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

 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016 
 
 
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.6730.262.2015.ES-875/6A 

2016.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                     
budynek  mieszkalny 
wielorodzinny wraz z infrastr. 

osoba fizyczna dz. 727 i 
749o.Orłowo 0022 
(arch. 654/156 i 143 
KM 80)  
ul. Miernicza 6A  

● linia zabudowy – obow. –nie 
ust.●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. 
elew. front.- 11 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 5,85m ● geometria 
dachu: dach płaski. 

 odwołanie 

2.  RAA.6730.286.2015.JWK-536/8 
2016.01.07                                                                                                                                                               

nadbudowa, rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
ze zmianą sposobu użytkowania 
na budynek mieszkalny 
wielorodzinny z usługami handlu 
i garażem podziemnym oraz 
niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna  dz. 3175 o.Chylonia 
0010 
 (arch. 1031/8 KM 
19)  
ul. Krokowska 8 

  decyzja 
odmowna 

3.  RAA.6730.374.2015.ES-617/4                                                                                  
2016.01.08                                                                                                                                    

budynek mieszkalny 
jednorodzinny i garaż 
(legalizacja). 

osoba fizyczna dz.756, 954, 955 o. 
0024 Pustki 
Cisowskie  
(arch. 576/35, 
580/36, 578/35 KM 
11)  
ul. Pusta 4 

    
decyzja 
odmowna 

4.  RAA.6730.348.2015.KR- 876/22 
2016.01.12                                                                                                                          

nadbudowa 
jednokondygnacyjnej części 
jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. 
 

osoba fizyczna  dz.745 o. 0022 
Orłowo  
(arch. 166 km.80)   
ul. Oficerska 22 

● linia zabudowy – obow. 14m od linii 
rozgr. ul. ●wskaźnik p.z. –bez zm.● 
szer. elew. front.- bez zm.  ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 9,0m. ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

5.  RAA.6730.352.2015.ES-600/60                                                                 
2016.01.12                                                                                                         

budynek mieszkalny 
jednorodzinny    

osoba fizyczna  dz.1444 o.0010 
Chylonia  
(arch.386/42 KM 
23)   
ul. Chylońska 60 

  decyzja 
odmowna 
 
odwołanie 
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6.  RAA.6730.362.2015.KR-847/3                                                              
2016.01.12                                                                          

budynek jednorodzinny z 
pokojami gościnnymi. 

osoba fizyczna  dz.1800 o.0025 
Redłowo  
( arch.21 km.74)  
ul. Ułańska 3 

  decyzja 
odmowna  

7.  RAA 6730.437.2015.ES-887/1  
2016.01.15                                                                                                                

zabudowa części tarasu w 
budynku jednorodzinnym       

osoba fizyczna dz.464 o.0022 
Orłowo 
(arch. 591/45) 
ul. Źródlana 1 

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

  

8.  RAA.6730.366.2015.WGN-892/29     
2016.01.18                                                                                                                                        

budynek mieszkalny 
wielorodzinny przy gr. z dz. nr 
25 obręb Orłowo 0022 (nr arch. 
działki 86 KM 79) przy ul. 
Żmudzkiej 27 wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.26 o.Orłowo 
0022  
(arch. 85 KM 79)  i 
dz. 10 
ul. Żmudzka 29  

● linia zabudowy – obow. –5m od gr. z 
dz. dr●wskaźnik p.z. –max 32%.● szer. 
elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 9m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

9.  RAA.6730.375.2015.GZ-311/57 
2016.01.18                                                                                                                                                                                                                                                                     

nadbudowa oraz rozbudowa 
(dobudowa windy) budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego,  
  
 

osoba fizyczna dz.2019, 2020 o. 
0030 Wzgórze Św. 
Maksymiliana  
(arch.212/88 i 87 
km 61)  
ul. Kopernika 57 

  decyzja 
odmowna 

10.  RAA.6730.416.2015.GZ-438/38 
2016.01.18                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
(legalizacja), 

osoba fizyczna dz.1020 o. 0029 
Witomino-
Leśniczówka    
ul. Dębowa 38 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. na dz. sąsiednich, przy 
ul.Dębowej 26-44 elew.   ●wskaźnik 
p.z. –max47%.● szer. elew. front.- 
7,2m-10,8m  ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. górnej krawędzi elew. 
front. bud.  przy ul.Dębowej 38 ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

11.  RAA.6730.328.2015.WGN-885/25    
2016.01.19                                                                                                                                                        

rozbiórka budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i budowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (do 4 
mieszkań) wraz z infrastrukturą      
 

osoba fizyczna  dz.1776 o. 0019 
Mały Kack  
(arch. 415/73 KM 
78) i dz. 1616 
ul. Gedymina 25  

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Gedymina 25A i 27 
●wskaźnik p.z. –max 23%.● szer. elew. 
front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.–do okapu przedł. wys. bud. przy 
ul. Gedymina 25A i 27 ok. 3,5m, do 
kalenicy przedł. kalenicy bud. przy ul. 
Gedymina 25A i 27. ok.  max 9m ● 
geometria dachu: dach stromy o kącie 
nach.jak w bud. przy ul. Gedymina 25A 
tj ok.37o, układ głównej kalenicy – 
równol.do frontu działki   

  

12.  RAA.6730.365.2015.ASS-
Port/Nab.Południowe  
2016.01.19                                                                                                                                                                                                                                                                     

przebudowa infrastruktury dla 
prowadzonej funkcji portowej;  
Planowana inwestycja znajduje 

Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A.w Gdyni  

dz.525,527,526,524 
o.Śródmieście 0026 
(arch.25/1, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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się na obszarze Portu Morskiego 
w Gdyni. 
 

24/1,23/1, 19/1 KM 
127), 497,493 
o.Śródmieście  0026 
(arch. 100/2,84/2 
KM 126), 
496,489,494,495,48
8,492,487,485,491/
486,484,483,482,48
1, o.Śródmieście 
0026 (arch. 42/1, 
41/1, 40/1, 39/1, 
38/1, 34/1,33/1, 
32/1, 31/1, 30/1, 
29/1, 28/1, 27/1, 
21/1  KM 122) w 
Porcie Morskim  

13.  RAA.6730.399.2015.GZ-13/dz.75/2 
2016.01.19                                                   
 

budowa  dwóch obiektów 
biurowo-socjalnych (kontenery 
20-stopowe)  na parkingu 
samochodowym placu XXVIIB 
w porcie Gdynia oraz szlabanów 
o napędzie elektrycznym wraz z 
infrastrukturą techniczną, 

Bałtycki Terminal Zbożowy  
Sp. z o.o. 
 

cz.dz. 743 o. 0026 
Śródmieście  
(arch.:75/2 km 112) 
ul. J.Wiśniewskiego 

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

  

14.  RAA.6730.401.2014.MP-911/7 i 7A 
2016.01.21                                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni dz.974, 973, 975 o. 
0019 Mały Kack 
(arch. 509/47, 
444/47, 510/47 
KM69) ,  części dz. 
972, 976 o. 0019 
Mały Kack 
(arch.577/2, 377/2 
KM 76) i dz. 982, 
984, 977, 965  
(arch. 511/47 
KM 69, 268/2, 
886/2, 381/2 
KM76 
ul. Halicka 7 i 7A 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn. 
zab. przy ul. Halickiej 6A i równol. do 
pasa dr. ul. Halickiej; od str. dz. dr. nr 
965 (arch. nr 381/2) ul. Halickiej 
nieprzekr. linia zab. poprow. prostop.do 
krawędzi jezdni na wys. pkt. F w odl. 
8,0m a nast.równol. do gr. z pasem dr.; 
dop. się cofn./wysun/ na odl. do 6,0m 
na szer. elewacji do 50%;wskaźnik p.z. 
–max 16%.● szer. elew. front.- max 
36m   ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu max 9m● geometria dachu: dach 
stromy dwuspad., kąt nachyl. 300,kalen. 
równol. 

 zawieszone 

15.  RAA.6730.403.2015.MP-880/5 
2016.01.25                                                                                                                 

rozbiórka istniejących obiektów i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą, 
 

osoba fizyczna dz. 1841 i 1814  o. 
0019 Mały Kack  
(arch.56/2 i 293/2 
KM 94)  
ul. Olgierda 5  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab.na dz. nr 1842 przy ul. 
Olgierda 3 i poprow.prostop. do gr. ozn. 
BE; dop. się cofn. elewacji front. na odl. 
do 1,0m na szer. elewacji front. do 
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50%,●wskaźnik p.z. –max25%.● szer. 
elew. front.- 10,3m ± 20%   ● wys. 
górnej kraw. elew.– przedł. górnej 
krawędzi bud. przy ul. Olgierda 3● 
geometria dachu: dach płaski 

16.  RAA.6730.424.2015.WGN-899/26                                                             
2016.01.25                                                                                                               

budynek mieszkalny 
jednorodzinny przylegający do 
budynku przy ul. Łowickiej 28 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.1513 o. 0019  
Mały Kack i 
dz.1521 
ul. Łowicka  26  

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

  

17.  RAA.6730.387.2015.KR- 931/35                                                                               
2016.01.26                                                                                                                                                           
 

wielorodzinny budynek 
mieszkalny (3 lokale 
mieszkalne),  w zabudowie 
zwartej z budynkiem przy ul. 
Druskiennickiej 37, 
infrastruktura techniczna. 

osoba fizyczna  dz.3446 o. 0019 
Mały Kack                             
ul. Druskiennicka 
35 

● linia zabudowy – obow. 4,8 m od gr. 
dz. z ul. Druskiennicką (min 6 m od 
krawędzi jezdni) – na przedł. linii zab. 
bud. przy ul. Druskiennickiej 31, 33 i 
37; dop. się rozczłonkowanie bryły i 
odsun. części elew. od linii zab., przy 
czym min 50% elewacji powinna 
przylegać do tej linii ●wskaźnik p.z. – 
max 30%.● szer. elew. front.- 11 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
przedł. kraw. gzymsu bud. przy ul. 
Druskiennickiej 37, do 7,5 m od poz. 
85,3 m n.p.m., dla kond. wycofa. o min. 
1,5 od linii zab.– do 10, 5m od poz. 85,3 
m n.p.m., na przedł.krawędzi kalen. 
bud.przy ul. Druskiennickiej 39● 
geometria dachu: dach płaski 

  

18.  RAA.6730.368.2015.JWK-20/139/III 
2016.01.27                                                     
  

nadbudowa części budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
(uzyskanie dwóch lokali 
mieszkalnych); 
 

osoba fizyczna  dz. 472 o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana  
( arch. 531/60 KM 
59) 
ul. Świętojańska 
139 blok III 

●linia zabudowy – istn.● wskaźnik p.z. 
– bez zm.● szer. elew. front.- bez zm. ● 
wys. górnej kraw.elew.– przedł. górnej 
krawędzi elewacji frontowej 
pięciokondygnacyjnej części budynku 
przy ul. Świętojańskiej 139blokIII ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

19.  RAA.6730.412.2015.KR-
503/dz.242,1755            
2016.01.27                                                                                                                                                                                                                                                             
                                         

budynek mieszkalno-usługowy osoba fizyczna  dz.1755 o. 0010 
Chylonia i dz.242 o. 
0018 Leszczynki  
ul. 
Komierowskiego, 

  decyzja 
odmowna 
odwołanie do 
SKO 
uchylone 

20.  RAA.6730.401.2015.MP-671/9 
2016.01.28                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka istn.garażu i budowa 
budynku garażowo-

osoba fizyczna dz. 726,727 o. 0012 
Cisowa  

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 
p.z. – max 34%.● szer. elew. front.- 

 Odwołanie 
Uchylone w 
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                                             gospodarczego bezpośrednio 
przy gr. z dz.nr 725, 736, 729 
obręb Cisowa 0012 wraz z 
niezbędną infrastrukturą, 

ul. Chmielna 9 i 718 11m ● wys. górnej kraw.elew.– max 
3,5m  ● geometria dachu: dach płaski 

części i 
ustalone: ● 
linia zabudowy 
–istn.; ● wys. 
górnej 
kraw.elew.– 
max 3,00m   

21.  RAA.6730.370.2015.WGN-886/16A                         
2016.01.29                                                                                                                                                                                                                  
 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego: 
od strony zachodniej o piwnicę 
wraz z tarasem (na granicy z 
działką przy ul. Sochaczewskiej 
16);od strony wschodniej o część 
mieszkalną o wysokości, jak w 
istniejącym budynku 
 

osoba fizyczna dz.1452 o. 0019 
Mały Kack 0019 
(arch. 561 KM 79) 
ul. Sochaczewska 
16A 

● linia zabudowy – obow. jak na zał. 
graf.●wskaźnik p.z. –max 42%.● szer. 
elew. front.- 18 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– rozb. od str.wsch. – wys. 
max jak  bud. przy ul. Sochaczewskiej 
16A tj. do okapu ok. 9,5m. do kalen. ok. 
13m; rozbudowa od strony zach. wys. 
jak przyległego tarasu bud. 
Sochaczewska 16● geometria dachu: 
dach płaski 

 odwołanie do 
SKO 

22.  RAA.6730.389.2015.ES-
1005/dz.1302(508/12) 
 
2016.01.29                                                                                                                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.1302 i 1301 
o.0025 Redłowo 
(arch.508/21 i 
457/21 KM 71) 
ul. Powstania 
Śląskiego  

● linia zabudowy – obow. przed. linii 
zab. wyzn. przez bud. przy ul. 
Powstania Śląskiego 24 – 5,0m od gr. 
dz. ●wskaźnik p.z. – max 20%.● szer. 
elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 7m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

23.  RAA.6730.431.2015.ES-1112/132 
2016.01.29                                                                                                                

budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie 
szeregowej wraz z infrastrukturą 

osoba fizyczna  dz.471 o. 0011 
Chwarzno-Wiczlino  
ul. Sokoła 132 

● linia zabudowy – obow. przedłuż. 
istn. linii zabul. ●wskaźnik p.z. – max 
23%.● szer. elew. front.- 6 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.– w naw. do 
wys.bud. przy ul.Sokoła 132 ● 
geometria dachu: dach stromy w naw. 
do dachu bud. istn. przy ul.Sokoła 132 

  

24.  RAA.6730.443.2015.MP-859/31 
2016.01.29                                                                                                         

budynek mieszkalny 
jednorodzinny 
dwukondygnacyjny wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.55  i dz.2 o. 0022 
Orłowo  
ul. Sieradzka 31 

● linia zabudowy – obow. dla bud. 
mieszk. 10,0m od gr. z pasem dr. ul. 
Sieradzkiej i poprow. prostop. do gr. dz. 
ozn. BD; dop. się cofn. od obow. linii 
zab. na odl. do 3,0m●wskaźnik p.z. –
33%.● szer. elew. front.- 10,2 m ± 20%, 
garaż – max 4m  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 5,5m , garaz- max 3,5m● 
geometria dachu: dach płaski 
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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 
25.  RAA.6730.422.2015.ES-511/17 i 19 

2016.02.02                                                                                                                                                                                                                                                       
rozbiórka zabudowy istniejącej i 
budowa budynku wielorodzin-
nego na gr. z działką przy ul. 
Geskiego 15 wraz z 
infrastrukturą  

JPP ARCHITEKCI Paweł 
Świątkiewicz, , Gdynia 
 

dz.255 i 254 o.0018 
Leszczynki  
(arch. 204/36 i 
230/36 KM25)    
ul. Geskiego 17 i 19 

● linia zabudowy – obow. przedł.istn. 
zabul.●wskaźnik p.z. –max 30%.● szer. 
elew. front.- 13 m ± 20%●wys. górnej 
kraw.elew.–przedł.wys.bud.ul. Geskie-
go 15 ● geometria dachu: dach płaski. 

  

26.  RAA.6730.383.2015.ES-311/36 
2016.02.03                                                                                                                                                                                                                                       

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z częścią 
usługową poznaczoną na: handel 
o pow. do 2000m2, biura, 
urzędy, rzemiosło, gastronomię, 
przychodnie lekarskie i poradnie, 
punkty dydaktyczno-edukacyjne  

osoba fizyczna dz.1704 ,1704  i 
1706, 1702, 1710, 
1705, 709, 710, 711 
o.Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030 
(arch. 516/49, 
517/49 KM 63 i 48, 
298/18, KM63; 
362/93, 361/93, 
KM61; 402/160, 
437/209, 432/156 
KM59),  
ul. Kopernika 36  

● linia zabudowy – obow. 6 m od 
krawędzi jezdni ul.Narutowicza, 
dopuszcza się  wycofanie części 
elewacji na głębokość do 2,0m 
●wskaźnik p.z. –max 37% ●szer. elew. 
front.- 37 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 15,33m. ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

27.  RAA.6730.398.2015.KR- 311/92B      
2016.02.03                                                                                                                                                                                 

nadbudowa podestu nad garażem 
od strony ul. Kopernika, o jedną 
kondygnację mieszkalną. 

osoba fizyczna  dz.1233 o. 0025 
Redłowo ( arch. 
322/1 km.71)                  
ul. Kopernika 92B 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
parterowej części bud. przy  ul. Koper- 
nika 92A, min. 3,5 m od gr. dz. z ulicą 
●wskaźnik p.z. –bez zm. ●szer. elew. 
front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 
elew.– max wys- przedł.wys.części 
jednokondygn. Bud. przy ul. Kopernika 
92A ● geometria dachu: dach płaski 

 odwołanie     
utrzymane w 
mocy                  
 

28.  RAA.6730.1.2016.GZ-377/18C 
2016.02.03                                                                                                                                                                                                                                                            

zmiana przeznaczenia części 
usług (apteka i gabinety 
lekarskie) na funkcję handlowo-
usługową, w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym z 
usługami (w trakcie realizacji),     

Adam Wojtkowski EKO 
INVEST, 

dz.2896 o.Dąbrowa 
0014 (arch.173/128 
km 30 WK)  
ul. Sojowej 18C 

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

  

29.  RAA.6730.392.2015.KR- 130/8                                                            
2016.02.05                                                       

jednorodzinny budynek 
mieszkalny, infrastruktura 

osoba fizyczna  dz.1149 o.0015 
Grabówek  

● linia zabudowy – obow. min 6 m od 
kraw. jezdni ul. Lelewela – na przedł. 
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techniczna (arch. 196/66 
km.51)  
ul. Lelewela 8 

linii zab. bud. przy ul. Lelewela 2, 4 i 
6wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew. 
front.- 16,9 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 7,5m ● geometria 
dachu: dach płaski 

30.  RAA.6730.94.2015.MP-55/495 
2016.02.08                                                                                                                                                                                                                                     

maszt reklamowy „witacz” wraz 
z niezbędną infrastrukturą, 

PKN ORLEN S.A. dz.1593, 1594, 
1592, o. 0012  
Cisowa  
(arch.46/17, 110/17, 
111/17 KM 1)  
ul. Morska 495 

● linia zabudowy – obow. –10m od 
kraw.jezdni●wskaźnik p.z. –nie ust..● 
szer. elew. front.- nie ust.  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 26m ● geometria 
dachu: nie ust. 

 zawieszone 

31.  RAA.6730.421.2015.ES-1056/12                                                                               
2016.02.09                                                                                                                     

budowa  garażu 
  
 

osoba fizyczna dz.1549 o. 0011 
Chwarzno-Wiczlino  
(arch.477 km 20)  
ul. Zeusa 12 

  decyzja 
odmowna 

32.  RAA.6730.318.2015.JWK-504/40 
2016.02.10                                                                                                            

przebudowa i zmiana funkcji 
wiaty składowania stali na halę 
produkcyjną z zapleczem 
socjalno- biurowym wraz z 
infrastr., budowa budynku stacji 
rozprężania acetylenu (obudowa 
istn. instalacji), przebudowa i 
zmiana z funkcji przemysłowej 
na socjalno-biurową budynku 
zbrojowni wraz z infrastr., 
budowa instal. gazów techn. 
(tlen, acetylen), budowa 
podziem. zbiornika magazyn. 
LPG wraz z przyłączami i instal. 
wewn., budowa instalacji stacji 
zgazowania ciekłego tlenu 

VISTAL OFFSHORE Sp. z o. 
o. , Gdynia 
 

nr 873, 875, 874, 
878, 881, 1081, 
1085, 882 o. 0012 
Cisowa  
( arch. 657/2, 658/2, 
659/2, 661/2, 663/2, 
718/2, 751/2, 775/2, 
655/2 KM 7)  
ul. Hutnicza 40 

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

  

33.  RAA.6730.414.2015.GZ-312/34                                                                  
2016.02.11                                                                                                                                                                    

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
usługami 

osoba fizyczna dz.474 o. 0025 
Redłowo  ( arch. 
65/15 km 70) ul. 
Redłowska 34 

  decyzja 
odmowna  

34.  RAA.6730.450.2015.ES-701/232A 
2016.02.11                                                                                                                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z 
budynkiem gospodarczym i 
garażem na gr. z dz. nr 2185 
(arch.351/24) w odl. do 1,50m 
od gr. z dz. nr 2186 (arch. 
107/24) oraz infrastr.  (w tym 
tymcz. bezodpływowy zbiornik 
na ścieki)  

osoba fizyczna dz.2184  i 2156  
o. 0020 Obłuże 
(arch.350/24 i 
199/23 KM 33)  
ul. Płk. Dąbka 232A 

