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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 2010 
miesiąc: styczeń 

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 
nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 RAA-II/ASS/7331/195/09/865/22 

2010.01.04 

rozbudowa bud. mieszkalnego o 

schody zewn. z poz. terenu na 
półpiętro i do piwnicy z osłoną 
podestu wejściowego o lekkiej 
konstrukcji 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.275/156 

ul. Mysłowicka 22 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 

● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● wskaźnik p.z.0,40;● geometria dachu: 
(daszek nad wejściem) płaski; 

  

2 RAA-I/KS/7331/139/09/1/48 
2010.01.07 

przebudowa wiaty na łącznik 
między halą magazynową a głó-
wnym bud. hurtowni dietetycz-
nych środków spożywczych 

TREC NUTRITION  
Danuta Tamiolakis 
Gdynia 

KM 126, dz.50/2, 
76/2 
ul. Śmidowicza 48 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
(43m od krawędzi jezdni ul. Śmidowi-
cza) wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,53;  
● szer. elew. front.95m ± 20% (całość); 
● wys.górnej krawędzi 6m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

3 RAA-II/KR/7331/326/09/694/78c 

2010.01.07 

budowa 3 bud. mieszkalnych 

jednorodzinnych z infrastrukturą 
Osoba fizyczna 

 

KM 16 WI dz.380/6 

ul. Wiczlińska 78c 

● linie zabudowy: 12m od wsch.granicy 

dz., 12m od granicy TPK, wg  zał. graf., 
● wskaźnik p.z.0,12; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 
4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 35° lub 40°; 

  

4 RAA-II/KR/7331/350/09/1031/dz.58/8 
2010.01.07 

budowa 3 bud. mieszkalnych 
jednorodzinnych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 30 WI dz.58/8 
ul. Sucha 
dla infrastruktury: 

dz.620 

● linie zabudowy: obowiązująca 12m 
od granicy dz. z ul. Suchą, nieprzekra-
czalna 6m od zach. granicy dz., wg  zał. 

graf., ● wskaźnik p.z.0,13; ● szer. elew. 
front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 4m; ● geometria dachu: wielospa 
dowy, kąt nachylenia 40° lub 45°, gł. 

kalenica równoległa do płd. granicy dz.; 

  

5 RAA-I/DW/7331/292/09/79/2 
2010.01.08 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w bud. wielorodzinnym 

na handlowo-usługowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.588/2 
ul. Krasickiego 2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.3 ustawy) 

  

6 RAA-II/MP/7331/152/09/953/41 
2010.01.08 

budowa wysokociśnieniowego 
zbiornika kriogenicznego do ma 
gazynowania gazu technicznego 

(azot) wys.~9,5m i średn.~2,2m  

AIC S.A. 
Robert Kurpisz 
Gdynia 

KM 31WK,dz. 
247/8; KM 32 WK, 
dz.233/158,240/166 

ul. Rdestowa 41 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 
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7 RAA-I/DW/7331/224/09/19/28 
2010.01.11 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
lokalu handlowego w budynku 

wielorodzinnym z usługami na 
gastronomiczny   

P.H.Szamet S.A. 
Adam Szamocki 

Pruszcz Gdański 
 

KM 55, dz.37 
ul. Abrahama 28 

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

w ustawie 

  

8 RAA-II/KR/7331/319/09/408/186 G 

2010.01.11 

budowa budynku mieszkalnego 

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

Osoba fizyczna 

 

KM 17 WI, dz. 

399/32; ul. Chwarz- 
nieńska 186 G 
dla infrastruktury: 
402/8, 402/12 

● linie zabudowy: obowiązująca 12m 

od granicy TPK, nieprzekraczalna 6m 
od krawędzi jezdni proj. drogi dojazd., 
wg  zał. graf. (oś kompozycyjna równo-
legła do zach. granicy dz.), ● wskaźnik 
p.z.0,17; ● szer. elew. front.15m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi max.4,5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 35°; gł. kalenica równoległa 
do frontu dz. (granica wsch. działki); 

  

9 RAA-II/KR/7331/320/09/408/186 I 
2010.01.11 

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

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI, dz. 
399/31; ul. Chwarz- 
nieńska 186 I 

dla infrastruktury: 
402/8, 402/12 

● linia zabudowy: obowiązująca 12m 
od granicy TPK, wg  zał. graf. (oś kom- 
pozycyjna równoległa do zach. granicy 

dz.), ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. 
front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.4,5m; ● geometria dachu: wie-
lospadowy, kąt nachylenia 35°; gł. kale-

nica równoległa do frontu dz. (granica 
wsch. działki); 

  

10 RAA-I/DW/7331/306/09/32/24 
2010.01.12 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
lok. mieszk. w bud. wielorodzin- 

nym z usługami na gab. lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.877/127 
ul. Batorego 24 

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

w ustawie 

  

11 RAA-II/RS/7331/318/09/884/26 
2010.01.12 

rozbudowa (powiększenie salo-
nu) i częściowa nadbudowa bud. 
mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.362/2, 
363/2 
ul. Witolda 26 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - 
bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,27;.● wys. 
górnej krawędzi 6,5m (nadbudowa), 3m 
(rozbudowa); ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

12 RAA-II/KR/7331/349/09/1010/16a 
2010.01.14 

zm. sposobu użytkowania istn. 
kotłowni i nadbudowa o 2 kon-
dygnacje mieszkalno-usługowe  

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.839/35 
ul. Boh. Starówki 
Warszawskiej 16a 
dla infrastruktury: 
dz.463/35 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
15,5m od krawędzi jezdni - bez zmian; 
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m (od poz. terenu od strony ulicy);  

● geometria dachu: dach płaski; 

  

13 RAA-II/GZ/7331/361/09/694/91F 
2010.01.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WI 
dz.179/25 

ul. Wiczlińska 91F 
dla infrastruktury: 
dz.179/13 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15;  

● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.4m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
45°; gł. kalenica równoległa do frontu 

dz.; 
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14 RAA-II/ES/7331/344/09/90/13 
2010.01.15 

zm. spos. użytkowania lokalu 
niemieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym na mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.529 
ul. Reja 13 

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

w ustawie 

 bez robót bud. 
wymagających 

p.n.b.  

15 RAA-I/DW/7331/198/09/80/50 
2010.01.18 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
pomieszczenia suszarni na pod-

daszu bud. wielorodzinnego na 
lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.836/415 
Al. Marsz. 

Piłsudskiego 50 

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

w ustawie 

  

16 RAA-II/GZ/7331/338/09/320/21 
2010.01.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zab. bliźnia-

czej wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.300/12 
ul.Stoczniowców 21 

dla infrastruktury: 
dz.258/12 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  

● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi- jako przedłużenie kra-
wędzi bud. przy ul. Stoczniowców 21A; 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 45°; wys. gł. kalenicy jako 
przedłużenie kalenicy bud. sąsiedniego; 

  

17 RAA-II/GZ/7331/346/09/320/25 

2010.01.19 

rozbiórka garażu i rozbudowa 

bud. mieszk. jednorodzinnego o 
2-kondygnacyjną część mieszk. 

Osoba fizyczna 

 

KM 62, dz.257/12 

ul.Stoczniowców 25 
dla infrastruktury: 
dz.258/12 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi-jako przedłużenie istn.;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

18 RAA-I/DW/7331/343/09/47/29 
2010.01.28 

budowa garażu jednostanowis-
kowego 

„Manaja” Sp. z o.o. Gdynia  KM 57, dz.235 
ul. Nowogrodzka 29 

● linia zabudowy - przedłużenie istn.  
garaży w głębi dz., 20m od granicy dz., 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,46;  
● szer. elew. front. bud. mieszk. - bez 

zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 2,7m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

19 RAA-II/KR/7331/358/09/408/36 

2010.01.28 

zm. przeznaczenia lok. mieszk. 

w proj. bud. wielorodzinnym na 
usługowy (gab.stomatologiczny) 

STM Przedsiębiorstwo Budo-

wlane Grabarczyk Sp. Jawna 
w Sieradzu  

KM 66, dz.434/16, 

597/15; ul. 
Chwarznieńska 36 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

20 RAA-I/DW/7331/276/09/147/4 
2010.01.29 

zm. spos. użytkowania suszarni 
w budynku wielorodzinnym na 
cele mieszkalne (powiększenie 
przyległego lokalu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.42 
ul. Zakopiańska 4 

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

  

21 RAA-II/WGN/7331/165/09/953/74 

2010.01.29 

rozbudowa w kierunku ulicy ga-

rażu na parterze bud. mieszk. 
jenorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK 

dz.124, 203/5 
ul. Rdestowa 74 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 

7,5m od granicy dz. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 
i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski lub stro-

my o nachyleniu 30° 
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22 
 

RAA-II/KR/7331/133/09/886/7 
2010.02.05 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.247/45 
ul. Sochaczewska 7 
dla infrastruktury: 
dz.247/45 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 
granicy dz. z pasem drogowym ul. So-
chaczewskiej, wg  zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 

11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
max.6m (od średniego poz. ulicy do 
okapu); ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica 
równoległa do ulicy; 

  

23 RAA-II/AO/7331/42/09/953/53B 
2010.02.08 

rozbudowa części komunikacyj-
nej bud. biurowo-usługowego do 
granicy z dz.70/2 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK 
dz.178/2 
ul. Rdestowa 53B 

● linia zabudowy tylna obowiązująca, 
wg  zał. graf. (frontowa - bez ustaleń),  
● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 
26m ± 20% (od str. płn.); ● wys. górnej 
krawędzi~8m; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

24 RAA-II/ASS/7331/302/09/883/4 
2010.02.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytk.) z garażem jedno-
stanowiskowym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.657/2, 
658/2 
ul. Grażyny 4 
dla infrastruktury: 

dz.176/2 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,22;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 4m; ● geometria 

dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
40°, gł. kalenica prostopadła do ulicy; 

  

25 RAA-II/KR/7331/1/10/324/41 
2010.02.08 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego w poziomie piwnic o 

garaż podziemny 

Osoba fizyczna 
 

 

KM 61, dz.67 
ul. Syrokomli 41 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 
krawędzi ul. Syrokomli, 5m od granicy 

z ul. Tetmajera, wg  zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 
i ● wys. górnej krawędzi-nie określono 
(dot. budynku mieszk.); ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

26 RAA-II/ASS/7331/198/09/865/42 
2010.02.09 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego w poz. parteru 

(powiększenie wykusza) 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz.300 
ul. Bł. Królowej 

Jadwigi 42 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front.,  
● wys. górnej krawędzi i ● geometria 

dachu - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,36;  

  

27 RAA-II/ASS/7331/307/09/841/33 
2010.02.09 

budowa 3-kondygnacyjnego (w 
tym poddasze użytk.) budynku 
mieszk. wielorodzinnego (do 4 

lokali) na granicy z dz.823/90 z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.608/90 
ul. Limbowa 33 
dla infrastruktury: 

dz.107, 840/90 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,37;  
● szer. elew. front.ok.11m; ● wys. gór-

nej krawędzi ok.5,5m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, 
kalenica prostopadła do ul. Limbowej; 

  

28 RAA-II/KR/7331/285/09/989/1A 
2010.02.10 

rozbudowa przychodni NZOZ 
„U Źródła Marii” o część 2-kon-
dygnacyjną 

NZOZ „Przychodnia  
U Źródła Marii” 
Gdynia 

KM 13 WK 
dz.361/29, 362/29, 
616/30, 618/30 
ul. Zapolskiej 1A 

● linie zabudowy: obowiązująca i nie-
przekraczalna, wg zał. graf., ● wskaźnik 
p.z.0,37; ● szer. elew. front.35m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.9m;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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29 RAA-II/KR/7331/367/09/1051/4 
2010.02.11 

zm. spos. użytk. pom. gospodar-
czych w przyziemiu bud. jedno-

rodzinnego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.429 
ul. Mitry 4 

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

w ustawie 

  

30 RAA-I/MZ/7331/175/09/785/4 
2010.02.17 

rozbudowa bud. mieszk. od str. 
zach. o pomieszczenie gospoda-

rcze w poz. piwnicy z tarasem 
na poz. parteru 

Osoba fizyczna 
 

KM 125, dz.319 
ul. Aragońska 4 

● linie zabudowy istn. obowiązująca, 
wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,23;  

● szer. elew. front.35m i ● wys. górnej 
krawędzi - bez zmian; ● geometria da-
chu: nie analizowano; 

  

31 RAA-II/AP/7331/277/09/887/1A 

2010.02.22 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (2 lokale mieszkalne) z 
garażami wbudowanymi i infra-
strukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 79, dz.592/45 

ul. Źródlana 1A 
dla infrastruktury: 
dz.479/45 

● linia zabudowy obowiązująca, wg  

zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. 
elew. front.max.10m; ● wys. górnej 
krawędzi do 8,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

32 RAA-I/MZ/7331/334/08/489/7B 
2010.02.23 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego wolnostojącego z 
przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG 
dz.684/6 
ul. Aluminiowa 7B 

dla infrastruktury: 
dz.556/43 

● linia zabudowy obowiązująca 4m od 
płd. granicy dz., wg  zał. graf., ● wskaź-
nik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 8m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi - wyniko-
wa z geometrii dachu; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 

dz.) ok.8,5m; 

  

33 RAA-I/DW/7331/336/08/158/19 
2010.02.24 

zm. sposobu użytk. pomieszczeń 
gospodarczych na usługi, budo-
wa mury oporowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.169, 
307/170, 308/170, 
425/255, 434/401 

ul. Kwidzyńska 19 

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

  

34 RAA-I/MZ/7331/57/09/502/102 
2010.02.24 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 
budowa bud. mieszkalnego jed-

norodzinnego, wolnostojącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.159/23 
ul. Pucka 102 

● linia zabudowy obowiązująca prosto- 
padła do płn. granicy dz., wg  zał. graf., 

● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 
8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi wy-
nikowa z geometrii dachu; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 50° 

wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 
dz.) ok.9m; 

  

35 RAA-I/DW/7331/59/09/17/dz.983/76 
2010.02.24 

budowa budynku biurowo-usłu-
gowego wraz z infrastrukturą i 
przejazdem na zaplecze działki  

Agencja Rozwoju i Promocji 
Rolnictwa „EUROL-

POLAND” Sp. z o.o. 
Paweł Sałamacha 
Banino 

KM 58, dz.983/76 
ul. Władysława IV 

● linie zabudowy obowiązujące (tylna i 
frontowa), wg  zał. graf., ● wskaźnik 

p.z.0,71; ● szer. elew. front. ok.19,5m 
(zab. pierzejowa); ● wys. górnej krawę-
dzi 22,2m; ● geometria dachu: płaski; 

  

36 RAA-II/KZ/7331/287/09/876/19 
2010.02.24 

zm. sposobu użytkowania części 
lokalu mieszkalnego w budynku 
jednorodzinnym (parter) na gab. 
lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.349/123 
ul. Oficerska 19 

bez rozbudowy i prac adaptacyjnych 
wymagających p.n.b. - nie określa się 
parametrów wskazanych w ustawie 

  

37 RAA-II/AP/7331/340/09/863/42 
2010.02.24 

nadbudowa o jedną kondygnację 
budynku mieszk. w zabudowie 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.101 
ul. Bytomska 42 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
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zwartej i rozbudowa o taras od 
strony ogrodu 

górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

38 RAA-I/LK/7331/347/09/688/10 
2010.02.25 

budowa garażu 1-stanowiskowe-
go (uzupełnienie zabudowy jed-
norodzinnej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.13/11, 
215/122 
ul. Wioślarska 10 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 
krawędzi jezdni ul. Pontonowej; ● wska 
źnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.3m ± 

20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

39 RAA-II/AO/7331/353/09/399/2 
2010.02.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej (skrajny segment) 

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WK, dz.120 
ul. Lukrecjowa 2 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

7m od granicy dz., wg  zał. graf.,  

● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 
6m; ● wys. górnej krawędzi - jak w seg-
mencie przyległym; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia jak w seg-
mencie przyległym, gł. kalenica równo- 
legła do ul. Lukrecjowej; 

  

40 RAA-I/DW/7331/304/09/137/7 

2010.02.26 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w głąb działki 
o cz. 2-kondygnacyjną   

Osoba fizyczna 

 

KM 52, dz.80 

ul. Urszulanek 7 

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.0,29; ● szer. elew. front.14,5m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi - jak w cz. 
istniejącej; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

 
miesiąc: marzec 2010 

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 

41 

 

RAA-I/LK/7331/264/09/637/3 

2010.03.09 

nadbudowa parterowego bud. 

jednorodzinnego o kondygnację 
mieszkalną, rozbudowa o scho-
dy zewnętrzne 

Osoba fizyczna 

 

KM 11, dz.163/33 

ul. Berberysowa 3 
 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.9m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

42 RAA-I/EM/7331/326/09/294/dz.28/2 
2010.03.09 

przebudowa i rozbudowa ulicy 
Polskiej: przebudowa zjazdu z 
ul. Celnej na parking i infrastru-
ktury, rozbudowa nieurządzone-
go parkingu przy ul. Celnej 5 

oraz budowa schodów tereno-
wych  

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
reprezentowany przez: 
 Anna Smółko 

KM 117, dz.13/2, 
28/2; ul. Celna 

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

  

43 RAA-I/DW/7331/321/09/13/dz.7/2 

2010.03.10 

budowa tymcz. parkingu dla 

samochodów osobowych 

Osoba fizyczna 

 

KM 118, dz.7/2 

ul. Jana z Kolna 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

44 RAA-II/KR/7331/356/09/1006/13 

2010.03.11 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w głąb działki 
do wys. parteru i o wykusz na 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.250/3, 

254/4; ul. Powst. 
Wielkopolskiego 13 

● linia zabudowy istn. 5-6m od granicy 

dz. z ulicą obowiązująca, wg  zał. graf., 
● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 
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wys. I piętra od strony ulicy 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
7,5m - bez zmian; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

45 RAA-II/GZ/7331/36/10/451/10 
2010.03.11 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
garażu wolnostojącego na lokal 

mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.61/23 
ul. Bursztynowa 10 

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

w ustawie 

  

46 RAA-I/OS/7331/211/09/528/6 
2010.03.12 

rozbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o wiatrołap 

Osoba fizyczna 
 

KM 18, dz.506/89 
ul. Brodnicka 6 

● linia zabudowy obowiązująca, 17m 
od krawędzi jezdni ul. Brodnickiej, wg  
zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. 

elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - 
bez zmian; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

47 RAA-II/GZ/7331/21/10/75/27 
2010.03.12 

montaż 3 masztów flagowych Zespół Szkół  
Ogólnokształcących nr 1 
Gdynia 

KM 60, dz.790/26 
ul. Legionów 27 

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

  

48 RAA-I/LK/7331/313/09/104/35 
2010.03.15 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garaże pod-
ziemnym, murami oporowymi, 
ogrodzeniem i infrastrukturą 

RG BUDOM Roman Boike 
Gdynia 

KM 51, dz.177/66 
ul. Kołłątaja 35 
dla infrastruktury: 
159/66, 398/66 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34;  
● szer. elew. front.22m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 10,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

49 RAA-II/GZ/7331/12/10/1273/28 
2010.03.15 

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

w zabudowie zagrodowej (gos-
podarstwo rolne o pow.8,48ha) 

Osoba fizyczna 
 

KM 35 WI, dz.176 
ul. Bpa Pelczara 28  

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

  

50 RAA-II/ES/7331/15/10/408/186P 
2010.03.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.402/18; ul. Chwa 

rznieńska 186P 
dla infrastruktury: 
dz.401 

● linia zabudowy obowiązująca (układ 
uskokowy) min.8,5m od granicy dz. z 

drogą dojazdową, wg zał. graf.,● wska-
źnik p.z.0,15; ● szer. elew. front.15m ± 
20%;● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.; 

  

51 RAA-II/GZ/7331/16/10/1006/51 

2010.03.16 

nadbudowa jednokondygnacyj-

nej części bud. mieszkalnego i 
budowa kładki pieszej 

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.102/20, 

115/21; ul. Powst. 
Wielkopolskiego 51 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi - przedłużenie istnie-
jącej; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

52 RAA-II/KR/7331/17/10/1094/13 

2010.03.16 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (w miejscu ro-
zebranego budynku) z garażem 
2-stanowiskowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI, dz.464/5 

ul. Okrężna 13 

● linia zabudowy obowiązująca 7,5m 

od granicy dz. z ulicą, wg  zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,23;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 7m;  

● geometria dachu: dach płaski; 
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53 RAA-I/DW/7331/19/10/70/12 
2010.03.18 

zm. spos. użytk. lokalu mieszk. 
w bud. wielorodzinnym na gab.: 

stomatologiczny i lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.940/261 
ul. Śląska 12 

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

w ustawie 

  

54 RAA-II/GZ/7331/44/10/451/4 
2010.03.18 

nadbudowa garażu w zabudowie 
jednorodzinnej o ok.0,6m 

Osoba fizyczna 
 

KM 64, dz.64/23 
ul. Bursztynowa 4 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.2,7m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

