-923/26 
2015.09.24                                              

rozbiórka budynku mieszkalnego
i  budowie  nowego  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z
garażem przy  granicy  z  działką
nr 136/2 przy ul. Orańskiej wraz
z

Osoba fizyczna KM 94 
dz. 139/2 i 178/2  
ul.Orańska 26

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab. bud. przy ul. Orańskiej 28 ,ok. 5m
od gr,  z  dz,  dr.  ●wskaźnik  p.z.  –max
30%● szer. elew. front.- 9,5m± 20%   ●
wys. górnej kraw. w pasie o szer. min.
3m od  gr.  z  dz.  136/2  –  jako  przedł.
wys.elew.  bud.  Orańska  28  mierzonej
do ściany lukarny ok. 6m; W pozostałej
części  budynku  –  maks.  jako  przedł.
wys. dachu bud. przy ul. Orańskiej 28 ,
ok. 9m ● geometria dachu: dach płaski

255. RAA.6730.320.2015.GZ-410/25
2015.09.29                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy
oraz   budowa   budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
usytuowanego bezpośrednio przy
granicy  z  działką  nr  97  przy
ul.Słonecznej 23,
infrastruktura techniczna

Osoba fizyczna KM 66 
dz.96 i 95  
ul.Słoneczna 25

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab. istn. na dz. sąsiedn., dop. wycofa.
max  50%  elewacji  w  nawiązaniu  do
linii  zabudowy  budynku  przy
ul.Słonecznej 23,  ●wskaźnik p.z. –max
26%● szer.  elew.  front.-  10,4m-15,6m
● wys. górnej kraw. elew.do okapu max
4,3 m ● geometria dachu: dach stromy
dwu  ,  kalen.  równol,wys.,  kąt  nachyl
400

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
256. RAA.6730.220.2015.JWK-504/5

2015.10.01
rozbudowa, nadbudowa, przebu-
dowa  3 budynków (rozbiórka  1
budynku) wraz ze zmianą funkcji
z przemysłowej (zakład piekarni-
czy)  na przemysłowo-usługową;

Osoba fizyczna KM 24
dz. 286/30, 502/33, 
292/44, 288/50, 
290/50 i 254/30 
ul.Hutnicza 5

●  linia  zabudowy  –  obow.  kontyn.
obecnej linii  zab.bud.  na nieruch.  przy
ul Hutniczej 7  z możl.  wycof.  bud. po
za obow. linię zab. z usyt. tylko części
elew. front. w linii zab.  ●wskaźnik p.z.
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funkcja przemysłowa: produkcja,
konfekcjonowanie,  magazyn.
prod.  spożywczych;  funkcja
usługowa: handel, administracja;

-max  35%●  szer.  elew.  front.-  max
60m●  wys.  górnej  kraw.  elew.  max
18,2m ● geometria dachu: dach płaski

257. RAA.6730.294.2015.KR- 1094/23 
2015.10.02                                              

budynek  gospodarczy  przy  gra-
nicy działki nr 469/3 ul. Okręż-
nej 23a 

KANALOA  INVESTMENT
Sp.z o.o., Gdynia 

KM 9 WI 
dz. 469/2 
ul.Okrężna 23

linia zabudowy – obow. 6 m od gr. dz. z
ul.  Okrężną ●wskaźnik  p.z.  –max
31%.● szer. elew. front.- nie ust.● wys.
górnej kraw. elew. max 3m ● geometria
dachu: dach płaski

258. RAA.6730.255.2015.KR- 843/dz.59     
2015.10.05

budynek  mieszkalny
jednorodzinny

Osoba fizyczna KM 74 
dz. 59 
ul.Huzarska

decyzja 
odmowna
odwołanie

259. RAA.6730.257.2015.ES-438/14
2015.10.05                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
na granicy z dz   nr 150 KM 67;
dopuszcza  się  zbliżenie  do
1,50m  do  gr.  dz.  nr  152
rozbudowywanej części budynku

Osoba fizyczna KM 67 
dz.151 
ul.Dębowa 14

linia zabudowy – obow. istn., dop. się 
wycof. proj.rozb. w odniesieniu do istn. 
linii zabul.●wskaźnik p.z. –max 34%● 
szer. elew. front.- 6,7m± 20%      ● wys.
górnej kraw. elew. –istn.● geometria 
dachu: dach płaski