● linia zabudowy – obow. nie 
ust.●wskaźnik p.z. –max 13%.● szer. 
elew. front.- 11 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu max 4m● 
geometria dachu: dach stromy 
dwuspad., kąt nachyl. 300-400, kalen. 
prostop. 
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35.  RAA.6730.448.2015.KR-504/34 
2016.02.15                                                                                                                              
 

rozbiórka budynku jednokond. 
oraz budowa budynku biurowo-
produkcyjno-usługowo-
magazynowego, o wys. 3 
kondyg. i pow. użytk.do 1000 
m2 na każdej z kondygnacji, 
infrastruktura techniczna 

NAVY SAN Sp z o.o. 
Gdynia   
 

dz. 1280, 1281/1 i 
1278 ,1279   
o. 0012 Cisowa   
ul. Hutnicza 34  

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

  

36.  RAA.6730.428.2015.MP-883/19 
2016.02.22                                                                                                               

rozbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o ganek na 
wys. 1 kond. i nadbudowa części 
niższej budynku jednorodzy. 
(garażu) o część mieszkalną do 
wys. istn. budynku wraz z 
niezbędną infrastrukturą, 

osoba fizyczna dz. 2093 i 2091 
o. 0019 Mały Kack    
ul. Grażyny 19 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 
●wskaźnik p.z. –max 17%.● szer. elew. 
front.- istn.   ● wys. górnej kraw. elew. 
dla nadbudowy jako przedł. gzymsu 
istn. budynku mieszkalnego; dla 
rozbudowy – do 4,0m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

37.  RAA.6730.444.2015.MP-872/55A 
2016.02.22                                                                                                                       

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej o 
pomieszczenie mieszkalne wraz 
z tarasem bezpośrednio przy 
granicy z dz. nr 454 

osoba fizyczna dz. 455, o. 0022 
Orłowo  
ul. Wielkopolska 
55A 

● linia zabudowy – obow. 
istn.●wskaźnik p.z. –max 37%.● szer. 
elew. front.- istn.   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 6 m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

38.  RAA.6730.442.2015.GZ-309/27 
2016.02.24                                                                                                            

nadbudowa części budynku 
mieszkalnego – podniesienie 
ścian istniejącego  poddasza 
nieużytkowego w celu uzyskania 
kondygnacji mieszkalnej 

osoba fizyczna dz.1950  o.0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 
ul.Wojewódzka 27 

● linia zabudowy – obow. bez 
zm.●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. 
elew. front.- bez zm.   ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 10,62 m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

39.  RAA.6730.394.2015.JWK-299/15 
2016.02.25                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania z 
funkcji magazynowej na usługi 
sportu i rekreacji 

INTEGRA PLUS Jarosław 
Jezusek 
 

dz.894, 898, 899, 
907, 906 obr. 0026  
Śródmieście  (arch. 
2, 3, 4, 13, 14 KM 
119) ul. Wendy 15 

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

  

40.  RAA.6730.408.2015.WGN-894/25     
2016.02.25                                                                                                                                                                 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego przy granicy z 
działką nr 76 (dobudowanie do 
budynku nr 27 będącego w 
trakcie realizacji) wraz z 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni dz.74, 75 i 52  
obr. Orłowo 0022 
ul.Kurpiowska 25 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zabul. wg. zał.graf. ●wskaźnik p.z. – 
max 28%.● szer. elew. front.- 10 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 
przedł. wys. bud.przy ul. Kurpiowskiej 
27● geometria dachu: dach płaski 

  

41.  RAA.6730.436.2015.GZ-
600/dz.464/16 
2016.02.25                                                                                                                         

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym  oraz  infrastrukturą 
techniczną 

„TARGO” SA, 81-512 
Gdynia,  

dz.412  o. 0012 
Cisowa  
(arch.464/16 KM 8) 
ul. Chylońska  
oraz dz. 413, 763, 
692, 688  

● linia zabudowy – obow. –nie ust. 
●wskaźnik p.z. – max 18%.● szer. 
elew. front.- 8,8m-13,2m  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 18,6m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

42.  RAA.6730.5.2016.ES-1015/24 rozbudowa ( na części osoba fizyczna dz.784 o. 0025 ● linia zabudowy – obow. –bez zm.   
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2016.02.25                                                                                                                                            istniejącego w poziomie parteru  
tarasu) budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego   
 

Redłowo (arch. 
459/35 KM 70)  
ul. Szarych 
Szeregów 24 

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

43.  RAA.6730.15.2016.GZ-840/1 
2016.02.25                                                                                                          

przebudowa i  rozbudowa 
oddziału pediatrycznego – 
dobudowa klatki schodowej 

Szpitale Wojewódzkie w 
Gdyni Sp. z o.o., Gdynia 

dz.1709 o. 0025  
Redłowo 
ul. Powstania 
Styczniowego 1  

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

  

44.  RAA.6730.409.2015.WGN-894/25     
2016.02.26                                                                                                                        

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych- 
jednego  we frontowej części 
działki usytuowanego przy 
granicy z działką nr 76 
(dobudowanie do budynku nr 27 
będącego w trakcie realizacji), 
drugiego-w tylniej części działki 
usytuowanego przy granicy z 
działką nr 77 (dobudowanie do 
budynku nr 27A)  wraz z 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni dz. dz.74, 75 i 52 
obr. Orłowo 0022 
ul.Kurpiowska 25 

● linia zabudowy – obow. - dla 
budynku we front. części dz. przy gr. z 
dz.76 –przedł. linii zab. budynków usyt. 
w 1 linii zab., dla bud. w tylniej części 
dz. przy gr. z dz.77 –przedł. linii zab 
bud przy ul. Kurpiowskiej 27A  
●wskaźnik p.z. – max 28%.● szer. 
elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.– przedł. wys. bud.przy ul. 
Kurpiowskiej 27 ,dla budynku w tylniej 
części dz.przy gr. z dz. 77 –przedł. wys. 
bud. przy ul. Kurpiowskiej 27A tj. ok. 
3m do okapu oraz ok. 6m do kalenicy ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

45.  RAA. 6730.2.2016.ASS-705/ 10A                                      
2016.02.29                                                                                                                                                                                                                        
 

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego, poprzez 
zabudowę schodów zewn. (2 
kondygnacje) do wys.budynku 
istn.  oraz dobudowa balkonu 

osoba fizyczna  dz. 1937,  
o.0012  Cisowa 
ul.Lniana 10A 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 
●wskaźnik p.z. –  25%.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. kraw. bud. istn.● 
geometria dachu: dach płaski 
 

  

46.  RAA.6730.8.2016.GZ-296/14 
2016.02.29                                                                                                                    
  

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu w budynku mieszkalno-
usługowym: lokal Muzeum 
Morskiego Miasta Gdyni na 
lokal „Zespołu Doradztwa, 
Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych”, 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gdynia,  

dz. 858, 859  
o. 0026 Śródmieście 
arch.49/1 i 110/1 
km 119)  
ul. Chrzanowskiego 
14 

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

  

 
 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 
47.  RAA.6730.429.2015.MP – 

833/dz.1760, 1759 1056/12                                                      
2016.03.01                                                                                                                                                                                                                             

budynek mieszkalny 
wielorodzinny wolnostojący 
wraz z niezbędną infrastrukturą  

Gmina Miasta Gdyni 
 

dz. 1760, 1759  
o. Orłowo 0022  
ul. Świerkowa 

  decyzja 
odmowna 

48.  RAA.6730.9.2016.KR- 55/27-29                                                                            
2016.03.03                                                                                           

kanalizacja deszczowa i zbiornik 
rozsączający, utwardzenie 
terenu. 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Morska 27-29” Gdynia 
 

dz. 1344, 1345, 
1346,  1347, 1348 
o. 0015 Grabówek 
ul. Morska 27-29 

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

                                                                                                                                                                                                                            
 

49.  RAA.6730.347.2015 JWK-702/dz.1318 
2016.03.04                                                                                                                                                                                 
  

rozbiórka budynku, budowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami oraz 
infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną 

Gmina Miasta Gdyni dz.1318 i 1319, 
1305   
o. 0021 Oksywie 
ul. Bosmańska 

● linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 35%.● szer. elew. 
front.- od 26,5m do 39,5m ● wys. 
górnej kraw. elew.do okapu  max 
10,5m● geometria dachu: dach stromy 
(dymetr.) kąt nachyl.  30o-35o , kalen. 
równol. 

  

50.  RAA.6730.400.2015.ES-1099/19-25 
2016.03.04                                                               

zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych wraz z 
infrastrukturą 

Polservice Development Sp. z 
o.o. 
 

dz.79  i 98  
o.0020 Obłuże   
ul. Maciejewicza 
19,21,23,25 

● linia zabudowy – obow. nie 
ust.●wskaźnik p.z. –max 26%.● szer. 
elew. front.- 37 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do max 14m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

51.  RAA. 6730.434.2015.ASS-377/ 22                                                                    
2016.03.07                                                                                                                                                                                                                                                                    

nadbudowa o 1 kondygnację i 
przebudowa budynku 
usługowego służby zdrowia; 

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

dz.2888  
o. Redłowo 0014  
ul. Sojowa 24 

● linia zabudowy – obow. –bez zm. 
●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew.– w naw. do budynku istn. max 
10m ● geometria dachu: płaski 

 odwołanie 

52.  RAA.6730.451.2015.WGN-903/37                                                              
2016.03.08                                                                                                                                                                                                                                                        

nadbudowa (podwyższenie 
ostatniej kondygnacji do 
wysokości użytkowej) oraz 
rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego   

osoba fizyczna dz.1357  
o.Mały Kack 0019  
(arch.dz.34 KM 78) 
ul.Radomska 37   

● linia zabudowy – obow. 6m od 
kraw.jezdni●wskaźnik p.z. –max 23%.● 
szer. elew. front.- 11 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.do max 8m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

53.  RAA.6730.440.2015.GZ-412/16 
2016.03.09                                                                                                                                                                                                                                                       
 

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
usługami (handel, drobne usługi)  
oraz infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz.296 o.Witomino 
–Lesniczówka 0039 
(arch.dz. 196 KM 
66) 
ul.Hodowlana 16 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. na dz. sąsied. przy ul. 
Hodowlanej 10-18  ●wskaźnik p.z. –
21%.● szer. elew. front.- 11,0-12,0m    
● wys. górnej kraw. elew. do 10,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

 odwołanie 

54.  RAA.6730.441.2015.GZ-412/16 
2016.03.09                                                                                                                                                         
 

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz.296 o.Witomino 
–Lesniczówka 0039 
(arch.dz.196 KM 
66) 
 ul.Hodowlana 16 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. na dz. sąsied., przy 
ul.Hodowlanej 10-18  ●wskaźnik p.z. –
21%.● szer. elew. front.- 11,0-12,0m    
● wys. górnej kraw. elew. do 10,5m ● 
geometria dachu: dach płaski 

 odwołanie 

55.  RAA.6730.18.2016.ES-708/44A 
2016.03.09                                                

rozbudowa budynku usług. na gr. 
z dz. nr 6 o. Oksywie 0021 wraz 

osoba fizyczna dz.7  
o. Oksywie 0021  

● linia zabudowy – obow. na istn.  
●wskaźnik p.z. –max 61%● szer. elew. 

 Odwołanie 
Uchylone 



 

 

1

 ze zmianą rodzaju usług z 
zakładu kraw. na: zakład fryzjer-
ski, lombard i jubiler (warsztat) 
   

ul. Benisławskiego 
44 

front.- istn.    ● wys. górnej kraw. elew. 
istn. ● geometria dachu: dach płaski 

28.12.2016 

56.  RAA.6730.446.2015.ES-873/129 
2016.03.10                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa i nadbudowa 
budynku garażowo-gospod. wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
na budynek mieszkalny 
jednorodzinny z częścią  
usługową (biuro) 

osoba fizyczna dz.923 o.0022 
Orłowo  
(arch.122/3 KM 87)  
ul. Wrocławska 129 

● linia zabudowy – obow. nie ust.. 
●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer. elew. 
front.- 7m ± 20%    ● wys. górnej kraw. 
elew. do 3,5m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

57.  RAA.6730.33.2016.GZ-424/4 
2016.03.10                                                                                                                          

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z  garażem 
podziemnym oraz infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz.623 i 640  
o. Witomino-
Leśniczówka 0029  
ul. Wąska 4  

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

  

58.  RAA.6730.17.2016.ES-1094/24D 
2016.03.14                                                                                                                                                                                          

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz.749 o. 0011 
Chwarzno-Wiczlino 
(arch. Dz.490/9 KM 
9)  
ul. Okrężna 24D 

● linia zabudowy – obow. istn. z możl. 
wycofa. rozbud. częsci● wskaźnik p.z. 
–max 32%● szer. elew. front.- 8,0m ± 
20%      ● wys. górnej kraw. elew.– max 
8,5 m● geometria dachu: dach płaski 

  

59.  RAA.6730.452.2015.MP-296/10ABC 
2016.03.15                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa mieszkań: A/9 i C/3 
na poziomie piętra w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym, 
legalizacja, 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Chrzanowskiego 10ABC 
Gdynia 

dz.852 
o.Śródmieście 0026  
ul. Chrzanowskiego 
10ABC 

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

  

60.  RAA.6730.40.2016.KR-504/26 
2016.03.17                                                                                                                       

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania części budynku 
usługowo warsztatowego z 
przeznaczeniem na funkcję 
biurową, usługową i stację 
kontroli pojazdów 

Integra Kamiński Sp. z o.o. 
Gdynia 
 

dz.428,432,431,429,
422,426,427  
o. Chylonia 0010 
ul.Hutnicza 26 

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

  

61.  RAA.6730.45.2016.ES-600/293 
2016.03.17                                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania  
budynku garażowo – 
gospodarczego na warsztat 
samochodowy branży elektr.                 

osoba fizyczna dz.1706  
o.Cisowa 0012 
ul. Chylońska 293 

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

  

62.  RAA.6730.449.2015.KR- 60/26 
2016.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejącego budynku, 
budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego, 
infrastruktura techniczna 

osoba fizyczna  dz.800  i 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 
810, 812  o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana             
ul. Partyzantów 26   

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z 
pasem dr.●wskaźnik p.z. –max 28%● 
szer. elew. front.- 19,5m ± 20%      ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 10 m i 
11m● geometria dachu: dach płaski 

  

63.  RAA.6730.46.2016.MP-931/54 
2016.03.18                                                  

zmiana przeznaczenia części 
usługowej w budynku mieszk. 
jednorodzy. będącym w trakcie 
realizacji, na część mieszkalną 

osoba fizyczna  dz. 3398  
o.Mały Kack 0019  
ul. Druskiennicka 
54  

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

  



 

 

1

64.  RAA.6730.16.2016.ES-915/65 
2016.03.21                                                                                                                                                                                           

przebudowa dachu budynku 
jednorodzinnego polegająca na 
budowie lukarn  

osoba fizyczna dz.3392  
o. 0019 Mały Kack 
ul. Lidzka 65 

● linia zabudowy – obow. –bez zm. 
●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. elew.
bez zm.● geometria dachu: stromy 
dwuspad. istn., dop.się dach nad lukarnami  
jednospad. płaski w naw. do istn. lukarn w 
bud. przy ul. Lidzkiej 63, 61, 59, 57 

  

65.  RAA.6730.21.2016.MP-907/9 
2016.03.24                                                                                                                                                                                                                                                                       

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolnostojący 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

Projmed sp. z o.o., Gdynia dz.717 i 491  
o.Mały Kack 0019 
ul. Piotrkowska 9  

● linia zabudowy – obow. jako przedł. 
bud.sąsiednich. ●wskaźnik p.z. – max 
30%● szer. elew. front.- 10,4m ± 20%      
● wys. górnej kraw. elew.– max 10m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

66.  RAA.6730.60. 2016.ES-90/11 
2016.03.24                                                                                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń piwnicy na 
pomieszczenia pomocnicze  dla 
lokalu mieszkalnego nr 2 

osoba fizyczna dz.735  
o. 0030 Wzgórze 
Św. Maksymiliana  
ul. Reja 11 

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

  

67.  RAA.6730.413.2015.KR-708/6-8    
2016.03.29                                                                                                                                                                                         
                                                                     

rozbiórka istniejących obiektów 
budowlanych, realizacja 
budynku mieszkalno – 
usługowego (usługi 
nieuciążliwe; handel, biura), 
infrastruktura techniczna 

osoba fizyczna  dz.87, 88, 90, 91  
o. 0021 Oksywie                  
ul. Benisławskiego 
6-8 i Karpińskiego  
( arch.:191/42, 
193/43, 528/39, 
527/39 km.46)                         

● linia zabudowy – obow. od ul. 
Benisławskiego – 5 m od gr. dz. z 
pasem dr., na przedł. linii zab. nowego  
budynku mieszk.- usług. przy 
ul.Karpińskiego 2. ●wskaźnik p.z. – 
max 36%● szer. elew. front.- 25,3m ± 
20%      ● wys. górnej kraw. elew.– max 
16m● geometria dachu: dach płaski 

  

68.  RAA.6730.23.2016.WGN-880/33  
2016.03.29                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                             

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z 
infrastrukturą techniczną (w 
celach legalizacyjnych) 

osoba fizyczna dz.1826 i 1814  
o. Mały Kack 0019  
 ul. Olgierda 33  

● linia zabudowy – obow. ok. 6 m od 
krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. –max 
25%● szer. elew. front.- 14,0m ± 20%      
● wys. górnej kraw. elew.– max 8,5 
m● geometria dachu: dach stromy, kąt 
nachyl. gł. połaci 35o -45o i kier. gł. 
kalenicy równol. do frontu działki 

  

69.  RAA.6730.43.2016.ES-718/11 
2016.03.29                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

nadbudowa tarasów w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym   

osoba fizyczna dz.952  
o. 0021 Oksywie 
(arch.dz.190 KM 
45) ul. Żółta 11 

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

  

70.  RAA.6730.447.2015.JWK-504/47B-49 
2016.03.30                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

rozbudowa - połączenie dwóch 
istniejących na nieruchomości 
budynków funkcja magazynowa, 
funkcja usługowa: biura. 
 

POLSEAL Małgorzata Pestka 
Gdynia 
 

dz.2508, 2509  i 
571, 612, 613, 618, 
620 
o. 0012 Cisowa  
ul. Hutnicza 47B-49  

● linia zabudowy – obow. –nie ust. 
●wskaźnik p.z. – max 46%● szer. 
elew. front.- ok.60m  ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 10m● geometria 
dachu: płaski 
 

  

71.  RAA.6730.38.2016.GZ-1059/8 
2016.03.30                                                                                               
                                                                              

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej 

osoba fizyczna dz.760 o.Chwarzno-
Wiczlino 0011 
(arch.: 485/6 km 9 

  decyzja 
odmowna 
odwołanie 



 

 

1

WI )  
ul. Równoległej 8 

post. o 
uchybieniu 
terminu 

72.  RAA.6730.39.2016.GZ-670/25 
2016.03.30                                                  
 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna 
 

dz.684  
o. Cisowa 0012   
ul. Janowska 25 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Janowskiej 27  ● wskaźnik 
p.z. – max 26%.● szer. elew. front.- od 
10,8m do 16,2m ● wys. górnej 
kraw.elew.– max 7,5m  ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

73.  RAA.6730.44.2016.GZ-557/27 
2016.03.30                                                                                                                                                                                         
  

rozbudowa i nadbudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz.3604  
o. Chylonia 0010  
ul. Swarzewska 27 

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 
p.z. – max 31%.● szer. elew. front.- 
istn. ● wys. górnej kraw.elew.do okapu 
– max 6m  ● geometria dachu: dach 
stromy dwusp., kąt nach. - 12°-15, kier. 
gł.kalen. : równoległy do frontu działki 

  

74.  RAA.6730.433.2015.ASS (JWK)- 
92/22A 
2016.03.31                                                                                                                                                                                                                                        
 

przebudowa i nadbudowa 
budynku mieszkalnego do 
wysokości 4 kondygnacji 
nadziemnych z przeznaczeniem 
na funkcję mieszkalną. 

osoba fizyczna dz.953 i 952  
o. Wzg. Św. 
Maksymiliana 0030 
ul. Górna 22a 
 

  decyzja 
odmowna 

75.  RAA.6730.65.2016.WGN-931/44  
2016.03.31                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                             

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń I piętra na biura 
oraz parteru na sklep, magazyn, 
biuro wraz z przebudową (w 
celach legalizacyjnych),   

osoba fizyczna dz.3405  
o. Mały Kack 0019 
( arch.dz.457/2 KM 
95)  
ul. Druskiennickiej 
44 

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

  

 
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 
 

Data wpływu 
wniosku 

1 2 3 4 5 6 7 8 
76.  RAA.6730.11.2016.ES-788/63A 

2016.04.01                                                                                                       
rozbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
wraz z infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.1651 i 1635, 
1650  
o. 0020 Orłowo  
ul. Akacjowa 63A 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –max 26%.● szer. elew. 
front.- 16 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew. dla części 2-kondygn. do 8,0m; 
dla części 3-kondygn. do 11,0m ● 
geometria dachu: dach płaski 

                                                                                                        
odwołanie 

77.  RAA.6730.26.2016.KR-847/3  
2016.04.04                                                            

budowa drugiego, 
wolnostojącego budynku  
jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz.1800  
o. 0025 Redłowo   
(arch.dz.21 km.74)  
ul. Ułańska  3 

  decyzja 
odmowna 
odwołanie 
utrzymane w 
mocy 



 

 

1

15.12.2016 
78.  RAA.6730.432.2015.KR-1156/dz.721     

2016.04.05                                                                                                         
zespół wolnostojących 
budynków wielorodzinnych, o 
powierzchni zabudowy do 180 
m2, infrastruktura techniczna  i 
komunikacyjna 