55 RAA-I/HNB/7331/314/08/70/dz.1077/6 
2010.03.22 

rozbiórka myjni samochodowej i 
budowa bud. biurowego 5-kon-

dygnacyjnego z parkingiem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

Gmina Miasta Gdyni KM 58, dz.1077/6 
ul. Śląska  

dla infrastruktury: 
dz.1344/283 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 
ok.13m od krawędzi jezdni ul. Śląskiej, 

wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29;  
● szer. elew. front.35m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.19,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

56 RAA-I/OS/7331/324/09/219/24 
2010.03.22 

rozbudowa bud.wielorodzinnego 
o balkon na poziomie parteru 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.643/634 
ul. Falista 24 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.,  
● szer. elew.front, ● wys. górnej krawę- 
dzi i ● geometria dachu.- bez zmian; 

  

57 RAA-I/EM/7331/123/09/501/4B 
2010.03.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego w zabudowie bliźniaczej 
przy granicy z dz.179/1 wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.179/2 
ul. Miedziana 4B 
dla infrastruktury: 
dz.159/2 

● linia zabudowy obowiązująca - jak 
budynek mieszk. przy ul. Miedzianej 8, 
nieprzekraczalna 12m od płn.-wsch. 
granicy dz. wg  zał. graf., ● wskaźnik 

p.z.0,19; ● szer. elew. front.8m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

58 RAA-I/LK/7331/51/10/540/27 
2010.03.24 

zm. spos. użytk. lokali mieszk. 
na parterze bud. wielorodzinne-
go na usługowe (biura, handel) 

POLNORD-
APARTAMENTY Sp. z o.o. 
Gdańsk 

KM 22, 
dz.1054/117 
ul. Wiejska 27 

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

  

59 RAA-II/KR/7331/23/10/1006/15 

2010.03.24 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodzinnego w głąb działki i 
o garaż od strony płd.-zach. oraz 
dobudowa wykusza od str. ulicy   

Osoba fizyczna 

 

KM 71, dz.251/3, 

255/4; ul. Powstania 
Wielkopolskiego 15 

● linia zabudowy obowiązująca 5-6m 

od granicy dz. z ulicą, wg  zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 
10m±20%; ● wys. górnej krawędzi- bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

60 RAA-I/EM/7331/101/09/501/4D 
2010.03.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego w zabudowie bliźniaczej 

przy granicy z dz.180/2 wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.180/1 
ul. Miedziana 4D 
dla infrastruktury: 

dz.173 (częściowo) 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 
płn.-wsch. granicy dz., nieprzekraczalna 
12m od płd.-zach. granicy dz. wg  zał. 

graf., ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. 
front.8m ± 20%;● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

61 RAA-I/EM/7331/102/09/501/4C 

2010.03.25 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego w zabudowie bliźniaczej 
przy granicy z dz.180/1 wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 6 PG, dz.180/2 

ul. Miedziana 4C 
dla infrastruktury: 
dz.173 (częściowo) 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 

płn.-wsch. granicy dz., nieprzekraczalna 
12m od płd.-zach. granicy dz. wg  zał. 
graf., ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. 
front.8m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 

ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 
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62 RAA-I/EM/7331/124/09/501/4 
2010.03.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-

jnego w zabudowie bliźniaczej 
przy granicy z dz.179/2 wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.179/1 
ul. Miedziana 4 

dla infrastruktury: 
dz.159/2 

● linia zabudowy obowiązująca - jak 
budynek mieszk. przy ul. Miedzianej 8, 

nieprzekraczalna 12m od płn.-wsch. 
granicy dz., wg  zał. graf., ● wskaźnik 
p.z.0,19; ● szer. elew. front.8m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-

metria dachu: dach płaski; 

  

63 RAA-I/MZ/7331/337/09/751/39-kiosk 
2010.03.29 

budowa kiosku typu „Ruch” 
(zmiana lokalizacji) 

„RUCH” S.A. O/Gdańsk 
Gdańsk 

KM 104, 
dz.396/324 
ul. Unruga 39 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
min.2m od ścieżki rowerowej, wg  zał. 
graf.,● wskaźnik p.z.- bez zmian;  
● szer. elew. front. ok.4,5m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

64 RAA-II/ASS/7331/353/08/907/89 
2010.03.30 

nadbudowa poddasza bud. jedno 
rodzinnego o ok.0,5-1m do nor-
matywnej wys. mieszkalnej i za-
budowa tarasu na cele mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.285/235 
KM 78, dz.103/73 
ul. Piotrkowska 89 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi do 9m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

65 RAA-II/ES/7331/384/09/694/dz.403 
2010.03.30 

budowa 3 budynków mieszk. 
jednorodzinnych 2-kondygnacy-
jnych (parter + poddasze użytk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI, dz.403 
ul. Chwarznieńska 
dla infrastruktury: 

dz.401 

● linia zabudowy obowiązująca (układ 
uskokowy) 8,5m od granicy dz. z drogą 
dojazdową, wg zał. graf., ● wskaźnik 

p.z.0,15; ● szer. elew. front.15m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.; 

  

66 RAA-II/GZ/7331/20/10/820/175 
2010.03.30 

budowa samoobsługowej bezdo-
tykowej myjni samochodowej 
(typ Yellow f-my Kärcher, 4 sta-
nowiska) wraz z infrastrukturą 

Autoryzowana Stacja Obsługi 
nr 11 Sp. z o.o. w Gdyni 
reprezentowana przez: 
Karolina Spychalska, 

KM 75, dz.443/8, 
903/6 (cz. płd.) 
Al. Zwycięstwa 175 
dla infrastruktury: 
 442/7, 444/8 

● linia zabudowy obowiązująca ok.24 
m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, 
wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3,5-4m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

67 RAA-I/MZ/7331/214/09/13/20 
2010.03.31 

budowa hali magazynowej (skła 
dowanie mat. budowlanych) z 
przyłączami infrastruktury 

WOODCOTE POLAND  
Sp. z o.o. w Gdyni 
reprezentowana przez: 
Tomasz Bobras  

KM 112, dz.78/2 ul. 
Wiśniewskiego 20 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front.30m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-
chu: kąt nachylenia 18°, wys.gł.kalenicy 

(równoległa do l. zabudowy) ok.6m ; 

  

 
miesiąc: kwiecień 2010 

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 
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68 
 

RAA-II/WGN/7331/366/09/1128/71 
2010.04.01 

budowa myjni samochodowej (2 
stanowiska) na terenie parkingu 

podziemnego w bud. handlowo-
usługowym 

Auto-Fresh 
Paweł Kawczyński, Gdańsk  

KM 12 WK, dz.461 
ul. Gryfa 

Pomorskiego 71 

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

w ustawie 

  

69 RAA-I 

ASS/7331/433/08/1103/dz.1066/32 
2010.04.06 

rozbiórka pawilonu handlowego 

i budowa 4-kondygnacyjnego 
bud. usługowo-mieszkalnego (1 
lok. użytkowy i 1 mieszkalny) z 
przyłączami instalacyjnymi  

Osoba fizyczna 

 

KM 19 PG; dz. 

1066/32; ul. Dedala 
dla infrastruktury: 
1066/34, 1066/61, 
1066/68 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-

ni ul. Ikara, wg  zał. graf., ● wskaźnik 
p.z.0,28; ● szer. elew. front. ok.10m;  
● wys. górnej krawędzi ok.13m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

70 RAA-I/EM/7331/282/09/1024/20 
2010.04.06 

rozbiórka konstrukcji dachu oraz 
nadbudowa o jedną kondygnację 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
Gdynia, ul. Ikara 20 
 

KM 19 PG 
dz.1066/46 
ul. Ikara 20 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.14,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

71 RAA-II/ES/7331/19/10/442/4A 
2010.04.07 

nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego z 
jego rozbudową (w tym garaż) 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.655/15, 
656/15 
ul. Żywiczna 4A 

● linia zabudowy istn. obowiązująca i 
min.12m od granicy lasu, wg zał. graf., 
● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 

11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi (od 
str. płn.-zach.) do 4m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 38°, 
gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 

  

72 RAA-I/DW/7331/8/10/56/10 
2010.04.08 

budowa elementów osłonowych 
o REI 120 na fundamencie pły-
towym w celu ustawienia agrega 
tu prądotwórczego w kontenerze 

zamkniętym 

Baltic Property Trust Optima 
Sp. z o.o. 
reprezentowana przez: 
Jan Stawarz 

KM 53, dz.169 
ul. Podolska 10 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni, 3,5m od granicy dz. z pasem drogo-
wym, wg  zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,1; 
● szer.elew. front. ok.4,2m; ● wys. gór-

nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

73 RAA-II/ASS/7331/373/09/907/87 

2010.04.08 

nadbudowa o jedną kondygnację 
bud. mieszk. jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 77, dz.284/235 

KM 78, dz.102/73 
ul. Piotrkowska 87 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi do 9m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

74 RAA-II/ES/7331/49/10/425/5 
2010.04.08 

rozbiórka bud. jednorodzinnego, 
budowa bud.mieszk. jednorodzi- 
nnego w układzie bliźniaczym, 
3-kondygnacyjnego (w tym pod-
dasze użytk.) z infrastrukturą i 
murem oporowym wzdłuż grani-
cy dz.  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.30 
ul. Poprzeczna 5 
dla infrastruktury: 
dz.22 

● linia zabudowy istn. obowiązująca 

ok.10,5m od linii rozgraniczającej ulicy, 
wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,30;  
● szer. elew.front.12,3m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 8m; 

● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.; 
 

  

75 RAA-I/KS/7331/247/09/1092/kładka 
2010.04.12 

budowa obiektu mostowego dla 
ścieżki rowerowej z odwodnie-
niem i oświetleniem, przebudo-

wa kolidującego uzbrojenia  

Gmina Miasta Gdyni KM 104, dz. 
254/115, 285/115 
283/115, 415/115 

rejon Estakady 
Kwiatkowskiego  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 
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76 RAA-I/OS/7331/325/09/219/24 
2010.04.12 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
wielorodzinnego o balkon o 

wym. 4,4m x 1m na parterze 

Osoba fizyczna 
 

 

KM 51, dz.643/634 
ul. Falista 24 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu - parame 

try bez zmian 

  

77 RAA-I/OS/7331/335/09/558/23 
2010.04.12 

nadbudowa części bud. mieszk. 
jednorodzinnego (podwyższenie 

strychu do wys. normatywnej ze 
zm. sposobu użytkowania na ce-
le mieszkalne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.913/65 
ul. Rozewska 23 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.9,5m;● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 
30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) ok.12m; 

  

78 RAA-II/ASS/7331/185/09/980/37 
2010.04.12 

rozbiórka sieni w bud. mieszk. 
jednorodzinnym i wiaty, budowa 
nowej sieni i garażu przy grani-
cy dz. (w miejscu wiaty) 

Osoba fizyczna 
 

KM 31 WK, 
dz.48/3; ul. 
Chwaszczyńska 37 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian (rozbudowa w głębi dz.),  
● wskaźnik p.z.0,21; ● wys. górnej kra-
wędzi - bez zmian; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

79 RAA-II/KR/7331/26/10/1003/21 
2010.04.12 

budowa muru oporowego od str. 
płd., płd.-wsch. i zach. działki, 

budowa garażu wzdłuż granicy 
dz. przy ul. Wiosny Ludów 23, 
zabudowa schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.327/21 
ul. Wiosny Ludów 

21 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 
krawędzi jezdni ul. Wiosny Ludów, wg 

zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. 
elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.1,5m od poz. ulicy (garaż), 
ok.3,5m (schody); ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

80 RAA-I/LK/7331/310/09/686/dz.109/8 
2010.04.15 

budowa bezdotykowej myjni 
samochodowej (6-stanowisk) z 
kontenerem technicznym oraz 

infrastrukturą techniczną 

„Auto-Spa” Sp. z o.o.repreze- 
ntowana przez: Andrzej 
Szymański  

KM 12, dz.9, 98/10, 
109/8 
ul. Kcyńska 27 

● linia zabudowy obowiązująca 30m 
od pasa drogowego Obwodowej, wg 
zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,02; ● szer. 

elew. front.7m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

81 RAA-
I/MZ/7331/287/09/1177/15/dz.300/3 
2010.04.16 

przebudowa węzła betoniarskie-
go wytwórni betonu towarowe-
go wraz z przyłączami 

MEGA S.A. reprezentowana 
przez: Andrzej Machiński  

KM 6, dz.299/3, 
300/3 (częściowo) 
ul. Handlowa 15  

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

  

82 RAA-II/WGN/7331/194/09/1128/63 
2010.04.16 

rozbudowa budynku mieszk. (w 
trakcie realizacji) o parterową 
cz. usługową (zakład fryzjerski) 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK, dz.281 
ul. Gryfa 
Pomorskiego 63 

● linia zabudowy obowiązująca, ok.4m 
od linii rozgraniczającej ul. wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m ; ● geometria dachu: dach płaski lub 

stromy jak w cz. istniejącej; 

  

83 RAA-II/GZ/7331/43/10/319/6 
2010.04.19 

rozbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o garaż 1-kon-

dygnacyjny 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.15/12 
ul. Okrętowa 6 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,32;  

● szer. elew. front.17m; ● wys. górnej 
krawędzi jako przedłużenie krawędzi 
cz. istniejącej budynku; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

84 RAA-II/KR/7331/59/10/693/myjnia 
2010.04.19 

budowa bezdotykowej myjni dla 
samochodów osobowych wraz z 

„Auto-Spa” Sp. z o.o.repreze- 
ntowana przez: Andrzej 

KM 26 WK, 
dz.22/3, 44/4, 72/5, 

● linia zabudowy obowiązująca, wg 
zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. 
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infrastrukturą  Szymański  147/5  
ul. Nowowiczlińska  

elew. front.22m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

85 RAA-II/MM/7331/342/09/873/108 
2010.04.20 

rozbiórka zab. gospodarczej, roz 
budowa o część mieszkalną bud. 

mieszkalnego z funkcją usługo-
wą na parterze i nadbudowa (po-
dwyższenie wys. poddasza o ok. 
0,5m) ze zm. spos. użytkowania 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.121 
ul. Wrocławska 108 

● linia zabudowy obowiązująca, 13,5m 
od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, 

wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,33 (bez 
zmian); ● szer. elew. front. (dla rozbudo 
wy) ok.6m; ● wys. górnej krawędzi 9m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

86 RAA-II/KR/7331/7/10/895/5-7 
2010.04.20 

rozbiórka bud. mieszkalnego i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz. 296/45 
ul. Łowicka 5-7 
dla infrastruktury: 
dz.452/45 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 
krawędzi jezdni ul. Łowickiej, wg zał. 
graf., ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. 
front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

87 RAA-II/AP/7331/278/09/907/5 
2010.04.21 

rozbudowa bud. mieszkalno-us-
ługowego (nadbudowa partero-
wego pawilonu usługowego o 3 
kondygnacje do wys. istniejącej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.551/97 
ul. Piotrkowska 5 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.12m (jak cz. istn.); 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

88 RAA-II/ASS/7331/46/10/967/33 
2010.04.21 

budowa garażu dla samochodów 
osobowych (układ szeregowy -
do 4 boksów) 

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WK 
dz.157/28 
ul. Górnicza  
dla dojazdu: 

dz.156/28 

● linia zabudowy obowiązująca (jak w 
bud. sąsiednim nr 31, wg zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 
max.13m; ● wys. górnej krawędzi do 

3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

89 RAA-I/OS/7331/159/09/668/13A 
2010.04.22 

rozbiórka werandy w budynku 
jednorodzinnym i rozbudowa o 

nową werandę   

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.423/35 
ul. Pawia 13A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
bez zmian (rozbudowa w głębi dz.),  

● wskaźnik p.z.0,32 (jak istniejący);  
● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

90 RAA-II/AP/7331/301/09/873/25 
2010.04.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z garażem wbudowanym 
przy granicy z dz.163 wraz z 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.162 
ul. Wrocławska 25 
dla infrastruktury: 
dz.151 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od 
granicy dz. z pasem drogowym ul. Cho-
rzowskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 
0,31; ● szer. elew. front.ok.11m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 

dachu: dach płaski; 

  

91 RAA-I/DW/7331/21/10/147/6 
2010.04.23 

nadbudowa, przebudowa i zm. 
sposobu użytkowania ostatniej 

kondygnacji bud. mieszk. jedno-
rodzinnego na f. mieszkalną, za-
budowa tarasu II kondygnacji 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.40 
ul. Zakopiańska 6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

92 RAA-II/WGN/7331/368/08/868/9 

2010.04.23 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-

rodzinnego o 1 kondygnację, za-
budowa loggii oraz przebudowa 

Osoba fizyczna 

 

KM 76, dz.390/137 

ul. Mysłowicka 9 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  

● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 
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wew. klatki schodowej dachu: dach płaski; 

93 RAA-II/GZ/7331/51/10/1059/8 
2010.04.23 

rozbudowa w kierunku płn. bud. 
mieszk. jednorodzinnego (klatka 
schodowa) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.485/6 
ul. Równoległa 8 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
12m od granicy lasu, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - 

przedłużenie istniejącej ; ● geometria 
dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 

  

94 RAA-II/GZ/7331/73/10/1059/8A 
2010.04.23 

rozbudowa w kierunku płn. bud. 
mieszk. jednorodzinnego (klatka 

schodowa) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.485/7 
ul. Równoległa 8A 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
12m od granicy lasu, wg zał. graf.;  

● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - 
przedłużenie istniejącej ; ● geometria 
dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 

  

95 RAA-II/WGN/7331/33/10/953/70 
2010.04.26 

rozbudowa garażu na parterze 
bud. mieszk. jednorodzinnego w 
kierunku ulicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK, dz.126 
ul. Rdestowa 70 

● linia zabudowy obowiązująca, ok.7,5 
m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. 
graf. ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. 

front. i ● wys. górnej krawędzi - bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski 
lub stromy o nachyleniu ok.30°; 

  

96 RAA-II/WGN/7331/34/10/953/72 

2010.04.26 

rozbudowa garażu na parterze 

bud. mieszk. jednorodzinnego w 
kierunku ulicy 

Osoba fizyczna 

 

KM 32 WK, dz.125 

ul. Rdestowa 72 

● linia zabudowy obowiązująca, ok.7,5 

m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. 
graf. ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. 
front. i ● wys. górnej krawędzi - bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski 

lub stromy o nachyleniu ok.30°; 

  

97 RAA-II/KR/7331/40/10/990/10 
2010.04.26 

nadbudowa budynku mieszkalno 
usługowego jednorodzinnego do 

wys. 2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe  

Osoba fizyczna 
 

KM 7 WK, dz.33 
ul. Korzenna 10 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. 
kalenica równoległa do ulicy; 

  

98 RAA-II/KR/7331/54/10/1039/48 
2010.04.26 

nadbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego o poddasze nieużytk. 
ze zm.kształtu dachu z płaskiego 
na dwuspadowy  

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.386 
ul. Amona 48 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. 
kalenica prostopadła do ulicy; 

  

99 RAA-II/GZ/7331/38/10/433/15 
2010.04.28 

rozbudowa budynku szkoły spo-
łecznej o ok.300m2 

IN GREMIO  
Gdynia 

KM 65, dz.439/140 
ul. Strażacka 15 

● linia zabudowy istn. obowiązująca, 
wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34;  
● szer. elew. front.42m ± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi - przedłużenie istnieją-
cej; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

100 RAA-I/DW/7331/329/09/53/2 
2010.04.29 

przebudowa i zm.sposobu użytk. 
pomieszczeń mieszk. parteru w 

bud. jednorodzinnym na lok. us-
ługowy, nadbudowa pom. podda 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.255 
ul. Poznańska 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 

górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 
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sza do normatywnej wysokości 
na cele mieszkalne 

101 RAA-I/LK/7331/7/10/1157/20 
2010.04.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.204/4 
ul. Słowicza 20 
dla infrastruktury: 

dz.209/4, 284/4 

● linia zabudowy - nie określa się (ko-
nieczność zachowania osi kompozycyj-
nych); ● wskaźnik p.z.0,24;  

● szer. elew. front.12,9m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.5m (bud. mieszk.), 
ok.3m (garaż); ● geometria dachu: dwu- 
lub wielospadowy, kąt nachylenia ok. 
38°, gł. kalenica równoległa do jednej z 
osi kompozycyjnych; 

  

102 RAA-II/HW/7331/251/09/873/111 
2010.04.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z cz. usługową 
(biuro) i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.107 
ul. Wrocławska 111 
dla infrastruktury: 
dz.141 

● linia zabudowy obowiązująca 10m 
od krawędzi jezdni ul.Wrocławskiej, wg 
zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. 
elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi 8m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

103 RAA-I/DW/7331/352/09/44/9 
2010.04.30 

przebudowa i zm. sposobu użyt-
kowania lokalu mieszkalnego w 
budynku wielorodzinnym na 

biurowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.285 
ul. Słupecka 9 

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

  

104 RAA-II/AO/7331/43/09/953/53 
2010.04.30 

budowa budynku biurowo-usłu-
gowego z halą garażową sprzętu 
budowlanego, z cz. usytuowaną 
przy granicy z dz.178/2 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK,dz.70/2 
ul. Rdestowa 53 
dla infrastruktury: 

dz.54/2, 69/2 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 
granicy dz. z pasem drogowym ul. Rde-
stowej, 8m od granicy dz. z siegaczem 

ulicy; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer.elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: wielo-
spadowy, kąt nachylenia 25°, gł. kaleni-
ca równoległa do ul. Rdestowej; 

  

 
miesiąc: maj 2010 

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 

105 
 

RAAII.ES.7331-58/10/408/186K 
2010.05.04 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.402/15, 407/3 
ul. Chwarznieńska 
186K; dla infrastru-

ktury: 402/14, 407/1 

● linia zabudowy obowiązująca ok.6m 
od granicy A-B działki i min.12m od 
granicy lasu, wg zał. graf. (konieczność 
zachowania osi kompozycyjnych); 

● wskaźnik p.z.0,16;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
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nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do osi kompozycyjnej; 

106 RAAI.EM.7331-302/08/751/67 
2010.05.07 

budowa 3- i 4-kondygnacyjnego 
bud. usługowo-mieszkalnego z 
parkingiem podziemnym oraz 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 PG,dz.765/2 
ul. Unruga 67 
dla infrastruktury: 

574/4, 765/1 

● linia zabudowy obowiązująca 0-5m 
od płn.-wsch. granicy działki, wg zał. 
graf.;● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. 

front. 21m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.12m (cz.3-kond.), ok.15m (cz.4-
kond.); ● geometria dachu: dach płaski; 

  

107 RAAI.KS.7331-225/09/286/5 

2010.05.10 

budowa sieci 

telekomunikacyjnej 
na terenie Oksywia 

Zakład Instalacji Anten 

Jacek Krasnodębski 
reprezentowany przez: 
Dariusz Jankowski 
 

KM 32, dz.286/5, 326/5, 327/5, 329/3 

331/5,333/5,337/4,340/4,350/4,354/4, 
421/4,439/4,441/4,442/4,450/4,451/4, 
452/4,453/4,454/4,502; KM 40, 20, 
67/27, 69/27, 86/31, 119/32, 122/15, 
126/15,128/23,150/33,157/29,159/22, 
167/15,193/25, 215/15,217; KM 46, 
347/4, 349/4, 353, 354/4, 360, 396/4, 
402, 403, 406, 407, 410, 411, 412,      

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 

  

108 RAAII.AP.7331/53/09/1034/dz.43/27 
2010.05.10 

budowa dwóch budynków miesz 
kalnych jednorodzinnych wolno- 
stojących i dwóch garaży w zab. 

bliźniaczej przy granicy z  dz. 
43/28 wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 Kolonia 
dz.43/27 
ul. Łanowa 

dla infrastruktury: 
dz.45 

● linia zabudowy obowiązująca ~15m 
od granicy CDE działki, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. elew. front. 