260. RAA.6730.233.2015.KR- 414/7B  
2015.10.06                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 64 
dz. 167/49
ul.Długa 7B

linia  zabudowy  –  obow.  w  linii  bud.
istn.;●wskaźnik p.z.  –max 30%.● szer.
elew.  front.-  13m±  20%      ●  wys.
górnej  kraw.  elew.  przedł.  linii  okapu
oraz kalenicy bud. istn., wn.do rozb., tj
do 6m ● geometria dachu: dach płaski

261. RAA.6730.309.2015.ES-504/12            
2015.10.06

rozbiórka  części  budynku
magazynowego  oraz  zmiana
pozostałej  części  na  usługi
szkoleniowe

Szkoła Morska w Gdyni Sp. z 
o.o.

KM 23 
dz. 239/11, 520/13, 
236/9, 152/10, 
233/8
ul.Hutnicza 12

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

262. RAA.6730.240.2015.WGN-1138/44
2015.10.07                                              

budowa  4  budynków
mieszkalnych jednorodzinnych 2
lokalowych  w  zabudowie
szeregowej  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 11 Kolonia 
dz.111/53 i 111/57 
ul.Owocowa 44

linia zabudowy – obow. 4m od gr. z dz.
dr.  ●wskaźnik  p.z.  –max  32%.●  szer.
elew.  front.-  12m●  wys.  górnej  kraw.
elew.  do  okapu  max  6m  ●  geometria
dachu:  dach  stromy  dwu   ,  kalen.
równol  lub  prost,  wys.  do  kalen.  max
11,5m, kąt nachyl 370

odwołanie

263. RAA.6730.247.2015.WGN-833/37       
2015.10.07

zmiana  sposobu  użytkowania
garażu na mieszkanie

Osoba fizyczna KM 81 
dz. 58
ul.Świerkowa 37

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

264. RAA.6730.302.2015.WGN-873/48       
2015.10.07

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  z  częścią
usługową  (gabinety  lekarskie)
przy granicy z działką nr 621/20
wraz z infrastrukturą      

Osoba fizyczna KM 79
dz. 622/20  i 322/21
ul.Wrocławska 48

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab. bud. przy ul. Wrocławskiej 46-48;
●wskaźnik p.z.–max 42%● szer.  elew.
front.- 8,5m± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew. max jako przedł.  wys.  bud.  przy
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ul.  Wrocławskiej  46  (ok.  10m);   ●
geometria dachu: dach płaski

265. RAA.6730.325.2015.ES-859/77
2015.10.07                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  na  granicy  z
działką nr 253/147 KM 77 wraz
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 77
dz. 254/147 i 
461/233 
ul.Sieradzka 77 

● linia zabudowy – obow.- przedł. istn. 
linii zab. na dz. przy ul. Sieradzkiej 81 
●wskaźnik p.z. –max 29%● szer. elew. 
front.- 9m± 20%      ● wys. górnej kraw.
elew. max 7,5m ● geometria dachu: 
dach płaski

266. RAA.6730.305.2015.MP-1163/7B
2015.10.14

rozbudowa  mieszkania  na
poziomie  2  piętra  w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Osoba fizyczna KM 79 
dz. 553/36 
ul.Kłajpedzka 7B

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

267. RAA.6730.249.2015.MP-378/10
2015.10.15

rozbiórka  istniejącego  obiektu  i
budowa  budynku  handlowo-
usługowego  (usługi  oświaty,
sportu,  medycyny,  biurowe)  z
lokalem mieszkalnym, z garażem
podziemnym  i  niezbędną
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 29 WK 
dz. 395 i 388, 393, 
175/16, 452, 
547/16,
KM 30
 dz. 55/5, 178/5 
ul.Oliwkowa 10

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii 
zab. przy ul. Oliwkowej 12, 14; dop. się
cofn. fragm.. bud.na odl. do 2,0m na 
szer.elew.do 50%; ●wskaźnik p.z.–max 
33%● szer. elew. front.- 18,4m± 20%  
● wys. górnej kraw. elew. przedł. linii 
okapu bud. przy ul. Oliwkowej 12● 
geometria dachu: dach stromy, wielosp. 
z częścią płaską;kąt.nachyl. 35º - 38º, 
wys.kalen. przedł. linii kalen.bud. przy 
ul. Oliwkowej 12; kalen.równol.do 
frontu

odwołanie

268. RAA.6730.250.2015.MP-378/10
2015.10.15

rozbiórka  istniejącego  obiektu  i
budowa  budynku  handlowo-
usługowego  (usługi  oświaty,
sportu,  medycyny,  biurowe)
wraz  z  garażem  podziemnym  i
niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 29 WK 
dz. 395 i 388, 393, 
175/16, 452, 
547/16,
KM 30 
dz. 55/5, 178/5 
ul.Oliwkowa 10