Gmina Miasta Gdyni dz.721  
o. 0014 Dąbrowa                       
ul.Migdałowa 
(dawna ul. Łanowa 
13)   

● linia zabudowy – obow. nie 
ust.●wskaźnik p.z. –max 34%.● szer. 
elew. front.- 14 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu max 5,0m● 
geometria dachu: dach stromy dwu lub 
wielospad, kąt nachyl. 350-400, kalen. 
równol. ; wys. kalen max 10,5m 

 Odwołanie 
uchylone 

79.  RAA.6730.68.2016.WGN-872/44  
2016.04.05                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu S1 z funkcji baru 
gastronomicznego na lokal 
usługowo-handlowy - usługi 
okulistyczne lub diagnostyki 
medycznej 

osoba fizyczna dz.175 i 176  
o. Orłowo 0022  
ul. Wielkopolska 44 

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

  

80.  RAA.6730.81.2016.KR-93/42-44                                                                                     
2016.04.06                                                                            

rozbiórka i budowa muru 
oporowego oraz umocnienie 
skarpy wzdłuż  ul. Syrokomli 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
SM BAŁTYK   Gdynia  
 

dz. 1059, 1058, 
1057 o.0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana  
ul. Grottgera 42-44 

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

  

81.  RAA.6730.12.2016.ES-1031/16A 
2016.04.08                                                                                                                                                                         

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz.4681 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011 
 ul. Sucha 16A 

  decyzja 
odmowna 

82.  RAA.6730.71.2016.ES-313/32-38 
2016.04.08                                                                                               
  

zmiana sposobu użytkowania  
lokalu handlowego na Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej                     
 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gdynia 

 

dz.525 o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana  
ul. Bp. Dominika 
32-38 

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

  

83.  RAA.6730.14.2016.GZ-1308/dz.25/19  
2016.04.11                                                                                                                                                 

budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z 
infrastrukturą techniczną,      

osoba fizyczna dz.4957, 4639 i 
4620 o. Chwarzno-
Wiczlino 0011 
(arch. dz.25/19, 
25/18 i 34/4 km 43 
WI)  ul. kard. 
Wyszyńskiego  

● linia zabudowy – obow. 21 m od 
gr.dz. 25/18●wskaźnik p.z. –max 7%.● 
szer. elew. front.- 12,5 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.do okapu max 4,5m● 
geometria dachu: dach stromy dwu lub 
wielospadowy, kąt nachyl. 350-450, 
kalen. równol. ; wys. kalen max 9m 

 odwołanie 
SKO-post. o 
uchybieniu 
terminu 

84.  RAA.6730.80.2016.ES-832/7A 
2016.04.11                                                                                                                                                                                                                            

budynek  mieszkalny 
jednorodzinny  na granicy z 
działką nr 1451 obręb   
Orłowo 0022  
 

osoba fizyczna dz.1449 o.Orłowo 
0022 
 (arch.853/345 KM 
81) 
 ul.Wierzbowa 7a 

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

  

85.  RAA.6730.31.2016.MP-859/dz.1290/2, 
1290/3                                              
2016.04.12                                                                                                                                                                                                                 

budowa schodów terenowych 
wraz z umocnieniem brzegów 
rzeki Kaczej 

Gmina Miasta Gdyni 
 

dz.1290/2, 1290/3 
o.Mały Kack 0019 
oraz cz. Dz. nr 4 o. 
Orłowo 0022, ul. 

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

  



 

 

1

Sieradzka/Kurpiow-
ska 

86.  RAA.6730.55.2016.KR- 910/10                                                  
2016.04.12                                                                                                                                                                                                                                   

rozbiórka istniejącego budynku 
oraz budowa jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego przy 
granicy z działką nr 721 przy ul. 
Bielskiej 8; infrastruktura 
techniczna 

osoba fizyczna dz.719  o. 0019 
Mały Kack 
(arch.dz.107 km.77) 
ul. Bielska 10 

● linia zabudowy – obow. –4m od 
gr.dz. z pasem dr. ●wskaźnik p.z. – max 
32%● szer. elew. front.- 12 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 10m ● 
geometria dachu: płaski 

  

87.  RAA.6730.75.2016.GZ-
1183/dz.119/49                                                  
2016.04.13                                                                                                                                      

budynek mieszkalny 
jednorodzinny  z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz.2594 i 2566 o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011 (arch. 
dz.119/47 km 26 
WI)   
ul. J.Skrzetuskiego  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Kormorana -6,0m od linii 
rozgrab. ul.J.Skrzetuskiego , dop. się 
wycof.  części elew. front. w stosunku 
do ustal. linii zab. (nie więcej niż 
50%),●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. 
elew. front.- 14,5 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.do okapu  max 
4,5m● geometria dachu: dach stromy 
dwu lub wielospadowy, kąt nachyl. 350-
450, kalen. równol. ; wys. kalen max 9m 

  

88.  RAA.6730.402.2015.MP-701/159   
2016.04.14                                                                                                                                                                                 
                                                                          

1.odmowa - budowa masztu 
antenowego o max. wysokości 
ok. 17m 
2. rozbudowa budynku 
mieszkalno-usługowego o ogród 
zimowy bezpośrednio przy 
granicy z dz. nr 832, budowa 
wiaty bezpośrednio przy granicy 
z dz. nr 834 wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.833,  
o.Oksywie 0021  
ul. Płk. Dąbka 159 

● linia zabudowy – obow. istn.  
●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. elew. 
front.- bez zm. Dla wiaty- jak szer. 
garażu    ● wys. górnej kraw. elew. – do 
linii okapu do 3,5m, dla wiaty –przedł. 
kraw. bud. garazu ● geometria dachu: 
dach płaski; wiata- jak w garażu 

 częściowo 
odmowna 

89.  RAA.6730.86.2016.ES-92/22 
2016.04.14                                                                                                                                                          
 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego   
 

osoba fizyczna dz.951 o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana   
ul. Górna 22 

● linia zabudowy – obow. istn.  
●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.    ● wys. górnej kraw. 
elew. do wys. budynku przy ul.Górnej 
20 ● geometria dachu: dach płaski 

  

90.  RAA.6730.13.2016.ES-1031/16A                                                               
2016.04.18                                                                                                                                                              
 

rozbiórka budynków 
gospodarczych i budowa 
budynku jednorodzinnego. 

osoba fizyczna dz. 4694 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Sucha 16A 

  decyzja 
odmowna 

91.  RAA.6730.445.2015.MP – 986/30 
2016.04.20                                                                                                                     

rozbiórka garażu i budowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego bezpośrednio 
przy granicy z dz. nr: 457 i 459 z 
przydomową oczyszczalnią 
ścieków i niezbędna 

osoba fizyczna dz. 458  
o.Karwiny 0017 
ul. Z. Nałkowskiej 
30 

  decyzja 
odmowna 



 

 

1

infrastrukturą 
92.  RAA.6730.41.2016.WGN-820/220                                                             

2016.04.20                                                                                                                                                                              
 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 1550  i 
1553,1555 
o.Orłowo 0022  
Al. Zwycięstwa 220 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy Al.Zwycięstwa 220 
●wskaźnik p.z. –max 54%● szer. elew. 
front.- 11 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew. max 10,5m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

93.  RAA.6730.87.2016.ES-1217/23 
2016.04.20                                                                                                                                                                                                                         

budynek  mieszkalny 
jednorodzinny  wraz z 
infrastrukturą techniczną  

osoba fizyczna dz. 5165 o.0011 
Chwarzno - 
Wiczlino  
ul. Oziewicza 23 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
istn. zab. na dz.sąsiednich w odl. 6,0m 
od linii rozgrab. ●wskaźnik p.z. –max 
19%.● szer. elew. front.- 13m ± 20%    
● wys. górnej kraw. elew. do 4,5m ● 
geometria dachu: dach stromy dwu lub 
wielospadowy, kąt nachyl.300-400 
,kalen. prost. lub równoległa 

  

94.  RAA.6730.420.2015.JWK-504/42 
2016.04.21                                                                                                                                                                                                                                                                  

budowa budynku 
magazynowego z częścią 
biurową wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

CETAN Sp. z o. o. Gdynia 
 

dz. 327 i 330 o.0012 
Cisowa 
ul. Hutnicza 42 

● linia zabudowy – obow. – kontyn. 
linii zab. bud. przy ul Hutniczej 46 
●wskaźnik p.z. –max 23%.● szer. elew. 
front.- 9,8-14,6m   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 27 m npm ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

95.  RAA.6730.22.2016.WGN-986/dz.437                                                              
2016.04.21                                                        

dwa segmenty budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej 

Gmina Miasta Gdyni 
 

dz.437 o.Karwiny 
0017  
ul. Zofii 
Nałkowskiej 

  decyzja 
odmowna 

96.  RAA.6730.94.2016.ES-675/7 
2016.04.22                                                                        

nadbudowa tarasu o jedną 
kondygnację w budynku 
jednorodzinnym   

 osoba fizyczna dz.797 o. 0012 
Cisowa  
ul. Konopianej 7 

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

  

97.  RAA.6730.72.2016.GZ-1015/25B 
2016.04.25                                                                                                                                                                                    

budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej (na granicy z działką 
nr 799) z infrastrukturą 
techniczną,      

osoba fizyczna dz.797  i 790 
o.Redłowo 0025  
ul. Szarych 
Szeregów 25B 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. przy ul.Szarych Szeregów 
23a-23b i ●wskaźnik p.z. –23%● szer. 
elew. front.- 5,6m -8,4m      ● wys. 
górnej kraw. elew.– przedł. górnej 
kraw. elewacji front.j bud. przy 
ul.Szarych Szeregów 25A ● geometria 
dachu: dach płaski 

 odwołanie 

98.  RAA.6730.96.2016.ES-1016/3 
2016.04.27                                                                                                                                                                                                                                                                     

zabudowa podcienia w poziomie 
parteru budynku jako 
przedłużenie istniejącej wzdłuż 
granicy BC ściany zewnętrznej 
budynku  

osoba fizyczna dz. 658  
o.Redowo 0025   
ul. Ruchu Oporu 3 

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

  

99.  RAA.6730.125.2016.ES-633/2A zmiana sposobu użytkowania osoba fizyczna dz. 307  nie analizowano funkcji i cech zabudo-wy i   



 

 

1

2016.04.27                                                                                                                                                                                              budynku mieszkalno – 
usługowego na budynek 
mieszkalny  
 

o. Pustki Cisowskie 
0012   
ul. Bzowej 2A 

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 
100.  RAA.6730.90.2016.MP-902/17 

2016.05.05                                                                                                                                                                                   
zmiana sposobu użytkowania 
części usługowej na część 
mieszkalną wraz z niezbędną. 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz.518 o. Mały 
Kack 0019 ul. 
Lipnowska 17 

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

  

101.  RAA.6730.50.2016.KR-504/40                                                                 
2016.05.06                                                                                                                                                                         

budynek magazynowy (magazyn 
kabli i rur). 

osoba fizyczna dz. 1171  o.0012 
Cisowa                    
ul. Hutnicza  40 

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

  

102.  RAA.6730.404.2015.GZ-412/16 
2016.05.09                                                                                                                                                                                                                                                           

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

osoba fizyczna dz.296 o.Witomino-
Leśniczówka 0039 i 
dz.309  (arch.196 i 
521/192 km 66)  
ul. Hodowlana 16  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. przy ul.Hodowlanej 10-18  
●wskaźnik 21% –bez zm..● szer. elew. 
front.- 11,0-12,0m  ● wys. górnej kraw. 
elew. 10,5m● geometria dachu: dach 
płaski 

 odwołanie 

103.  RAA.6730.405.2015.GZ-412/16 
2016.05.09                                                                                                                            

rozbiórka istn. budynku oraz 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami 
(handel, drobne usługi, 
gastronomia)  oraz infrastrukturą 
techniczną, 

osoba fizyczna dz.296 o.Witomino-
Leśniczówka 0039 i 
dz.309  (arch.196 i 
521/192 km 66)  
ul. Hodowlana 16 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. przy ul.Hodowlanej 10-18  
●wskaźnik 21% –bez zm..● szer. elew. 
front.- 11,0-12,0m  ● wys. górnej kraw. 
elew. 10,5m● geometria dachu: dach 
płaski 

 odwołanie 

104.  RAA.6730.141.2016.ES-748/13 
2016.05.09                                                                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczenia usługowego 
(biuro)w parterze  budynku  
mieszkalno-usługowego na 
punkt przedszkolny                   

osoba fizyczna dz. 463  
o.Obłuże 0020  
ul. Kuśnierska 13 

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

  

105.  RAA.6730.24.2016.WGN-820/218A                                                              
2016.05.12                                                                                                                                                                              

budynek mieszkalno-usługowy 
(handel, biura) przy gr. z dz. nr 
1550 (Al.Zwycięstwa 220) i 
1546 (Al.Zwycięstwa 218) 

osoba fizyczna dz. 1549 i 1551 
obręb Orłowo 0022 
przy Al.Zwycięstwa 
218A 

  decyzja 
odmowna 

106.  RAA.6730.235.2015.JWK-895dz.3327 
(37/1) 
2016.05.13                                                                                                                                                                                                                                                         

budowa zespołu budynków wraz 
z infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną: 

INVEST KOMFORT S.A. 
S.K.A 
Gdynia 

dz. 3329 i 3333 o. 
Orłowo 0022  
(arch. 37/1 i 2 KM 

● linia zabudowy – obow. nie ust.  
●wskaźnik max 25%..● szer. elew. 
front.- max 24,4m  ● wys. górnej kraw. 

  



 

 

1

budynek wielorodzinny z 
garażem podziemnym, budynek 
wielorodzinny o dwóch bryłach 
nadziemnych połączonych 
garażem  podziemnym z częścią 
rekreacyjno-sportową; 
 

 85)ul.Bernadowska elew. max 11m● geometria dachu: dach 
płaski 

107.  RAA.6730.115.2016.GZ-1217/17                                                  
2016.05.16                                                                                                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz. 5168 i 4929 o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011  
ul. Oziewicza 17 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na działkach sąsiednich, w 
odl. 6,0m od linii rozgrab.j 
ul.Oziewicza ●wskaźnik p.z. –max 
16%● szer. elew. front.- 14 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew. do okapu - max 
4,5 m ● geometria dachu: dach stromy 
dwu lub wielospad., kąt nach. 30o-40o , 
kalen. max 9m, równol.  

  

108.  RAA.6730.382.2015.JWK-1049/1386 
2016.05.17                                                                                                                                                   

budynki jednorodzinne w 
zabudowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą; 

osoba fizyczna  dz. 1386, 1382, 
1362  i  1363, 1360 
o. 0011 Chwarzno-
Wiczlino  
ul.Marsa  

● linia zabudowy – obow. linia równol. 
odl. 6m od gr. z dz. dr. nr 1360 z możl. 
wycofa. części elew. front. (do 50%) z 
linii zab. ●wskaźnik p.z. –max 36%● 
szer. elew. front.- 8,8 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu - max 6,8 
m ● geometria dachu: dach stromy, kąt 
nach. 38o-40o , kalen. max 163,2mnp, 
równol. do ul. Marsa 

 odwołanie 

109.  RAA.6730.78.2016.WGN-892/27 
2016.05.17                                                                                                                                                                                                                            

rozbiórka budynku mieszk. 
jedno. oraz budowa nowego 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego przy gr. z dz.nr 
26 o. Orłowo 0022 przy ul. 
Żmudzkiej 29 wraz z niezbędną 
infrastrukturą   

osoba fizyczna  dz. 25 i 10 
o.Orłowo 0022  
ul. Żmudzka 27 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Żmudzkiej 29; dop. 
się możl. cofn. elewacji front. na nie 
więcej niż 50% jej szer.;●wskaźnik p.z. 
–max 25%● szer. elew. front.- 10 m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew. – 
przedł. wys. bud. przy ul. Żmudzkiej 29 
tj. ok. 6m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

110.  RAA.6730.98.2016.KR- 828/33a   
2016.05.17                                                                                                                                                                                                                                               

rozbiórka ganku wejściowego, 
rozbudowa budynku   
jednorodzinnego w miejscu 
rozebranego ganku 

osoba fizyczna  dz. 1329  
o. 0022 Orłowo  
ul. Akacjowa 33a             

● linia zabudowy – obow. na 
przedł.linii zab. bud. przy  ul. Bukowej 
6 i 8, w linii ganku przezn. do 
wyburzenia, tj. 1 m od gr. dz. z ul. 
Bukową; ●wskaźnik p.z. –max 58%● 
szer. elew. front.- 8,3 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu - max 10 m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

111.  RAA.6730.121.2016.ES-412/10 
2016.05.17                                                                                                                                                                                                                                                         

budowa dwóch jednostano-
wiskowych garaży 

osoba fizyczna dz. 302 
o.Witomino-
Leśniczówka 0029 

● linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 22%● szer. elew. 
front.- nie ust. ● wys. górnej kraw. 

 odwołanie 



 

 

1

ul. Hodowlana 10 elew. max 3m● geometria dachu: dach 
płaski ; 

112.  RAA.6730.147.2016.GZ-
504/dz.573/11 
2016.05.18                                                                                                                                                                                                                                                         

budynek usługowo-handlowy 
(sprzedaż osprzętu elektr., 
armatury, instal. sanitarnych, 
itp.) wraz  z  infrastrukturą 
techniczną 

Krzysztof Dolny CONSTAN,  dz. 1000, 1002 i 
1001, 1003, 1005, 
909, 910 o.Chylonia 
0010  
ul. Hutnicza 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn.j przy ul. Hutniczej 11A-11D 
(4,0m od linii rozgran. ul.Hutniczej) 
●wskaźnik p.z. –max 53%● szer. elew. 
front.- 21,6m-32,4m ● wys. górnej 
kraw. elew. max 7m ● geometria dachu: 
dach płaski ; 

  

113.  RAA.6730.82.2016.KR- 311/137 
2016.05.19                                                                                                                                                                                                                                                         

sieć elektroenergetyczna dla 
zasilania projektowanego na 
części działki nr 1859 osiedla 
mieszkaniowego 

Energa Operator SA Oddział 
Gdańsk,  

 

dz. 1859 , 1860 o. 
0025 Redłowo  
ul. Kopernika 137 

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

  

114.  RAA.6730.104.2016.ES-1043/7 
2016.05.23                                                                                                                                                                                                                                        

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego   

osoba fizyczna dz.1676   
o. Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Dionizosa 7 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –bez zm..● szer. elew. 
front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu max 7,5m● geometria dachu: 
dach stromy dwuspad., kąt nachyl. 350, 
kalen. prostop.. ;  

  

115.  RAA.6730.32.2016.MP-873/dz.173 
2016.05.23                                                                                                                                                                                                                                                             

budynek przychodni stomatolog. 
bezpośrednio przy granicy z dz. 
nr 160 i w odległości 1,50m od 
granicy z dz. nr 175 wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna Tomasz 
Kołacki, Gdynia, 
 

dz.173, i części dz. 
nr 160 (pod dojazd), 
o. Orłowo 0022  
ul. Wrocławska 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul. Wrocławskiej 48 i 
poprowadz. równol. do gr. z pasem dr.; 
dop. cofn. od linii zab. na odl. do 2,0m 
na szer. elewacji front. do 50% 
●wskaźnik p.z. –max 38%● szer. elew. 
front.- 9,9 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew. do kalenicy - max 10,5 m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

116.  RAA.6730.453.2015.MP-378/10 
2016.05.24                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka istniejącego obiektu i 
budowa budynku mieszkalno-
usługowego (usługi oświaty, 
sportu, medycyny, biurowe) z 
garażem podziemnym i 
niezbędną infrastrukturą 

Chatka Przedszkolaka s.c. 
Edyta Frączkowska i Marta 
Koźlińska  

dz. 2837 i 2841, 
2842, 2843, 2838, 
2836, 2835, 2852 
o. Dąbrowa 0014  
ul. Oliwkowa 10  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul. Oliwkowej 12, 14 i 
poprowadz. równol. do gr.z pasem dr. 
ul. Oliwkowej ; dop. cofn. na odl. do 
2,0m, wysun. na odl. 1,0m od obow. 
linii zab., na szer. elew. do 50%; 
●wskaźnik p.z. –max 29%.● szer. elew. 
front.- 18,5 m ● wys. górnej kraw. 
elew.do kalenicy - max 13,61m ● 
geometria dachu:dach stromy dwuspad., 
kąt nachyl. 350, kalen. równol. ;  

  

117.  RAA.6730.135.2016.ES-1112/2-4 
2016.05.25                                                                                                                                                                                                                          

myjnia samochodowa (budynek i 
wiata) wraz z infrastrukturą 

osoba fizyczna dz, 573, 574 i 546, 
692, 563 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Sokoła 2-4 

● linia zabudowy – obow. w naw.do 
zab.przy ul. Sokoła 1,3, 5 ●wskaźnik 
p.z. –max 23%● szer. elew. front.- 20,5 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. - 
max 5 m ● geometria dachu: dach 
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płaski 

118.  RAA.6730.163.2016.GZ-840/1 
2016.05.25                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynków nr 3 i 4 w 
zespole Szpitala Morskiego im. 
PCK – dobudowa dwóch klatek  
schodowych, infrastruktura 
techniczna 

Szpitale Wojewódzkie w 
Gdyni Sp. z o.o. 

dz.1712  i 1746, 
1747, 1709 o. 
Redowo 0025  
ul. Powstania 
Styczniowego 1 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –nie ust.● szer. elew. 
front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu max wys. elewacji frontowej 
bud.istn. ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

119.  RAA.6730.178.2016.GZ-1038/6-8 
2016.05.30                                                                                                                                                                                                                                                                

zmiana przeznaczenia części 
usług (I i II piętro) na funkcję 
mieszkaniową, w budynku 
usługowym objętym 
pozwoleniem na budowę nr 
RAAII.6740.519.2013.HNB-
1038/6-8 

Marek Karczewski „BOOM”, 
Gdynia 

dz.1897, 1913, 
1914, 1915, 1916, 
1917 o.Chwarzno-
Wiczlino 0011 
 ul. Apollina 6-8 

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

  

120.  RAA.6730.66.2016.MP-959/37A 
2016.05.31                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 1327, 1328 i 
1861o.Wielki Kack 
0027  
ul. Źródło Marii 
37A 

● linia zabudowy – obow. nie 
ust.●wskaźnik p.z. –max 16%.● szer. 
elew. front.- 11,3 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew.do okapu - max 5,9 m 
● geometria dachu: dach stromy 
dwuspad., kąt nachyl. 300, kalen. 
równol. wys. kalen. max 10m 

  

121.  RAA.6730.74.2016.MP-904/dz.146 
2016.05.31                                                 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Pracownia Architektoniczna 
A-1 ŁUKASZ ZBOZIEŃ, 
Gdynia 

dz. 146 , części dz. 
147  i 599, 111/1, 
144, 143 o.Mały 
Kack 0019   
ul. Łęczycka 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr.z 
pasem drog. ul. Łęczyckiej i poprow. 
równol.do gr. z dz. 139 ●wskaźnik p.z. 
–max 20%.● szer. elew. front.- 14,6 m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu - max 4,0 m ● geometria dachu: 
dach stromy dwuspad., kąt nachyl. 400, 
kalen. równol. ; 

  

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 
122.  RAA.6730.106.2016.KR-628/5c      

2016.06.02                                                                                                                                                                                   
rozbudowa budynku warsztatu 
samochodowego w zabudowie 
szeregowej                  o  halę 
hamowni samochodowej / 
bieżącej kontroli pojazdów 
samochodowych 

osoba fizyczna dz. 1223 i 1205, 
1219, o.0024 Pustki 
Cisowskie 
ul.Chabrowa 5c 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zabudowy bud. przy ul. Chabrowej 3,  
4m od linii rozgrab. dr.dojazdowej 
●wskaźnik max 41%● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew. max 5,0m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

123.  RAA.6730.59.2016.JWK-309/24 nadbudowa budynku osoba fizyczna  dz. 1904 o. 0030 ● linia zabudowy – obow. bez zm.    
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2016.06.03                                                                                                                                                                                                                                                             jednorodzinnego; zabudowa 
tarasu na piętrze od strony 
zachodniej budynku (od ogrodu). 