11,7m ± 20% bud. mieszk.), 6m (garaż); 
● wys. górnej krawędzi do 4m;  
● geometria dachu: a).mieszkalny: dwu- 
lub wielospadowy, kąt nachylenia 30°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 

dz.) ok.8m, b) garaż: dach płaski; 

  

109 RAAII.GZ.7331-28/10/874/23 
2010.05.10 

nadbudowa o ~1m (podwyższe-
nie ścian ostatniej kondygnacji) 
bud. mieszk. wielorodzinnego w 
zabudowie zwartej w celu uzys-
kania pow. mieszkalnej i wyko-
nanie wiatrołapu 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.65 
ul. Architektów 23 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.13m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

110 RAAII.MP.7331-153/09/953/41 
2010.05.12 

budowa 2 budek wartowniczych AIC S.A. Robert Kurpisz 
Gdynia 

KM 32 WK, dz.167 
233/158, 240/166, 
247/8 
ul. Rdestowa 41 

● linia zabudowy obowiązująca 8m od 
granicy dz. z pasem drogowym ul. Rde-
stowej, wg. zał. graf., ● wskaźnik p.z. 
0,27; ● szer.elew. front.2 i 3,5m; ● wys. 

górnej krawędzi ok.5m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

111 RAAII.KR.7331-22/10/50/72-74 

2010.05.19 

rozbiórka zabudowy i budowa 

parkingu: a) na ok.100 sam. oso-
bowych i 2 autobusy, b) na ok. 
30 sam. osobowych;  
budowa ciągów pieszych, prze-

budowa zjazdu, sieci i przyłączy 

Gmina Miasta Gdyni KM 57, dz.132, 

156 157, 402 
KM 140, dz.144/11, 
147/11; ul. 
Witomińska 72-74  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu (art. 61 
ust.3 ustawy) 
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112 RAAII.WGN. 
7331-323/09/872/dz.618/70 

2010.05.20 

rozbiórka zabudowy usługowej 
(sprzedaż drzew i krzewów), bu-

dowa zespołu bud. mieszkalno-
usługowych z infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 75, dz.69/ 
562/70, 565/70, 

566/70, 618/70 
Al. Zwycięstwa 
dla infrastruktury: 
dz.56, 671/70 

● linia zabudowy obowiązująca 19,5m 
od krawędzi zatoki przy Al. Zwycięstwa 

wg. zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,27 (w 
odniesieniu do terenu netto); ● szer. 
elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.10m; ● geometria dachów: 

dachy płaskie; 

  

113 RAAII.AO.7331-298/10/885/11 
2010.05.20 

przebudowa i rozbudowa bud. 
mieszk. jednorodzinnego o klat-
kę schodową 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.305/73 
ul. Gedymina 11 

● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; 
● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi i ● geometria dachu -w 
nawiązaniu do cz. istniejącej; 

  

114 RAAII.KR.7331-69/10/1015/5B 
2010.05.21 

rozbudowa (pow. ok.21m2) 
garażu w głąb działki 
 
 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.399/21 
ul. Szarych 
Szeregów 5B 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. - 
bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,28; ● wys. 
górnej krawędzi ok.2,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

115 RAAI.LK.7331-77/10/55/509 
2010.05.24 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń na I piętrze salonu 
samochodowo-wystawienniczo-

handlowego na gabinety odno- 
wy biologicznej i rehabilitacji  

SERENITY Rehabilitacja Sp. 
z o.o. 
Gdańsk 

KM 01, dz. 84/19 
ul. Morska 509 

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

  

116 RAAII.GZ.7331-27/1075/93A 
2010.05.25 

budynek mieszkalny jednoro- 
dzinny z infrastrukturą techni- 

czną  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz. 449/32 
ul. Legionów 93A 

dla infrastruktury 
dz. 93 (pas drogowy 
ul. Legionów) 

● linia zabudowy przedłużenie linii za-   
budowy istniejącej na dz. przy ul. Halle-

ra 30, 4,0m od zach. granicy dz. wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. 
front.14,25m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi do 10,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

117 RAAI.LK.7331-30/10/600/176/D 
2010.05.27 

rozbudowa budynku mieszka- 
nego jednorodzinnego przy gra- 

nicy z dz. sąsiednią nr 954/30  
(ul. Chylońska 178D;178F) 

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz. 32 
ul. Chylońska 176D 

● linia zabudowy  nieprzekraczalna – 
kontynuacja linii zabudowy bud. na dz. 

sąsiedniej przy ul. Chylońskiej 176c – 
ok. 6,5m od frontu dz.; wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. 
front. 14,5m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

118 RAAII.GZ.7331-65/10/407/4 
2010.05.27 

rozbiórka istniejącego partero- 
wego budynku oraz budowa 

szkoły niepublicznej z parkin- 
giem podziemnym oraz infra- 
strukturą techniczną  

Gmina Miasta Gdyni KM 65, dz. 
295/180, 294/180     

i cz.dz. 293/180 
dla infrastruktury 
dz. 313/180 

● linia zabudowy przedłużenie linii za-   
budowy istniejącej, wg zał. graf.; ● 

wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
57,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
elew. front. w części zach. jak w 5-
kondygnacyjnych budynkach przy ul. 

Uczniowskiej 27-29 – do 15,5m, w 
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części wsch. jak w 3 kondygnacyjnym 
budynku istn. szkoły  przy ul. 

Uczniowskiej 1 – do 11,5m; ● geome-
tria  dachu: dach płaski; 

119 RAAII.GZ.7331-108/10/310/6 

2010.05.27 

rozbiórka istniejącego muru 

oporowego oraz budowa nowe- 
go muru oporowego wzdłuż za- 
chodniej granicy działki  

Osoba fizyczna 

  

KM 61, dz. 124 

ul. Senatorska 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

  

120 RAAI.DW.7331-353/09/79/6 

2010.05.28 

przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania lokalu użytkowego 
na lokal gastronomiczny na par- 
terze wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego  

Osoba fizyczna 

 

KM 56, dz. 450/2 

ul. Krasickiego 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

  

121 RAAII.KZ.7331-259/09/903/36i38 
2010.05.28 

rozbiórka istn. zabudowy i bu- 
dowa dwóch budynków mieszk. 
jednorodzinnych z wbudowa- 

nymi garażami oraz niezbędną 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz. 29 i 30 
ul. Radomska 36 i 
38 

 

● linia zabudowy obowiązująca usko-
kowa – od str. południowej w nawiąza- 
niu do budynku przy ul. Radomskiej 40 

, w środku w połowie odległości – wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 24%;● 
szer. elew. front. do 10,00m ; ± 20%; ● 
wys. górnej krawędzi elewacji fronto- 

wej – do 7,0m;● geometria dachu: 
-dach spadzisty, kąt nachylenia 40° 

  

122 RAAI.DW.7331-9/10/41/18 
2010.05.31 

przebudowa lokalu usługowego 
na lokal medyczno-rehabilitacy- 

jno kosmetologiczny oraz po- 
wiekszenie jego powierzchni po- 
przez połączenie z piwnicą wraz 
ze zmiana sposobu jej użytko- 
wania w budynku wielorodzi- 
nnym  

Osoba fizyczna 
 

 

KM 56, dz. 457/76 
458/76 

ul. Bema 18 

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

na charakter zamierzenia 

  

123 RAAII.KZ.7331/174/09/1067/45 

2010.05.31 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego jednoro- 
dzinnego na przedszkole niepu-
bliczne  

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.  374 

ul. Koperkowa 45 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

  

124 RAAII.KZ.7331-305/09/931/59 

2010.05.31 

nadbudowa budynku mieszkal- 

nego jednorodzinnego do dwóch 
pełnych kondygnacji  mieszk.  
oraz rozbudowa o klatkę scho-
dową w miejscu dotychczaso- 

wego wiatrołapu i przebudowa 
schodów zewnętrznych, bez 
zapotrzebowania na dodatkową 
infrastrukturę  
 

Osoba fizyczna 

 

KM 95, dz. 158/2 

ul. Druskiennicka 
59 

● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, 

● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. 
front. do 10m; %;● wys. górnej 
krawędzi elewacji frontowej – ok. 6,7m; 
● geometria dachu: dach płaski; 
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125 RAAII.MM.7331-332/09/905/45 
2010.05.31 

nadbudowa o jedna kondygnację 
niższej części budynku mieszka- 

lnego jednorodzinnego, stano-
wiącej 2 kondygnację nadzie- 
mną  (od strony ogrodu) na cele 
nieużytkowe  

Osoba fizyczna 
  

KM 77, dz. 645/12 
ul. Olkuska 45 

● linia zabudowy - nie analizowano;    
● wskaźnik p.z. ;● szer. elew. front.;● 

wys. górnej krawędzi – bez zmian;● 
geometria dachu: dach płaski; 
 

  

126 RAAII.ES.7331-359/09/318/3 
2010.05.31 

budowa budynku jednorodzi- 
nnego, dwukondygnacyjnego 
oraz rozbudowa budynku istnie- 
jącego  

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.74/15 
ul. Skośna 3 

● linia zabudowy obowiązująca  jako 
przedłużenie od strony wsch. linii zabu- 
dowy budynku istn. na dz. 74/15 tj. ok. 
5,0m od granicy dz. , wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. – 
10,0m ± 20%;● wys. górnej krawędzi 
elewacji frontowej na rzędnej 65,70 
mnpm (ok. 7,0m) ; ● geometria dachu: 

dach płaski; 

  

127 RAAII.AP.7331-376/09/931/20A 
2010.05.31 

rozbudowa i przebudowa parte- 
rowego, częściowo podpiwni- 

czonego pawilonu handlowo-
usługowego wielobranżowego, o 
zaplecze socjalno-magazynowe 
(ok.200m²)  

Brapol Sp.j.B.R.A. Żygenda 
Robert  Żygenda 

Gdynia 

KM 94, dz. 421/2 i 
422/2 

ul. Druskiennicka 
20A 

● linia zabudowy istn. ; ● wskaźnik 
p.z.0,37; ● szer. elew. front. – bez 

zmian; %;● wys. górnej krawędzi ele- 
wacji frontowej - jak w bud. istnieją- 
cym) ; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

 
miesiąc: czerwiec 2010 

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 

128 

 

RAAII.KR.7331-11/10/840/9A 

2010.06.01 

dobudowa windy towarowo oso- 

bowej oraz zm. sposobu użytko-
wania ostatniej kondygnacji bud. 
wielofunkcyjnego dla potrzeb 
laboratorium diagnostycznego  

Laboratoria Medyczne 

BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 71, dz. 79/52 

ul. Powst. 
Styczniowego 9a 

● linia zabudowy obowiązująca 14m 

od krawędzi jezdni - bez zmian; ● wska 
źnik p.z. – nie określa się; ● szer. elew. 
front. i ● wys. górnej krawędzi - bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

129 RAAII.ES.7331-41/10/1005/4A 
2010.06.01 

nadbudowa parterowego pawi- 
lonu handlowego o jedną kondy- 
gnację z przeznaczeniem na cele 

usługowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.895/1 
ul. Powstania 
Śląskiego 4A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi do 

7,50m; ● geometria dachu: dach płaski; 

 
 
 

 

130 RAAI.OS.7331-4/10/672/1A 
2010.06.02 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego w zab. bliźniaczej o 
podpiwniczony taras od strony 

ogrodu 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.392/19 
ul. Grochowa 1A 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front.,   
● wys. górnej krawędzi i ● geometria 
dachu - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,26;  

  

131 RAAII.WGN.7331-217/09/820/187 
2010.06.02 

nadbudowa bud. wielorodzinne-
go (podwyższenie ost. kondygna 

cji do normatywnej), cz. zm. 

LART, Handel, Pośrednictwo 
Dzierżawy  

Grażyna Kokot, Gdynia 

KM 75, dz.1001/40, 
968/40 

Al. Zwycięstwa 187 

● linia zabudowy od Al. Zwycięstwa 
bez zmian, wg zał. graf.;● wskaźnik p.z. 

0,34; ● szer. elew. front. istniejąca ok. 
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spos. użytk. pom. mieszkalnych 
na biurowe, jego rozbudowa w 

głąb dz. o cz. biurową z garażem 
podziemnym i montaż ekranu 
reklamowego na dachu budynku  

 13m - bez zmian; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 13m (dla części nadbudowanej), 

ok. 10m (dla rozbudowy);  
● geometria dachu: dach płaski; 

132 RAAII.WGN.7331-
336/09/953/dz.412/16 
2010.06.02 

budowa budynku usługowego 
(salon pielęgnacji dla zwierząt) 
wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29, dz.412/16 
ul. Kameliowa  
dla infrastruktury: 
dz. drogowe 483/16, 
84/16 
 

● linia zabudowy obowiązująca jako 
przedłużenie l. zabudowy bud. przy ul. 
Kameliowej 2, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,38; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 8m (2 kondygnacje); ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

133 RAAI.ASS.7331-61/10/70/74 
2010.06.07 

zm. spos. użytk. (bez przebudo-
wy) lokalu mieszk. na parterze 
bud. wielorodzinnego z usługa-
mi na gab. stomatologiczny  

Osoba fizyczna 
 

KM 58 dz.1046/273 
ul. Śląska 74 

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

  

134 RAAII.WGN.7331-377/08/824/14 
2010.06.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.323 
ul. Miodowa 14 
dla infrastruktury: 
dz.324, 339 

● linia zabudowy obowiązująca 7m od 
linii rozgraniczającej ul. Brzozowej, wg  
zał. graf.,  
● wskaźnik p.z.0,26;  

● szer. elew. front.10,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: płaski (kąt nachyle-
nia 11° - jak w bud. istniejącym); 

  

135 RAAII.GZ.7331-72/10/419/31/Lidl 
2010.06.11 

rozbudowa obiektu usługowego 
o ok.40m2 w kierunku ulicy 

„Lidl Polska” Sp. z o.o. 
reprezentowana przez; 
Grzegorz Krychowski  

KM 64, dz.203/33 
ul. Małokacka 31 

● linia zabudowy obowiązująca 9m od 
linii rozgraniczającej ul. Małokackiej, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31;  
● szer. elew. front.- bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-
nie istniejącej;  
● geometria dachu: dach dwuspadowy 
w nawiązaniu do istniejącego; 

  

136 RAAI.MZ.7331-237/09/681/6A 
2010.06.14 

rozbiórka budynku mieszk. oraz 
garażu, budowa bud. biurowego 
i magazynowego (sprzęt bud.) z 
przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 15, dz.89/6 
ul. Północna 6A 
dla infrastruktury: 
dz.115/6 

● linia zabudowy obowiązująca 5m od 
linii rozgraniczającej ul. Północnej, wg 
zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,34;  

● szer. elew. front.23m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m (bud. 
biurowy), ok.4m (bud. magazynowy);  
● geometria dachu dach płaski; 

  

137 RAAI.KS.7331-88/10/701/27 
2010.06.15 

zm.spos.użytk.parteru bloku „D” 
Z S O na potrzeby Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, 

przebudowa 2 klas na I i II p., 

Gmina Miasta Gdyni KM 32, dz.286/5, 
331/5, 333/5 
ul. Płka Dąbka 207 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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rozbud. o nowe wejście do 
Poradni (wiatrołap, zewn. scho-

dy, ew. pochylnia dla osób nie-
pełnosprawnych) 

138 RAAII.ES.7331-100/10/312/39 

2010.06.15 

zm. sposobu użytkowania lokalu 

usługowego w budynku wieloro-
dzinnym na mieszkalny  

POLNORD S.A. 