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii 
zab. przy ul. Oliwkowej 12, 14; dop. się
cofn. fragm.. bud.na odl. do 2,0m na 
szer.elew.do 50%; ●wskaźnik p.z.–max 
33%● szer. elew. front.- 18,4m± 20%  
● wys. górnej kraw. elew. przedł. linii 
okapu bud. przy ul. Oliwkowej 12● 
geom.  dachu: dach stromy, wielosp. z 
częścią płaską;kąt.nachyl. 35º - 38º, 
wys.kalen. przedł. linii kalen.bud. przy 
ul. Oliwkowej 12; kalen.równol.do 
frontu

odwołanie

269. RAA.6730.306.2015.MP-628/dz.280/3
2015.10.16

budowa  chodnika  wraz  z
przebudową  istniejącego;
budowa  schodów  lub  pochylni;
budowa  konstrukcji  oporowej;
budowa  infrastruktury  wraz  z
przebudową istniejącej;

Gmina Miasta Gdyni KM 10 
dz. 280/3 
ul.Chabrowa

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

270. RAA.6730.267.2015.KR-1011/9 nadbudowa  tarasu  na  zapleczu Osoba fizyczna KM 70 linia  zabudowy  –  obow.-  bez odwołanie
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2015.10.16                                              budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego

dz. 483/35 
ul.Korczaka 9

zm.●wskaźnik  p.z.  istn.●  szer.  elew.
front.- istn.  ● wys. górnej kraw. elew.
istn. ● geometria dachu: dach płaski

271. RAA.6730.256.2015.KR- 1169/60        
2015.10.20                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny

Osoba fizyczna KM 26 WI
dz. 141  
ul.Kormorana 60

linia  zabudowy  –  obow.-  6m  od  linii
rozgr. ulicy ●wskaźnik p.z. –max 20%●
szer.  elew.  front.-  15m± 20%  ● wys.
górnej kraw. elew.do 4,5m ● geometria
dachu:  dach  stromy  dwu  lub  wielosp.
kąt.nachyl. 35º - 45º, kalen.równol.

272. RAA.6730.314.2015.WGN-1027/3       
2015.10.20

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  o  przedsionek  i
schody zewnętrzne   

Osoba fizyczna KM 125
dz. 166/1,167/117 
ul.Afrykańska 3

linia  zabudowy  –obow.-  bez  zm.●
wskaźnik  p.z.  –max  5m2●  szer.  elew.
front.-  istn.  ● wys.  górnej  kraw.  elew.
istn. ● geometria dachu: dach płaski

273. RAA.6730.323.2015.MP-901/18

2015.10.20

rozbudowa  budynku
jednorodzinnego  w  celu
wykonania  wewn.  klatki
schodowej

Osoba fizyczna KM 77 
dz.510/101 
ul.Sandomierska 18

linia  zabudowy  –  obow.-  bez  zm.●
wskaźnik  p.z.  –max 40%● szer.  elew.
front.-  istn.  ● wys.  górnej  kraw.  elew.
max  8,5m  ●  geometria  dachu:  dach
płaski

274. RAA.6730.345.2015.JWK-560dz. 
892/124 oświetl/uzup.
2015.10.22                                              

linia elektroenergetyczna wraz z
slupami oświetleniowymi

Gmina Miasta Gdyni KM 18 
dz. 892/124
ul. Gniewska

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

275. RAA.6730.211.2015.WGN-751/15
2015.10.23                                              

nadbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 105
dz. 90/15,91/15
ul.Unruga 15

zawieszenie
decyzja 
odmowna

276. RAA.6730.321.2015.ASS-959/droga 
2015.10.26                                              

budowa  wewnętrznej  drogi
dojazdowej  z  murami
oporowymi,  schodami
zewnętrznymi  wraz  z
infrastrukturą