Wzgórze 
Maksymiliana  
ul. Wojewódzka 24 

●wskaźnik–bez zm..● szer. elew. front.- 
bez zm.  ● wys. górnej kraw. elew. max 
7,60m ● geometria dachu: dach płaski 

124.  RAA.6730.133.2016.GZ-311/100                                                                                                                                 
2016.06.08                                                                                                                           

nadbudowa  klatki schodowej z 
wyjściem na dach,  w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym w 
zabudowie szeregowej (nr 100) 

osoba fizyczna dz. 1242, 1243 o. 
Redłowo 0025 
(arch: 686/1 , 873/1 
km 71 )  
ul. Kopernika 100 i 
102A 

  368m2                                       
decyzja 
odmowna 

125.  RAA.6730.146.2016.GZ-
1059/12                                                  
2016.06.10                                                                                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny  z garażem 
wbudowanym oraz infrastrukturą 
techniczną,      

osoba fizyczna dz. 763 i 795  
o. Chwarzno-
Wiczlino 0011  
(arch. 483/1 km 9 
WI)   
ul. Równoległa 12 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Równoległej (w odl. 5,0m 
od linii rozgrab. ul.Równoległej) ,dop. 
się wycofa. części elewacji front. w 
stosunku do linii zab. (nie więcej niż 
50%),●wskaźnik max 35% ● szer. elew. 
front.- 11,2-16,8m  ● wys. górnej kraw. 
elew. max 10,0m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

126.  RAA.6730.63.2016.WGN-980/dz.71 
reklama                                                             
2016.06.10                                                                                                                                                                                     

budowa nośnika tablicy 
reklamowej o wymiarach 6x3m 
trwale związanego z gruntem 

Inżynier Agencja Budowlana 
Artur Pawłowski, Gdynia 
 

dz. 71 o.Karwiny 
0017  
ul. Chwaszczyńska 

  decyzja 
odmowna 

127.  RAA.6730.119.2016.WGN-879/10          
2016.06.15                                                                                                                                                                                                                                                           

budynek mieszkalny 
wielorodzinnyz garażem w 
parterze w zabudowie bliźniaczej 
przy gr. z działką nr 1526 wraz z 
zabezpieczeniem skarpy 
(wzmocnienie lub budowa muru 
oporowego),zagospodarowaniem 
wód gruntowych oraz niezbędną 
infrastrukturą   

osoba fizyczna  dz. 1527  i 1544, 
1543 
o. Mały Kack 0019 
ul. Góralska 10 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. nr 8 tj. ok. 23m od gr. z dz. 
dr., Dop. przekr. linii zab. w kierunku 
ul.o ok. 1,5m w naw. do bud. nr 8, nie 
bliżej niż w odl. 6m od gr. z dz. nr 
1526. Dop. się cofn. elewacji front. na 
na max 50% elewacji ●wskaźnik p.z. –
max 26%-29%● szer. elew. front.- 11 m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu – przedł. wys. bud. przy ul. 
Góralskiej 8 tj. ok. 12m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

128.  RAA.6730.139.2016.GZ-408/160 
2016.06.15                                                          

rozbudowa oraz nadbudowa 
jednokondygnacyjnej części 
budynku (garaż) wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania parteru 
budynku  z funkcji mieszkalnej 
na funkcję usługową (biura), 

osoba fizyczna dz. 1155, 1156  
o. Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Chwarznieńska 
160 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. w obrębie wnioskowanej dz. 
bud. ●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. 
elew. front.- istn. ● wys. górnej kraw. 
elew.- przedł. wys. istn. części  bud.● 
geometria dachu: dach płaski 

  

129.  RAA.6730.36.2016.MP-880/101 
2016.06.16                                                                                                                                                       

rozbiórka istn. obiektów i 
budowa budynku mieszkalno-
usługowego (usługi – serwis 
jednośladów lub samochodów, 
lub spa dla samochodów – 

osoba fizyczna dz. 2003 i 
333,2004,1977 o. 
0019 Mały Kack  
ul. Olgierda 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. przy ul. Olgierda 103 i 
poprowadz .równol. do gr. z pasem 
drog. Ul. Olgierda; dla zab. 
mieszkaniowej wyzn. się nieprzekr. 
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sprzątnie i pielęgnacja, lub 
sprzedaż akcesoriów 
samochodowych), bezpośrednio 
przy granicy z dz. nr 2001, z 
podziemną i naziemną halą 
garażową oraz niezbędną 
infrastrukturą 

linię zabudowy NR1 jako przedł. tylnej 
ściany bud. mieszk.105/107; dla 
zabudowy usług. - nieprzekr. linia 
zab.NR2 na przedł. tylnej ściany bud. 
usług. nr 105 i poprowadz. prostopadle 
do gr. ozn. jako EF , dop. się cofn. od 
linii zab. na odl. do 2,0m na szer. 
elew.front. do 50%●wskaźnik p.z. –max 
30%● szer. elew. front.- 10 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew. - max wys. bud. 
przy ul.Olgierda 103● geometria dachu: 
dach płaski 
 

130.  RAA.6730.57.2016.KR-411/24                                                                     
2016.06.16                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w głąb działki (do ściany 
garażu), wzdłuż gr. dz. przy ul. 
Boh. Getta Warszawskiego 26, 
oraz nadbudowa budynku 
gospodarczego o jedną 
kondygnację 

osoba fizyczna dz. 256 
 o. 0029 Witomino-
Leśniczówka  
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 24 

  decyzja 
odmowna 
odwołanie do 
SKO 

131.  RAA.6730.89.2016.WGN-1068/85                                                             
2016.06.16                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 
strychu na lokal mieszkalny wraz 
z przebudową i podwyższeniem 
ścianki kolankowej od str. 
połudn. bud. o 2,25m  

osoba fizyczna dz. 1710  
o.Dąbrowa 0014  
ul. Miętowa 85 

  decyzja 
odmowna 
odwołanie do 
SKO 

132.  RAA.6730.97.2016.KR- 828/33a                                                                         
2016.06.17                                                                                                                                  

nadbudowa 
jednokondygnacyjnej werandy 
od strony ul. Akacjowej 

osoba fizyczna  dz. 1329 o.0022 
Orłowo 
ul. Akacjowa 33a             

● linia zabudowy – obow. w linii zab. 
bud. przy ul. Akacjowej 31, ok. 7,5 m 
od kraw. jezdni  ul. Akacjowej ● 
wskaźnik p.z. –bez zm..● szer. elew. 
front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew. 
ok. 10m● geometria dachu: dach płaski  

  

133.  RAA.6730.123.2016.KR- 60/26                                                                         
2016.06.20                                                                           

rozbiórka istn. budynku i 
budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego, 
infrastruktura techniczna 

osoba fizyczna  dz. 800  i 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 
810, 812  o.0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana             
ul. Partyzantów 26   

● linia zabudowy – obow. 5 m od gr. 
dz. z pasem drog. ul. Partyzantów                    
i  równol. do półn. gr. dz. ●wskaźnik 
p.z. –max 28%● szer. elew. front.- 19,5 
m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. - 
max 10,6 m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

134.  RAA.6730.142.2016.GZ-311/72 
2016.06.21                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 510 o.Redłowo 
0025  
(arch.: 31/12 km 62) 
ul. Kopernika 72 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn.zab.na dz. przy ul.Kopernika 74 i 
76 ●wskaźnik p.z. –max 34%● szer. 
elew. front.- 10,4-15,6m  ● wys. górnej 
kraw. elew. - max 10,5 m ● geometria 
dachu: dach płaski 

  



 

 

2

135.  RAA.6730.181.2016.KR-1005/4a                                                                
2016.06.21                                                                                                                                           

zmiana sposobu użytkowania i 
przebudowa lokalu użytkowego 
na gabinety lekarskie 

Bin-Med Blanka i Narcyz 
Kiejna Spółka Jawna  
Gdynia   

dz. 1290 o.0025 
Redłowo  
ul. Powst. Śląskiego 
4 

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

 pnb 06.09.2016 

136.  RAA.6730.42.2016.WGN-897/86                                                                
2016.06.22                                                                                                               

budynek mieszkalny 
jednorodzinnego (wolnostojący) 
wraz z infrastrukturą       
 

osoba fizyczna dz. 1412 i 1327 o. 
Mały Kack 0019 
ul. Płocka 68 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Płockiej 70 tj. ok. 5m 
od gr. z dz. Dop. się przekroczenie w 
kier. ul. częścią bud., którego poziom 
dachu nie przekroczy poz. ul.; dop. się 
cofn. elew. front.na głęb. do 1,5m na 
max 30% szer. elew. front. ●wskaźnik 
p.z. –max 36%● szer. elew. front.- 
12,5m ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu przedł. wys.okapu bud. przy ul. 
Płockiej 70 tj. ok. 3-3,5m , do kalenicy 
przedł. wys. kalenicy bud. przy ul. 
Płockiej  70 tj. ok. 9m ● geometria 
dachu: dach stromy, kąt nach. jak w 
bud. przy ul. Płockiej 70 tj. ok.45o, 
układ głównej kalenicy – równol. do 
frontu działki   

   
 

137.  RAA.6730.161.2016.MP-869/12 
2016.06.22                                                                                                                                                                                                                                                             

rozbiórka istniejącego garażu 
przy granicy z dz. nr 194 i 
budowa garażu bezpośrednio 
przy granicy z dz. nr 194 i w 
odległości 1,5m od granicy z dz. 
nr 195 (konstrukcja stalowa – 
blaszany otynkowany); 

osoba fizyczna dz. 196  
o.Orłowo 0022   
ul. Chorzowska 12 
  

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew. 
front.- 4,8-6,2m  ● wys. górnej kraw. 
elew. - max 2,5 m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

138.  RAA.6730.37.2016.MP-648/11 
2016.06.27                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka pawilonu handlowego 
i budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z częścią 
usługowo-handlową (usługi – 
biura, usługi drobne-szewc, 
fryzjer, zegarmistrz, banki, 
poczta, gabinety lekarskie itp.) 
usytuowanego bezpośrednio przy 
granicy z dz. nr 2204 oznaczonej 
na załączniku graficznym jako 
CB i GH wraz z podziemną halą 
garażową, naziemnymi 
miejscami postojowymi i 
niezbędną infrastrukturą 

SEMEKO Grupa 
Inwestycyjna S.A.,  

dz. 2201 i  2194, 
2204, 2233, 2194, 
2204, 2147, 2146  
o. Cisowa 0012  
ul. Owsiana 11 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. budynek nr 15 i poprowadz. 
prostop.do gr. ozn. jako BC i GH; 
nieprzekr. na przedł. wsch.ściany bud. 
nr 15 i poprowadz. prostop. do granicy 
dz. ozn. jako BC i GH ●wskaźnik p.z. –
max 29%● szer. elew. front.- ok. 
42,90m  ● wys. górnej kraw. elew. - 
max 35,4 m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

139.  RAA.6730.91.2016.MP-979/13 
2016.06.27                                                                                                                                                                                                               

rozbiórka istniejącego obiektu i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w odległości 

osoba fizyczna dz. 2386 i 2295, 
2296  
o.Mały Kack 0019  

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr. z 
pasem drog. ul. Racławickiej ,dop. się 
cofn. ostatniej kond. na odl. do 2,0m od 
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1,5m od granicy z dz. nr 2383 
wraz z niezbędną infrastrukturą, 

ul. Racławickiej 13 obow. linii zab. ● wskaźnik p.z. –max 
123m2● szer. elew. front.- 8,0-9,0m  ● 
wys. górnej kraw. elew. - max 10,5 m ● 
geometria dachu: dach płaski 

140.  RAA.6730.152.2016.GZ-1031/15 
2016.06.29                                                                                                                                                                                                                                        

budynek mieszkalny 
jednorodzinny (pow. zab. ok. 
155,0m2, dwie kondygnacje (w 
tym poddasze), dach spadzisty o 
kącie nachylenia połaci dachu 
ok.30°) oraz budynek 
gospodarczy (pow. zabudowy 
ok.50,0m2) w zabudowie 
zagrodowej w gospodarstwie 
rolnym o pow. 4,0446ha 

osoba fizyczna dz. 4763/4  i 4763/1 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
 ul. Sucha 15 

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

  

141.  RAA.6730.204.2016.GZ-1067/61 
2016.06.29                                                                                                                  

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego  jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej – 
rozbudowa werandy do granicy z 
działką nr 2966 przy 
ul.Koperkowej 59 

osoba fizyczna dz. 2967  
o.Dąbrowa 0014  
ul. Koperkowa 61 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii  
istn. zab. przy ul.Koperkowej 59 
●wskaźnik p.z. –max 41%●  szer. elew. 
front.- nie anal.● wys. górnej kraw. 
elew. – istn.● geometria dachu: dach 
płaski 

  

 
miesiąc:lipiec 

l.p. Nr decyzji i data jej wydania 
(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 
nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
142.  RAA.6730.156.2016.WGN-894/29 

2016.07.04                                                                               
nadbudowa budynku – 
podniesienie murów strychu od 
frontu o 2,6m, od strony 
przeciwnej o 1,95m             

osoba fizyczna dz. 79 o.Orłowo 
0027 
ul. Kurpiowska29 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 
●wskaźnik bez zm.● szer. elew. front.- 
bez zm.  ● wys. górnej kraw. elew. max 
7m● geometria dachu: dach płaski 

  

143.  RAA.6730.188.2016.KR-504/15B                                                   
2016.07.06                                                                                                                                                                                                                                         

zmiana przeznaczenia będącej w 
trakcie budowy hali prod. z 
zapleczem biur.-socjal.  i 
magazyn. na laboratorium 
badawczo-usługowe preparatów 
biomem. 

Biovico Sp. z o.o.  
Gdynia  

dz.938,939 o.0010 
Chylonia 
ul.Hutnicza 15b 

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

  

144.  RAA.6730.131.2016.WGN-987/4                                                                
2016.07.06                                                                                                                                                               

garaż o wymiarach 9m x 5m 
(dobudowa do istniejącego 
budynku gospodarczego)        

osoba fizyczna dz. 2267 o. Mały 
Kack 0019 
ul. Głowackiego 4 

● linia zabudowy – obow. nie ust.  
●wskaźnik– 9x5m● szer. elew. front.- 
nie ust.  ● wys. górnej kraw. elew. max 
3m ● geometria dachu: dach płaski 

  

145.  RAA.6730.48.2016.JWK-820/228A  
2016.07.07                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania z 
funkcji mieszkalnej 
wielorodzinnej na funkcję 

osoba fizyczna  dz. 1789, 1785, 
1792 1792, 1793, 
1791, 1796, 2180  

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

o. 0022 Orłowo 
Al. Zwycięstwa 
228A  

146.  RAA.6730.132.2016.WGN-875/10                                                                
2016.07.13                                                                                                             

rozbiórka istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem 
podziemnym wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna  dz. 730 i 749 
o.Orłowo 0022 
ul. Mierniczej 10 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Mierniczej 4, 8, 12, 
14 ok. 5m od gr. z dz. dr.; dop. się cofn. 
fragmentu bud. na odl. od 2m do 5m od 
obow. linii zab., na szer.elew. front. do 
50%;  ●wskaźnik p.z. –max 23%-29%● 
szer. elew. front.- 13 m ± 20%  ● wys. 
górnej kraw. elew. max 9,3mm ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

147.  RAA.6730.298.2015.ASS/WGN-
1213/dz.342/6,343/6                                 
2016.07.15                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 
wielorodzinny wraz z 
infrastrukturą 

Panorama Development Sp. z 
o.o., Gdynia 
 

dz. 1326, 1325 i 
1335, 1344, 1861 i 
1351 o.Wielki Kack 
0027  
ul. ks. J.P. Siega 

● linia zabudowy – obow. nie 
wyzn.●wskaźnik p.z. –max 31%● szer. 
elew. front.- 30 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu – max 10m● 
geometria dachu: dach dach stromy 
dwuspadowy o kącie nach. gł. połaci 
34o, kalen. równol. do frontu dz., wys. 
kalenicy max. 14,0m; dopuszcza się 
zastosowanie lukarn; 

 odwołanie 

148.  RAA.6730.64.2016.WGN-809/dz.3209 
reklama  
2016.07.25                                                                                                                                                                                                  

nośnik tablicy reklamowej o 
wymiarach 6x3m trwale 
związanego z gruntem       

Inżynier Agencja Budowlana, 
Gdynia 
 

dz. 3209  
o.Wielki Kack 0027 
ul. Spacerowa 

● linia zabudowy – obow. 12m od 
kraw. jezdni● wskaźnik p.z. –nie ust.● 
szer. elew. front.- nie ust.● wys. górnej 
kraw. elew. max 8m● geometria dachu: 
nie ust. 