Gdynia 

KM 70, dz.713/35 

ul. Redłowska 39 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 

nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

139 RAAII.GZ.7331-80/10/1308/dz.14/7 
2010.06.16 

budowa bud. mieszk. jednorodzi 
nnego (pow. zabudowy ~270m2, 

2 kondygnacje, w tym poddasze 
użytk.) w zab. zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym o pow.4,3ha 

Osoba fizyczna 
 

KM 43 WI, dz.14/7 
ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art. 61 

ust.4 ustawy) 

  

140 RAAII.KR.7331-118/10/311/86 
2010.06.16 

Zmiana sposobu użutk. parteru i 
przyziemia budynku mieszk. 
jednoro. na funkcję usługową 
(gastronomia) 

Osoba fizyczna 
 

KM 62 dz. 247/12 
ul.Kopernika 86 

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

  

141 RAAII.ES.7331-125/10/304/23 
2010.06.16 

nadbudowa klatki schodowej o 
0,90m oraz budowa lukarny w 
dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.199/89 
ul. Hallera 23 

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

  

142 RAAII.WGN.7331-103/10/1140/69 
2010.06.21 

Budowa budynku mieszkaln. 
jednoro. z częściowym 
podpiwniczeniem 
9parter+poddasze użytkowe, 

dach stromy), z garażem 
dibudowanym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK dz. 
211/56 
ul.Kirasjerów 69 
dla infrastruktury: 

dz.445/56 

● linia zabudowy obowiązująca 6m od  
gr. działki,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,57; ● szer. elew. front.14,0m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,0m  

 ● geometria dachu: kąt nachyle- 
nia 40°, układ  połaci dachowych: dach 
wielopadowy 

  

143 RAAII.WGN.7331-150/09/980/56 

2010.06.22 

budowa bud. usługowego (sklep 

z odzieżą motocyklową) przy 
granicy z dz.83/18 z garażem 
wbudowanym, magazynem i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 24 WK 

dz.81/19 
ul. Chwaszczyńska 
dla infrastruktury: 
dz.80/19, 106/27 

● linia zabudowy obowiązująca ~13m 

od krawędzi jezdni ul. Chwaszczyńskiej 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32;  
● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.8m; ● geometria 
dachu dach płaski; 

  

144 RAAI.DW.7331-72/10/11/5 
2010.06.24 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 
bud. wielorodzinnym z usługami 

na użytkowy (biuro) 

EA Poland Holdings Sp.z o.o. 
pełnomocnik: Ireneusz Buda  

KM 55, dz.54 
ul. 10 Lutego 5 

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

w ustawie 

  

145 RAAII.MP.7331-363/09/1127/dz.108/3 
2010.06.21 

budowa zespołu bud. mieszk. 
wielorodzinnych w zabudowie 
zwartej wys.5 i 11 kondygnacji z 

parkingiem podziemnym, miejs-
cami postojowymi, ścieżką 
rowerową i infrastrukturą  

Studio Architektoniczne 
KWADRAT Sp. z o.o. 
Gdynia 

 

KM 9 WK dz.108/3 ul. 
Fleszarowej-Muskat 
dla infrastruktury: 

2, 31/4, 32/4, 86, 116/2, 
120/3,121/3,127/4,128/4, 
129/4,130/3,130/5,131/3, 
133/6,200/2  

● linia zabudowy obowiązująca 

wyznaczona przez budynki mieszk. 
przy ul.Aragońskiej 12,14,16,18-20 -

6,0m odpłd-wsch granicy dz., wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. 
elew. front.7m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.6,6m ● 

geometria dachu dach duspadowy;kąt 
300, kalenica równoległa do frontu 
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działki,wys. kalenicy ok.11m 

146 RAAI.KS.7331-289/09/728/23 
2010.06.23 

Budowa budynku mieszka. 
jednorodz. (parterowy z 
poddaszem użytkowym) wraz z  
infrastr. techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 44 dz. 154 
ul.Dickmana 23 
dla infrastruktury: 
dz.231/146 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. elew. 
front.9,0m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi .4,5m  

 ● geometria dachu: kąt nachyle- 
nia 45°, wys. głównej kalenicy ok. 
9,0m,kierunek głównej kalenicy-
prostopadły do frontu działki, układ  
połaci dachowych: dach dwuspadowy 

  

147 RAAII.KZ.7331-175/09/926/25 
2010.06.25 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z wbudowa-
nym garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.226/45 
ul. Kowieńska 25 

● linia zabudowy obowiązująca 6,5m 
od krawędzi jezdni ul. Kowieńskiej, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. 
elew. front.10,5m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

148 RAAI.MZ.7331-420/08/751/dz.210/23 
2010.06.30 

budowa budynku usługowo-
biurowego z garażem podziem-
nym i infrastrukturą  

INVEST KOMFORT S.A. 
Gdynia 

KM 105, dz.210/23 
ul. Unruga 
dla infrastruktury: 
KM 31, dz.557/31; 

KM 105,dz.136/102 
208/23, 209/23 

● linia zabudowy istniejąca, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. 
front.55m; ● wys. górnej krawędzi 
20,80mnpm; ● geometria dachu: dach 

płaski; 

  

149 RAA.II.KR.7331-97/10/410/57 
2010.06.30 

Rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM66 dz.340/249 
ul.Słoneczna 57 

● linia zabudowy od. ul.Słonecznej 5m 
od granicy z działką z ulicą; ● wskaźnik 

p.z.do 0,26; ● szer. elew. front.11,4m± 
20%;; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m 
(przedłużenie górnej krawędzi 
elew.front. budy. przeznaczonego do 
rozbudowy; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

150 RAA.II.AO.7331-129/10/1061/18 

2010.06.30 

rozbudowa części wejściowej 

budynku jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 27, dz.292/1 

ul. Anyżowa 18 

● linia zabudowy obowiązująca –od 

str. zach. 6,0m od krawędzi jezdni jako 
nieprzekraczalnej - wg zał. graf.; ●wsk- 
aźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front. – 
wynikająca z szerokości frontu dz.; ● 
wys. górnej krawędzi – ok.5,5● geome- 

triz dachu: dach płaski 

  

 
miesiąc: lipiec 2010 

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 
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151. RAAII.KB.7331-47/10/901/10 
2010.07.02 

zmiana sposobu użytkowania 
części budynku mieszkalno – 

usługowego – biura w piwnicy 
na sklep spożywczo monopolo- 
wy oraz budowa miejsc postojo- 
wych 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz. 87 
ul. Sandomierska 10 

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

w ustawie 

  

152. RAAII.KR.7331-127/10/1093/drogi 
wew. 
2010.07.02 

przebudowa dróg wewnętrznych 
oraz realizacja miejsc postojo- 
wych  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Bałtyk Gdynia, ul. 
Zhoda 8 

KM 67, dz. 
806,807,810, 909, 
910,911,912,913, 
951 w rej. ul. II 
MPS od nr 2 do 18 

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

  

153. RAAII.AO.7331-354/09/902/15 
2010.07.12 

nadbudowa budynku jednoro-
dzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz. nr 202  
ul. Lipnowska 15 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elew. front. – bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi ok. 9m, ● geometria dachu-
dach stromy;  kąt nachylenia35°; wys. 
kalenicy -13m, kierunek głównej kale- 
nicy:równolegle do ul. Lipnowskiej; 

układ połaci dachowych: dach dwuspa- 
dowy 

  

154. RAAI.EM.7331-86/09/500/15 

2010.07.06 

nadbudowa budynku mieszkal- 

nego jednorodzinnego o podda- 
sze użytkowe w celu powiększe- 
nia powierzchni mieszkalnej 

Osoba fizyczna 

 

KM 7, dz. 360 

ul. Złota 15 

● linia zabudowy – obowiązująca –od 

str. ul. Kadmowej 5m, od. płn.-zach. 
granicy dz. wg zał. graf.; ●  wskaźnik 
p.z. , ● szer. elew. front.  –bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi~4,20m; ● geome- 
tria dachu:- kąt nachylenia  ok.40°, wys. 

głównej kalenicy ok. 8m,, kierunek gł. 
kalenicy – równoległy do frontu dz. od 
strony ul. Kadmowej, układ połaci da- 
chowych-dach dwuspadowy 

  

155. RAAII.ES.7331-71/10/1094/23 
2010.07.08 

nadbudowa parterowego budy- 
nku jednorodzinnego o jedną 
kondygnację-poddasze użytko- 

we oraz dobudowa schodów ze- 
wnętrznych 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz. 469/2 
ul. Okrężna 23 

● linia zabudowy – obowiązująca jak 
istniejąca  wg zał. graf.; ●  wskaźnik 
p.z. nie analizowano; ● wys. górnej kra- 

wędzi –do 4,0m; ● geometria dachu: kąt 
nachylenia-40°; układ połaci dacho- 
wych: dach dwuspadowy; kierunek głó- 
wnej kalenicy prostopadły do frontu 

działki 

  

156. RAAII.ES.7331-121/10/408/178E 
2010.07.08 

budowa budynku jednorodzinn- 
ego, dwukondygnacyjnego (pa- 
rter + poddasze użytkowe) wraz 

z infrastrukturą (drugi budynek 
na dzialce) 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.421/6 
ul. Chwarznieńska 
178E 

dla infrastruktury 
KM 12, dz.421/65 
413, 419 

● linia zabudowy - obowiązująca -7,0m; 
●  wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elewacji – 
12,0m  ±20%;● wys. górnej krawędzi 

ok. 4,0m; ● geometria dachu: kąt na- 
chylenia-42°; układ połaci dachowych –
dach wielospadowy, kier. gł. kalenicy  
równoległy do frontu działki 
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157. RAAII.AO.7331-354/09/902/15 
2010.07.12 

nadbudowa budynku 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 dz.202 
ul.Lipnowska 15 

● linia zabudowy – bez zmian; ●  
wskaźnik p.z.bez zmian; ● szer. 

elewacji – bez zmian;● wys. okapu do 
9,0m; ● geometria dachu: kąt na- 
chylenia- ok.35°; układ połaci 
dachowych –dach dwuspadowy, kier. 

gł. kalenicy  równoległy do 
ul.Lipnowskiej; wys. głównej kalenicy 
do. 13m 

  

158. RAAII.GZ.7331-89/10/97/ścieżka  
rowerowa 
2010.07.13 

budowa ścieżki rowerowej wzd- 
łuż Bulwaru Nadmorskiego o dł. 
380m i szer. 3,5m z jej oświetle- 
niem na całej dlugości 

Gmina Miasta Gdyni KM 61, dz. 285/65, 
482/65, 271/65, 
483/65, 474/65 
ul. Ejsmonda 

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

  

159. RAAII.KR.7331-137/10/800/10 
2010.07.13 

budynek mieszkalny wieloro-
dzinny o wys. 3 kondygnacje 
nazie- 
mne z garażem podziemnym  

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz. 155/33 
cz. dz. 28 
ul. Saperska 10/róg 
ul. Huzarskiej 

● linia zabudowy – obowiązująca  - 8 m 
od granicy dz. z ul. Huzarską, 6m od 
granicy dz. z ul. Saperską; ●  wskaźnik 
p.z. 0,24; ● szer. elew. front.  12,0m± 

20%;● wys. górnej krawędzi ok. 7,0m; 
● geometria dachu: kąt nachylenia w 
nawiązaniu do kąta nachylenia połaci 
budynku mieszkalnego przy ul. Huza- 

rskiej 8 - 45°; kierunek głównej kaleni- 
cy równoległy do ul. Huzarskiej; układ 
połaci dachowych: dach wielospadowy 
 

  

160. RAAI.LK.7331-78/10/670/dz.464/16 
2010.07.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem po- 
dziemnym , parkingiem naziem- 
nym oraz infrastrukturą techni- 
czną 

TARGO S.A. 
Gdynia 

KM 08, dz.464/16  
ul. Chylońska 
dz. 565/16 
ul. Janowska 48 
dla infrastruktury 
dz. 338/17, 607/17 
pas drogowy ul. 
Janowskiej 

● linia zabudowy– obowiązująca  - 50m 
od krawędzi jezdni ul. Janowskiej wg 
zał. graf.; ●  wskaźnik p.z. 0,16; ● szer. 
elew. front.  10m±20%;● wys. górnej 
krawędzi ok. 17m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

161. RAAI.EM.7331-17/10/294/2 
2010.07.15 

rozbiórka budynku magazyno- 
wego  i budowa obiektu o tej 
samej funkcji  z przeznaczeniem 

na składowanie paczkowanych 
suchych produktów zbożowych i 
materiałów opakowaniowych) z 
zachowaniem dotychczasowych 

gabarytów  

Przedsiębiorstwo „ROL-
RYŻ” Sp. z o.o. 
Gdynia 

KM 117, dz.6/2 
ul. Celna  
KM 117, dz.33/2 

ul. Indyjska 

● linia zabudowy– obowiązująca  - w 
ciągu istn. hal produkcyjno – magazy- 
nowych przy ul. Celnej 2/ul.Indyjskiej●  

wskaźnik p.z. 0,70; ● szer. elew. front.   
ok. 70m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
8m; ● geometria dachu: kąt nachylenia 
głównych połaci dachu ok. 5° z elemen- 

tami ok. 35°, wys. głównej kalenicy ok. 
14m, kierunek głównej kalenicy: rów- 
noległy  do frontu dz., układ połaci da- 
chowych: dach dwuspadowy łamany 
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162. RAAI.EM.7331-57/10/785/dz.321 
2010.07.15 

budowa zespołu trzech budyn- 
ków mieszkalnych jednorodzi- 

nnych 3-kondygnacyjnych w za- 
budowie szeregowej 

Osoba fizyczna 
  

KM 125, dz. 321, 
322, 323 

ul. Aragońska, cz. 
dz. 419/315 pas dro- 
gowy ul. Aragońska 

● linia zabudowy – obowiązująca  wyz- 
naczona przez budynki mieszk. przy ul. 

Aragońskiej 12,14,16,18-20 tj. 6 m od 
płd.-wsch. granicy dz. wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front.   
7m ± 20%;● wys. górnej krawędzi ok. 

6,60m, ● geometria dachu: kąt nachyle- 
nia 30°, wys. głównej kalenicy ok. 11m, 
kierunek głównej kalenicy-równoległy 
do frontu działki, układ  połaci dacho- 
wych: dach dwuspadowy 

  

163. RAAII.KR.7331-124/10/60/39 
2010.07.15 

Rozbudowa parkingu Ad hoc sp. z o. o. 
Elbląg  

KM 59 dz. 525/70 
ul.Partyzantów 39 

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

  

164. RAAI.KS.7331-242/09/500/31 
2010.07.24 

Nadbudowa budynku 
jednorodzinnego o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 obr. Pogórze 
dz. 307 
Ul.złta 31 

● linia zabudowy – istniejąca ● 
wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front.   
istn;● wys. górnej krawędzi ok. 5,50m, 

● geometria dachu: kąt nachyle- 
nia 45°, wys. głównej kalenicy ok. 10m, 
kierunek głównej kalenicy-prostopadły 
do frontu działki, układ  połaci dacho- 

wych: dach dwuspadowy 

  

165. RAAI.KS.7331-265/09/702/35 
2010.07.28 

Budowa budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego , 
dwukondygnacyjnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 124 dz. 43/9  
ul.Bosmańska 35, 
dz. 81/9 -

infrastruktura 

● linia zabudowy – kontynuacja  linii 
zabudowy  budynku na dz. sąsiedniej 
przy  ul. Argentyńskiej 3. graf.; ● 

wskaźnik p.z. 0,23; ● szer. elew. front.   
8m ± 20%;● wys. górnej krawędzi ok. 
5,0m, ● geometria dachu: kąt nachyle- 
nia 35°, wys. głównej kalenicy ok. 
8,5m,kierunek głównej kalenicy- 
prostopadły do frontu działki, układ  
połaci dacho- 
wych: dach dwuspadowy 

  

 
miesiąc: sierpień 2010 

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 

166. RAAI.MZ.7331-338/09/504/38 
2010.08.02 

Rozbiórka budynku portierni, 
rozbudowa hali magazynowej o 
pomieszczenia handl-
magazynowe i biurowo-socjalne 

„PAMM” sp. zo.o.  
Poznań  

KM 14 dz. 
284/1,285/1 
ul.Hutnicza 38 

● linia zabudowy –.wyzn. przez 
istn.bud. przy ul.Hutniczej 38 , jak na 
zał.graf.  ● wskaźnik p.z. do 40%; ● 
szer. elew. front. 84,0 m± 20% ● wys. 
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górnej krawędzi ok. 10,0m (w linii 
gzymsu ist. bud. przy  ul.Hutniczej 38),  

● geometria dachu: dach płaski; 

167. RAAII.GZ.7331-142/10/75/30 
2010.08.02 

Nadbudowa o 1 kondygnację 
oraz rozbudowa o 

trzykondygnacyjną część 
budynku mieszkalnego  
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 62 dz.31/12 
ul.Kopernika 72 

● linia zabudowy – od ul.Kopernika bez 
zmian, od ul.Stoczniowców jako 

przedłużenie linii zabud. budynku istn. 
przy ul.Kopernika 72               ● 
wskaźnik p.z. 0,34; ● szer. elew. front. 
istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi jako przedłużenie wys. elew. 
front. bud. przy ul.Kopernika 76 -ok. 
10,5m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

168. RAAII.ES.7331-162/10/75/30 
2010.08.02 

Nadbudowa o jedną 
kondygnację parterowej części 
budynku jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz.19 
ul.Legionów 30 

● linia zabudowy – istniejąca                
● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi ok. 7,0m 

● geometria dachu: dach płaski; 

  

169. RAAII.KR.7331-147/10/1006/61 
2010.08.03 

Elementy zagospodarowania 
działki:mury oporowe,schody 

zewnętrzne umożliwiające 
dostęp do ul.Wiosny Ludów 

Osoba fizyczna 
 

KM 71 dz. 213/21 
ul.Powst.Wielkopol

-skiego 61 

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

na charakter zamierzenia 

  

170. RAAII.ES.7331-151/10/60/39bl.II 
2010.08.03 

Nadbudowa o jedną 
kondygnację IV kondygnacyjnej 

częsci budynku wielorodzinnego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul.Partyzantów 39 bl.II,  

KM 59 dz. 522/70 
ul.Partyzantów 39 

bl.II 

● linia zabudowy – obowiązująca jak 
istniejąca    ● wskaźnik p.z. bez zmian; 

● szer. elew. front. istniejąca - bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
20,0m jak V kond. częsci bud. 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

171. RAAI.RS.7331-263/09/400/dz.543/12 
2010.08.04 

Budowa salonu samochodowego 
z serwisem,z częścią mieszkalną 
oraz infrastrukturą i dojazdem 

Osoba fizyczna 
 

KM 50,dz. Nr 
342/7,344/6 dla 
kubatury, 

dz.342/7,344/6,163/
6,166/7,162/6,165/7
,180/9,160/5,157/5,
167/7,178/10 dla 
infrastr. i dojazdu 

ul. Morska 

● linia zabudowy – kontynuacja linii 
zab. wyzn. przez bud.przy ul.Morskiej 
60,ok. 16 od gr,działki, jak na zał.graf.               

● wskaźnik p.z. max 38%; ● szer. elew. 
front. 42,4 m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi do 7,5m (w nawiązaniu do 
zabud. przy  ul.Morskiej 54),  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

172. RAAI.DW.7331-13/10/79/36 
2010.08.04 

nadbudowa o jedną kondygnację 
wielorodzinnych budynków 

bliźniaczych oraz powiększenie 
powierzchni mieszkań III 
kondygnacji poprzez dołączenie 
przylegających pomieszczeń 
strychowych wraz z 

Osoba fizyczna 
 

KM 58,dz. nr 58 i 
59  ul. Krasickiego 

36/38 

● linia zabudowy – istniejąca                
● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 

elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi ok. 13m (w 
nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich 
przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o 

jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w 
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podniesieniem ich wysokości do 
standardowej i zmianą sposobu 

użytkowania 

stosunku do elewacji front. na odl. 
równą wys.nadbudowy 

● geometria dachu: dach płaski; 

173. RAAI.DW.7331-106/10/34/6 
2010.08.05 

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania piwnicy celem 
powiększenia lokalu 

gastronomicznego 
zlokalizowanego na parterze 
budynku wielorodzinnego 

Caffe Anioł – Marcin 
Czecholiński 
Gdynia 

 

KM 56, dz. 854/154 
ul.Kilińskiego 6 

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

  

174. RAAI.OS.7331-60/10/683/1 
2010.08.06 

nadbudowa o 1 kondygnację od 
strony zachodniej parterowej 
części budynku jednorodzinnego 
przy ul. Masztowej 1  w Gdyni 
oraz rozbiórka pozostałej 

parterowej części budynku 
(wschodniej) i rozbudowa od 
strony wschodniej do wysokości 
2 kondygnacji, z zachowaniem 

istniejącej linii zabudowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 13,dz.nr 359/122 
ul. Masztowa 1   

● linia zabudowy – obowiązująca 
istniejąca   ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi ok. 8m 
● geometria dachu: dach płaski;   

 

  

175. RAAII.MM.7331-372/09/879/10 
2010.08.09 

 

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodz. 4 kondygn. z 

garażami w parterze, w 
zabudowie bliźniaczej przy 
granicy z  dz.  nr 68 KM 79 
wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna 
 

KM 79 dz. 69, dla 
infrastr. dz. 300/81 
ul.Góralska 10 

● linia zabudowy –obowiązująca- 
wyzn. przez  budynek przy 

ul.Góralskiej 8,dopuszcza się 
wysunięcie elewacji front. na dług. nie 
większej niż 5 m o 1,4m i cofnięcie 
elewacji na długości nie większej niż 
2,5 o 0,5 m (jak w elewacji bud. 
ul.Góralska 8), ● wskaźnik p.z.  24%; ● 
szer. elew. front. 11m w nawiązaniu do 
bud. przy ul.Góralskiej 8● wys. górnej 

krawędzi ok. 12,0m  jak w bud. przy 
ul.Góralskiej 8 
● geometria dachu: dach płaski 

  

176. RAAII.GZ.7331-114/10/86/5 
2010.08.10 

nadbudowa części garażowej o 1 

kondygnację mieszkalną w 
budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 60 dz. 