Baltic Invest Development 
Sp. z o.o, Gdynia

KM 23 WK
dz. 141/10 i 14 
ul.Źródło Marii 

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

277. RAA.6730.245.2015.JWK-820/216
2015.10.27                                              

zmiana  sposobu  użytkowania  z
funkcji poddasza nieużytkowego
(strych)  na  cele  mieszkalne
(nowy lokal mieszkalny)

Osoba fizyczna KM 81 
dz.573/288 
al.Zwycięstwa 216

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

278. RAA.6730.324.2015.WGN-873/48 
2015.10.27                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
do granicy z działką nr 622/20

Osoba fizyczna KM 79 
dz.621/20 
ul.Wrocławska 48

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab.bud.przy  ul.  Wrocławskiej  46-48
●wskaźnik p.z. –max 42%● szer. elew.
front.- 12m± 20% ● wys.  górnej kraw.
elew.do okapu – max przedł. wys. bud.
przy ul. Wrocławskiej 46 (tj. ok. 10m);
● geometria dachu: dach płaski

279. RAA.6730.326.2015.MP-876/5
2015.10.27                                              

przekształcenie  budynku
mieszkalnego  jednorodzinnego
na wielorodzinny

Osoba fizyczna KM 81
dz. 630/1 
ul.Oficerska 5

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

280. RAA.6730.331.2015.WGN-874/21 zmiana  sposobu  użytkowania Osoba fizyczna KM 80 nie analizowano funkcji i cech zabudo-
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2015.10.28                                              części  piwnic  (sutereny)  na
funkcję  usługową  –  gabinet
fizykoterapii,

dz.64 
ul.Architektów 21

wy i zagospodarowania terenu z uwagi
na charakter zamierzenia

281. RAA.6730.269.2015.GZ-86/22
2015.10.29                                              

budynek  mieszkalny
wielorodzinny  z  infrastrukturą
techniczną

HARTUNA Sp. z o.o. KM 60 
dz.506,507 i 
508,498 
ul.Ujejskiego 22

● linia zabudowy – obow. przedł. linii
zab. istn.na dz. sąsied. (ok. 5,0m od linii
rozgrab.  ul.  Ujejskiego);  nieprzekr.-
min.8m od kraw. ul.Legionów. Dop. się
wycofa.  części elew. front. (nie więcej
niż  50%)  w  stosunku  do  ustal.  linii
●wskaźnik p.z. –max 34%● szer. elew.
front.- 11,6-17,4m ● wys. górnej kraw.
elew.d – max 12m (max 58,4mnpm) ●
geometria dachu: dach płaski

282. RAA.6730.278.2015.MP-967/4
2015.10.29                                              

budynek  garażu  bezpośrednio
przy  granicy  z  dz.  nr  116/14
wraz z niezbędną infrastrukturą,
legalizacja

Osoba fizyczna KM 11 WK
dz. 278/11, 276/14, 
101/14 i 201/24, 
78/4, 201/4
ul.Górnicza 4

●  linia  zabudowy  –  obow. 6,0m  od
zewn.  kraw.  jezdni  ul.  Górniczej  i
poprow. równol. do łuku drogi, dop. się
cofn.  od  linii  zab.  na  odl.do  8,0m na
szer.  elew.  do 30%; ●wskaźnik  p.z.  –
max 35%● szer. elew. front.- max 7m●
wys. górnej kraw. elew.do okapu – max
3,5m●  geometria  dachu:  dach  stromy
jednospad. kąt nachyl 150

283. RAA.6730.312.2015.WGN-603/22       
2015.10.30                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  z  garażem  oraz
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna KM  20
dz. 628/15, 68/15, 
630/15, 69/15 i 
83/15
ul.Demptowska 22

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z
dz.drog.●wskaźnik  p.z.  –max  24%.●
szer.  elew.  front.-  14m●  wys.  górnej
kraw.  elew.  do  okapu  max  9m  ●
geometria  dachu:  dach  stromy  dwusp.
,kalen. równol, kąt nachyl 200

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
284. RAA.6730.297.2015.KR-893/33           

2015.11.02
wolnostojący  budynek
mieszkalny  wielorodzinny  wraz
z infrastrukturą techniczną.