  

149.  RAA.6730.93.2016.ES-418/33 
2016.07.25                                                                                                                                                        

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

osoba fizyczna dz. 884 
o.Witomino-
Leśniczówka 0029 
(arch.dz. 638/265 
KM 67)  
ul. Graniczna 33 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab.na dz. sąsiedniej ● wskaźnik 
p.z. –max 40%● szer. elew. front.- 7m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew. do 
gzymsu max 4,5m● geometria dachu: 
dach stromy, dwuspad. , kąt nach. – 27°  
w naw. do dachu bud. przy ul. 
Granicznej 35 , kalen. równol. 

 odwołanie 

150.  RAA.6730.140.2016.ES-888/22 
2016.07.25                                                                                                                                                                               

budynek mieszkalny 
wielorodzinny  wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 806 i 807 
o.Orłowo 0022  i 
3826  
ul. Adwokacka 22 

● linia zabudowy – obow. nie ust.● 
wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- 12 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
elew. max 7,5m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

151.  RAA.6730.151.2016.GZ-311/72 
2016.07.25                                                                                                       

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
podziemną hala garażową oraz  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 510 
 o.Redłowo 0025 
(nr arch.: 31/12 km 
62)  
ul. Kopernika 72 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. sąsiednich, przy 
ul.Kopernika 74 i 76 ● wskaźnik p.z. –
max 34%● szer. elew. front.- 10,4m - 
15,6m ● wys. górnej kraw. elew. max 
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10,5m● geometria dachu: dach płaski 
152.  RAA.6730.189.2016.GZ-103/4 

2016.07.25                                                                                                                               
 

rozbiórka kondygnacji poddasza 
oraz nadbudowa o 2 
kondygnacje w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 

osoba fizyczna dz. 1260 i 1261 
obręb Grabówek 
0015 położonych 
przy ul. 
Kapitańskiej 4 

● linia zabudowy – obow. bez zm.● 
wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 
elew. max 14m● geometria dachu: dach 
płaski 

  

153.  RAA.6730.194.2016.WGN-904/5  
2016.07.25                                                                                                                                                                                                                                                           

garaż i wiata samochodowa przy 
granicy z działką nr 172 obręb 
Mały Kack 0019 przy ul. 
Łęczyckiej 7 w Gdyni         

osoba fizyczna dz. 171  
o. Mały Kack 0019 
ul. Łęczycka 5 

● linia zabudowy – obow. dla garażu 
przedł. linii zab. garażu przy ul. 
Łęczyckiej 7 , dla wiaty –nieprzekr. 6m 
od krawędzi jezdni ulicy Łęczyckiej ● 
wskaźnik p.z. –max 28%● szer. elew. 
front.- 2,4-3,6m● wys. górnej kraw. 
elew. max 3m● geometria dachu: dach 
płaski 

  

154.  RAA.6730.159.2016.GZ-104/44A   
2016.07.26                                                                                                                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz. 1179, 1175, 
1174  i 1182, 1176 
o.Grabówek 0015 
(arch.: 547/29, 
548/29, 549/29 km 
51)  
ul. Kołłątaja 44A 

● linia zabudowy – obow. dla garażu 
przedł. linii istn. zab. na działce  przy 
ul.Kołłątaja 42● wskaźnik p.z. –max 
26%● szer. elew. front.- 13,5 m ± 20%  
● wys. górnej kraw. elew.do okapu max 
8,5m● geometria dachu: dach stromy 
dwusp.,kalen. równol.; kąt nach.  -  42°, 

  

155.  RAA.6730.180.2016.GZ-560/24A 
2016.07.26                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego nr 13  na 
funkcję mieszkalną  w budynku 
usługowym 

osoba fizyczna dz. 2226 o. 
Chylonia 0010  
ul. Gniewska 24A 

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

  

156.  RAA.6730.148.2016.ES-1058/10 
2016.07.27                                                                                                                                                        

budowa garażu osoba fizyczna dz. 1071 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011 
(arch.dz. 498/3 KM 
9)  
ul. Prostokątna 10 

● linia zabudowy – obow. przedł. 
istn.linii zab. na działce przy ul. 
Prostokątnej 9 ● wskaźnik p.z. –max 
7%● szer. elew. front.- 4,50 m z 
tolerancją 20% ● wys. górnej kraw. 
elew. max 3,5m● geometria dachu: 
dach płaski 

 odwołanie 

157.  RAA.6730.179.2016.ES-92/22 
2016.07.27                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego   

osoba fizyczna dz. 952 i 953 
o.Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030 
ul. Górna22A 

● linia zabudowy – obow. bez zm. ● 
wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 
front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 
elew. do wys.budynku istn. przy ul. 
Górnej 20● geometria dachu: dach 
płaski 

  

158.  RAA.6730.195.2016.MP-874/61A 
2016.07.27                                                                                                                                                                                                                                                  

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z niezbędna 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 698 i 696, 474  
o. Orłowo 0022  
ul. Architektów 
61A 

● linia zabudowy – obow. nie ust. ● 
wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- 13,5 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew. do okapu max 4,5m● 
geometria dachu: dach stromy 
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dwuspad./wielospad., kalen. równol./ 
prostop.; kąt nachylenia  -  28º-30º  

159.  RAA.6730.239.2016.GZ-1379/2 
2016.07.28                                                                                                                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego na lokal z 
usługami o funkcji medycznej w 
budynku mieszkalno-usługowym 

osoba fizyczna dz. 490 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Cz.Niemena 2 

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 

(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 
160.  RAA.6730.268.2015.ASS/WGN-

1213/dz.342/6                                      
2016.08.02                                                                                                                                                                                                                                                           

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym wraz z 
infrastrukturą 

Panorama Development Sp. z 
o.o., Gdynia 
 

dz. 1326, 1325, 
1327, 1316, 1317 i 
1335, 1344, 1861 i 
1351 o.Wielki Kack 
0027  
ul. ks. J.P. Siega 

● linia zabudowy – obow. nie 
wyzn.●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. 
elew. front.- 30 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu – max 10m● 
geometria dachu: dach stromy dwuspad. 
nach. gł. połaci 34o, kalen. równol. do 
frontu dz., wys. kalenicy max. 14,0m; 
dop. się zastosowanie lukarn; 

 zawieszone 

161.  RAA.6730.285.2015.ASS/WGN-
1213/dz.342/6                                         
2016.08.04                                                                                                                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym wraz z 
infrastrukturą 

Panorama Development Sp. z 
o.o., Gdynia 
 

dz. 1326, 1325, 
1327  i1335, 1344, 
1861, 1351 
o.Wielki Kack 0027  
ul. ks. J.P. Siega 

● linia zabudowy – obow. nie 
wyzn.●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. 
elew. front.- 30 m ± 20%  ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu – max 10m● 
geometria dachu: dach stromy dwuspad. 
nach. gł. połaci 34o, kalen. równol. do 
frontu dz., wys. kalenicy max. 14,0m; 
dopuszcza się zastosowanie lukarn; 

 zawieszone  

162.  RAA.6730.154.2016.MP-875/7A 
2016.08.04                                                                                        

budyenk mieszkalny 
jednorodzinnego wraz z 
niezbędną infrastrukturą;  

osoba fizyczna dz. 770 i 768, 765, 
749 
 o. Orłowo 0022  
ul. Miernicza 7A 

● linia zabudowy – obow. nie ust. ● 
wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew. 
front.-12,34m ± 20%●wys. górnej kraw. 
elew. do gzymsu max 4,5m● geometria 
dachu: dach stromy dwuspad. kąt 
nach.– 35°,kalen. równol., wys. max 8m 

  

163.  RAA.6730.128.2016.MP-873/82A 
2016.08.08                                                                                                                                                                                                                                                           

nadbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego usytuowanego 
bezpośrednio przy granicy i 
1,5m od granicy z dz. nr 493 
wraz ze schodami zewnętrznymi, 
tarasem i niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 494  i 474 
o.Orłowo 0022  
ul. Wrocławska82A 

● linia zabudowy – obow. istn. ● 
wskaźnik p.z. –istn.● szer. elew. front.- 
istn.  ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu max 7,7m● geometria dachu: 
dach stromy wielospad., dwuspad. , kąt 
nach. – 38° , kalen. prostop, wys. kalen.  
max 10,5m 

 odwołanie                                                                                                                                                                                                                                                       
 

164.  RAA.6730.173.2016.JWK-520/30-
44/parking 

miejsca postojowe wraz z 
infrastrukturą 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

dz. 2938/2, 2940, 
części nr 2941i 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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2016.08.08                                                                                                                                                                                                                          Gdynia 
 

2955, 2943 2942  
obr. 0010 Chylonia  
ul. Łebska  

na charakter zamierzenia 

165.  RAA.6730.186.2016.MP-875/dz.728, 
729 
2016.08.09                                                                                                                                                            

budynek mieszkalny 
wielorodzinnego (dwa obiekty 
na wspólnej hali garażowej) 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 729, 728  i 749 
o. Orłowo 0022   
ul. Miernicza 6-8 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. ul. Mierniczej 4, 10, 12, 14, 
dop. się cofn. fragm.. bud. na odl.    od 
2m do 5m na szer. elew. front. do 50%; 
● wskaźnik p.z. –max 26%● szer. elew. 
front.- 13,4m ± 20%● wys. górnej 
kraw.elew.max 9,3m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

166.  RAA.6730.129.2016.MP-1178/dz.2192 
2016.08.10                                                                                                                                                             
 

schody terenowe wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem w 
rejonie ulic: Ks.Jana Siega, 
Waleriana Szefki i Źródło Marii, 

ZDiZ w Gdyni  dz. 1358 oraz części 
dz. nr 2192, 1365, 
1354, 1281, 1355 o. 
Wielki Kack 0027 
ul. Ks. Jana Siega, 
Waleriana Szefki, 
Źródło Marii 

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

  

167.  RAA.6730.229.2016.GZ-535/21 
2016.08.10                                                                                                                                                                                                                                                           
 

zmiana sposobu użytkowania 
poddasza nieużytkowego na 
funkcję mieszkalną oraz 
nadbudowa – podniesienie ścian 
poddasza w celu uzyskania 
kondygnacji mieszkalnej 
(ok.1,0m), 

osoba fizyczna dz. 3184  
o.Chylonia 0010  
ul. Helska 21 

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

  

168.  RAA.6730.172.2016.KR- 502/4 
2016.08.11                                                                                                                                                   
                                                                          

rozbiórka istniejącej  zabudowy, 
budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalno-
usługowego, infrastruktura 
techniczna 

osoba fizyczna  dz. 1362, 1363, 
1366, 1356 i 33, 
735, 1365 o. 0010 
Chylonia           
ul. Pucka 4  

● linia zabudowy – obow. 6 m od od gr. 
pasa dr. ul. Puckiej, w linii bud. istn., 
przezn. do rozbiórki; nieprzekr. linia 
zab. – 16 m od kraw. jezdni ul. 
Chylońskiej ● wskaźnik p.z. –max 
40%● szer. elew. front.- 27m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew. max 34m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

169.  RAA.6730.202.2016.KR- 1002/24 
2016.08. 12                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego, budowa garażu 
przy gr. dz. nr 1549 (legalizacja) 

osoba fizyczna dz. 1548 o. 0025 
Redłowo  
ul.Kostki 
Napierskiego 24 

● linia zabudowy – obow. 6m od linii 
rozgr.● wskaźnik p.z. –max 31%● szer. 
elew. front.- 13m ± 20%● wys. górnej 
kraw. elew.max 10m● geometria dachu: 
płaski 

  

170.  RAA.6730.209.2016.GZ-561/21 
2016.08.12                                                                                                                                                                   

rozbudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego (dobudowa 
dwukondygnacyjnej części od 
strony północnej i 
jednokondygnacyjnej części od 
strony południowej - 

osoba fizyczna dz. 1123 o.Grabowe 
0015  ( arch. 118 
km 51)  
ul. Falista 4A 

● linia zabudowy – obow. –nie ust. ● 
wskaźnik p.z. –max 26%● szer. elew. 
front.- 12,8m-19,2m ● wys. górnej 
kraw. elew. bez zmian. Wys. od strony 
półn. – dwie kondygn. (ok.7,5m), od str. 
połudn. jedna kondygn. (ok.4,0m).   ● 
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legalizacja), geometria dachu: dach płaski 
171.  RAA.6730.154.2015.GZ-219/4A 

2016.08.18                                                                                                                                                                                            
zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego nr 13  na 
funkcję mieszkalną  w budynku 
usługowym 
 

osoba fizyczna dz. 2226 o. 
Chylonia 0010  
ul. Gniewska 24A 

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

  

172.  RAA.6730.136.2016.JWK-60/21, 32, 
34 
2016.08.19                                                                                                                                                                                                              

rozbudowa budynków nr 21, nr 
32, nr 34 - o wejścia do klatek 
schodowych (przedsionki). 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” Gdynia 
 

dz. 421 i 415 obr. 
0030 Wzgórze Św. 
Maksymiliana 
ul. Partyzantów nr 
21, 32, 34  

● 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. 

  

173.  RAA.6730.244.2016.KR- 1113/6                                                                       
2016.08.19                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 
jednorodzinny (wraz z 
infrastrukturą). 

osoba fizyczna  dz. 554,  
o. 0011 Chwarzno-
Wiczlino                       
ul. 
Gierdziejewskiego 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii 
rozgrab. ul. Gierdziejewskiego,  z możl. 
odsun. max 50% dł. elew.front. w głąb 
dz. ● wskaźnik p.z. –max 26%● szer. 
elew. front.- 11 m ± 20%  ● wys. górnej  
kraw. elew. do okapu max 4,5m ● 
geometria dachu: dach stromy od 350 – 
450 ,  kalen. główną równol. lub 
prostop. do ulicy. 

  

174.  RAA.6730.168.2016.MP-378/8 
2016.08.24                                                          

rozbiórka części budynku 
technicznego i jego rozbudowa o 
część socjalno-biurową wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Gdyni,  
 

dz. 2836 i części dz. 
nr 2835 (ok. 90m2) i 
2841,2842 obręb 
Dąbrowa 0014  
ul. Oliwkowa 8 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab.przy ul. Oliwkowej 12, 14 i 
poprow. równol.do gr. z pasem dr. ul. 
Oliwkowej ● wskaźnik p.z. –max 25%● 
szer. elew. front.- 16-17m● wys. górnej 
kraw. elew. max 7,5m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

175.  RAA.6730.223.2016.KR-696/27     
2016.08.24                                                                                                                                                                               

zewnętrzna instalacja gazu do 
budynku handlowo-usługowego 

TESCO Polska Sp. z 
o.o.   Kraków 
 

dz. 2495, 2496, 
2497, 2498, 2499 
obręb 0012 Cisowa 
oraz nr 393 o. 0024 
Pustki Cisowskie, 
ul. Kcyńska 27 oraz 
Słowicza 

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

  

176.  RAA.6730.217.2016.Ast/WGN-20/139 
I        
2016.08.25                                                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszkalnego 1A na 
usługowy (gabinet fryzjersko-
kosmetyczny) w budynku 
mieszkalno-usługowym 

osoba fizyczna dz. 468 obręb 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030 
przy ul. 
Świętojańskiej 139 
bl.I 

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

  

177.  RAA.6730.233.2016.GZ-13/dz.75/2 
2016.08.25                                                                                                                                                         

montaż  dwóch obiektów  
technicznych (kontenery 20-
stopowe) dla zabezpieczenia 

SGS  Sp. z o.o.,  dz. 743 
o.Śródmieście 0026 
ul. J.Wiśniewskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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funkcji kontrolno-spedycyjnych 
na parkingu samochodowym 
placu XXVII B w porcie Gdynia 
oraz probierza ziarna wraz z 
infrastrukturą techniczną 

178.  RAA.6730.171.2016.KR- 292/9-15                                                                
2016.08.29                                                                           

rozbiórka 4 bud. o funkcji 
biurowo –socjalnej i 
magazynowej ul. Dokerów 7 i 
11;przebudowa 3 budynków 
biurowo socjalnych z przezn. na 
funkcje techniczne i warsztatowe 
przy ul. Dokerów 13; 
przebudowa hali magazynowej 
„S” przy ul. Dokerów 9;budowa 
placu i rampy wjazdowej do hali 
„S”; budowa placu składowego o 
nawierz. szczelnej; przebudowa 
nawierzchni drogowych oraz 
infrastruktury podziemnej w 
strefie bazy sprzętu zmechać.; 
przebudowa i rozbudowa 
instalacji telekomunikacyjnych; 
przebudowa i budowa 
ogrodzenia. 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA  
 

dz. 766, 798 i 797 o. 
0026 Śródmieście 
ul. Dokerów 

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

  

179.  RAA.6730.276.2016.GZ-86/30 
2016.08.30                                                                                                                                                                                                                                                          

rozbudowa garażu osoba fizyczna dz. 461 o.W2zgórze 
Św.Maksymiliana 
0030  
ul. Ujejskiego 30 

● linia zabudowy – obow. –nie ust. ● 
wskaźnik p.z. –max 40%● szer. elew. 
front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. 
elew. bez zmian. ● 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 
180.  RAA.6730.169.2016.KR- 887/1A                                                                       

2016.09.01                                                     
klatka schodowa o wysokości 4 
kondygnacje w będącym w 
trakcie budowy budynku 
mieszkalnym  o wysokości  3 
kondygnacje 

osoba fizyczna  dz. 463 o. 0022 
Orłowo  
ul. Źródlana 1A                  

● linia zabudowy – obow. na przedł. 
linii zab. bud. przy Źródlanej 1 oraz 
Wielkopolskiej 55●wskaźnik p.z. –
34%● szer. elew. front.- 10 m ± 20%  ● 
wys. górnej kraw. elew. – max 12m● 
geometria dachu: dach płaski 
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181.  RAA.6730.261.2016.ES-1125/27                                                                              
2016.09.01                                                                                                                                           

rampa przeładunkowa przy 
budynku magazynu 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.  

dz. 69 o. 
Śródmieście 0026 
ul. Kontenerowa 27 

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

  

182.  RAA.6730.213.2016.WGN-903/37    
2016.09.05                                                                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa (podwyższenie 
ostatniej kondygnacji do wys. 
użytkowej) oraz rozbudowa 
budynku mieszk. jednorodzy. 
m.in. o parterowy wiatrołap usyt. 
bezpośrednio przy gr.z dz. nr 
1356 przy ul. Radomskiej 35   

osoba fizyczna dz. 1357 o.Mały 
Kack 0019  
ul. Radomska 37 

● linia zabudowy – obow. 6m od kraw. 
jezdni ul. Radomskiej ●wskaźnik p.z. –
max 23%● szer. elew. front.- 11m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 
8m● geometria dachu: dach płaski 

  

183.  RAA.6730.214.2016.GZ-110/11A 
2016.09.06                                                    

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz. 803 o.Grabówek 
0015 (arch.302/72 
km 49)  
ul. Wąsowicza 11A 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 
●wskaźnik p.z. –max 27%● szer. elew. 
front.- bez zm.●wys. górnej kraw. elew. 
– bez zm.● geometria dachu: istn. 

  

184.  RAA.6730.238.2016.WGN-880/78A   
2016.09.06                                                                                         

rozbudowa w poziomie parteru 
lokalu mieszkalnego nr 2 w 
budynku wielorodzinnym - 
powiększenie kuchni i sypialni 
(w celach legalizacyjnych) 

osoba fizyczna dz. 1981 o.Mały 
Kack 0019  
ul. Olgierda 78A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. ul. Olgierda 78A ●wskaźnik 
p.z. –max 34%● szer. elew. front.- bez 
zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– bez 
zm.● geometria dachu: dach jak istn. 

  

185.  RAA.6730.198.2016.GZ-84/4 
2016.09.07                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  pensjonatu z 
podziemną halą garażową oraz  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 1151 i 916 o. 
Wzgórze 
Św.Maksymiliana  
0030  
ul. Moniuszki 4 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. przy ul.Moniuszki 2, 6-8, 10, 
12-● wskaźnik p.z. –max 33% szer. 
elew.front.-12m-18m●wys.górnej kraw. 
elew. max 12,0m● geometria dachu: 
dach płaski 

 odwołanie 

186.  RAA.6730.210.2016.GZ-84/4 
2016.09.07                                                                                        

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
podziemną halą garażową oraz  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 1151 i 916 o. 
Wzgórze 
Św.Maksymiliana  
0030  
ul. Moniuszki 4 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. przy ul.Moniuszki 2, 6-8, 10, 
12-● wskaźnik p.z. –max 33% szer. 
elew. front.- 12m-18m  ● wys. górnej 
kraw. elew. max 12,0m● geometria 
dachu: dach płaski 

 odwołanie                                                                                                                                                                                                                                  
 

187.  RAA.6730.250.2016.KR-93/6                                                                               
2016.09.07                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego U1.3 oraz 
pom. lokatorskiego nr 1.2 na 
lokale mieszkalne,- przebudowa 
mieszkania nr 21 na I piętrze 
oraz nr 31 na II piętrze na 5 
lokali mieszk. w każdym             
z mieszkań, 

osoba fizyczna  dz. 1091 o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana ul. 
Grottgera 6 

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

  

188.  RAA.6730.256.2016.WGN-859/81  
2016.09.08                                                                       

budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej (dobudowanego do 
ściany szczytowej budynku przy 
ul. Sieradzkiej 83) wraz z 

osoba fizyczna dz. 1378  i  585 o. 
Mały Kack 0019  
ul. Sieradzka 81 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Sieradzkiej 83 tj. ok. 
5m od gr. z dz. dr. ● wskaźnik p.z. –
max 31%● szer. elew. front.- 12m ± 
20%  ● wys. górnej kraw. elew.  przedł. 
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infrastrukturą   
 

wys. bud. przy ul. Sieradzkiej 83 tj. do 
okapu – ok. 8m, do kalen.ok. 13m ● 
geometria dachu: dach stromy o kącie 
nachyl. jak w bud. przy ul. Sieradzkiej 
83 tj. ok. 43o i kalenicy równol.do 
frontu działki; dop. się zastosowanie 
lukarn, jak w budynku nr 83 

189.  RAA.6730.192.2016.KR- 75/121 
2016.09.09                                                                 

budynek   mieszkalno- 
usługowy, infrastruktura 
techniczna i obsługa 
komunikacyjna, garaż  o 
powierzchni użytkowej do 10585 
m2 

INVEST KOMFORT S.A. 
S.K.A., 81-340, Gdynia  
 

dz. 284  i 261, 
283 863 o. 0025 
Redłowo   
ul. Legionów 121             

● linia zabudowy – obow. od. ul. 
Legionów dla zab. mieszk. –  od 17 m 
do 19 m od krawędzi jezdni; z uwagi na 
położ. dz. na łuku ul. dop. można 
uskoki na max 50% dł. elewacji front.; 
nieprzekr.- ul. Legio-nów – min 14 m 
od kraw. jezdni dla zab. usług. i 
pomocn.; ul. Korczaka – min 16 m od  
kraw. jezdni ; ul. Stryjskiej –   min. 14 
m od kraw. jezdni ; ul. Cylkowskiego – 
min 5 m od linii rozgrab. ul.; od 
cmentarza wojsk. –  w linii strefy 
ochronnej, tzn. min 50 m ● wskaźnik 
p.z. –max 38%● szer. elew. front.- 
123m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.  max max 30,0 m (do 72,8 m 
n.p.m.),   z możl. usyt. dominanty 
wysok. o wys. max 55 m (do 100,28 m 
n.p.m.) w połudn. zachod. części dz., na 
pow. nie większej niż 5% pow. dz., jako 
odbicie  dominanty wysok. bud. przy 
Legionów 112● geometria dachu: dach 
płaski 

  

190.  RAA.6730.215.2016.KR- 502/17                                                                     
2016.09.09                                                                                                                      

budynek handlowo-
magazynowy, wraz z 
infrastrukturą techniczną                             
i komunikacyjną. 

osoba fizyczna  dz. 694 o. 0010 
Chylonia  
ul. Pucka 17 

● linia zabudowy – obow. 7,0m od linii 
rozgran. ulicy Puckiej ● wskaźnik p.z. –
max 26%● szer. elew. front.- 13m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.  max 
7,0m● geometria dachu: dach płaski 

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

191.  RAA.6730.252.2016.WGN-873/41                                                               
2016.09.09                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 
budynku administracyjno-
usługowego na budynek 
mieszkalny wielorodzinny wraz 
z niezbędną infrastrukturą   

osoba fizyczna dz. 303 i 304 o. 
Orłowo 0022  
ul. Wrocławska 41 

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

  

192.  RAA.6730.423.2015.ASS/MP – 
897/112 
2016.09.12                                                                                          
 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz nadbudowa o poddasze 
mieszkalne wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 1344 i 1326  o. 
Mały Kack 0019  
ul. Płocka 112 

● linia zabudowy – obow. utw. przez 
bud. 116 i 108 i popr. równol. do pasa 
dr ul. Płockiej ● wskaźnik p.z. –max 
29%● szer. elew. front.- istn. ● wys. 
górnej kraw. elew.max 4,8m ● 

 odwołanie 
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geometria dachu: rozbud.-dach płaski; 
nadbud.-stromy dwusp., kąt nachyl. 27º, 
kalen. równol. 