1144/453, 1146/370  
ul. Ujejskiego 5 

● linia zabudowy – istniejąca                

● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi –bez zmian 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

177. RAAII.GZ.7331-179/10/416/12 
2010.08.10 
 

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń piwnicznych 
na pomieszczenia usługowe 

(salon fryzjersko-kosmetyczny) 
w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym z usługami, 
 

Osoba fizyczna 
 

515/279 KM 67  
ul. Stawna 12 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 
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178. RAAII.GZ.7331-188/10/1273/dz.180/9 
2010.08.10 

 
 

budowa dwukondygnacyjnego 
(parter + poddasze użytkowe) 

budynku mieszkalnego z 
infrastrukturą techniczną                 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WI dz. 
180/9  ul. bpa 

Pelczara 

● linia zabudowy –obowiązująca- 
kontynuacja linii zab. wyzn. przez zab 

.działki nr 187/130, 10,0m od linii 
rozgr. ul.bpa Pelczara, jak na zał.graf.                
● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. 
front. (AB na zał.graf.) 12,0 m± 20% ● 

wys. górnej krawędzi ok. 4,0m  
● geometria dachu: dach dwuspadowy; 
kąt nachylenia  - 40°,kierunek głównej 
kalenicy : prostopadły do  frontu działki  
(AB na załączniku graficznym), 

  

179. RAAI.DW.7331-13/10/79/36 
2010.08.11 

Nadbudowa o 1 kondygnację 
wielorodz. budynków 
bliźniaczych oraz powiększenie 

powierzchni mieszkań III 
kondygnacji poprzez dołączenie 
przylegających pomieszczeń 
strychowych wraz z 

podniesieniem ich wys.  do 
standard. i zmiana sposobu 
użytkowania 

Osoba fizyczna 
 

KM 58 dz.58,59 
ul.Krasickiego 
36/38 

● linia zabudowy – istniejąca                
● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 

wys. górnej krawędzi ok. 13m (w 
nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich 
przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o 
jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w 

stosunku do elewacji front. na odl. 
równą wys.nadbudowy 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

180. RAAI.DW.7331-94/10/79/38 
2010.08.11 

Nadbudowa o 1 kondygnację 
wielorodz. budynków 
bliźniaczych oraz powiększenie 
powierzchni mieszkań III 
kondygnacji poprzez dołączenie 
przylegających pomieszczeń 
strychowych wraz z 
podniesieniem ich wys.  do 

standard. i zmiana sposobu 
użytkowania 

Osoba fizyczna 
 

KM 58 dz.58,59 
ul.Krasickiego 
36/38 

● linia zabudowy – istniejąca                
● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi ok. 13m (w 
nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich 
przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o 
jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w 
stosunku do elewacji front. na odl. 

równą wys.nadbudowy 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

181. RAAII.GZ.7331-105/10/1059/6A 
2010.08.18 

 

Nadbudowa budynku 
produkcyjnego w zabudowie 

bliźniaczej (bud. ozn. lit. „a” na 
zał. graf.) wraz ze zmianą 
sposobu jego użytkowania na 
funkcje mieszkalną 
jednorodzinną , dobudowa 
zewnętrznych schodów 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI dz. 486/6 
ul.Równoległa 6A 

● linia zabudowy –obowiązująca  jako 
przedłużenie  istn. zabudowy przy 

ul.Równolgłej, wg. zał.graf.;● wskaźnik 
p.z. bez zmian (53%); ● szer. elew. 
front. - bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi –jako przedłużenie górnej 

krawędzi elew.front. budynk. przy 
ul.Równoległej 6 i 8 do 7,5m 
● geometria dachu: dach w nawiązaniu 
do geometrii dachu przy ul.Równoległej 
8,*A  oraz 1-7- kąt nachylenia  30°, 
kierunek gł.kalenicy – równoległy do 
frontu , układ połaci dachowych-dach 
dwuspadowy lub wielospadowy; 
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182. RAAII.GZ.7331-106/10/1059/6 
2010.08.18 

 

Nadbudowa istniejącego 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej-zmiana konstrukcji 
dachu z płaskiego na spadzisty 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI dz. 486/7 
ul.Równoległa 6 

● linia zabudowy –obowiązująca  jako 
przedłużenie  istn. zabudowy przy 

ul.Równolgłej, wg. zał.graf.;● wskaźnik 
p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. - bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi –bez 
zmian 

● geometria dachu: dach w nawiązaniu 
do geometrii dachu przy ul.Równoległej 
8  oraz 1-7 -kąt nachylenia  30°, 
kierunek gł.kalenicy – równoległy do 
frontu , układ połaci dachowych-dach 
dwuspadowy lub wielospadowy; 

  

183. RAAII.AO.7331-158/10/980/174 
2010.08.19 

 

budowa zbiornika 
przeciwpożarowego o 

wysokości ok.8,5 m i średnicy 
ok.5,3 m oraz budynku 
pompowni o wysokości ok.3 m i 
wymiarach ok.3,5 m x ok.2,5 m 

(obiekty infrastruktury 
towarzyszące zabudowie 
produkcyjno-magazynowej) 

Saint Gobain Construction 
Products Poland sp. z o.o. 

Gliwice  

KM 3 Chwaszczyno 
dz. 158/28 

ul.Chwaszczyńska 
174 

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

na charakter zamierzenia 

  

184. RAAI.DW.7331-320/09/36/6 
2010.08.20 

Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania na funkcję 
biurowo-mieszkalna 
pomieszczeń budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 56 
dz.408/1,1099/403  
ul.I Armii Wojska 
Polskiego 6 

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

  

185. RAAI.DW.7331-74/10/17/38 
2010.08.24 

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszk. nr 1 na lokal 
użytk. (biuro) w budynku przy 
ul.Władysława IV 38a wraz z 
budowa schodów zewnętrz. w 
celu uzyskania niezależnego 
wejścia 

Osoba fizyczna 
 

KM 55 dz. 
579/314,575/305 i 
cz. 827/305 
ul.Władysława IV 
38a 

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

  

186. RAAI.DW.7331-121/10/17/38 
2010.08.24 

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu mieszk. nr 1 na lokal 
użytk. (biuro) w budynku przy 
ul.Władysława IV 38a wraz z 

budowa schodów zewnętrz. w 
celu uzyskania niezależnego 
wejścia 

Osoba fizyczna 
 

KM 55 dz. 
579/314,575/305 i 
cz. 827/305 
ul.Władysława IV 

38 

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

  

187. RAAII.ES.7331-186/10/1056/4 

2010.08.24 

Budynek jednorodzinny  

dwukondygnacyjny (parter + 
poddasze użytkowe) w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI dz.495  

ul.Zeusa 4 

● linia zabudowy –obowiązująca  jako 

przedłużenie  istn. zabudowy budynku 
bliźniaczego przy ul.Zeusa 2 ok. 6,0m, 
wg. zał.graf.;● wskaźnik p.z. do 28%; ● 
szer. elew. front. – jak bud. na dz. 
bliźniaczej do 4,5m; ● wys. górnej 
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krawędzi –w nawiązaniu do istn. seg. 
bud. bliźn. na dz. nr 496 przy ul.Zeusa 2 

● geometria dachu: dach stromy ,kąt 
nachylenia  w nawiązaniu do bud. 
bliź.na dz. przy ul.Zeusa 2 określ. w 
oparciu o wyznaczony na bazie pomiaru 

geodezyjnego kąt nachylenia dachu 
bud. przy ul.Zeusa 2, kierunek 
gł.kalenicy – równoległy do frontu ,  

188. RAAI.DW.7331-55/10/54/69 
2010.08.25 

Rozbudowa budynku mieszk. o 
kl.schodową od str.półn., o 
loggie od str.połud. i zmiana 
dachu wraz z podwyższeniem do 
wys. normatywnej mieszkania 

na poddaszu 

Osoba fizyczna 
 

KM 58 WI dz. 316,  
ul.Warszawska 69 

● linia zabudowy –obowiązująca 
wyznaczona przez płaszcz. elew.front. 
wnioskowanego budynku  oraz granicy. 
dz. 316 wzdłuz ul.Warszawskiej, jak na 
zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 52%; ● 

szer. elew. front. .- 14,0 m± 20% ● wys. 
górnej krawędzi elew.front.. –ok. 10,5m  
● geometria dachu: dach płaski 

  

189. RAAII.MM.7331-68/10/956/dz.203/8 
2010.08.25 
 

Budowa budynku z salą 
szkoleniową (parter) i częścią 
mieszkalną (piętro) oraz 
parkingiem i infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 o.WK dz. 
203/8, dla infrastr. 
dz. 49/8,76/10  
ul.Nowodworcowa 

● linia zabudowy –obowiązująca- w 
przedł. linii najbliżej położonej części 
bud. (Nowodworcowa 11 –na części dz. 
od str. wsch.), z możliwością uskoku na 

części dz. od str. zach, z zach. min. odl. 
od gr.dz.drog.  6,0m  przy zach. 
kompozycji przestrz. określonej osią 
ortogon. jak na zał.graf.; ● wskaźnik 
p.z.  31%; ● szer. elew. front.- 20,0 m± 
20% ● wys. górnej krawędzi ok. 8,2m 
w nawiąz. do 2 –kondyg. części  bud. 
przy ul.Nowodworcowej 11 

● geometria dachu: dach płaski 

  

190. RAAII.MM.7331-112/10/956/dz.203/8 
2010.08.25 
 

Budowa podpiwniczonego , 2-
kondygnacyjnego budynku 
szkoły podst. z salą 
gimnastyczną wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 o.WK dz. 
203/8, dla infrastr. 
dz. 49/8,76/10  

ul.Nowodworcowa 

● linia zabudowy –obow.- w przedł. 
linii najbliżej położonej części bud. 
(Nowodworcowa 11 –na części dz. od 

str. wsch.), z możliwością uskoku na 
części dz. od str. zach, z zach. min. odl. 
od gr.dz.drog.  6,0m  przy zach. 
kompozycji przestrz. określonej osią 
ortogon. jak na zał.graf.; ● wskaźnik 
p.z.  31%; ● szer. elew. front.- 20,0 m± 
20% dla budynku jednobrył. ,istn. 
możliwość rozczł. elew.front. budynku 
na 2 bryły o szer. do 20 m połącz.parter. 
łącznikiem o dł. 5,0m  ● wys. górnej 
krawędzi ok. 8,2m jak 2 –kondyg. 
części  bud. przy ul.Nowodworcowej 11 
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● geometria dachu: dach płaski 

191. RAAII.GZ.7331-159/10/1005/18 
2010.08.25 
 

Nadbudowa o 1 kondygnację 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71 dz. 851 
ul.Powstania 
Śląskiego 18 

● linia zabudowy –obowiązująca jako 
przedłużenie zabudowy wzdł. ul. 
Powstania Śląskiego, jak na zał.graf. ● 
wskaźnik p.z. bez zmian ( 25%;) ● szer. 

elew. front. bez zmian ● wys. górnej 
krawędzi elew.frontowej-przedł. wys. 
elew. front. budynku przy ul.Powstania 
Śląskiego 20 do 11,0m  
● geometria dachu: dach płaski 

  

192. RAAII.GZ.7331-181/10/1005/16 
2010.08.25 
 

Nadbudowa o 1 kondygnację  
oraz rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71 dz. 144/1 
ul.Powstania 
Śląskiego 16 

● linia zabudowy –obowiązująca jako 
przedłużenie zabudowy wzdł. ul. 
Powstania Śląskiego, jak na zał.graf. ● 
wskaźnik p.z. do 28%; ● szer. elew. 
front. .- 11,5 m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew.frontowej-przedł. wys. 
elew. front. budynku przy ul.Powstania 

Śląskiego 14 do 11,0m  
● geometria dachu: dach płaski 

  

193. RAAII.GZ.7331-191/10/1015/16 

2010.08.27 
 

Rozbudowa i nadbudowa  istn. 

wiatrołapu  w budynku 
mieszkalnym jednorodz. 

Osoba fizyczna 

 

KM 71 dz. 407/21 

ul.Szarych 
Szeregów 16 

● linia zabudowy –6,0m od krawędzi 

jezdni ul.Szarych Szeregów, jak na 
zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 33%; ● 
szer. elew. front. bez zmian ● wys. 
górnej krawędzi- bez zmian  
● geometria dachu: dach płaski 

  

194. RAAI.DW.7331-75/10/70/12 
2010.08.30 

Zmiana sposobu użytkowania i 
przebudowa strychu na lokal 
mieszkalny w budynku 
wielorodz. oraz nadbudowa 
klatki schodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 53 dz.940/261 
ul.Śląska 12 

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

  

 
miesiąc: wrzesień 2010 

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 

195. RAAI.OS.7331-104/10/110/3 
2010.09.06 

rozbiórka zabudowy przy 
granicy z dz. nr 516/64 km 49, 
rozbudowa budynku 

usługowego przy granicy z dz. 
nr 516/64 km 49 (w miejscu 
rozbiórki) do wysokości 
istniejącego budynku wraz z 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Gdynia  

KM 49 dz.330/65 
ul.Wąsowicza 3 

● linia zabudowy – obowiązjąca –jak na 
zał.graf.    ● wskaźnik p.z. 0,67; ● szer. 
elew. front. 18,0 m± 20%; ● wys. 

górnej krawędzi  -ok. 7m 
● geometria dachu: dach płaski; 
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połączeniem funkcjonalnym 

196. RAAI.MZ.7331-162/10/751/dz.210/23 
2010.09.08 

budowa I-kondygnacyjnego 
budynku handlowo-usługowego 
z  infrastrukturą techniczną 

                                         

 

INVEST KOMFORT S.A.,  
Gdynia 
 

KM 105 dz. 210/23 
dla kubatury; 
KM 105 
dz.136/102,208/23,

209/23, KM 31 
dz.557/161 dla 
dojazdu i 
infrastruktury 
ul.Unruga  

● linia zabudowy –.wyzn. przez 
zabudowę dz.211/23 ,jak na zał.graf.  ● 
wskaźnik p.z. do 36%; ● szer. elew. 
front. 55,0 m± 20% ● wys. górnej 

krawędzi ok. 6,5m (analogicznie do  
bud. KAUFLAND),  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

197. RAAII.KR.7331-399/08/450/dz.493/88         
2010.09.10 

budynek hotelowy o wysokości 
3 kondygnacje (w północnej 
części działki – oznaczonej 
literami B,C,D,E na zał. 
graficznym)  i pawilon 
handlowo usługowy o 
wysokości 2 kondygnacje (w 

południowej części działki 
oznaczonej literami A,B,E,F,G 
na zał. graficznym).   

Osoba fizyczna 
 

KM 65 dz.493/88, 
dla infrastr.-dz. 
390/88,492/88 
ul.Rolnicza 

● linia zabudowy – obowiązująca  20 m 
od krawędzi  jezdni ul.Rolniczej i 
Witomińskiej, nieprzekraczalna 6 m od 
krawędzi jezdni ul. Strażackiej i Zielnej               
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 
front. 49,5 m± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi max 10m dla budynku 3 

kondygn., max 7,5m dla bud. 2 
kondygn.● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

198. RAAII.KR.7331-177/10/1006/ciąg 
pieszy                                                                  
2010.09.10 

ciąg pieszy między ulicami 
Powst. Wielkopolskiego i 
Listopadowego, tj. chodnik, 
schody terenowe, wpusty 
deszczowe, wraz z remontem 

zjazdu do posesji przy ul. Powst. 
Wielkopolskiego 6 

Gmina Miasta Gdyni KM 71 
dz.790/1,430/1 
ul.Powst.Wielkopol
skiego i 
Listopadowego 

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

  

199. RAAI.MZ.7331-209/09/721/dz. 104/2  
2010.09.14 

rozbiórka łącznika (pomiędzy 
szkołą przyzakładową a 
Zespołem Szkół Budownictwa 
Okrętowego), zmiana sposobu 
użytkowania oraz nadbudowa 

szkoły przyzakładowej na cele 
biurowo-socjalne               

„ECO TRANSPED” Mariusz 
Nierychlewski, Strzegowo  

KM 109 dz. 
104/2,105/2,98/2  
ul.Gołębia 

● linia zabudowy – bez zmian.              
● wskaźnik p.z. bez zmian.; ● szer. 
elew. front. bez zmian. ● wys. górnej 
krawędzi  -ok 12,0m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

200. RAAI.EM.7331-
231/09/296/10,dz.116/1 

2010.09.14                                                                        

budowa budynku o funkcji 
magazynowo-warsztatowej 

(magazyn farb i części 
zamiennych) oraz biurowo – 
socjalnej, placów składowych i 
parkingów dla samochodów 

osobowych (120 miejsc 
postojowych) i ciężarowych (4 
miejsca postojowe) wraz z 
infrastrukturą techniczną. 

Urząd Morski w Gdyni, 
Gdynia,  

 

KM 119 
dz.116/1,129/1 

ul.Chrzanowskiego 

● linia zabudowy –obowiąz. w 
odległości 30 m od wschodniej granicy 

działki nr 129/1 – KM 119 (od strony 
sięgacza ul. Chrzanowskiego), z 
możliwością wprowadzenia ryzalitów 
● wskaźnik p.z. do 36%; ● szer. elew. 

front. 70,0 m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 
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201. RAAII.MP.7331-154/10/828/10 
2010.09.14 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej o 1 
kondygnację mieszkalną, przy 
granicy z działką nr 592/73, po 
obrysie murów zewnętrznych 

Osoba fizyczna 
 

KM 75 dz. 842/72 
ul.Akacjowa 10 

● linia zabudowy – obowiązjąca –jak na 
zał.graf.    ● wskaźnik p.z. istn.; ● szer. 

elew. front. istn. ● wys. górnej krawędzi  
-do 10,0m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

202. RAAII.MP.7331-155/10/828/12 
2010.09.14 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej o 1 
kondygnację mieszkalną, przy 
granicy z dz. nr 842/72, po 
obrysie murów zewnętrznych 

Osoba fizyczna 
 

KM 75 dz. 592/73 
ul.Akacjowa 12 

● linia zabudowy – obowiązjąca –jak na 
zał.graf.    ● wskaźnik p.z. istn.; ● szer. 
elew. front. istn. ● wys. górnej krawędzi  
-do 10,0m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

203. RAAII.KR.7331-
138/10/1006/dz.1016/1002    
2010.09.17                                            

Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wys. do V 
kond z garażem oraz infrastr. 
techniczną oraz obsługą 
komunikacyjną ,parkingami 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Górski” sp. z o.o. S.K.A. 
pełnom. Andrzej 
Andrzejewski 
 

KM 71 dz. 
1016/1002,999/21,1
015/1002,1000/21 
ul.Cylkowskiego, 
Powstania 

Wielkopolskiego, 
Szarych Szeregów 

● linia zabudowy – obowiązująca linię 
nowej zabudowy wewn.kwartału 
zabudowy  wyznaczyć nalezy w oparciu 
o charakter. odl. między budynkami 
wielorodz. w zespołach zabudowy 

tj.29m od bud. przy ul.Powst. 
Wielkopolskiego 101-107,przyjmując 
kierunek osi tego bud. jako oś komp. 
planowanej zabudowy ,  

 ● wskaźnik p.z. max 25%; ● szer. 
elew. front. istniejąca – 50 m± 20% ● 
wys. górnej krawędzi do. 15,5m tj. do 
wys. 101,15m npm w nawiązaniu do 
bud. przy ul.Powstania Wielkopol. 101-
107 
● geometria dachu: dach płaski  
 

  

204. RAAI.DW.7331-142/10/44/9 
2010.09.20                                                         

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania lokalu 
mieszkalnego na lokal    
biurowy w budynku 

wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 53 dz. 285 
ul.Słupecka 9 

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

  

205. RAAII.KR.7331-166/10/311/84,86   
2010.09.20                                                                               

nadbudowa jednej kondygnacji 
mieszkalnej na budynku przy  

ul. Kopernika 84 oraz 
nadbudowa garażu  i całego 
budynku przy  ul. Kopernika 86 
o jedną kondygnację 
mieszkalną.    
 

„Lenco” Daniel Krawczyk, 
Gdynia  

KM 62 dz.247/12   
ul.Kopernika  86 

● linia zabudowy – obowiązująca od ul. 
Kopernika –    5 m od granicy działki z 

ulicą, od ul. Redłowskiej – 6 m od 
granicy działki z ulicą; 
 ● wskaźnik p.z.-bez zmian ● szer. 
elew. front. istniejąca – bez zmian ● 

wys. górnej krawędzi - dla nadbudowy 
nad II-gą kondygnacją - max. 10,7 m do 
gzymsu, dla nadbudowy garażu – max. 
7,2 m do gzymsu 

● geometria dachu: dach płaski 
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206. RAAII.KR.7331-167/10/420/20   
2010.09.20                                                                                                                                                 

Rozbiórka istniejącego budynku 
i budowa jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego, w 
zabudowie bliźniaczej, przy 
granicy działki nr 548/221 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 dz.nr 
546/220 

ul.Pasieczna 20 

● linia zabudowy – obowiązująca od ul. 
Pasiecznej–    6 m od krawędzi jezdni, 

nieprzekraczalna od ul. Granicznej – 5 
m od granicy działki z ulicą ● wskaźnik 
p.z. do 0,27; ● szer. elew. front. 10,5m 
± 20%,; ● wys. górnej krawędzi 

elew.front.(od ul. Pasiecznej):  tj. do 3.5 
m do gzymsu (okapu) dachu stromego;  
● geometria dachu: dach stromy;  kąt 
nachylenia 40°,kierunek głównej 
kalenicy : równoległy do ulicy 

  

207. RAAII.ES.7331-187/10/694/dz.394/35 i 
36 
2010.09.20 

budowa  2-ch budynków 
jednorodzinnych 
dwukondygnacyjnych –  ( parter 

+ poddasze użytkowe) wraz z 
garażami  - po jednym na każdej 
z wyżej   wymienionych działek  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI dz. 
394/35, 394/36 
dojazd +infrastr –

dz.394/37    
ul. Wiczlińska  

● linia zabudowy – obowiązująca jako 
przedłużenie linii zabudowy budynku 
na działce nr 394/25 ,nieprzekraczalna -

12,00m od granicy Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego – jak na 
załączniku  
 ● wskaźnik p.z. max 38%; ● szer. 

elew. front. istniejąca – 13,5 m± 20% ● 
wys. górnej krawędzi (do okapu dachu) 
do. 4,5m  
● geometria dachu: dach stromy; kąt 
nachylenia 30° lub 45°,,kierunek 
głównej kalenicy : równoległy do 
południowych granic działek –odcinek 
FE i CDH ; układ połaci dachowych : 
dach  dwuspadowy,  
 

  

208. RAAI.DW.7331-81/10/20/81 

2010.09.21                                                                               

Nadbudowa o jedną 
kondygnację wielorodzinnego 
budynku mieszkalno-
usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 56 dz. 69 

ul.Świętojańska 81 

● linia zabudowy – bez zmian                

● wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. 
elew. front. –bez zmian ● wys. górnej 
krawędzi jako przedłużenie krawędzi 
attyki  budynku przy ul.Świętojańskiej 

85 ok. 17,00 tj. ok.+37,00m npm 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

209. RAAI.DW.7331-183/10/683/255/11 
2010.09.22                                                                           

rozbiórka 17 segmentów 
garażowych i budowa 

mieszkalnego budynku 
wielorodzinnego wraz z 
infrastrukturą techniczną 

SZBD „Lotnik”, Gdynia KM 12,dz. nr 
255/11  ul. 