Osoba fizyczna KM 79 
dz.103 
ul.Małopolska 33

linia zabudowy – obow. 8 m od kraw.
jezdni ul. Małopolskiej,  na przedł. linii
zab. bud. przy ul. Małopolskiej 37 i 39;
dop.się wysun. oraz cofn. części bud. od
linii  zabudowy  na  odl.  max 2  m,  na
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odc.  max  50%  szer.  elew.●wskaźnik
p.z.  –max  26%●  szer.  elew.  front.-
10m± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.
–8-10m● geometria dachu: dach płaski

285. RAA.6730.333.2015.ASS-295/dz.18/1 
2015.11.03

budowa  krytej  zasobni
magazynowej,  przeznaczonej do
składowania  ładunków
masowych  luzem oraz drobnicy
wraz z infrastrukturą techniczną;

MorskiTerminal Masowy 
Gdynia Sp. z o.o

KM132
dz. 18/2
KM 131
dz.18/1
ul.Polska

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

286. RAA . 6730.350.2015.ASS-893/12    
2015.11.04                                              

budynek  wielorodzinny  wraz  z
infrastrukturą techniczną;

Osoba fizyczna KM 79 
dz. 565/83 
ul.Małopolska 12

●linia zabudowy – obow.  7,0m od gr.
dz.od str. ul.Małopolskiej i 5,0m od gr.
działki  od  str.  ul.Żmudzkiej  (  z  możl.
wycof.  części elew.  -do 30%, na max.
0,6m).●wskaźnik p.z. –max 28%● szer.
elew.  front.-  10m±  20%● wys.  górnej
kraw.  elew.  –max  11m●  geometria
dachu: dach płaski

287. RAA.6730.277.2015.MP-967/4
2015.11.05                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny  w  przybliżeniu
1,5m do granicy z dz. nr 116/14
wraz z niezbędną infrastrukturą,
legalizacja

Osoba fizyczna KM 11 WK 
dz. 278/11, 276/14 i
201/24, 200/24 
ul.Górnicza 4

linia zabudowy – obow. 13,0m od gr. z
pasem dr.  ul.  Górniczej;dop.  się  cofn.
od  linii  zab.  na  odl.  do  8,0m  na
szer.elew. do 30%;●wskaźnik p.z. –max
35 szer.  elew.  front.-  max 11m● wys.
górnej kraw. elew. do okapu –max 4m●
geometria  dachu:  dach  stromy,kąt
nachyl 450, kalen. równol.

288. RAA.6730.303.2015.WGN-
872/dz.331/62 parking                           
2015.11.05                                              

parking ogólnodostępny z drogą
dojazdową do istniejącego ukła-
du komunikacyjnego wraz z ka-
nalizacją deszczową

Archstyl  Grupa  Inwestycyjna
Sp. z o.o., Gdańsk

KM 7 
dz. 169,166/17, 
75/51,77/17,170
KM 13 
dz.641,331/62,
643/61 
ul.Wielkopolska 
/Korzenna

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

289. RAA.6730.355.2015.ES-820/192B
2015.11.05                                              

budynek garażowo- gospodarczy Osoba fizyczna KM 81 
dz. 1029/378, 
857/380, 1028/378 ,
727/378 i 859/380 
Al. Zwycięstwa 
192B

linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 30%● szer. elew. 
front.- 10m± 20%    ● wys. górnej kraw.
elew. –4m● geometria dachu: dach 
stromy dwu-lub wielospad.; kalen. 
prost., kąt nachyl 250-350

290. RAA.6730.361.2015.ES-888/46A
2015.11.05                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny

Osoba fizyczna KM 80 
dz.423/176 i 
421/176 
ul.Adwokacka 46A

linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 30%● szer. elew. 
front.- 11m± 20%      ● wys. górnej 
kraw. elew. –6,5m● geometria dachu: 
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dach stromy  wielospad.; kalen. 
równol., kąt nachyl 250-300

291. RAA.6730.180.2015.MP-873/125A
2015.11.06                                              

rozbiórka  garażu  i  rozbudowa
budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  wraz  z
infrastrukturą

Osoba fizyczna KM 87
dz.32/5, 
ul. Wrocławska 
125A

● linia zabudowy istn., ● wskaźnik 
0,26%; ● szer. elew. front. 12,95m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do okapu 
istn. bud. jednorodzy. ● geometria 
dachu: płaski