193.  RAA.6730.216.2016.GZ-295/1 
2016.09.13                                                                                            
 

montaż stojaków rowerowych ZdiZ w Gdyni dz. 2517 o. 
Śródmieście 000026 
(arch.10/1 km 131) 
ul. Polska 1 

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

  

194.  RAA.6730.231.2016.GZ-1354/22-28   
2016.09.13                                                                                           
                                                 

cztery budynki mieszkalne 
jednorodzinnych  z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz. 2808, 2811, 
2813, 2816  i 2796, 
2820  o. Chwarzno-
Wiczlino 0011 
(arch. 131/35, 
131/36, 131/37, 
131/38 km 27 WI) 
ul. Ketlinga 22-28 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Ketlinga 16 i 20, w odl. 
8,0m od linii rozgran. ul.Ketlinga, 
nieprzekr.- przedł. linii zab. przy 
ul.Suchej 14H, w odl. 6,0m od linii 
rozgran. ul.Suchej ● wskaźnik p.z. –
max 21%● szer. elew. front.- 11,2m-
16,8m● wys.górnej kraw. elew.do 
okapu  max 4,5m, do kalenicy max 
9,0m●geometria dachu:stromy dwusp./ 
wielosp., kąt nachyl. 40º, kalen. równol. 

  

195.  RAA.6730.296.2016.GZ-1006/51 
2016.09.13                                                                                                                                              
 

zmiana sposobu użytkowania 
garażu na funkcję usługową 
(magazyn ubrań),        

osoba fizyczna dz. 1160 i 1162 o. 
Redłowo 0025 
 ul. Powstania 
Wielkopolskiego 51 

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

  

196.  RAA.6730.175.2016.ES-311/36 
2016.09.14                                                                                           
 

rozbiórka budynku biurowego na 
działce nr 1707 i budowa 
budynku mieszkalnego 
wielorodzy. z częścią usług. 
(handel o pow.  max 2000m2, 
biura, urzędy, rzemiosło, 
gastryn., przychodnie lekarskie, 
poradnie, punkty dydakt.-eduk.) 
z dwoma częściami nadziem., 
oraz budowa dojazdu i 
infrastruktury technicznej 

osoba fizyczna dz. 1703, 1704, 
1707 i 704, 706, 
708, 709, 710, 711, 
712, 1702, 1705, 
1706, 1708, 1710  
o.Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030   
ul. Kopernika 36 i 
Narutowicza 3  

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 
kraw. jezdni ul. Narutowicza. Dop. się 
wycof. części elew. front. (max  50%) ● 
wskaźnik p.z. –max 37%● szer. elew. 
front.- 38m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.  dla części budynku lokal.w pn-
zach części incest.- do 15,33m. ;dla 
części budynku lokal. w pd-wsch części 
obszaru do 10,5m (do 62,0mnpm)● 
geometria dachu: dach płaski 

  

197.  RAA.6730.176.2016.ES-311/36 
2016.09.14                                                                                                                                                   
 

rozbiórka budynku biurowego na 
dz.nr 1707 i budowa w pn-zach 
części obszaru budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
częścią usługową (handel max 
2000m2, biura, urzędy 
rzemiosło, gastronomi, przych. 
lekarskie, poradnie, punkty 
dydaktyczno-edukacyjne) oraz 
budowa w pd-wsch części 
obszaru budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, oraz budowa 

osoba fizyczna dz. 1703, 1704, 
1707 i 704, 706, 
708, 709, 710, 711, 
712, 1702, 1705, 
1706, 1708, 1710  
o.Wzgórze Św. 
Maksymiliana 0030   
ul. Kopernika 36 i 
Narutowicza 3  

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 
kraw. jezdni ul. Narutowicza. Dop. się 
wycof. części elew. front. (max  50%) ● 
wskaźnik p.z. –max 37%● szer. elew. 
front.- 38m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.  dla części budynku lokal.w pn-
zach części incest.- do 15,33m. ;dla 
części budynku lokal. w pd-wsch części 
obszaru do 10,5m (do 62,0mnpm)● 
geometria dachu: dach płaski 
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dojazdu i infrastruktury techn. 
198.  RAA.6730.184.2016.ES-1308/dz.4897 

2016.09.14                                                                                                                                                                                                                        
 

budowa budynku 
jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz. 4897 o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011 
ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. sąsiednich  ● wskaźnik 
p.z. –max 6%● szer. elew. front.- 13m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.do 
okapu  max 4,5m, geometria dachu:.-
stromy dwusp., kąt nachyl. 350-42º, 
kalen. równol./prostop. 

  

199.  RAA.6730.237.2016.MP-872/55A 
2016.09.14                                                                                                                                                                                                 
 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zab. szeregowej o pom. 
pomocnicze – gospodarcze wraz 
z tarasem, bezpośrednio przy 
granicy z dz. nr 454 

osoba fizyczna dz. 455 o.Orłowo 
0022  
ul. Wielkopolska 55 

● linia zabudowy – obow. istn.● 
wskaźnik p.z. –max 37%● szer. elew. 
front.- istn.   ● wys. górnej kraw. elew.  
max 3m● geometria dachu: dach płaski;  

 Pnb 
04.01.2017 

200.  RAA.6730.253.2016.WGN-55/72                                                              
2016.09.15                                                                                                          
 

garaż przy granicy z działką nr 
177  
 

osoba fizyczna dz. 178 o. 
Grabówek 0015  
ul. Morska 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. garaży ● wskaźnik p.z. –max 
34%● szer. elew. front.- 3m ± 20%   ● 
wys. górnej kraw. elew. przedł. wys. 
garażu na dz. nr 177 tj. ok. 2,5m;  ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

201.  RAA.6730.230.2016.GZ-412/12 
2016.09.16                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                          

rozbiórka istniejącej zabudowy 
gospodarczej oraz budowa 
garażu w obrębie działki nr 298 
obręb Witomino-Leśniczówka 
0029, przy granicy z działką nr 
297o. Witomino-Lesniczówka 
0029 

osoba fizyczna dz. 298 i 299 
 (arch. 775/198 i 
776/198 km 66)  
ul. Hodowlana 12A 
i 12 

● linia zabudowy – obow. –nie ust. ● 
wskaźnik p.z. –max 21%● szer. elew. 
front.- w naw. do szer. elew. garażu 
istn. ● wys. górnej kraw. elew. jako 
przedł. wys. górnej kraw. elewacji front. 
garażu istn. w obrębie dz. 299● 
geometria dachu: dach płaski 

  

202.  RAA.6730.236.2016.WGN-880/92B                                                              
2016.09. 21                                                                                                                                                   

mury oporowe w celu wykonania 
tarasu 

osoba fizyczna dz. 2583 o. Mały 
Kack 0019  
ul. Olgierda 

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

  

203.  RAA.6730.270.2016.MP – 931/33 
2016.09. 21                                                                                                            

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
bezpośrednio przy granicy z dz. 
nr 3448 wraz z niezbędną 
infrastrukturą, legalizacja; 

osoba fizyczna dz. 3447 o.Mały 
Kack 0019  
ul. Druskiennicka 
33 

● linia zabudowy – obow. – wyzn. 
przez budynek. przy ul. Druskiennickiej 
31 i poprow. równol. do pasa dr. ul. 
Druskiennickiej , dop. się cofn. na max 
3m, na szer. elew. front do 61%;● 
wskaźnik p.z. –max 27%● szer. elew. 
front.- 8m-12m ● wys. górnej kraw. 
elew. max 4m● geometria dachu: dach 
płaski 

 Odwołanie 
Umorzenie 
odw. 

204.  RAA.6730.255.2016.JWK-
820/256dz.3270 
2016.09.22                                                

zmiana sposobu użytkowania 
części garażu otwartego (na 
drugim poziomie) na funkcję 
myjni kontenerowej 

Wojciech Ruszkiewicz 
„Arka” Gdynia 
 

dz. 3270 o. 0022 
Orłowo 
Al. Zwycięstwa 256 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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205.  RAA.6730.279.2016.WGN-909/64                                        
2016.09.22                                                                                                                                                                                                                                

budynek mieszkalny 
jednorodzinny (dwu lokalowy) 
przy granicy z działką nr 418 
przy ul. Wieluńskiej 62 wraz z 
niezbędną infrastrukturą na 
działce drogowej nr 433 

osoba fizyczna dz. 417  i 433 
o.Mały Kack 0019 
ul. Wieluńska 64  

● linia zabudowy – obow. – 5m od gr.z 
dz. dr.;  Dop. się cofn. elewacji 
frontowej na szer. max 40%. wskaźnik 
p.z. –max 23%● szer. elew. front.- 
11m± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. 
max 10m● geometria dachu: dach 
płaski 

  

206.  RAA.6730.225.2016.GZ-931/20B 
2016.09.23                                                                                                                                                                                                                                                           

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
(trzy segmenty budynku na 
wspólnej hali garażowej) wraz   
z  infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 3491, 3458, 
3498, 3494 i 3466, 
3563 
o. Mały Kack 0019 
ul.Druskiennicka 
20B w 

● linia zabudowy – obow. od ul.Drus-
kiennickiej- przedł. linii zab.istn. przy 
ul. Druskiennickiej ; od ul.Lidzkiej - 
przedł. linii zab. przy ul. Lidzkiej ● 
wskaźnik p.z. –max 28%● szer. elew. 
front.-10m-15m● wys. górnej kraw. 
elew.  max 11m, od ul.Lidzkiej max 7,5 
m , segment środ. max 9m● geometria 
dachu: płaski 

   
 

207.  RAA.6730.228.2016.GZ-1002/3 
2016.09.26                                                                                            

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej z  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 1518  i 41529, 
1530, 1532 
o.Redłowo 0025  
ul. Kostki 
Napierskiego 3  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. przy ul.Kostki Napierskiego 1-
1A i 5 ● wskaźnik p.z. –max 30%● 
szer. elew. front.- 9,6 m -14,4m  ● wys. 
górnej kraw. elew. do 12 m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

208.  RAA.6730.278.2016.GZ-1002/3 
2016.09.26                                                                                                                                                                                                                                                           

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

osoba fizyczna dz. 1518  i 41529, 
1530, 1532 
o.Redłowo 0025  
ul. Kostki 
Napierskiego 3 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. przy ul.Kostki Napierskiego 1-
1A i 5 ● wskaźnik p.z. –max 30%● 
szer. elew. front.- 9,6 m -14,4m  ● wys. 
górnej kraw. elew. do 12 m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

209.  RAA.6730.190.2016.GZ-512/1                                                                  
2016.09.27                                                                                                                                                                 

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 

osoba fizyczna dz. 354, 355, 356, 
357 o.Leszczynki 
0018 (arch.: 389/36, 
393/69, 390/36, 
394/69 km 25 )  
ul. Dantyszka 1 

  decyzja 
odmowna 

210.  RAA.6730.227.2016.GZ-308/3 
2016.09.27                                                                                                                                                                                                                                                        

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

Barbara Bojke RG BUDOM , 
Gdynia 

dz. 1878 obręb 
Wzgórze 
św.Maksymiliana 
0030 (nr 
archiwalny: 191 km 
61) położonej przy 
ul. Kasztelańskiej 3 
i 1772 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy na działkach 
sąsiednich, przy ul.Kasztelańskiej 5 i 7 
● wskaźnik p.z. –max 29%● szer. elew. 
front.- 11,2 m -16,8m  ● wys. górnej 
kraw. elew. do 10 m● geometria dachu: 
dach płaski 

  

211.  RAA.6730.297.2016.GZ-93/24 rozbudowa poddasza w budynku osoba fizyczna dz. 1040 o.Wzgórze ● linia zabudowy – obow. istn.●   
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2016.09.28                                                            mieszkalnym jednorodzinnym w 
zabudowie bliźniaczej 

Św.Maksymiliana 
0030  
ul. Grottgera 24 

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

212.  RAA.6730.162.2016.ES-1016/18 
2016.09.30                                                                                                                                  

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego wraz z budową 
wiaty i murów oporowych 
 

osoba fizyczna dz. 718 i 728 
o.Redowo 0025   
ul. Ruchu Oporu 18 

● linia zabudowy – obow. istn. ;dla 
przedsionka jako przedł. linii zab. 
przedsionka na dz. przy ul. Ruchu 
Oporu  16● wskaźnik p.z. –max 27%● 
szer. elew. front.- 13m± 20%    ● wys. 
górnej kraw. elew.  bez zm.; wiaty jak 
garażu na dz. przy ul. Ruchu Oporu 20● 
geometria dachu: dach płaski 

  

 
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 
213.  RAA.6730.247.2016.KR-315/7 

2016.10.03                                                                       
zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalnego 
(garażu) na lokal handlowo –
usługowy, 

osoba fizyczna  dz. 1836 o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana          
ul. Dywizji 
Kościuszkowskiej 7 

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

  

214.  RAA.6730.249.2016.KR- 628/3B 
2016.10.04                                                                                                                                                                                                        

budynek mieszkalno-usługowy 
(wraz z infrastrukturą). 

osoba fizyczna  dz. 1229 o. 0024 
Pustki Cisowskie  
ul. Chabrowa 3B 

● linia zabudowy – obow. 6 m od kraw. 
jezdni ul. Chabrowej, nieprzekr.- 20 m 
od kraw. jezdni Obwodnicy Trójm. 
●wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew. 
front.- 10m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 9m● geometria dachu: dach 
płaski lub dwu lub wielospadowy, kąt. 
nachyl. 400, kalen. prostop.. 

  

215.  RAA.6730.307.2016.ES-1000/16 
2016.10.04                                                                                                                                                                                                                                                           

rozbiórka budynku istniejącego i 
budowa budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego wraz z 
infrastrukturą  
 

osoba fizyczna dz. 1584 i 1583 , 
1590  o.Redłowo 
0025   
ul. Kombatantów 16 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii 
rozgrab. ul. Kombatantów ●wskaźnik 
p.z. –max 32%● szer. elew. front.- 19m 
± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 
10 m● geometria dachu: dach płaski 

  

216.  RAA.6730.291.2016.KR-504/36B 
2016.10.05                                                                                                                                                                       

przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części hali 
magazynowej na zaplecze 
socjalno-biurowe,  rozbudowa 
parkingu, infrastruktura 
techniczna 

SOLUTIONS POLSKA Sp. 
z o.o.  Gdynia 
 

dz. 1221, 1222, 
1223, 1224 i 1278, 
1279 o. 0012 Cisowa   
ul. Hutnicza 36B   

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

  

217.  RAA.6730.185.2016.ES-1380/dz.5023 Dwa budynki mieszkalne osoba fizyczna dz. 5023  i 4962 o. ● linia zabudowy – obow. 20,0m od   



 

 

3

2016.10.06                                                                                                                                                                                                                                  jednorodzinne wraz z 
infrastrukturą  
 

Chwarzno-Wiczlino 
0011   
ul. K.Małkowskiego 

linii rozgrab. ul. K.  Małkowskiego 
●wskaźnik p.z. –max 12%● szer. elew. 
front.- 15m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew. do okapu– max 4,5m● geometria 
dachu: dach dwu lub wielospadowy, 
kąt. nachyl. 350-400, kalen. równol. 

218.  RAA.6730.292.2016.KR-504/40                                                                              
2016.10.06                                                                 

rozbudowa hali magazynowej z 
częścią biurową o jedno-
kondygnacyjną halę magazyn. o 
pow. zab. ok. 410 m2 i wys. do 
7,0m, usytuowaną przy gr. dz. nr 
1109 obręb 0012 Cisowa, 
infrastruktura techniczna 

MERIDA sp. z o.o., 
Wrocław  

dz. 1108,1107  i 
1106 o. 0012 Cisowa 
(nr arch. 693/2, 
584/2 km.7)  
ul. Hutnicza 40 

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

  

219.  RAA.6730.240.2016.WGN-903/35 
2016.10.10                                                                                                                                                                                                                              

budynek mieszkalny 
jednorodzinny przy granicy z dz. 
1357 przy ul.Radomskiej 37 
wraz z murami oporowymi i 
niezbędna infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 1356 i 
570,584,1354  o. 
Mały Kack  0019  
ul. Radomska 35 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z 
dz. dr ul Sieradzkiej i na przedł. linii 
zab. bud.ul. Radomskiej 37 ●wskaźnik 
p.z. –max 26%● szer. elew. front.- 12m 
± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.– 
max 9m, nie wyżej niż. bud. przy 
ul.Radomskiej 37● geometria dachu: 
dach płaski 

  

220.  RAA.6730.267.2016.MP – 1006/51 
2016.10.10                                                      

budynek gospod. usytuowany 
bezpośrednio przy granicach z 
działkami nr: 1161, 1407, 1408 
 

osoba fizyczna dz. 1162, 1160 o. 
Redłowo 0025   
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 51 

● linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- nie ust.   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 3m, ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

221.  RAA.6730.308.2016.GZ-1269/7                                                 
2016.10.10                                                                                                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 
jednorodzinny  z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna dz. 4668 i 4670 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. Jagienki 7 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Jagienki 9, w odl.  15,0m 
od linii rozgrab. ul.Jagienki ●wskaźnik 
p.z. –max 13%● szer. elew. front.- 
10,4m -15,6m ● wys. górnej kraw. 
elew. do okapu– max 4,5m● geometria 
dachu: dach dwu lub wielospadowy, 
kąt. nachyl. 400, kalen. równol. 

  

222.  RAA.6730.329.2016.ES-1094/78 
2016.10.11                                                                                                                                   

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego o 
klatkę schodową 

osoba fizyczna dz. 1169 o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011   
ul. Okrężna 78 

● linia zabudowy – obow. istn. z możl. 
wycofania rozbud. części bud.   
●wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew. 
front.- bez zm.●wys. górnej kraw. elew. 
–bez zm.●geometria dachu: w naw.do 
geometrii dachu bud. istn. 

  

223.  RAA.6730. 376.2015.KR- 701/47A   
2016.10.11                                                                                               

budynek mieszkalny 
wielorodzinny; infrastruktura 
techniczna oraz obsługa 
komunikacyjna, zjazd z drogi 

Agencja Mienia 
Wojskowego, Gdynia,  
 

dz. 1181 i 821, 824  
o. 0021 Oksywie 
ul.płk. Dąbka  47A 

● linia zabudowy – obow. 8 m od kraw. 
jezdni ul.płk. Dąbka ●wskaźnik p.z. –
max 29%● szer. elew. front.- 20m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

 zawieszenie 
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publicznej 10,5m, ● geometria dachu: dach płaski 
224.  RAA.6730.49.2016.KR-603/5,7 

2016.10.12                                                                                                                                                                                       
rozbiórka istniejących budynków 
mieszkalnych, 
budowa wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego z halą 
garażową pod budynkiem, 
infrastruktura techniczna  i 
komunikacyjna. 
 

osoba fizyczna dz. 1646, 1647, 
1640, 1637, 1638, 
1641, o. 0024 Pustki 
Cisowskie 
ul. Demptowska 5 i 7 

● linia zabudowy – obow. na przedł. 
linii zab. Bud. przy   ul. Demptowskiej 
9, 11, 15,  tj. 5 m od linii rozgran. ulicy; 
dop. się odsunięcie części elewacji 
front. (max 30%) w głąb działki, 
●wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- 13m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew. do okapu– max 9,8m● geometria 
dachu: dach dwuspad., kąt. nachyl. 300, 
kalen. równol. 

  

225.  RAA.6730.211.2016.WGN-894/31                                                              
2016.10.12                                                                                                                                                                               

budynek mieszkalny 
jednorodzinny (w głębi działki) 
wraz z  niezbędną infrastrukturą  
 

osoba fizyczna dz. 80 i 53,52 
o.Orłowo 0022  
ul. Kurpiowska 31 

● linia zabudowy – obow.nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 28%● szer. elew. 
front.- 10m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.– 7 m● geometria dachu: dach jak 
istn. 