Masztowa 

● linia zabudowy – obowiązująca 6m 
północnej granicy wnioskowanej 

działki, jak na zał.graf.; ● wskaźnik 
p.z.-max 30%; ● szer. elew. front. 
istniejąca - 11,0m ± 20%,; ● wys. 
górnej krawędzi - do ok. 10,0m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

210. RAAI.MZ.7331-208/09/486/14  
2010.09.22                                                                           

rozbiórka budynku 
gospodarczego i rozbudowa 

budynku mieszkalnego, 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 Pogórze dz. 
nr 640/1 

ul.Metalowa 14 

● linia zabudowy – obowiązująca na 
przedłużeniu wysuniętej części budynku 

(planowanego do rozbudowy), z 
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jednorodzinnego             dla infrastr. 
dz.617/2 

możliwością jej cofnięcia (analogicznie 
do półn. – zach. ściany budynku 

istniejącego), jak na zał.graf.; ● 
wskaźnik p.z.-max 30%; ● szer. elew. 
front. istniejąca – 18,5m ± 20%,; ● wys. 
górnej krawędzi -  ok. 6,5m 

● geometria dachu: dach płaski; 

211. RAAII.AO.7331-117/10/880/94A 
2010.09.22                                                                           
 

nadbudowa o 1 kondygnację 
garażu w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz. 
472/46  
ul.Olgierda 94A 

● linia zabudowy – bez zmian                
● wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. 
elew. front. –bez zmian ● wys. górnej 
jako przedłużenie krawędzi attyki –bez 
zmian, wysokość nadbudowy do 
poziomu istniejącego balkonu na I 
piętrze 

● geometria dachu: dach płaski - taras; 

  

212. RAAII.KR.7331-120/10/1052/6A   
2010.09.22                                                                           

                                                                                

budynek mieszkalny 
jednorodzinny o wysokości 

dwóch kondygnacji ( w tym 
poddasze użytkowe) z garażem 
oraz infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 20 WI ,dz.nr 
533/6  

ul. Tezeusza 6A 

● linia zabudowy – obowiązująca 
przedłużenie linii południowej elewacji 

budynku przy                          ul. 
Tezeusza 8, jak na zał.graf.   ● 
wskaźnik p.z. do 28 %; ● szer. elew. 
front. 10,7m ± 20%,; ● wys. górnej 

krawędzi jak dla budynku 
jednokondygnacyjnego + poddasze 
użytkowe -  do 4,5 m do gzymsu lub 
okapu dachu stromego 
● geometria dachu: dach stromy;  kąt 
nachylenia 40° -45°,,kierunek głównej 
kalenicy : prostopadły do ulicy 

 

  

213. RAAII.ASS.7331-136/10/959/30B,30C     
2010.09.22 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 4 
kondygnacyjnego z garażem w 
przyziemiu-(ostatnia 

kondygnacja mieszkalna 
poddaszowa w dachu 
mansardowym),  wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK dz. 
142/10 i 143/10 ul. 
Źródło Marii 

● linia zabudowy – obowiązująca 6,0m 
od ul. Źródło Marii  , jak na zał graf.;    
● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. 
front. -17m ± 20%,;; ● wys. górnej 

krawędzi –do 8m 
● geometria dachu: dach stromy; układ 
połaci-dach mansardowy jak w budynku 
na dz. nr 298 ,kierunek głównej 

kalenicy : równoległy do ulicy 

  

214. RAAII.ASS.7331-135/10/959/30C      
2010.09.27 

 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, bliźniaczego 

(1 segment) 4 kondygnacyjnego 
z garażem w przyziemiu-
(ostatnia kondygnacja 
mieszkalna poddaszowa w 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK dz. 
141/10 i 419/45 ul. 

Źródło Marii 

● linia zabudowy – obowiązująca 6,0m 
od ul. Źródło Marii  , jak na zał graf.;    

● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. 
front. -8,5m ± 20%,;; ● wys. górnej 
krawędzi –do 8m 
● geometria dachu: dach stromy; układ 
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dachu mansardowym),  wraz z 
infrastrukturą 

połaci-dach mansardowy jak w budynku 
na dz. nr 298 ,kierunek głównej 

kalenicy : równoległy do ulicy 
zamierzenia 

215. RAAI.DW.7331-99/10/43/60     

2010.09.28 
 
 

nadbudowa o jedną kondygnację 
fragmentu budynku wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania 
poddasza celem powiększenia 
powierzchni mieszkalnej oraz 
zabudowa balkonu ogrodem 
letnim w jednorodzinnym 
budynku mieszkalnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 52 dz.7 

ul.Wolności 60 

● linia zabudowy – istniejąca                

● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. 
elew. front. istniejąca - bez zmian; ● 
wys. górnej krawędzi ok. 10m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

216. RAAII.ASS.7331-189/10/882/25  
2010.09.28      

rozbudowa budynku 
jednorodzinnego w poziomie 
parteru i piętra w celu 
powiększenia ogrodu zimowego 
na I piętrze 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK dz. 149 
ul.św.Kazimierza 
Królewicza 25 

● linia zabudowy – istniejąca 8, jak na 
zał.graf.   ● wskaźnik p.z. do 40 %; ● 
szer. elew. front. –bez zmian ● wys. 
górnej krawędzi –bez zmian 
● geometria dachu: bez zmian 

 

  

217. RAAI.EM.7331-79/10/728/dz.89/8,90/8 
2010.09.30 

rozbiórka budynku 
gospodarczego i budowa 

zespołu 4 budynków 
jednorodzinnych   w zabudowie 
bliźniaczej (8 segmentów) wraz 
z infrastrukturą techniczną 

Spółdzielcze Zrzeszenie 
Budowy Domów „LOTNIK” 

Gdynia 

KM  43 dz. 71, 73 
KM 41 dz.154/7 

ul.Dickmana  

● linia zabudowy – obowiązująca 
wyznaczona jako przedłużenie krawędzi 

elewacji frontowej istniejącego 
budynku objętego niniejszym 
wnioskiem, jak na zał graf.;    ● 
wskaźnik p.z. do 37%; ● szer. elew. 
front. - 26 m ± 20%,● wys. górnej 

krawędzi – ok. 14 m 
● geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy ;  kąt nachylenia ok. 
40°,,kierunek głównej kalenicy : 
prostopadły  lub równoległa do ulicy, 
wys. do kalenicy ok.11,5m 

  

218. RAAI.EM.7331-171/09/295/39 

2010.09.30 

zmiana sposobu użytkowania 

wraz z przebudową i nadbudową 
o jedną kondygnację budynku 
byłego komisariatu policji z 
przeznaczeniem na cele biurowe 

oraz jego rozbudowa 
(planowane funkcje: I 
kondygnacja – garaż, II, III, IV 
kondygnacja – pomieszczenia 

biurowe). 

Osoba fizyczna 

 

KM 117 

dz.32/3,część 
dz.23/2 
ul.Polska 39 

● linia zabudowy – obowiązująca w 

odległości 15,0 m od wschodniej 
granicy terenu obu wnioskowanych 
działek (od linii rozgraniczającej pas 
drogowy ul. Dickmana), jak na zał 

graf.;    ● wskaźnik p.z. do 22%; ● szer. 
elew. front. – 8,5m ± 20%,● wys. 
górnej krawędzi – ok. 8,0 m 
● geometria dachu: dach płaski; 
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miesiąc: październik 2010 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

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

nieruchomości  
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Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
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nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

219. RAAI.EM.7331-159/10/292/dz.10/1 
2010.10.01 

rozbudowa o klatki schodowe i 
pomieszczenia techniczne oraz 
nadbudowa o jedną kondygnację 
hali warsztatowej 

(wykraczającej od strony 
północno - zachodniej poza 
istniejący obrys budynku) z 
przeznaczeniem na cele biurowo 

– socjalne 

DAMEN SHIPYARDS 
GDYNIA S.A. pełnomocnik 
Krzysztof Dobiszewski  
 

KM 116 część  
dz.10/1 
ul.Indyjska 

● linia zabudowy – obowiązująca 
pokrywająca się z krawędzią drogi 
dojazdowej do hali warsztatowej, 
stanowiącej przedłużenie ul. Indyjskiej 

tj. około 6 m od krawędzi ściany 
elewacji północno – zachodniej oraz 
istniejącej wyznaczonej przez krawędź 
elewacji frontowej budynku (od strony 

południowo – zachodniej) jako 
nieprzekraczalnej linii zabudowy ● 
wskaźnik p.z. do  21%; ● szer. elew. 
front. 21 m ± 20%, ● wys. górnej 

krawędzi  -do 16,5m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

220. RAAII.WGN.7331-161/10/953/65-67          

2010.10.01 

budowa stacji redukcyjno-

pomiarowej gazu ziemnego; 
wymiary obudowy: ok. 2m x 
0,80m, wysokość ok. 1,7m 

Pomorska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy 
w Gdańsku pełnomocnik 
Tomasza Kulpiński 

KM 33 WK dz.nr 

108/98 
ul.Rdestowa 65-67 

nie analizowano - art. 61 ust.3 ustawy   

221. RAAII.MP.7331-31/10/953/41 
2010.10.06 

rozbudowa istniejącego obiektu 
produkcyjno-magazynowego o 
część administracyjno-biurową z 
garażem podziemnym od strony 
zachodniej oraz o halę 
produkcyjno- magazynową od 
strony wschodnio-południowej 
wraz z niezbędną infrastrukturą                                         
 

AIC S.A. – reprez. przez P. 
Piotra Mazura 
 
 
 

KM 31,32  WK  
dz.233/158, 167, 
240/166, 247/8, 
236/159 dla 
kubatury; 
KM 31 ,32 168, 
238/166, 248/8, 
318/8, 319/8, 47/4, 

236/159KM dla 
infrastruktury 
ul.Rdestowa 

● linia zabudowy –.obowiązująca ok. 8,0m 
od granicy działki z pasem dr. ul. Rdestowej, 
wg zał. graf. , z możliwością wysunięcia 
fragmentu budynku na odl. do 3,0m poza 
obow. linię zab. i na szer. elew. front. do 
50%, dla każdego z planowanych budynków  
● wskaźnik p.z. do 47% (obl. jako iloraz 
łącznej pow. istn. hali prod. i wnioskowanej 
zabudowy do powierzchni terenu działek 
Inwestora  nr 167, 233/158, 240/166, 247/8 i 
236/166); ● szer. elew. front. 280,0 m± 20% 
● wys. górnej krawędzi dla budynku 
administracyjno – biurowego o 4 kondyg. 
nadz. – do 16,0m; dla części 5 kondygn. – 
nadziemnej, zajmującej ok. 10%powierzchni 
dachu 4 kondyg. - do 20,0m, geometria 
dachu : dach płaski; dla budynku 
produkcyjno- magazynowego:-jako przedł. 
krawędzi istn. hali produk. – do 
6,0m,geometria dachu –dach dwuspadowy i 
kąt nachyl. dachu. ok. 12º,kier. gł. kalen. 
równoległy do frontu działki,układ połaci 
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dachowych – w naw. do rozbudow. budynku 

222. RAAII.GZ.7331-218/10/1032/2A 
2010.10.11 

rozbudowa obiektu usługowego Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI dz. 
65/22,65/42 
ul. Afrodyty 2A 

● linia zabudowy –obowiąz. 
przedłużenie linii istniejącej  zabudowy 
przy ul. Afrodyty 2A – wg zał.graf. 

● wskaźnik p.z. do 28%; ● szer. elew. 
front. 11,5m m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi- przedłużenie wysokości 
elewacji frontowej budynku 

istniejącego przy ul. Afrodyty 2A, tj. 
ok. 4,0m; ● geometria dachu: dach 
stromy, dwuspadowy ; kąt nachylenia 
45°,kierunek głównej kalenicy : 
prostopadły do ulicy 

  

223. RAAII.KR.7331-234/10/668/15                                                                        
2010.10.11 

Rozbudowa jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego: 

-zabudowa wnęki od strony 
północno zachodniej z tarasem 
na części rozbudowanej   
- przebudowa fragmentu więźby 

dachowej w celu zmiany 
otworów okiennych 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 dz.401/35, 
ul.Pawia 15 

● linia zabudowy – obowiązująca  13 m 
od południowo wschodniej granicy 

działki z ul. Pawią , nieprzekraczalna: 4 
m od południowo zachodniej granicy 
działki z ul. Pawią ● wskaźnik p.z. do 
26%; ● szer. elew. front. 9 m± 20%; ● 

wys. górnej krawędzi –bez zmian  
kondygn.● geometria dachu: bez zmian 

  

224. RAAI.ASS.7331-320/07/dz.485/119 
2010.10.12      

usługowa-sprzedaż 
samochodów (auto-handel) wraz 

z pawilonem 
jednokondygnacyjnym do 
obsługi klientów o pow. max.70 
m²-obiekt tymczasowy, 
niezwiązany trwale z gruntem, 
utwardzenie i ogrodzenie terenu,  
wraz z infrastrukturą- 

DART DG Staszak Kełpiński 
Sp.J.w Gdańsku  

pełnomocnik  Marcin 
Zarówny  
 

KM 13 dz. 485/119 
ul.Południowa 

● linia zabudowy – nieprzekraczalna od 
ul.Morskiej, obowiązująca od 

ul.Południowej lub ul.Gospodarskiej- 
jak na zał. graf.● wskaźnik p.z. max 
3%.; ● szer. elew. front. do 11,70m. ● 
wys. górnej krawędzi  - ok.3,5m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

225. RAAI.OS. 7331-262/09/101/28 
2010.10.12      

rozbiórka istniejących obiektów 
oraz budowa budynku 
wielorodzinnego z halą 
garażową, wraz infrastrukturą 
techniczną 

Bartosz Macikowski pełnom. 
BartłomiejMusiał- BMC Sp.z 
o.o., Gdańsk 

KM 50 dz. 46 
ul. Beniowskiego28 

● linia zabudowy – obowiązująca 
wyznaczona z połączenia punktów 
przecięcia linii zabudowy  budynków 
ul. Beniowskiego 30 i 26 z granicą 
wnioskowanej działki (z 
uwzględnieniem łuku jezdni) jak na zał. 
graf.● wskaźnik p.z. max 30%.; ● szer. 
elew. front. w linii zabudowy szer. 10m, 
z możliwością osiągnięcia maksymalnie 

szer. 22m, w głębi działki, poprzez 
ryzalitowanie (pierwszy ryzalit w odl. 
min 7 m. od linii zabudowy - w 
nawiązaniu do budynku 
ul.Beniowskiego 30). ● wys. górnej 
krawędzi  - ok. 16,5m od średniego 
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poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku (dostosować 
wysokość elewacji do istniejącego budynku 
na działce przy ul. Beniowskiego30) nie 
wyżej niż 52,70m npm 
● geometria dachu: dach płaski; 

226. RAAII.KZ.7331-55/10/979/18A 
2010.10.12 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o wiatrołap oraz rozbudowa 
tarasu wraz ze schodami 
zewnętrznymi od strony 
północnej. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK dz. nr 
392/13 
ul.Racławicka 18A 

● linia zabudowy –istniejąca 
● wskaźnik p.z. do 39%; ● szer. elew. 
front. 9,5m  m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi- przedłużenie górnej krawędzi 
elewacji frontowej –nie ustala się   ; ● 
geometria dachu: dach stromy; kąt 
nachylenia –jak w istniejący budynku , 
wys. kalenicy nieprzekraczająca 

wysokości kalenicy budynku objętego 
rozbudową 

  

227. RAAII.GZ.7331-64/10/1059/4 

2010.10.12 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną              

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI dz. nr. 

487/1, dla infrastr. 
dz.487/2 
ul.Równoległa 4 

● linia zabudowy –obowiąz. 

przedłużenie linii istniejącej zabudowy 
przy ul. Równoległej (ok.5,0m od 
granicy działki) – wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 29%; ● szer. elew. 

front. 13,5m m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi- przedłużenie górnej krawędzi 
elewacji frontowej budynków  przy ul. 
Równoległej 6 i 8 tj.  do 7,50m  (do 
138,3mnpm),  ; ● geometria dachu: 
dach stromy, dwuspadowy ; kąt 
nachylenia 30°,kierunek głównej 
kalenicy : równoległy do ulicy 

  

228. RAAII.GZ.7331-213/10/75/159 
2010.10.13 

nadbudowa o 1 kondygnację 
niższej części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, 

Osoba fizyczna 
  

KM 71 dz. 36/20  
ul.Legionów 159 

● linia zabudowy – bez zmian.              
● wskaźnik p.z. bez zmian.; ● szer. 
elew. front. bez zmian. ● wys. górnej 
krawędzi  - przedłużenie górnej 

krawędzi elewacji frontowej 
czterokondygnacyjnej istniejącej części 
budynku objętego niniejszą decyzją (do 
10,5m 

● geometria dachu: dach płaski ; 

  

229. RAAII.KR.7331-246/10/ 504/5                                                      
2010.10.14 

wolnostojąca diodowa reklama 
podświetlana na nośniku o 

konstrukcji stalowej 

HR Outsourcing Marek 
Chyliński 

 

KM24  dz.502/33 
ul.Hutnicza 5 

● linia zabudowy – min  8 m od 
krawędzi jezdni ul. Hutniczej do 

skrajnego elementu tablicy (od strony 
jezdni); 
● wskaźnik p.z. bez zmian  ● szer. 
elew. front. 5,4 m ● wys. górnej 

krawędzi max 7,1 m; ● geometria 
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dachu: -nie dotyczy 

230. RAAII.AO.7331-145/09/897/118 
2010.10.14 

Rozbiórka istniejącego budynku 
i budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem wbudowanym i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 78 dz. 
262/21,263/21 +dz. 
23 
 ul.Płocka 118 

● linia zabudowy –obowiąz. 7 m od gr. 
dz. z pasem dr. ul.Płockiej – wg 
zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 30%; ● szer. elew. 

front. 10,0m m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi- przedłużenie linii okapu 
sąsiedniego bud. przy ul.Płockiej 116.  
ok.4,8mm  ; ● geometria dachu: dach 
stromy, wielospadowy ; kąt nachylenia 
25°-300,kierunek głównej kalenicy : 
równoległy do frontu, wys.kalenicy do 
10,5m 

  

231. RAAI.KS.7331-299/09/701/251 
2010.10.18 

rozbudowa trzech wiatrołapów 
przy budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej 
Gdynia  

KM 33  dz. 505/437 
ul. Płk. Dąbka 251 

● linia zabudowy – obowiązjąca –jak na 
zał.graf.    ● wskaźnik p.z. istn.; ● szer. 
elew. front. istn. ● wys. górnej krawędzi  
-istn.● geometria dachu: dach 

dwuspadowy  ; kąt nachylenia 
12°,kierunek głównej kalenicy : 
prostopadły  do frontu, wys.kalenicy ok 
3m 

  

232. RAAII.GZ.7331-220/10/424/10 
2010.10.18 
 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z  infr. techn. 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 dz.37 
ul.Wąska 10 

● linia zabudowy – obowiązująca - 
przedłużenie linii istniejącej zabudowy 
przy ul. Wąskiej 8; 
 ● wskaźnik p.z.-max 31% ● szer. elew. 

front. istniejąca – 11,0± 20% ● wys. 
górnej krawędzi - przedłużenie górnej 
krawędzi elewacji frontowej  budynku 
przy ul. Wąskiej 10, tj. do 8,5m, 
● geometria dachu: dach płaski 

  