292. RAA.6730.337.2015.ES-318/3
2015.11.06                                              

rozbudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 70 
dz.905/15,906/15 i 
73/15 
ul.Skośna 3

linia  zabudowy  –  obow.  w  linii  bud.
istn. ●wskaźnik p.z. –max 22%.● szer.
elew.  front.-  16,6m   ±  20%  ●  wys.
górnej  kraw.  elew.  –istn.  ●  geometria
dachu: dach płaski

odwołanie

293. RAA.6730.363.2015.ES-1062/8
2015.11.06                                              

rozbudowa  i  nadbudowa
budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna KM 11
dz. 1357 i 730/37
ul.Jaskółcza 8

linia  zabudowy  –  obow.  w  linii  bud.
istn.;● wskaźnik p.z. –max 23%.● szer.
elew.  front.-  bez  zm.●  wys.  górnej
kraw.  elew.  do  7,8m,  kl.  schod.  -max
10,4m ● geometria dachu: dach płaski

294. RAA.6730.369.2015.GZ-600/65
2015.11.13

zmiana  sposobu  użytkowania
części lokalu mieszkalnego nr 1
na  funkcję  usługową,  w  celu
powiększenia istniejącego lokalu
usługowego  (usługi  fryzjerskie)
w  budynku  mieszkalno-
usługowym

Osoba fizyczna dz. 2351 
(arch.328/120)
Obr.0010 
ul.Chylońska 65

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

295. RAA. 6730.330.2015.ASS-
180/dz.482/65
2015.11.18                                              

rozbiórka istniejącego budynku  i
budowa  budynku  usługowego
(kawiarnia  z  barem,
pomieszczenie  dla  gdyńskich
morsów,  lokal  dla  ratowników
WOPR,  toaleta  publiczna),
związanego  z  działalnością
kąpieliska  wraz z infrastrukturą
techniczną

Gmina Miasta Gdyni dz.1827 
(arch.481/65),1828 
(arch. 482/65), 1826
(arch.483/65), 1825 
(arch.271/65),1823 
(arch. 515/65KM 
61)
Obr. Redłowo 0025,
Bulwar Nadmorski 
im.F.Nowowiejskie
go

●  linia  zabudowy  –  obow.-  nie  ust.,
nieprzekr. 22,0m  od granicy od strony
morza i  10,0m od gr.  połudn.  terenu  ;
●wskaźnik  p.z.–max  7%●  szer.  elew.
front.- 25m± 20%  ● wys. górnej kraw.
elew.  max.  7m;   ●  geometria  dachu:
dach płaski

296. RAA.6730.338.2015.MP-872/260
2015.11.18                                              

instalacja  zbiornika  podziem.na
gaz  płynny propan butan o poj.
20m3 z armaturą i dystrybutorem
gazu do pojazdów samoch.

LUKOIL POLSKA sp. z o.o. KM 3 WK
dz.170/72,166/71
ul.Wielkopolska 
260

                         
decyzja 
odmowna

297. RAA.6730.351.2015.ES-420/25
2015.11.18                                              

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku  mieszkalnego  jednorodzin-
nego  na  gr.  z  dz.  przy  ul.
Pasiecznej  27;  dopuszcza  się
zbliżenie  do  1,50m  do  gr.  z

Osoba fizyczna dz.949,928 i 904
Obr.Witomino-
Leśniczówka 0029
(arch. 
580/211,579/211 i 

linia  zabudowy  –  obow. przedł.  linii
zab.  istn.  ●wskaźnik p.z.  –max 31%.●
szer. elew. front.- 8,5m± 20%  ● wys.
górnej kraw.  elew. wys.  bud. bliźn. na
dz.  przy  ul.  Pasiecznej  27●  geometria

4



działką przy ul. Pasiecznej 23 219) 
ul.Pasieczna 25

dachu: dach stromy dwusp. o niesymetr.
kątach  nachyl.  połaci  dach.  jak  bud.
przy ul. Pasiecznej 27 , kalen. równol .

298. RAA.6730.296.2015.KR- 289/13
2015.11.23                                              

rozbiórka  budynku  magazyn.;
przebudowa  terenu  na  plac
składowy  do  składowania
towarów  sypkich:  nowy  plac
składowy  o  pow.  ok.  315,1m2,
nawierzchnia  bet.,  wymiana
nawierzchni  istn.  placu  o  pow.
ok.  540,1  m2  (naw.bet.  426,04
m2,  nawierzchnia  z  kostki  bet.
114,06  m2),  przebudowa
infrastruktury technicznej

Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A.

dz.620 ,595 
Śródmieście 0026    
(  arch.29/1 km. 
114, 4/1 km 115) 
ul. Rumuńska 13  