  

226.  RAA.6730.263.2016.ES-
1267/dz.2632/5 
2016.10.12                                                                                                                     

Dwa  budynki jednorodzinne osoba fizyczna  dz. 2632/5 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011   
ul. Jana Kazimierza 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
istn. zab.na dz. przy ul. Ketlinga 12 – 
8,0m od gr.dz. ozn. literami  EF oraz z 
uwagi na narożne usytuowanie działki - 
8,0m od gr. AG jako max nieprzekr. 
linia zab.● wskaźnik p.z. –max 20% 
szer. elew. front. 13m ± 20%   ●wys. 
górnej kraw. elew. do kalen. max 9,0m● 
geometria dachu: dach dwuspad., kąt. 
nachyl. 400, kalen. równol. 

  

227.  RAA.6730.274.2016.ES-
1267/dz.2632/1,2,3,4 
2016.10.12                                                                                                                                                                   

cztery budynki jednorodzinne 
wraz z infrastrukturą 

osoba fizyczna  dz. 2632/1, 2, 3, 4 i 
2632/6  o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011 
ul. Jana Kazimierza 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 
istni. zab. na dz. przy ul. Ketlinga 12 – 
8,0m od gr. dz. Ozn. literami EF  i jej 
przedł. na dz.nr 2632/2 i 2632/1 ; na dz. 
nr 2632/4 linia zab. w odl. 8,0m od 
gr.FE jako max.  nieprzekraczalną. Na 
dz. nr 2632/1 nieprzekr. linia zab. jako 
przedł. linii zab. przy ul. Ketlinga 2 ● 
wskaźnik p.z. –max 20% szer. elew. 
front. 13m ± 20%   ●wys.górnej kraw. 
elew. do kalen. max 9,0m● geometria 
dachu: dach dwuspad., kąt. nachyl. 400, 
kalen. równol. 

  

228.  RAA.6730.206.2016.MP - 959/30D 
2016.10.14                                                                 

mury oporowe osoba fizyczna dz. 1292, 1293 o. 
Wielki Kack 0027  
ul. Źródło Marii 30D 

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

  

229.  RAA.6730.220.2016.JWK- budowa miejsc postojowych (do Wspólnota Mieszkaniowa dz. 183i 179 obr. nie analizowano funkcji i cech zabudo-   
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714/13parking 
2016.10.17                                                                                                                                                  

60 miejsc) wraz z infrastrukturą, „Zielona 13” Gdynia 0021 Oksywie  
ul. Zielona 13 

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

230.  RAA.6730.221.2016.JWK-
714/15parking 
2016.10.17                                                                                                                                                             

budowa miejsc postojowych (do 
60 miejsc) wraz z infrastrukturą  

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Zielona 15” Gdynia 
 

dz. 182 i 173, 179  
obr. 0021 Oksywie 
ul. Zielona 15 

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

  

231.  RAA.6730.241.2016.MP-671/9 
2016.10.17                                                                                                                                                                                                                                                          

budynek garażowo-gospod. 
bezpośrednio przy gr. z dz. nr: 
729, 736 oraz w odległości 1,5m 
od granicy z dz. nr 725 wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 726, 727 o. 
Cisowa 0012  
ul. Chmielna 9 

● linia zabudowy – obow. istn. ● 
wskaźnik p.z. –max 32%● szer. elew. 
front.- 9,5m ● wys. górnej kraw. elew. 
max 3,5m ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

232.  RAA.6730.282.2016.ES-1008/dz.1342                                                     
2016.10.17                                                                                                                                                                                                                                                          

budynek garażowo-gospodarczy osoba fizyczna dz. 1342 o. Redowo 
0025  
ul. Powstania 
Listopadowego 

  decyzja 
odmowna 

233.  RAA.6730.334.2016.ES-1217/23 
2016.10.17                                                                            

budynek  mieszkalny 
jednorodzinny  wraz z 
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 5152 i 4929 o. 
0011 Chwarzno - 
Wiczlino  
ul. Ignacego 
Oziewicza 14 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. sąsiednich w odl.6,0m 
od linii rozgrab. ● wskaźnik p.z. –max 
19%● szer. elew.front. 13m ± 20%   
●wys.górnej kraw. elew. do okapu max 
4,5,● geometria dachu: dach dwuspad./ 
wielospad., kąt. nachyl. 300-400, kalen. 
równol./prostop. 

  

234.  RAA.6730.258.2016.JWK-296/10 
winda  
2016.10.18                                                                                                                                                                                                                                                          

budowa szybu windowego od 
północnej strony (wewnętrzny 
dziedziniec obiektu „a”)  
budowa platformy i podnośnika 
pionowego na parter od 
północnej strony (wewnętrzny 
dziedziniec obiektu „b”) 

Urząd Morski w Gdyni  

 

dz. 855, obr. 0026 
Śródmieście,  
ul. Chrzanowskiego 
10 

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

  

235.  RAA.6730.269.2016.MP – 600/90A 
2016.10.18                                                                                                                                                                                                                                                         

zmiana sposobu użytkowania 
części podziemnej budynku na 
piekarnię 

osoba fizyczna dz. 1382 i 1381, 
1385, 1387, 1389 
o.Chylonia 0010  
ul. Chylońska 90A  

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

 odwołanie 

236.  RAA.6730.305.2016.WGN-1098/dz.85                                                        
2016.10.18                                                                                                                                                               

przebudowa istniejących miejsc 
postojowych 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im.Komuny 
Paryskiej   Gdynia  

dz. 85 o.Obłuże 0020 
ul. Kpt. S. Kosko 

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

                                                                                                                                                                   
 

237.  RAA.6730.336.2016.WGN-
600/dz.1888 parking                                        
2016.10.18                                                                              

parking wraz z odwodnieniem Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Gdynia 
 

dz. 1888, 1824, 
1819, 1889, 1861, 
1887 o. Cisowa 0012 
ul. Chylońska 

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

  

238.  RAA.6730.243.2016.KR-412/27                                                            
2016.10.20                                                                                                                                                                                                                                       
 

rozbudowa i przebudowa  
parkingu, droga manewrowa, 
kanalizacja deszczowa, sieć 
oświetleniowa, przebudowa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
SM BAŁTYK, Gdynia 

dz. 161, 162, 210 i 
211 o. 0029 
Witomino 
Leśniczówka  ul. 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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zjazdu Hodowlana 27 
239.  RAA.6730.92.2016.JWK-55/20 

2016.10.24                                                                                                                  
 

zmiana sposobu użytkowania z 
funkcji mieszkalno-usługowej 
(pomieszczenia biurowe i 
magazynowe) na funkcję 
usługową (gastronomia). 

JUSTROM Usługi Handel 
Justyna Najda Gdynia 
 

dz. 247 o.  0015 
Grabówek  
ul. Morskiej 20 

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

  

240.  RAA.6730.304.2016.WGN-894/29               
2016.10.26                                                                                                                                                                                                        
                                                 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa (w miejscu rozebranego) 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy granicy z 
działką nr 80 przy ul. 
Kurpiowskiej 31 wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 79 o.Orłowo 
0022  
ul. Kurpiowska 29 

  Decyzja 
odmowna 
odwołanie 

241.  RAA.6730.187.2016.MP-889/4 
2016.10.28                                                                                             
 

budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym i niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 859, 860 i 618, 
833 o. Orłowo 0022  
ul. Sędziowska 
25/Techniczna 4 

● linia zabudowy – obow. od ul. 
Technicznej przedł. linii zab.utw. przez 
bud. nr 2 i 8 i poprowadz. równol. do 
gr. z pasem dr.;od ul.Sędziowskiej 
nieprzekr- 6m od gr. dz. ; dop. się cofn. 
od obow. linii zab. na odl. do 3m i 
wysun. w celu wykonanie wykuszy na 
odl. 1m, na szer. elew. do 50%● 
wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew. 
front.- 12,3m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.  do 9 m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

242.  RAA.6730.272.2016.WGN-875/10                                                                
2016.10.28                                                                                                                                                                       
 

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

VERONI Sp. z o.o.  
Czersk  

dz. 730 i 749 
o.Orłowo 0022 
ul. Miernicza 10 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Mierniczej 4, 8, 12, 
14 tj. ok. 5m od gr. z dz.ą dr.; dop.się 
cofn. fragmentu bud. na odl. od 2m do 
5m, na szer. elewacji front. do 50%;    ● 
wskaźnik p.z. –max 23%● szer. elew. 
front.- 13m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.  do 9,30 m ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

243.  RAA.6730.277.2016.ES-1273/28 
2016.10.28                                                                                                                  
 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny  wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 4786 i 4789,4886 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011   
ul. bpa. Pelczara 28 

● linia zabudowy – obow. 6m od 
granicy działki ● wskaźnik p.z. –max 
3%● szer. elew. front.- 12,0m ± 20%   
● wys. górnej kraw. elew. do okapu  
max 6,0m ● geometria dachu: dach 
stromy dwuspadowy, kalen. równol. kąt 
nachylenia - 30º-40 º 

  

244.  RAA.6730.287.2016.MP – 
1061/dz.3037 
2016.10.28                                                                                                                                                                                                   

budynek mieszkalny 
jednorodzinny wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 3037 i 3247  
o. Dąbrowa 0014  
ul. Anyżowa70 

● linia zabudowy – obow. 5,80m od gr. 
z pasem dr. ul. Anyżowej; od gr. z dz. 
nr 3009 –linia zab. nieprzekr. w odl. 
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 12m; dop. się cofn. na odl.do 5m i 
wysun. na odl. 80cm na szer. elewacji 
do 50%; ● wskaźnik p.z. –max 28%● 
szer. elew. front.- 9,0m ± 20%   ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu  max 6,5m 
● geometria dachu: dach stromy 
dwuspadowy, kalen. równol. kąt 
nachylenia - 30º 

245.  RAA.6730.306.2016.WGN-909/54    
2016.10.28                                                                                                                                                    
                                                            

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w poziomie parteru w kierunku 
ogrodu  
 

osoba fizyczna dz. 422  
o.Mały Kack 0019  
ul.Wieluńska 54 

● linia zabudowy – obow. –nie ust.    ● 
wskaźnik p.z. –max 35%● szer. elew. 
front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 
elew.  do 4,5 m ● geometria dachu: dach 
płaski 

 odwołanie 

246.  RAA.6730.340.2016.MP – 693/121 
2016.10.28                                                                                                                                                                                                                                            
 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny w zabudowie 
bliźniaczej bezpośrednio przy gr. 
z dz. nr 2156 wraz z niezbędną 
infrastrukturą, legalizacja 
infrastruktura 

osoba fizyczna dz. 2155 i 2159, 
3326 
o.Dąbrowa 0014  
ul. Nowowiczlińska 
121 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Nowowiczlińskiej 119 
● wskaźnik p.z. –max 27%● szer. elew. 
front.- 10,70m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.  przedł. linii okapu i kalenicy 
budynku nr 119 ● geometria dachu: dach 
stromy jak w bud. Nr 119 

  

247.  RAA.6730.347.2016.GZ-311/72 
2016.10.28                                                                                                                                                                                                                 
 

rozbiórka  istniejącej zabudowy 
oraz budowa  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
podziemną hala garażową oraz  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 510 o.Redłowo 
0025 ( arch.: 31/12 
km 62)  
ul. Kopernika 72 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. przy ul.Kopernika 74 i 76. Dop. się 
wycof.  części elewacji front. Na max 
50%,   ●wskaźnik p.z. –max 34%● szer. 
elew. front.- 10,4m -15,6m ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu– max 
10,5m● geometria dachu: dach płaski 

  

 
 
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 
248.  RAA.6730.328.2016.ES-702/56 

2016.11.02                                                                                                                                                                                       
rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 
dop. się zbliżenie  do 1,50m do 
gr. z dz. przy ul. Bosmańskiej 58  

osoba fizyczna dz. 194 o.Oksywie 
0021  
ul. Bosmańska 56 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –max 51%● szer. elew. 
front.- 16m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.– istn, ; rozbudowa – max 3,5m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

249.  RAA.6730.158.2016.JWK-668/dz.1018 
2016.11.03                                                                                                                                                                                                                                                           

budynek mieszkalno-usługowy z 
częścią produkcyjną (pakowanie 

osoba fizyczna  dz. 1018, 1041, 
1043, 1039/1 i 1006 

  Decyzja 
odmowna 



 

 

4

produktów żywnościowych - 
przypraw); 

o. 0024 Pustki 
Cisowskie  
ul. Pawia 

250.  RAA.6730.309.2016.GZ-600/205 
2016.11.09                                                                                                                                                                                                                                                      
 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowego  na funkcję 
mieszkalną  w budynku 
mieszkalno-usługowym 

osoba fizyczna dz. 2049 o.Cisowa 
0012 ( arch.525/140 
km 13)  
ul. Chylońska 205 

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

  

251.  RAA.6730.358.2016.ES-1045/9 
2016.11.09                                                                                                                                                                                        
 

nadbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego                

osoba fizyczna 1275 o. 0011 
Chwarzno-Wiczlino 
ul. Herkulesa 9 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –istn● szer. elew. front.- 
istn.   ● wys. górnej kraw. elew.– do 
okapu– max 7,8m● geometria dachu: 
dach dwuspadowy, kąt. nachyl. 350-400, 
kalen. prostop 

  

252.  RAA.6730.242.2016.KR- 702/29A 
2016.11.10                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejących obiektów 
budowlanych; zespół budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych; 
infrastruktura techniczna 

osoba fizyczna  dz. 1308 oraz części 
dz. 1314 o. 0021 
Oksywie  ul. 
Bosmańska 29A   

● linia zabudowy – obow. 20 m od 
kraw. jezdni ul. Bosmańskiej, z możl. 
zastosowania uskoków oraz wysunięcia 
elem. arch.takich jak przedsionki i 
wykusze, w str. ulicy. ●wskaźnik p.z. –
max 37%● szer. elew. front.- 35m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 
10,5m● geometria dachu: płaski 

  

253.  RAA.6730.346.2016.KR-686/21A                                                                     
2016.11.10                                                                           

3 pylony reklamowe 
wolnostojące o wymiarach ok. 
6,2mx2,0mx0,5m 

osoba fizyczna  dz. 2473 o. 0012 
Cisowa  
ul. Kcyńska  

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

  

254.  RAA.6730.374.2016.ES-417/15 
2016.11.10                                                                                                                                                                                                                                                          

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

osoba fizyczna dz. 861 i 866 
o.Witomino - 
Leśniczówka 0029 
ul. Krótka 15 

● linia zabudowy – obow. odtw. linii 
zab. istn. ●wskaźnik p.z. –max 29%● 
szer. elew. front.- 11m ± 20%   ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu– max 5m● 
geometria dachu: dach dwuspadowy, 
kąt. nachyl. 350-400, kalen. prostop.. 

  

255.  RAA.6730.248.2016.KR- 824/21  
2016.11.21                                                                                                                                                                                       

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 
budowa jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego w 
zabudowie bliźniaczej z 
budynkiem istniejącym 

osoba fizyczna  dz. 1612 o. 0022 
Orłowo  
ul. Miodowa 21               

● linia zabudowy – obow. 5 m od gr. 
dz. z ul. Miodową, dop. uskoki  w 
elewacji front, ,nieprzekr.- od ul. 
Wierzbowej – 6m od kraw. jezdni 
●wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- max 23m ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 7,5m, ● geometria dachu: 
dach płaski 

 odwołanie 

256.  RAA.6730.313.2016.GZ-
1267/dz.2632/8  
2016.11.21                                                                                                                                                     

cztery budynki mieszkalne 
jednorodzinnych  z infrastrukturą 
techniczną 

osoba fizyczna 2632/8  i 2622, 2707, 
2632/7, 2632/6 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011  
ul. J.Kazimierza  

● linia zabudowy – obow. w naw. do 
linii istn. zab. przy ul.Ketlinga 16 i 20, 
w odl.  8,0m od gr.z dz.nr 2632/6,   
nieprzekr.- przedł. linii zab. dz. nr 2633 
przy ul. Ketlinga 2 ●wskaźnik p.z. –
max 20%● szer. elew. front.- 11,2m -
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16,8m● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu– max 4,5m, do kalen. max 9m● 
geometria dachu: dach dwuspadowy/ 
wielospad., kąt. nachyl. 400, kalen. 
równol. 

257.  RAA.6730.315.2016.GZ-412/16 
2016.11.21                                                                                                                           

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego – 
podniesienie ścian poddasza w 
celu uzyskania kondygnacji 
mieszkalnej 

osoba fizyczna dz. 296  
o.Witomino-
Leśniczówka 0029  
ul. Hodowlana 16 

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

  

258.  RAA.6730.326.2016.GZ-412/16 
2016.11.21                                                                                                 

rozbudowa budynku o garaż z 
pomieszczeniem gospodarczym 
oraz nadbudowa – podniesienie 
ścian poddasza w celu uzyskania 
kondygnacji mieszkalnej 

osoba fizyczna dz. 296 
 o.Witomino-
Leśniczówka 0029 
ul. Hodowlana 16 

● linia zabudowy – obow. bez 
zm.●wskaźnik p.z. –max 22%● szer. 
elew. front.- 11,0-12,0m ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 10m● geometria 
dachu: dach płaski 

 odwołanie 

259.  RAA.6730.321.2016.GZ-1140/60                                              
2016.11.23                                                                                                                                                                                                                                    

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną  

osoba fizyczna dz. 2246 i 2335 o. 
Mały Kack 0019  
ul. Kirasjerów 60 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii 
rozgraniczającej ul.Kirasjerów 
●wskaźnik p.z. –max 21%● szer. elew. 
front.- 11,2m-16,8m   ● wys. górnej 
kraw. elew.do okapu– max 6,5m, do 
kalen. max 10 m● geometria dachu: 
dach dwu lub wielospadowy, kąt. 
nachyl. 400, kalen. równol. lub prostop. 

  

260.  RAA.6730.298.2016.WGN-979/14   
2016.11.28                                                          

budynek usługowo-mieszkalny 
(usługi – przedszkole) wraz z 
infrastrukturą 

osoba fizyczna dz. 2379  i 2295 i 
2296 o. Mały Kack 
0019  
ul. Racławicka14 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Racławickiej 13 i 15 
tj. ok.13m od gr.z dz. dr. ●wskaźnik p.z. 
–max 23%● szer. elew. front.- 13m ± 
20%   ●wys. górnej kraw. elew. –max 
7,5m●geometria dachu: 

  

261.  RAA.6730.302.2016.WGN-986/dz.437                                                        
2016.11.28 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny  z infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni dz. 437  
o. Karwiny 0017  
ul. Nałkowska 

● linia zabudowy – obow. ok. 6,0m i 
ok. 4,0m od gr. z dz. dr. ●wskaźnik p.z. 
–max 12%● szer. elew. front.- 13m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu– max 5m, do kalen.-max 9m● 
geometria dachu: dach dwuspadowy, 
kąt. nachyl. 360, kalen. równol. 