233. RAAI.DW.7331-141/10/36/2 
2010.10.20                                             

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania garażu na lokal 

handlowo-usługowy na parterze 
budynku wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 56 dz. 435, 
960/400 

ul. I Armii Wojska 
Polskiego 2 

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

na charakter zamierzenia 
 

  

234. RAAII.ES.7331-205/10/442/4A 
2010.10.21                                                                              

rozbudowa i nadbudowa o jedna 
kondygnację (poddasze 

użytkowe) parterowego 
budynku jednorodzinnego  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 66 dz. 
655/15,656/15 

ul. Żywicznej 4A 

● linia zabudowy – z zachowaniem 
istniejącej na działce  linii zabudowy , 

od granicy od granicy lasu min.12,0m ● 
wskaźnik p.z. do 27%; ● szer. elew. 
front. 11,0m ± 20%,; ● wys. górnej 
krawędzi elew.front.(okapu):  do 4,0 m  

● geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy;  kąt nachylenia 
38°,kierunek głównej kalenicy : 
prostopadły do frontu działki 
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235. RAAII.AO.7331-109/10/1082/17 
2010.10.22                                                                                          

Rozbiórka schodów zewn. oraz 
rozbud. i nadbud. części 

wejściowej w budynku mieszk. 
jednor., z możliwością zbliżenia 
na odl. nie mniejszą niż 2 m do 
granicy z działką nr 321/2 

Osoba fizyczna 
 

KM 95 dz. 320/2 
ul. Trocka 17 

● linia zabudowy – bez zmian ● 
wskaźnik p.z. do    40% ● szer. elew. 

front. 10,0m ± 20%,; ● wys. górnej 
krawędzi elew.front.- do wysokości 
istniejącego budynku,  
● geometria dachu: dach płaski 

  

236. RAAII.KR.7331-242/10/410/5                                                                                
2010.10.22                                                                                                                                                 

Rozbiórka istniejących 
budynków ; budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z 
garażem i 
infrastrukturą techniczną oraz 
obsługą komunikacyjną 

Osoba fizyczna 
 

KM 66  dz.nr 
619/105, 
620/105,371/105 
ul.Słoneczna 6 

● linia zabudowy – obowiązująca od ul. 
Słonecznej    -    5 m od gr. dz. z ul. 
 ● wskaźnik p.z. do 29%; ● szer. elew. 
front. 12m ± 20%,; ● wys. górnej 
krawędzi elew.front.max 7,0 m do 
gzymsu (okapu) dachu stromego, (w 
naw. do wysok. bud. przy ul. Słonecznej 
7 i 9); ● geometria dachu: dach stromy, 

wielosp.;  kąt nachylenia 350 lub 
40°,kier. gł. kalenicy :prostop. do 
ul.Słonecznej (w naw. do budynku przy 
ul. Słonecznej 7 i 9); 

  

237. RAAII. AO.7331-436/08/1061/50 
2010.10.25 

rozbiórka budynku 
gospodarczego i rozbudowa 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej do granicy z działką 
nr 221/10 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK 
 dz. 255/1 
ul. Anyżowa 50 

● linia zabudowy – obowiązująca j w 
odległości ok. 5 m od granicy działki – 
jak na załączniku  

 ● wskaźnik p.z. max 30%; ● szer. 
elew. front. istniejąca – wynikająca z 
szerokości frontu działki ● wys. górnej 
krawędzi (do okapu dachu) do. 4,5m  
● geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy; kąt nachylenia 
ok.45°,kierunek głównej kalenicy : 
równoległy wys. kalenicy jako 

przedłużenie istniejącej kalenicy 
budynków nr 46, 48, 50 

  

238. RAAII.KR.7331-223/10/1039/48                                                                 
2010.10.29                                                                              

Rozbudowa jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego – 

zabudowa wnęki  i nadbudowa o 
poddasze nieużytkowe, wraz ze 
zmianą kształtu dachu z 
płaskiego na dwuspadowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI dz. 386 
ul. Amona 48 

● linia zabudowy – 6 m od granicy 
działki z ul.Amona ● wskaźnik p.z. –

max 33%; ● szer. elew. front. –10,0m ± 
20%,; ● wys. górnej krawędzi- max 7 m 
do okapu dachu stromego 
● geometria dachu: dach stromy, 

dwuspadowy; kąt nach. 40˚, kalenica 
prostopadłą do ulicy 
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zmiana decyzji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

239. RAAII.AK.7331-140/10/953/dz.159/29 
2010.11.02                                                                      

kontener magazynowo-
ekspozycyjny, nietrwale 
związany z gruntem wraz z 

infrastrukturą (energia 
elektryczna) 
 

Waldemar Czuba-Składy 
Kostki Brukowej 
Gdańsk   

KM 2  
Chwaszczyno           
dz. 159/29 

ul.Rdestowa 

● linia zabudowy – obowiązująca 
przedł. linii zabudowy, utworzonej 
przez istn. bud. na dz. nr 159/27, 

usytuowany  w odległości  ok. 20,0 m 
od gr. dz., jak na zał.graf.● wskaźnik 
p.z. do  0,17%; ● szer. elew. front.4 m ± 
20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do 

gzymsu  -do 3,0m ;● geometria dachu: 
dach płaski 

  

240. RAA I.OS.7331-179/10/671/5  
2010.11.03                                                                            

zmiana sposobu użytkowania  
budynku  gospodarczego na 
budynek usługowy (punkt 
gastronomiczny)                               
z wykorzystaniem  istniejącej 

infrastruktury  technicznej 

Osoba fizyczna 
 

KM 8  
dz.342/17; 351/19 
ul.Chmielna 5 

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

  

241. RAAII.KR.7331-381/09/873/117   
2010.11.03                                                                                                                                                 

Rozbud. budynku od strony pn-
wsch.,dobudowa schodów teren. 
od str. pn, łączących część 
wejściową z częścią ogrodową, 
przebudowa części poddasza           
i strychu, przebudowa wnętrza, 
wymiana stolarki okien. i drzw., 

docieplenie części budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 87 
Dz.4 
ul.Wrocławska 127 

● linia zabudowy – obow. 13 m od 
krawędzi jezdni   ul. Wrocławskiej jak 
na zał.graf.● wskaźnik p.z. do  20%; ● 

szer. elew. front. 14,5 m ± 20%, ● wys. 
górnej krawędzi elew. do okapu -do 
4,0m● geometria dachu: dach stromy; 
kąt nachylenia 50°,kierunek głównej 

kalenicy : równoległy do frontu działki 

  

242. RAA II.ES.7331-119/10/1034/ dz.10/4 
2010.11.05 

Budynek jednorodzinny 
dwukondygnacyjny (parter + 

poddasze użytkowe)     

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI  
dz.10/4 

dla infr. dz. 
10/15,10/24 
ul.Łanowa 

● linia zabudowy – obow. 6,00m od 
linii rozgran. dz. dr o nr 10/23, (odcinek 

C-D)  , jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. 
do  14%; ● szer. elew. front. 11 m ± 
20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do 
okapu -do 4,0m● geometria dachu: dach 

stromy, wielospadowy ; kąt nachylenia 
40°,kier. gł. kalenicy : równoległy do 
frontu działki 

  

243. RAAII.AP.7331-185/10/887/1A 

2010.11.05 

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, podpiwniczony 
wraz z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 79 

dz. 592/45 
ul.Źródlana  

● linia zabudowy – obow. wyznaczona 

częściowo jako przedł. bud. na dz. nr 
591/45 do połowy dz. nr 592/45 i bud. 
na dz. nr 503/45 do połowy dz. nr 
592/45  , jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. 

do  34%; ● szer. elew. front. 10 m ± 
20%, ● wys. górnej kraw. elew. do 
gzymsu  -8,5m (dop. się częściowe 
obniżenie bud. do wys. ok. 5,5m);● 

geometria dachu: dach płaski 
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244. RAAII.ES.7331-279/10/463/28 
2010.11.05 

dobudowa garażu do zachodniej 
ściany budynku jednorodz. 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 WK dz.nr 
781 

ul. Tulipanowa 28 

● linia zabudowy – obow.- przedł. istn.  
linii zabud. 2 części bud., jak na 

zał.graf.● wskaźnik p.z. do  34%; ● 
szer. elew. front. 11 m ± 20%, ● wys. 
górnej krawędzi elew. do gzymsu  -
3,0m w naw. do wys. parter. części 

bud.,  ● geometria dachu: dach płaski 

  

245. RAAI.MZ.7331-152/10/480/24                                                                                  
2010.11.08 

nadbudowa części przyziemia 
bud. mieszkalnego jednorodz. 
(od str. ogrodu) w celu 
uzyskania dodatk. pow. mieszk. 
(bez zmiany ilości lokali 
mieszkalnych) oraz dobudowa 
zewn. kl. schodowej             

Osoba fizyczna 
 
 
 

KM 13  Pogórze  
dz.932/2 
ul.Żeliwna 24 

● linia zabudowy –.obowiązująca 
wykształcona przez istniejącą zabudowę 
ulicy, wg zał. graf. ;  
● wskaźnik p.z. do  35%; 
● szer. elew. front.- istn.● wys. górnej 
krawędzi elew. - istn.   
● geometria dachu: płaski  

  

246. RAAII.WGN.7331-132/10/978/9   
2010.11.08                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem oraz 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz. 388/56 
dla infrastr. dz. 23 

ul.Głowackiego 9 

● linia zabudowy – obow. 6,5m od linii 
gr. dz. od strony ul. Głowackiego, jak 
na zał.graf.● wskaźnik p.z. do  21%; ● 

szer. elew. front. 12 m ± 20%, ● wys. 
górnej krawędzi elew.  -do 8,0m● 
geometria dachu: dach płaski 

  

247. RAAII.MP.7331-156/10/915/14-16 
2010.11.08                                                                       

budowa dwóch budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej, 2 
kondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe wraz z 

garażami oraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 94 dz. 117/2  
ul. Lidzkiej 14-16 
dla infr. dz. 178/2 

● linia zabudowy – obow., ok. 5,0m od 
gr. dz. z pasem drog. na przedł. linii 
zabudowy wyzn. przez bud.przy ul. 
Druskiennickiej nr 8, 12, 12A, 18, 20, 
22, 24 - jak na zał. graf.; Dopu. się  cof. 

bud na max 1,0m. do 50% szer. 
elew.front.; tylna linia zabud. nieprzekr. 
wyzn. przez bud. przy ul. 
Druskiennickiej 8;● wsk. p.z. do  24%; 
● szer. elew. front.7,5 m ± 20% dla 1 
segmentu; ● wys. górnej kraw.elew. do 
gzymsu, attyki –do.5,0m ● geometria 
dachu: dach stromy; kąt nachyl. 36°, 

wys. kal. do 10,0m;kier. głównej 
kalenicy : równoległy do frontu działki 

  

248. RAA II.ES.7331-259/10/462/32 

2010.11.08                                                                       

rozbudowa  i nadbudowa                

o jedną kondygnację budynku 
jednorodzinnego  w zabudowie 
bliźniaczej  
 

Osoba fizyczna 

 

KM 67 dz. 784 

ul.Tulipanowa 32 

● linia zabudowy – obow., przedł. istn.  

linii zabud.;● wskaźnik p.z. do  34%; ● 
szer. elew. front. 16 m ± 20%, ● wys. 
górnej kraw. elew.–ok.7,0m w naw. do 
wys. bud. w zabud. bliźn. na dz.nr 781 i 

782 ● geometria dachu: dach płaski 

  

249. RAA II.ES.7331-260/10/462/34 
2010.11.08                                                      

rozbudowa  i nadbudowa                
o jedną kondygnację budynku 
jednorodzinnego  w zabudowie 
bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67 dz. 785 
ul.Tulipanowa 34 

● linia zabudowy – obow., przedł. istn.  
linii zabud.;● wskaźnik p.z. do  34%; ● 
szer. elew. front. 16 m ± 20%, ● wys. 
górnej kraw. elew.–ok.7,0m w naw. do 
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wys. bud. w zabud. bliźn. na dz.781 i 
782 ● geometria dachu: dach płaski 

250. RAAI.OS.7331-14/10/638/1 
2010.11.09                                                                       

budowa budynku 
jednorodzinnego, 
dwukondygnacyjnego z 

podpiwniczeniem 

Osoba fizyczna 
 

KM 15 dz. 416/50 
ul.Zwierzyniecka 1 

● linia zabudowy – obow., 5,5m od gr. 
dz.nr 416/64- jak na zał. graf.;● 
wskaźnik p.z. do  24%; ● szer. elew. 

front.9,0 m ± 20%; ● wys. górnej kraw. 
elew.–ok.3,50m● geometria dachu: 
dach stromy dwuspadowy ; kąt 45°,wys. 
kal. ok.9,0m;kier. gł. kalenicy: prostop.  

  

251. RAAII.MP.7331-126/10/903/14 
2010.11.09                                                                       

rozbudowa budynku mieszk. 
jednor. w zabud. szereg. od str. 
ul. Radomskiej, budowa muru 
opor. przy gr. z dz. nr 558/235,  
zmianą lokal. wjazdu, powiększ. 
tarasu i przebud. schodów zewn. 
od fr. i od str.ogrodu 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 dz.660/235  
ul. Radomska 14 

● linia zabudowy – obow., istn. jak na 
zał.graf.;● wskaźnik p.z. do  29%; ● 
szer. elew. front. –bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi elew.– do wys. istn. 
balkonu na 1 piętrze t.j. ok .4,50m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

252. RAAII.WGN.7331-5/10/953/dz.159/31   
2010.11.10 

budowa budynku handlowego 
(chemia gospodarcza) wraz z 
infrastrukturą techniczną w tym 
zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe.  Powierzchnia sprzedaży 
ok. 150 m2   
 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 2 Chwaszczyno 
dz. 159/31 
ul.Rdestowa 
dla infr. 

KM 2 Chwaszczyno 
dz. 99/98, 159/13, 
KM 14 Kolonia  
dz.131/1  

● linia zabudowy –obow.jako przedł. 
linii zabud. trafost. tj. ok. 29m od kraw. 
jezdni ul. Rdestowej, jak na zał.graf.;   u 

w a g a :  usytuowanie proj. obiektu powinno 
respektować czytelne osie komp. wykszt. 

przez bud.  przy ul. Rdestowej nr 65 i 67, ● 
wskaźnik p.z. do  30%;● szer. elew. 
front.- 11m m± 20% ● wys. górnej 
krawędzi elew. - ok.6m - w uzgodn. z 

Energą Operator S.A.;  ● geometria 
dachu: płaski 

  

253. RAAII.ASS.7331-195/10/959/30C      
2010.11.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodz., bliźniaczego (1 
segment) 3 kondygn. z garażem 
w przyziemiu-(ostatnia 
kondygn. mieszkalna w dachu 
mansardowym),  wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK dz. 
143/10 
dla infrastr. 
dz. 141/10 i 419/45 
ul. Źródło Marii 
30C   

● linia zabudowy –obow. 6,0m od ul. 
Źródło Marii – wg zał.graf.● wskaźnik 
p.z. do 20%; ● szer. elew. front. 8,5m 
m± 20% ● wys. górnej kraw. do okapu - 
do 6,0m; ● geometria dachu: stromy, 
mansard. jak w bud. na dz.nr 298,kier. 

gł. kalenicy : równoległy  do ul. 

  

254. RAAII.ASS.7331-196/10/959/30B,30C     
2010.11.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego bliźniaczego, 3 

kondygn. z garażem w 
przyziemiu-(ostatnia kondyg. 
mieszkalna poddaszowa w 
dachu mansardowym),  wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK dz. 
143/10 

dla infrastr. 
dz. 141/10 i 419/45 
ul. Źródło Marii 
30C   

● linia zabudowy –obow. 6,0m od ul. 
Źródło Marii – wg zał.graf.● wskaźnik 

p.z. do 20%; ● szer. elew. front. 17m± 
20% ● wys. górnej kraw. do okapu - do 
6,0m; ● geometria dachu: dach stromy, 
mansard. jak w budynku na dz.nr 

298,kier. gł. kalen. : równoległy do ul. 

  

255. RAAI.GZ.7331-245/10/520/20 
2010.11.12      

rozbudowa pawilonu handlowo-
usługowego (zabudowa wnęki 
od ul. Kartuskiej),              

Osoba fizyczna 
 

KM 18 dz. 295 i 
292  
ul. Kartuska 20 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 
istn. pawilonu handl.-usług. ,wg 
zał.graf.● wskaźnik p.z. do 45%; ● szer. 
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elew. front. –bez zmian ● wys. górnej 
krawędzi do okapu – przedł.górnej 

kraw.istn.  elew. front.pawilonu handl.-
usług.; ● geometria dachu: dach płaski 

256. RAAII.WGN.7331-76/09/828/2A  

2010.11.12      

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych o 
powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej  30% 
powierzchni całkowitej budynku 
wraz z niezbędną  infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni 

 

KM 75 dz. nr 

622/71, 617/70, 
623/71, 616/70 i 
części działki 
618/70 ul.Akacjowa 
2A 
 

● linia zabudowy – obow.-.ok. 10m od 

gr. z dz. 615/70, jako przedł. linii bud. 
4A z dopusz. zmniejszenia tej odl. do 
ok. 8m - jak na zał. graf.● wskaźnik p.z. 
max 25% w odn. do pow. dz. nr 617/70; 
● szer. elew. front. 10,0m ± 20% ; 
● wys. górnej kraw.  - ok. 10m, do 3-ch 
kond.● geometria dachu: dach płaski; 

  

257. RAAII.KR .7331-25/10/820/195A   
2010.11.15                                                                  

wielorodzinny budynek 
mieszkalny z garażem 
podziemnym wraz z 
infrastruktura techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 75 dz.257/43 , 
dla infrastr. 259/43, 
543/55, 545/55, 
854/43 i 56   
Al. Zwycięstwa  

195 A 

● linia zabudowy – obow.-7 m od pn-
zach  gr. dz. jako przedł. linii zabud. 
bud. przy Al. Zwycięstwa 195;● 
wskaźnik p.z. max 32% ● szer. elew. 
front. 24,0m ± 20% ; ● wys. górnej 

krawędzi  - do 10,3 m, tj .max do wys. 
36.00 m n.p.m.;● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

258. RAAII.ASS-7331/145/10/820/220 
2010.11.15      

nadbudowa budynku usługowo 
– mieszkalnego do wysokości 4 
pełnych kondygnacji 
(normatywnych) oraz 
rozbudowa o garaż podziemny 

w granicach działki i dźwig 
osobowy 

AKME S.C. Jarosław Kibiersza, 
Jacek Krawczykowski, Sopot  

KM 81 
dz. 776/284  
al.Zwycięstwa 220 

● linia zabudowy – obow. od 
al.Zwycięstwa bez zmian ,dla dobud. 
dźwigu od ul.Miodowej nieprzekr. linia 
zab. jak na zał. graf.● wskaźnik p.z. 
max 42%.; ● szer. elew. front. bez 

zmian, dla dobud. dźwigu do elew. od 
str. ul.Miodowej szer. elewacji 
max.26,0m,● wys. górnej krawędzi  - 
(dot. elew. od str. ul.Miodowej i 
al.Zwycięstwa) –15,0 m, możliwość 
dominanty komp.o wys.5 kond. przy 
skrzyżowaniu ulic Miodowej i 
al.Zwycięstwa o pow. max 25% pow. 

bud.● geometria dachu: dach płaski; 
 

  

259. RAAI.GZ.7331-203/09/702/33 

2010.11.16 

nadbudowa o 2 kondygnację (w 

tym poddasze użytkowe) oraz 
rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
(dobudowa werandy do 

południowej ściany), 

Osoba fizyczna 

 

KM 124  

dz.39/9, 90/9  
ul. Bosmańska 33 

● linia zabudowy –istn. – wg zał.graf.● 

wskaźnik p.z. do 35%; ● szer. elew. 
front. –istn. ● wys. górnej krawędzi- 
przedłużenie wys.elewacji front. bud. 
przy ul. Argentyńskiej 3, tj. do 6,0m,  ; 

● geometria dachu: stromy, 
dwuspadowy ; kąt nach. 35°, kier. gł. 
kalen. : równoległy do ulicy 

  

260. RAAI.GZ.7331-204/09/702/35 
2010.11.16 

nadbudowa o 2 kondygnacje (w 
tym poddasze użytkowe) oraz 

Osoba fizyczna 
 

KM 124  
dz.45/9,42/9  

● linia zabudowy –istn. – wg zał.graf.● 
wskaźnik p.z. do 35%; ● szer. elew. 
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rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 

ul. Bosmańska 35 
 

front. –istn. ● wys. górnej krawędzi- 
przedłu. wys. elew.front.bud. przy ul. 