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

299. RAA.6730.317.2015.GZ-873/123
2015.11.23                                              

budynek  mieszkalny
jednorodzinny (legalizacja),

Osoba fizyczna dz.915
Orłowo 0022
(arch.33/6 KM 87)
ul.Wrocławska 123

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
istn. zab. przy ul.Wrocławskiej 127,
●wskaźnik p.z.–max 30%● szer.  elew.
front.- 10,4-15,6m  ● wys. górnej kraw.
elew. max.  9,5m;  ● geometria  dachu:
dach płaski

300. RAA.6730.371.2015.GZ-825/19
2015.11.23                                              

budynek   mieszkalny
wielorodzinnego  z
infrastrukturą techniczną

Osoba fizyczna dz.1410 i 
1417,1415,1357
Orłowo 0022 
(arch.365 i 
366,367,1 KM 81)
ul.Bukowa 19

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
istn.  zab.  przy  ul.Bukowej  11,  13,  15
(5,0m od linii rozgrab. ul.Bukowej) ,
Dop.  się  wycofa.   części  elew.  front.
max  50%  w  stosunku  do  ustal.  linii
zab.;  ●wskaźnik  p.z.–max  28%● szer.
elew. front.- 10,4-15,6m  ● wys. górnej
kraw.  elew.  max.  10m;   ●  geometria
dachu: dach płaski

301. RAA.6730.377.2015.GZ-505/9
2015.11.23                                              

zmiana  sposobu  użytkowania
części  budynku  produkcyjnego
na funkcję biurową

Osoba fizyczna dz.336,335 i 
337,338
Chylonia 0010
(arch.498/3,525/2 i 
501/2,499/3 KM 
17)
ul.Przemysłowa 9

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

302. RAA.6730.376.2014. KR-965/50
2015.11.24                                              

rozbiórka  istniejącej  zabudowy;
budynek  mieszkalny
wielorodzinny  z  garażem
podziemnym;  infrastruktura
techniczna  oraz  obsługa
komunikacyjna,  zjazd  z  drogi
publicznej

Osoba fizyczna dz.842,844,846,854 
i 800,890,891, 
847,849,1204
Wielki Kack 0027
(arch. 68/23, 97/23, 
179/23 i 180/23  i 
100/21, 177/20, 
46/20, 50/23, 403/7,
407/7 KM 22 WK)

linia zabudowy – obow. 4 m od pasa dr.
ul. Lipowej ( min 6 m od kraw. jezdni
ul.  Lipowej);●wskaźnik  p.z.  –max
35%●  szer.  elew.  front.-  27m±  20%
● wys.  górnej kraw.  elew. – max 12,5
m;  max  wys.  kalen.  dachu  –  18  m ●
geometria dachu: dach stromy  dwu lub
wielospad.;  kalen.  równol.,  kąt  nachyl
320-400

postępowanie 
zawieszone
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ul.Lipowa 50
303. RAA.6730.307.2015.JWK-820/256 

reklama
2015.11.24

budowa  zespołu  nośników
reklamowych  -  reklama
związana  z  prowadzoną
działalnością

Restauracja McDonald’s CH 
Klif

dz.1873,1872
Orłowo 0022
(arch.870/36,872/36
KM 81)
al.Zwycięstwa 256

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

304. RAA.6730.281.2015.GZ-314/3
2015.11.25

rozbiórka  istniejącego  budynku
oraz  budowa  budynku
mieszkalno-usługowego  (biura,
handel)  z  infrastrukturą
techniczną

SERWIS HALLER Sp. z o.o. dz.1542 i 1706
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030
(arch. 416/49 i 48 
KM 63) 
ul.Narutowicza 3

● linia zabudowy – obow.- w naw. do
linii zab. przy ul. Narutowicza 6-10, w
odl.6,0m  od  kraw.  jezdni  ul.
Narutowicza   ,Dop. się wycofa.  części
elew.  front.  max  50% w  stosunku  do
ustal.  linii  zab.;  ●wskaźnik  p.z.–max
35%● szer. elew. front.- 26,4-39,6m  ●
wys.  górnej  kraw.  elew.  max.
10,50m(do  62,0mnpm);   ●  geometria
dachu: dach płaski