  

262.  RAA.6730.172.2015.JWK-800/8 
2016.11.29 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną i obsługą 
komunikacyjną 

osoba fizyczna  dz. 1801 i 1799, 
1788, 1804 o.0025 
Redłowo ul. 
Saperska 8 

  Decyzja 
odmowna 
odwołanie 

263.  RAA.6730.384.2015.KR- 1/59A  
2016.11.29                                                               

zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, infrastruktura 
techniczna, rozbiórka obiektów 
budowlanych 

Agencja Mienia 
Wojskowego  Gdynia,  
 

dz. 1603 i części dz. 
nr 1601 o. 0021 
Oksywie   
ul. inż. Śmidowicza 

● linia zabudowy – obow. 87 m od 
kraw. jezdni ul. Śmidowicza – na 
przedł. linii zab. budynku Biblioteki 
Akademii Marynarki Wojennej; dop. się 

  



 

 

4

59A odsun. części elew. od linii zabudowy, 
na max 50% szerokości ●wskaźnik p.z. 
–max 32%● szer. elew. front.- 29,3m ± 
20%   ● wys. górnej kraw. elew. – max 
16,5m ● geometria dachu: dach płaski 

264.  RAA.6730.333. 2016.ES-1380/293                                                            
2016.11.30                                                                                                                                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 
budynku jednorodzinnego na 
budynek wielorodzinny 

osoba fizyczna Dz. 5056 
o.Chwarzno-
Wiczlino 0011    
ul.  Małkowskiego 
293 

  Decyzja 
odmowna 
odwołanie 

265.  RAA.6730.335.2016.ES-828/63A                                                     
2016.11.30                                                   

rozbiórka części budynku i 
rozbudowa, nadbudowa oraz 
przebudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 

osoba fizyczna dz. 1651 o. Orłowo 
0022  
ul. Akacjowa 63A 

  Decyzja 
odmowna 

266.  RAA.6730.372.2016.GZ-429/20 
2016.11.30                                                                                                                          

rozbudowa  budynku 
mieszkalnego  jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz. 421 
o. Witomino-
Leśniczówka 0029  
ul. Pańska 20 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab.istn. przy ul. Pańskiej z możl. 
wycofania na max 50%części bud.   
●wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 
front.- 11,2-16,8m●wys. górnej kraw. 
elew. –max 8m●geometria dachu: 
płaski 

  

 
miesiąc: grudzień 

l.p. Nr decyzji i data jej wydania 
(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie 
nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
267.  RAA.6730.218.2016.KR-600/60                                                                        

2016.12.01                                                                                                                                                                                                                                                           
samoobsługowa, bezdotykowa, 
dwustanowiskowa myjnia 
samochodowa, infrastruktura 
techniczna i komunikacyjna  

osoba fizyczna dz. 1444 obręb 0010  
Chylonia (dawny nr 
386/42 KM 23) przy 
ul. Chylońskiej 60 

● linia zabudowy – obow. 8 m od linii 
rozgraniczającej ulicy - przedłużenie 
linii zabudowy budynku przy ul. 
Chylońska 58●wskaźnik p.z. –max 
27%● szer. elew. front.- 14m ± 20%   ● 
wys. górnej kraw. elew.– max 5m● 
geometria dachu: dach płaski 

 odwołanie 
 

268.  RAA.6730.53.2016.MP-702/dz.1990 
2016.12.05                                                                                                                                                                                                                                           
 

zespół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, w tym od 
strony ul. Bosmańskiej 
budynków z funkcją usługowo 
(biura, banki, gabinety lekarskie, 
kancelarie adwokackie, 
notarialne, gastronomia, fitness 
małe rzemiosło: szewc, fryzjer 
itp.) – handlową w poziomie 

Allcon Osiedla sp. z o.o. 
sp.k.,  

dz. 1990 i 1973, 
1204, 1203, 1207, 
1206, 1459, 1305, 
1498, 1507, 1522, 
1518, 1521, o. 
Oksywie 0021  
ul. Bosmańska 

● linia zabudowy – obow. na 
połączeniu linii zab. utw. przez ściany 
bud. przy ul. Bosmańskiej nr: 7 i 7A 
oraz linii zab. wyzn. przez ścianę bud. 
nr 1 , dop. się punktowy (narożnikowy) 
styk bud. mieszk. z funkcją usług. – 
handl. z obow. linią zab. ●wskaźnik p.z. 
–max 25%● szer. elew. front.- 22m-
25m   ● wys. górnej kraw. elew.– do 
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parteru wraz z kotłownią gazową 
osobną dla każdego budynku, 
garażami i miejscami 
postojowymi, drogami 
wewnętrznymi oraz niezbędną 
infrastrukturą 

okapu dla bud. z funkcją usług.handl. –
max 11,6m a dla części z dachem 
płaskim – do 14m; 
dla budynków wielorodzy. w głębi dz. - 
do 13m; dla bud. wielorodz. w głębi dz. 
z kotł.gazową na pow. max 20% pow. 
rzutu dachu - do 15m● geometria 
dachu: dla bud. z funkcją usług.-handl. 
– stromy, kąt nach. – 40º; wys.do 
kalenicy – do 16,50m, dach dwusp., 
symetryczny, kalen.równol.; możl. 
wprowadzenia fragm.dachu płaskiego - 
do 27%; 
     - dla budynków wielorodz. w głębi 
działki oraz dla kotłowni – dach płaski; 
kotł. gaz. na pow. max 20% 
powierzchni rzutu dachu 

269.  RAA.6730.344.2016.ES-1380/dz. 4942 
2016.12.05                                                                                                                                                                                                                                                  
 

budynek  mieszkalny 
jednorodzinny  wraz z 
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 4942, 4943  i 
4039 o. 0011 
Chwarzno - Wiczlino 
ul. Małkowskiego 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii 
rozgrab.●wskaźnik p.z. –max 15%● 
szer. elew. front.- 13m ± 20%   ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu– max 
4,5m● geometria dachu: dach stromy 
dwu lub wielospad.; kąt nachyl.od 35° 
do 40°, kalen. prostop. lub równol. 

  

270.  RAA.6730.352.2016.GZ-297/4 
2016.12.05                                                                                                                                                                                                                                                      
 

hala namiotowa o powierzchni 
zabudowy ok.370,0m2 i 
wysokości ok.16,0m 

Portowy Zakład Techniczny 
SA,  

cz. Dz.  nr 2519 
o.Śródmieście 0026  
ul. Warsztatowa 4   

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

  

271.  RAA.6730.395.2016.GZ-244/4 
2016.12.05                                                                                                                                                                                
 

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

Gmina Miasta Gdyni dz. 177 i 183 o. 
Witomino-
Lesniczówka  0029 
ul. Promienna 4 

 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. istn. przy ul.Promiennej 6, w odl. 
6,0m od linii rozgran. ul.Promiennej 
●wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew. 
front.- 9,6m-14,4m   ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 9m● geometria 
dachu: dach płaski 

 odwołanie                                                                                                                                                                               
 

272.  RAA.6730.271.2016.KR- 317/4,4a 
2016.12.06                                                                                                                                              
                                                                     

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa  wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego z 
garażem podziemnym. 

ADEPT 11 sp. z o.o. i sp.k.,  
 

dz. 1853, o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana, 
ul. Nocznickiego 4, 
4a 

  Decyzja 
odmowna                                                                   
 

273.  RAA.6730.295.2016.GZ-103/2 
2016.12.06                                                                                                                                                                                                                                                    
 

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

VERONI Sp. z o.o.  dz. 1263 i części dz. 
1264 (w gr.obecnego 
użytkowania, poza 
pasem dr. oraz 1265, 
1266, 1194, 1247, 
1193, 1192) o. 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. na dz. przy ul.Kapitańskiej 4 ; 
od ul.bpa Okoniewskiego w odl. 
min.4,0m od linii rozgran. ●wskaźnik 
p.z. –max 33%● szer. elew. front.- 
12m-18m   ● wys. górnej kraw. elew.– 
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Grabówek 0015  
ul. Kapitańska 2 

max 14m, czwarta kondygn. wycofana 
od str. ul.Kapitańskiej i ul.bpa 
Okoniewskiego ● geometria dachu: 
dach płaski 

274.  RAA.6730.300.2016.KR- 317/4,4a   
2016.12.06                                                                                 
                                                                   

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa dwóch 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, o wysokości do 
12 m, z garażem podziemnym. 

ADEPT 11 sp. z o.o. i sp.k.,  dz. 1853, o. 0030 
Wzgórze Św. 
Maksymiliana,  
ul. Nocznickiego 4, 
4a 

  Decyzja 
odmowna                                                                                                                                                                                                                                            
 

275.  RAA.6730.301.2016.KR-668/23b 
2016.12.06                                                                                                                                                                                                           
                                                                      

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego, w odległości 
1,5 m od granicy działki 
sąsiedniej, oraz taras ziemny od 
strony ogrodu (legalizacja).   

osoba fizyczna  dz. 935 o.0024 
Pustki Cisowskie  
ul.  Pawa 23B   

● linia zabudowy – obow. 5,5 m od linii 
rozgrab. ul. Pawiej, z dop. uskokiem  w 
głąb dz. na dł. max 50% dł. elewacji 
fron. ●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. 
elew. front.- 10m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 7m● geometria 
dachu: stromy kąt nach. połaci 40° – 50 
° lub dach płaski 

  

276.  RAA.6730.384.2016.KR-504/12 
2016.12.06                                                                           
                                                                  

rozbudowa budynku 
szkoleniowego Szkoły Morskiej 
w Gdyni 

Szkoła Morska sp. zo.o.   
 

dz. 892 i 900 o.0010 
Chylonia                      
ul. Hutnicza 12   

● linia zabudowy – obow. nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 47%● szer. elew. 
front.- nie ust. ● wys. górnej kraw. 
elew. do okapu– max 10m● geometria 
dachu: dach płaski 

  

277.  RAA.6730.266.2016.MP – 871/6 
2016.12.07                                                                                                                         
 

budynek mieszkalny 
wielorodzinny bezpośrednio przy 
granicy z działką nr 273 wraz z 
niezbędną infrastrukturą 

MW EKO Investment Sp. z 
o.o., Gdynia 

dz.271 i 377 
o.Orłowo 0022  
ul. Inżynierska 6 

 

● linia zabudowy – obow. na przedł. 
linii bud. nr 8, dop. się cofn. na odl.do 
3m na szer. elewacji do 50%●wskaźnik 
p.z. –max 29%● szer. elew. front.- 
10,5m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. kraw. gzymsu części 
wyższej bud. Inżynierska 8 – do 9,70m; 
dop. się możl. obniżenia wys.do 1m na 
szer. elew. front. do 32%;● geometria 
dachu: dach płaski 

  

278.  RAA.6730.356.2016.KR- 295/dz.793 
2016.12.07                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                    

stacja monitoringu jakości 
powietrza AM 10 – stacja 
pomiarowa zanieczyszczeń 
atmosfery z urządzeniami 
meteorologicznymi: 
- kontener o wymiarach 
2,142x2,922x2,465m, 
- maszt radiowy i 
meteorologiczny o wys. 10 m, 
infrastruktura techniczna – 
przyłącze energetyczne i 
telekomunikacyjne 

Gmina Miasta  Gdynia  
 

dz. 793 i787, 791, 
792, 775 o. 0026 
Śródmieście,  
ul. Polska   

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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279.  RAA.6730.390.2016.WGN-894/19      
2016.12.07                                                                                                                                         
                                                          

budynek mieszkalny 
jednorodzinny przy gr. z działką 
nr 71 obręb Orłowo 0022 przy 
ul. Kurpiowskiej 21A w Gdyni 
oraz budynku garażowo-
gospodarczego przy granicy z 
działką nr 65 obręb Orłowo 0022 
przy ul. Kurpiowskiej 17 wraz z 
infrastrukturą  
 

osoba fizyczna dz. 66 i 52 o.Orłowo 
0022  
ul. Kurpiowska 19 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. budynku mieszk. przy ul. 
Kurpiowskiej 21A ; dla bud. garażowo-
gospod. – nieprzekr.jako przedł. linii 
zab.bud.gospod. przy ul. Kurpiowskiej 
17 ●wskaźnik p.z. –max 32%● szer. 
elew. front.- 10m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.– przedł. wys. Bud.przy ul. 
Kurpiowskiej 21A tj. ok. 7m do okapu i 
ok. 10m do kalenicy , przedł. wys. 
budynku gospod. przy ul. Kurpiowskiej 
17 tj. ok. 3m ● geometria dachu: stromy 
o kącie nach. ok. 30o i kierunku gł. 
kalenicy równo. do frontu dz.; dla bud. 
garażowo-gospodarczego- płaski 

  

280.  RAA.6730.439.2015.GZ-824/4A 
2016.12.08                                                                                                                                                                

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej, 
usytuowanego bezpośrednio przy 
granicy z działką nr 1538 przy 
ul.Miodowej 4 wraz z  
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna dz. 1537 o. Orłowo  
0022  
ul. Miodowa 4A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. na dz. przy ul.Miodowej 4 i 6 
●wskaźnik p.z. –max 29%● szer. elew. 
front.- 9,6m-14,4m   ● wys. górnej 
kraw. elew.– przedł. górnej kraw. Elew. 
front. bud. przy ul.Miodowej 4● 
geometria dachu: w naw. do geometrii 
dachu bud. przy ul.Miodowej 4: dach 
wielospadowy, kalenica główna jako 
przedł. kalenicy gł. Bud. przy 
ul.Miodowej 4 

 zawieszenie 

281.  RAA.6730.319.2016.MP – 606/5 
2016.12.08                                                                                                                         

budowa budynku 
jednorodzinnego z niezbędną 
infrastrukturą, legalizacja 

osoba fizyczna dz. 1410  i 1413 
obręb Pustki 
Cisowskie 0024 
położonej przy ul. I. 
Gulgowskiego 5 

● linia zabudowy – nieprzekraczalna– 
jak na załączniku graficznym 
●wskaźnik p.z. –max 36%● szer. elew. 
front.- 10,2m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.– przedłużenie wysokości 
budynku przy ul. Kurpiowskiej 21A tj. 
max 4,5m do okapu ● geometria dachu: 
stromy czterospadowy o kącie 
nachylenia 16o i kierunku głównej 
kalenicy równoległym 

  

282.  RAA.6730.320.2016.MP – 55/495 
2016.12.08                                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa budynku istniejącego 
pawilonu stacji paliw wraz 
przebudową , korektą układu 
drogowego na działce i 
niezbędną infrastrukturą 

PKN ORLEN S.A.  Dz. 1593 obręb 
Cisowa 0012 
położonej przy ul. 
Morskiej 495 

● linia zabudowy – obow. istn. 
●wskaźnik p.z. –max 12%● szer. elew. 
front.- max 17,5m   ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedłużenie górnej krawędzi 
elewacji frontowej ● geometria dachu: 
płaski 

  

283.  RAA.6730.361.2016.MP-880/101 
2016.12.09                                                                                                                                                                                                

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z usługą (usługi – 
serwis jednośladów lub 

osoba fizyczna dz. 2003 i 3393, 
2004, 1977  
o.Mały Kack 0019 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. przy ul. Olgierda 103 i 
poprowadzona równo. do gr. z pasem 
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samochodów, lub spa dla 
samochodów – sprzątnie i 
pielęgnacja, lub sprzedaż 
akcesoriów samochodowych) 
bezpośrednio przy granicy z dz. 
nr 2001 i niezbędną 
infrastrukturą 

ul. Olgierda 101 dr.; dla części mieszk. - nieprzekr. linia 
zab.NR1 jako przedł.tylnej ściany bud. 
mieszk. 105/107; dla części usług. 
nieprzekr. linia zab. NR2 na przedł. 
tylnej ściany części usług. bud. nr 105 i 
poprowadzoną prostop. do gr. ozn. jako 
EF, dop. się cofn. max 2,0m na max 
50% szer.elew.  front.●wskaźnik p.z. –
max 30%● szer. elew. front.- 8,0-12,0m 
● wys. górnej kraw. elew.– dla części 
mieszkalnej – przedł. górnej krawędzi 
bud. mieszk. 103, dla części usług. - do 
5,0m ● geometria dachu: dach płaski 

284.  RAA.6730.363.2016.KR- 567/28                                                                       
2016.12.09                                                                                                                                                                                                                                                       

wielorodzinny budynek 
mieszkalny z garażem 

osoba fizyczna  dz. 1661 i 1662 o. 
0010 Chylonia   
ul. Opata Hackiego/ 
Św. Mikołaja 28 

● linia zabudowy – obow. 10 m od linii 
rozgrab. ul. Opata Hackiego; można 
dop.uskoki w elewacji front. bud. 
●wskaźnik p.z. –max 24%● szer. elew. 
front.- 16m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 14,6m● geometria dachu: 
płaski 

  

285.  RAA.6730.369.2016.KR-292/9-15                          
2016.12.09                                                                                                                                                                                                              

przebudowa zewnętrznych 
instalacji telekomunikacyjnych 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA,  
 

dz. 771 i 775 o. 0026 
Śródmieście         
ul. Dokerów 

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

  

286.  RAA.6730.393.2016.ES-438/9 
2016.12.09                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

osoba fizyczna Dz. 1043 obręb 
Witomino-
Leśniczówka 0029 
położonej przy ul. 
Dębowej 

● linia zabudowy – obow. istn., dop.się 
wycofa. projekt. rozbudowy ●wskaźnik 
p.z. –max 33%● szer. elew. front.- 14m 
± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.– 
istn.● geometria dachu: płaski 

  

287.  RAA.6730.378.2016.ES-600/202                                                               
2016.12.12                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbiórka budynku gospod. 
dobudowanego do budynku 
jednorodzinnego i rozbudowa 
ww budynku oraz  budowa 
drugiego budynku jednorodzin. 

osoba fizyczna dz. 1367 i 1368 o. 
Cisowa 0012  
ul. Chylońsa 202 

  Decyzja 
odmowna 

288.  RAA.6730.401.2016.GZ-504/9 
2016.12.13                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa  pawilonu 
usługowego  

osoba fizyczna 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1070 o. 
Chylonia 0010 
(arch.: 511/15, 
406/15, 403/15, 
351/13, 164/14, 
553/95 km 23, 24)  
ul. Hutnicza 9 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab.istn. przy ul. Hutniczej 9-11 
●wskaźnik p.z. –max 61%● szer. elew. 
front.- nie ust.   ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. wys. górnej krawędzi 
elewacji front. budynku ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

289.  RAA.6730.398.2016.KR-702/51                                                                         
2016.12.19                                                                                                                                                                                                                                                         

5 kontenerów technicznych o 
wymiarach 2,5 x 6,2 m, wraz z 

EmiTel sp. z o.o.,   
Warszawa 

dz. 1264/1, 1264/2, 
1265 o. 0021 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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urządzeniami infrastruktury 
technicznej, tj. wewnętrzną 
energetyczną siecią zasilającą, 
budowa drabin i łączników 
kablowych z podporami 

 Oksywie  
 ul. Bosmańska 51 

na charakter zamierzenia 

290.  RAA.6730.348.2016.GZ-84/4   
2016.12.28                                                                                                       

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa pensjonatu z 
podziemną halą garażową oraz 
infrastrukturą techniczną 

osoba fizyczna Dz. 1151 i 916 obręb 
Wzgórze 
Św.Maksymiliana 
0030 przy ul. 
Moniuszki 4 

  Decyzja 
odmowna 

291.  RAA.6730.362.2016.MP-875/dz.728, 
729 
2016.12.28                                                                                                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 
wielorodzinnego (dwa obiekty 
na wspólnej hali garażowej) 
wraz z niezbędną infrastrukturą 

osoba fizyczna Dz. 729, 728 i 749 o. 
Orłowo 0022   
ul. Miernicza 6-8 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zab. ul. Mierniczej 4, 10, 12, 14 ;  
Dop. się cofn. fragmentu bud.na odl.    
od 2m do 5m na max 50 % szer. 
elewacji front.; dop. się wykusze na 
szer. elewacji front. max 50%; wykusz 
w ścianie front. położonej w linii 
zabudowy – za zgodą zarządcy drogi. 
●wskaźnik p.z. –max 26%● szer. elew. 
front.- 13,5m ± 20%   ● wys. górnej 
kraw. elew.– max 9,3m● geometria 
dachu: płaski 

  

292.  RAA.6730.368.2016.GZ-84/4                                                                  
2016.12.28                                                                                                                                                                                                                                                         

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

osoba fizyczna dz. 1151 i 916 o. 
Wzgórze 
Św.Maksymiliana 
0030  
ul. Moniuszki 4 

  Decyzja 
odmowna 

293.  RAA.6730.388.2016.GZ-84/4                                                                  
2016.12.28                                                                                                             

rozbiórka istn.zabudowy oraz 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z podziemną 
halą garażową oraz infrastr. 
techniczną 

osoba fizyczna dz. 1151 i 916 o. 
Wzgórze 
Św.Maksymiliana 
0030  
ul. Moniuszki 4 

  Decyzja 
odmowna 

294.  RAA.6730.164.2016.KR- 847/2 
2016.12.29                                                                                                                                                                                                                                                         

nadbudowa i rozbudowa o klatkę 
schodową budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

osoba fizyczna  dz. 1795 i 1794 o. 
0025 Redłowo  
ul. Ułańska 2 

● linia zabudowy – obow. istn. linia 
bud. przy ul.Ułańskiej 2, dla planowanej 
kl. schod. nieprzekr. linia zab. 14 m od 
gr. dz. z ulicą●wskaźnik p.z. –max 
24%● szer. elew. front.- istn.   ● wys. 
górnej kraw. elew.– max 8m● 
geometria dachu:  płaski 

  

295.  RAA.6730.173.2015.JWK-800/8 
2016.12.29                                                                                                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 
jednorodzinny z infrastrukturą 
techniczną i obsługą 
komunikacyjną 
 

osoba fizyczna  dz. 1802 i 
1799,1788, 1804 o. 
0025 Redłowo 
ul.Saperska 6 

  zawieszenie                                                                               
Decyzja 
odmowna 
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296.  RAA.6730.379.2016.ES-438/32 
2016.12.29                                                                                                                                                                                                                                                         

rozbiórka istniejącego budynku 
mieszkalnego i budowa budynku  
mieszkalnego  
jednorodzinnego  wraz z 
infrastrukturą techniczną 
(dopuszcza się zbliżenie  
zabudowy na  odległości 1,5m 
od granicy z działką przy ul. 
Dębowej 34) 

osoba fizyczna dz. 1016  i 1025 o. 
Witomino - 
Leśniczówka 0029 
ul. Dębowa 32 

● linia zabudowy – obow.– odtworzenie 
linii zabudowy istniejącej 
●wskaźnik p.z. –max 31%● szer. elew. 
front.- max 8,5m   ● wys. górnej kraw. 
elew.– przedł. wys. bud. przy ul. 
Kurpiowskiej 21A tj. max 5m do okapu 
● geometria dachu: stromy dwuspad., 
kąt nachyl. 30o , kierunek gł. kalen. 
równol. 

  

297.  RAA.6730.403.2016.ES-502/87 
2016.12.29                                                                                                                                                   

nadbudowa i rozbudowa 
budynku biurowego o wysokości 
do 13,0m oraz dobudowa hali    
magazynowej o wysokości do  
9,50m; na granicy z działką 434 i 
435 
 

osoba fizyczna dz. 444, 436, 434 o. 
Chylonia 0010   
ul. Pucka 87     

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

  

298.  RAA.6730.380. 2016.ES-438/32       
 2016.12.30                                                                                                                                                                                                 

rozbiórka zabudowy istniejącej i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

osoba fizyczna dz.1016 o. 
Chwarzno-Wiczlino 
0011  
ul. Dębowa 32 

  Decyzja 
odmowna 

299.  RAA.6730.440.2016.MP – 377/22 
2016.12.30                                                                                                    

rozbudowa budynku Centrum 
Medycznego Dąbrowa-
Dąbrówka z przeznaczeniem na 
gabinety lekarskie i na 
pomieszczenie dla 
tomokomputera, 

Centrum Medyczne 
Dąbrowa-Dąbrówka sp. z 
o.o.  

dz. 2886 o. Dąbrowa 
0014  
ul. Sojowa  22 

● linia zabudowy – obow.–nie ust. 
●wskaźnik p.z. –max 39%● szer. elew. 
front.- max 60 m   ● wys. górnej kraw. 
elew.– max 7,5m ● geometria dachu: 
płaski 

  

 
 
 
 