305. RAA.6730.335.2015.MP-502/35A
2015.11.25

budynek  usługowy  (montaż
rozdzielnic i  szafek sterujących)
bezpośrednio przy granicy z dz.
nr  671,  obręb  Chylonia  0010
(arch.  nr  504/1KM17)  oraz
częściowo  przy  granicy  z
działkami  nr:  706,  691  obręb
Chylonia  0010  (arch.  nr  750/7,
83/33 KM17) wraz z niezbędną
infrastrukturą, legalizacja

NM-Invest Adam Labuda, 
Józef Plichta, Waldemar 
Szreder S.C

dz.690 i 420
Chylonia 0010 
(arch.82/33 i 10 KM
17)
ul.Pucka 35A

●  linia  zabudowy  –  obow.-  jak  na
zał.graf.●wskaźnik  p.z.–max  65%●
szer. elew. front.- jak szer. dz.  ● wys.
górnej kraw. elew. max 7m● geometria
dachu: dach stromy,wielospadowy,  kąt.
nachyl.150

306. RAA.6730.357.2015.WGN-903/35       
2015.11.25

budynek  mieszkalny
jednorodzinny przy  granicy  z
działką  nr  34  przy  ul.
Radomskiej 37 wraz z niezbędną
infrastrukturą     

Osoba fizyczna KM 78
dz. 33 i 245/32,3,31
ul.Radomska 35

● linia zabudowy – obow.- 5m od gr.z
dz.dr.; ●wskaźnik p.z.–max 26%● szer.
elew. front.- 12m± 20%  ● wys. górnej
kraw. elew. w pasie o szer. min. 4m od
gr.  z  dz.  nr  34  –przedł.  wys.  elew.
bud.Radomska  37  tj.  ok.  6m;  W
pozostałej  części  bud.  od  str.  ul.
Sieradzkiej  –  max  9m;   ●  geometria
dachu: dach płaski

307. RAA.6730.339.2015.MP - 873/100D
2015.11.27

rozbiórka istniejącego budynku i
budowa  budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego  z  gabinetem
logopedycznym  wraz  z  pompą
ciepła i niezbędną infrastrukturą

Osoba fizyczna dz.783 i 831,832 
Orłowo 0022 
(arch. 502/142 i 
140,141 KM 80) 
ul.Wrocławska 
100D

● linia zabudowy – obow.- przedł. linii
zab.  bud.  przy  ul.  Wrocławskiej
100/100A,  dop.  cofn.  na  odl.7,5m  na
szer.  do  50%  elew.;  ●wskaźnik  p.z.–
max  35%●  szer.  elew.  front.-  11m±
20%  ● wys.  górnej  kraw.  elew.  max
10m;  ● geometria dachu: dach płaski

308. RAA.6730.367.2015.KR- 504/34          
2015.11.27                                              

budynek  usługowy,  biurowo-
magazynowy,   o  wys.  3

Langowski Shipping" Halina 
Langowska,   Gdynia

dz.1281/2 i 1282
Cisowa 0012 (arch. 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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kondygnacji  i  pow.  600  m2  na
każdej  z  kondygnacji ; parking
dla  samochodów  osobowych  i
dostawczych;  infrastruktura
techniczna.

649/1 KM14)  
ul. Hutnicza 34

na charakter zamierzenia

309. RAA.6730.149.2015.GZ-
840/dz.761/17
2015.11.30

budynek  mieszkalno-usługowy
z  infrastrukturą techniczną,

Gmina Miasta Gdyni dz.1442 , 1443 i 
1729
Redowo 25 
(archiwalne: 723/17
, 761/17 i 16 KM 
71) ul.Powstania 
Styczniowego

● linia zabudowy – obow.-. dla funkcji 
usług.- przedł. linii zab. bud. usług. 
przy ul. Powstania Styczniowego 10,   
w odl.1,0m od linii rozgrab. ,nieprzekr.-
dla zab. mieszk.  - w odl.  11,0m od 
linii rozgrab. ul.Powstania Stycznio-
wego ●wskaźnik p.z.–max 35%● szer. 
elew. front.- 20m-24m  ● wys. górnej 
kraw. elew. przedł.górnej kraw. elew. 
front. bud. usług. przy ul.Powstania 
Styczniowego 10 ; dla części mieszk. -  
przedł. górnej kraw. elew.front. bud. 
mieszkalnego przy ul.Powstania 
Wielkopolskiego 23a – do 75,0mnpm;  
● geometria dachu: dach płaski
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