Argentyńskiej 3, tj. do 6,0m,  ; ● 
geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy ; kąt nach. 35°,kierunek 
głównej kalenicy : równoległy do ulicy 

261. RAAII.KR.7331- 40/09/986/dz.209/14                                                           
2010.11.16 

dwustanowiskowa ręczna 
myjnia samochodowa 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK 
dz.209/14 i 208/14  
ul. Nałkowska 

● linia zabudowy –obow. 23 m od 
kraw. jezdni  ul. Nałkowskiej – przedł.  
linii zabud. garaży, nieprzekr. min 6 m 
od skarpy potoku Źródło Marii● 
wskaźnik p.z. do 23%; ● szer. elew. 
front. 6,0m  m± 20% ● wys. górnej 
kraw.- przedł. kraw. istn. garaży – max. 
3,5 m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

262. RAAII.WGN.7331-221/10/907/1                                                                         
2010.11.16 

nadbudowa części budynku od 
strony północnej o 1 
kondygnację 

Osoba fizyczna 
 

KM 77  
dz. 99  
ul. Piotrkowska 1 

● linia zabudowy –istniejąca 
● wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 
front. –bez zm. ● wys. górnej krawędzi- 

przedł.wys. istn.3-kondygn.części bud.; 
● geometria dachu: dach płaski 

  

263. RAA I.OS.7331-201/10/528/3    

2010.11.17                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 

budynku  mieszkalnego na 
budynek usługowy (dzienny 
punkt opieki nad dziećmi) 

Osoba fizyczna 

 

KM 18 dz. 2306/89 

ul.Brodnicka 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

  

264. RAAII.MP.7331-141/10/1063/49 

2010.11.17 

rozbudowa istniejącego 

budynku-punktu przedszkolnego 
poprzez dostawienie gotowego 
segmentu w technice 
budownictwa modułowego przy 
granicy z działką nr 385/119 

Osoba fizyczna 

 

KM 27 WK dz. 

386/119 
ul. Jemiołowa 49 

● linia zabudowy –obow. ok. 8,0m od 

granicy działki z pasem drogowym ul. 
Jemiołowej● wskaźnik p.z. –do 27% ● 
szer. elew. front. –dla segmentu 7,0m 
m± 20%  ● wys. górnej krawędzi- do 
4,0m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

265. RAAII.KR.7331- 222/10/310/10                    
2010.11.17 

nadbudowa istn. tarasu przy 
kond. poddasza o 1kond, od 

str.ogrodu, nadbudowa 3 
kond..o ok. 0,6 m, przebudowa 
schodów wejśc. i wiatrołapu 

Osoba fizyczna 
 

KM 61 dz. nr 
297/125 

ul.Senatorska 10 

● linia zabudowy – bez zmian.              
● wskaźnik p.z. bez zmian.; ● szer. 

elew. front. bez zmian. ● wys. górnej 
krawędzi  - max  10,5m 
● geometria dachu: dach płaski ; 

  

266. RAAII.GZ.7331-281/10/1059/10 

2010.11.17 

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego   

Osoba fizyczna 

 

KM 9  WI dz.484/1 

ul.Równoległa 10 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 

istn. zabud.przy ul. Równoległej  wg 
zał.graf., od gr. lasu – min. 12,0m; 
● wskaźnik p.z. max 29%  ● szer. elew. 
front. -13,5m m± 20%   ● wys. górnej 

krawędzi – przedł. górnej kr. elewacji 
front. budynku istn.; ● geometria dachu: 
-w naw.do geometrii dachu bud.istn. 

  

267. RAA I.OS. 7331-3/10/603/10  
2010.11.18 

Rozbiórka istniejącego budynku 
i budowa budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 dz. 81/15; 
80/15 

● linia zabudowy –obow.7 m od kraw. 
jezdni ul. Demptowskiej, wg zał.graf.● 

  



 46

wolnostojącego, 
jednor.podpiwniczonego, 

parterowego z poddaszem  
użytkowym  wraz  
infrastrukturą  techniczną 

 ul.Demptowska 10 wskaźnik p.z. do 23%; ● szer. elew. 
front. 12,5m m± 20% ● wys. górnej 

kraw.- ok. 4,6m; ● geometria dachu: 
dach  dwuspadowy; kąt nach. 350, kier. 
gł. kalen. : równoległy do fr., wys. 
kalen. do 8,5m 

268. RAAI.LK.7331 - 
11/10/558/dz.1317/162  
 2010.11.18                                                                 

Budowa 3 segmentów w 
zabudowie szeregowej 
jednorodzinnej wraz z garażami, 
murów oporowych, drogi, 
infrastruktury technicznej 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 dz. 904/50; 
905/50;1316/162; 
1317/162 
ul.Rozewska 

● linia zabud. – obow. kontyn.linii zab. 
elew. zach.bud. przy ul.     Rozewskiej 
25 – 29 - wg zał. graf.(uwzgl. osi  
komp. ukł  przestrzen. ul. Rozewskiej● 
wskaźnik p.z. max 25%  ● szer. elew. 
front. -19m m± 20%   ● wys. górnej 
kraw. –ok.7 m od rzędnej terenu. ok. 38 
m .m npm i jako przedł. kraw. gzymsu  

segmen. o 4 kond..mieszk. przy ul. 
Rozewskiej 25-29; ● geometria dachu: 
dach stromy, dwuspadowy; kąt nach. 
35°, kier. gł. kalenicy : prostopadły do 

ulicy, wys. kalenicy-do11m 

  

269. RAAI.DW.7331-145/10/600/211 
2010.11.18                                                                         

rozbudowa pawilonu 
handlowego o pomieszczenie 

magazynowe wielkości ok. 
10m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 dz. 598/153 
ul.Chylońska 211 

● linia zabudowy – wzdłuż front.j gr. 
dz., jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. max 

32%;● szer. elew. front. ok. 2.50m, (po 
rozbud.: ok. 2,5m+4,0m), wys. górnej 
krawędzi elew. front. do okapu - ok. 
2.50 m, ● geometria dachu: w 
nawiązaniu do dachu obiektu, do istn. 
bud., dach wielospadowy,  wys. 
kalenicy: ok. 3,50 m. 

  

270. RAA I.OS.7331-204/10/607/1   
2010.11.18                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 
budynku gospod. (garaż) na 
lokal handlowo – usługowy 
(usługi informatyczne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 11dz. 707/37; 
797/37; 798/37 
ul.Bławatna 1 

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

  

271. RAAI.KS.7331-154/10/504/7G 
2010.11.19 

budowa myjni bezdotykowej 
(pięciostanowiskowej) wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 dz. 554/95 
ul.Hutnicza 7G 

● linia zabudowy – obow.  4,00m od 
krawędzi jezdni ul. Hutniczej ,wg 
zał.graf.    ● wskaźnik p.z. max48% ● 
szer. elew. front. –ok. 7,0m; ● wys. 

górnej krawędzi  ok. 4,0m; ●  dachu 
płaski 

  

272. RAAI.KS.7331-157/10/714/ulica 
010.11.19 

budowa linii kablowej SN 15 
kV zasilającej Centrum 

Handlowe w Kosakowie 

 

FMZ Gdynia Sp. z o.o., 
pełnomocnik: P. Marcin 

Burzyński, WEPEX Sp. Z 
o.o., Gdańsk 

KM41 dz.2/2, 33/7, 
35/7, 59/3, 60/3, 

64/1-KM 39, dz. nr 
12/3, 39/11, 40/11, 
41/3, 55/1, 58/2, 
59/2, 62/3, 63/3, 
64/3, 68/3, 69/3, 

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

na charakter zamierzenia 
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72/3-KM34, dz. nr 
1, 4, 11, 14/9, 16/10 

ul. Żółkiewskiego, 
Zielona 

273. RAAII.WGN.7331-50/10/959/37                                                                            

2010.11.19 

rozbiórka 2 budynków oraz 

budowa 3 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej wraz z 
infrastrukturą techniczną   

Osoba fizyczna 

 

KM 23 WK dz. 

119/9, 374/7 i 117/7  
dla infr. 
dz. 324 i 339 
ul. Źródło Marii 37 

● linia zabudowy – obow.  6m od kraw. 

jezdni ul. Źródło Marii wg zał.graf.    ● 
wskaźnik p.z. max 25% ● szer. elew. 
front. -9,5m m± 20%. ● wys. górnej 
krawędzi  - dachu stromy : ok.6m; wys. 
do kalen. ok. 10,5m, dach płaski : do 
10m   ● geometria dachu: stromy 
dwuspad. , 30o kier.gł. kalenicy prostop. 
do ul. z dopusz. lukarn lub płaski 

  

274. RAAII.GZ.7331-286/10/1039/84 
2010.11.22 

rozbudowa oraz nadbudowa 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI dz. 467 
ul.Amona 84 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
zabud. istn. ul. Amona –jak na zał.graf., 
od gr. lasu min. 12,0m ● wskaźnik p.z. 
do 33%; ● szer. elew. front. 9,0m ± 

20%,; ● wys. górnej krawędzi 
elew.front: przedł. wys. elew. front. 
bud. ul. Amona 86● geometria dachu: 
dach stromy, dwuspadowy;  kąt nach. 

ok. 23°, kier. gł. kalen. : równoległy do 
frontu dz.;wys. kalenicy jako przedł. 
wys. kal. gł. bud. przy ul. Amona 86 

  

275. RAAII.GZ.7331-193/10/90/7 

2010.11.23                                             

nadbudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego 
wielorodz. o około 0,60m 
(podniesienie ścian czwartej 
kondygnacji w celu uzyskania 
kondygnacji mieszkalnej),   

Osoba fizyczna 

 

KM 60 dz. 532 

ul.Reja 7 

● linia zabudowy – istn. ● wskaźnik 

p.z. istn.● szer. elew. front. istn.● wys. 
górnej krawędzi elew.front.- przedł. 
górnej krawędzi elewacji frontowej 
budynku przy ul. Reja 19, tj. – ~ 
12,60m● geometria dachu: dach płaski 

  

276. RAAII.GZ.7331-253/10/1060/2 
2010.11.23                                             

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną              

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI  dz. 
442/3, 442/12, 

442/11, 442/8 
ul. Kwadratowa 2 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 
istn. zabud.przy ul. Kwadratowej  

(ok.5,0m od gr. dz.), jak na zał.graf.● 
wskaźnik p.z. do 27%; ● szer. elew. 
front. 12,5m ± 20%,; ● wys. górnej 
kraw. elew.front: przedł. górnej kraw. 

elew. front. budynku  przy ul. Okrężnej 
37,do 8,0 m ● geometria dachu: dach 
stromy, dwuspadowy;  kąt nach. ok. 
39°,kier. gł. kalenicy : prostopadły do 

frontu dz.;wys. kalenicy do 12,5m 

  

277. RAAI.KR.7331-217/10/701/dz.687/651   
2010.11.24                                                                       

Budowa 2 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
o wys. V kondygnacji, z 
garażami w kondygnacji 

Wojskowa Agencja 
Mieszkaniowa  
Gdynia  

KM 45 dz. 687/651 
i 638 
ul.Płk.Dąbka 

● linia zabudowy –obow. 77 m od pd 
elewacji budynku przy ul.Płk. Dąbka 
77; 57 m od pd- zach. elewacji bud. 
przy ul.Płk. Dąbka 73-jak na zał.graf.● 
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przyziemia wraz z infrastrukturą 
techniczną oraz obsługą 
komunikacyjną, parkingami 

wskaźnik p.z. do 29%; ● szer. elew. 
front. 54m ± 20%,; ● wys. górnej kraw. 

elew.front: do 15,6 m ● geometria 
dachu: dach płaski 

278. RAAI.GZ.7331-235/10/520/64 

2010.11.24                                                                              

Budowa garażu dwustanowisko-

wego bezpośrednio przy granicy 
z działką nr 304/29 przy ul. 
Kartuskiej 62 

Osoba fizyczna 

 

KM 20  dz. 305/29 

ul. Kartuska 64 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

zabudowy garażu przy ul. Kartuskiej 62 
jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 22%; 
● szer. elew. front. 6,0m ± 20%,; ● wys. 
górnej krawędzi elew.front: przedł. 
górnej krawędzi elewacji frontowej 
garażu  przy ul. Kartuskiej 64, tj.  do 
3,0m● geometria dachu: dach płaski 

  

279. RAAII.KR.7331-283/10/90/5  
2010.11.24                                                                              

nadbudowa budynku o ok. 60 
cm w celu przekształcenia 
niskiego poddasza na 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz. 533 
ul.Reja 5 

● linia zabudowy – istn. ● wskaźnik 
p.z. istn.● szer. elew. front. istn.● wys. 
górnej krawędzi elew.front.– do 
12,60m● geometria dachu: dach płaski 

  

280. RAAI.HNB.7331-319/08/34/1   
2010.11.26                                                                                                               

nadbudowa ( podwyższenie 
kondygnacji poddasza ) 
budynku mieszkal- 
    nego wielorodzinnego w celu 

uzyskania dodatkowej 
powierzchni mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 56 dz. 566/114 
ul.Kilińskiego 1 

● linia zabudowy –od strony ul. 
Kilinskiego i ul. Słowackiego oraz 
obow. linii  zab. ustalonej dla  
planowanej nadbud.; wycofanej od 

str. ulic Kilińskiego i Słowackiego 
od kraw. dachu  na odl.   ok. 1,30m● 
wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. 
elew. front.- bez zmian ● wys. górnej 
krawędzi elew.front.- ok.14,9m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

281. RAAI.OS.7331-190/10/603/66-68   
2010.11.26                                                                                       

Budowa budynku 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 21 
Dz.77/8,84/4,76/8,8
5/8 

● linia zabudowy – obow. 7,5m od 
kraw.jezdni. ● wskaźnik p.z. do 28%● 
szer. elew. front. 21,0m ± 20%,; ● wys. 
górnej krawędzi elew.front.- ok.5,5m 
● geometria dachu: dach stromy 
wielospadowy, równoległy do frontu 

dz.;wys. do kalenicy ok.8,8m;kat 
nachylenia 36.5°, 

  

282. RAAI.DW.7331-215/10/32/28-32 
2010.11.26                                                                                                                                                 

przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania lokalu handl. – 

usług. nr 006 na lokal 
wytwarzania wyrobów cukiern. 
(ciasta, lody) oraz bistro na 
parterze bud. handl. – usług. 

ZW Inwestment Sp. z o.o. – 
pełnom.Karolina Spychalska 

 

KM 53 dz. 968/84, 
969/84, 93 

ul. Batorego 28-32 

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

na charakter zamierzenia 

  

283. RAAII.WGN.7331-232/10/931/4A                                                                            
2010.11.26                                                                                                                                        

rozbiórka istniejącej zabudowy 
oraz budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 

(3-mieszkaniowego)    

Osoba fizyczna 
 

KM 45 dz. 319/2 
dz.dr. 175/2 
ul. Druskiennicka 

4A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zabudowy bud. przy ul. Druskiennickiej 
4 tj. w odl.ok. 5m  ● wskaźnik p.z. do 

54%● szer. elew. front. 7,5m ± 20%,; ● 
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wys. górnej krawędzi elew.front.- 
przedł. krawędzi elewacji bud. nr 4 

● geometria dachu: dach płaski 

284. RAAI.EM.7331-121/09/1177/3    
2010.11.29                                                                                                                                                 

 

budowa wiaty do składowania 
materiałów budowlanych 

Firma Handlowa Eko-Therm 
Joanna Orlecka, 

Gdynia  

KM 6 dz.263/3, 
302/3 

ul. Handlowa 3A 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zabudowy budynku przy ul. 

Handlowej 17, jak na zał.graf.● 
wskaźnik p.z. 150m2● szer. elew. front. 
10,0m ± 20%,; ● wys. górnej krawędzi 
elew.front.- ok. 6,0m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

285. RAAI.EM.7331-122/09/1177/3A    
2010.11.29                                                                                                                                                 
 

budowa wiaty do składowania 
materiałów budowlanych 

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Tomasz Grudziński, Gdynia  

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

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 
linii zabudowy budynku przy ul. 
Handlowej 17, jak na zał.graf.● 
wskaźnik p.z. 150m2● szer. elew. front. 
10,0m ± 20%,; ● wys. górnej krawędzi 
elew.front.- ok. 6,0m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

286. RAAI.DW.7331-107/10/19/39 
2010.11.29                                                                                                                                                 

Przebudowa i zmiana sposbu 
uzytkowania bud. wielorodz. na 
funkcję usułgowo-mieszkalną 
(piwnica-gastronomia,parter,I-
IV piętro – biura,poddasze –
mieszkania) oraz od str. 
podwórza przebudowa kl.schod. 
i dobudowa windy (ok.6m2) i 

zm. formy cz. dachu na płaski 

Osoba fizyczna 
 

KM 55 dz. 67  
ul.Abrahama 39 

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

  

287. RAAI.DW.7331-108/10/19/39 
2010.11.29                                                                                                            

Przebudowa i zmiana sposbu 
uzytkowania bud. wielorodz. na 
funkcję usułgowo-mieszkalną 
(piwnica-gastronomia,parter,I-
IV piętro – biura,poddasze –
mieszkania) oraz od str. 

podwórza przebudowa kl.schod. 
i dobudowa windy (ok.6m2) i 
zm. formy cz. dachu na płaski 

Osoba fizyczna 
 

KM 55 dz. 67  
ul.Abrahama 39 

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

  

288. RAAI.DW.7331-217/09/43/37 

2010.11.29                                                                                                                                                 

rozbiórka pomieszczeń 
gospodarczych i budowa 3 
garaży 

Osoba fizyczna 

 

KM 542 dz. 134  

ul. Wolności 37 

● linia zabudowy –  obow.10,0 m od gr. 

dz. z dz.  nr 123 KM 52; usyt. tylnej 
ściany garaży w odl. mniejszej niż 6.0m 
od kraw. ul. Tatrzańskiej wymaga 
uzyskania zgody zarządcy drogi ● 

wskaźnik p.z. do 36%● szer. elew. 
front. 9,0m ± 20%,; ● wys. górnej 
krawędzi elew.front.- do 3.0 m 
● geometria dachu: dach płaski 
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289. RAAII.GZ.7331-287/10/84/2 
2010.11.29                                                                                                                                                 

Nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego  -podniesienie 

ścian czwartej kondygnacji w 
celu uzyskania kondygnacji 
mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 60   dz.nr 
1524/339 

ul.Moniuszki 2 

● linia zabudowy – bez zmian● 
wskaźnik p.z. –bez zmian ● szer. elew. 

front.- bez zmian ● wys. górnej 
krawędzi elew. front.- przedł. wys. 
elew.frontowej bud.przy ul. Moniuszki 
10, tj. do 12,0m, (do 40,50mnpm),  ● 

geometria dachu: płaski 

  

290. RAA I.OS.7331-233/10/570/37   
2010.11.30                                                                                                          

Zmiana sposobu użytkowania 
lokalu użytkowego nr 8 na 
mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 25 dz. 605/74 
ul.Ramułta 37 

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

  

291. RAAII.MP.7331-236/10/945/11    
2010.11.30 

Rozbiórka  części istn. garażu i 
rozbudowa od str. wjazdu 
parterowego garażu dostępnego 
z poziomu terenu 

Osoba fizyczna 
 

KM 74 dz. 97/42 
ul.Armatorów 11 

● linia zabudowy –  nieprzekr. wg zał. 
graf. ● wskaźnik p.z. do 21%● szer. 
elew. front. 14,0m ± 20%,; ● wys. 
górnej krawędzi elew.front.- do 3.0 m 
● geometria dachu: dach płaski (max 
120) 

  

292. RAAII.WGN.7331-245/09/899/29    
2010.11.30 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
o 1 kondygnację z dachem 
stromym 

Osoba fizyczna 
 

KM 79 
 dz. 283/45 
ul. Łowicka 29 

● linia zabudowy – bez zmian  
 ● wskaźnik p.z. –bez zmian ● szer. 
elew. front. istniejąca – bez zmian ,wys. 
elew. front. max. 9m 

● geometria dachu: dach stromy; kąt 
nachylenia 45° z dop. lukarn, 

  

 
miesiąc: grudzień 2010 

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 

293. RAA I.OS. 7331-135/10/600/149 
2010.12.01                                                                                                                                                                                                    
 

rozbiórka istniejących garaży 
oraz budowa budynku 
jednorodzinnego wraz  
infrastrukturą  techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 18 
Dz. 2449/223 
Dla infr. 
2196/221; 
2451/223; 2190/52   
Ul. Chylońskiej 149 

● linia zabudowy –nie ustala się, 
wyznacza się oś kompozycyjną - jak na 
zał. graf. .●wskaźnik p.z. – max 25%.; 
● szer. elew. front.- 12,5,0 m ± 20%,.● 
wys. górnej krawędzi elew. - ok. 8,5m 
m ● geometria dachu: dach płaski 

  

294. RAAI.KR.7331- 230/10/504/2  

2010.12.03                                                                                                                                                                                                    

bezdotykowa  myjni samoch. 

wraz ze stanow. odkurzaczy na 
działkach , z infrastrukturą 
techniczną, miejsc postojowymi   

Paweł Balewicz, MOTO 

CENTER 
Pełnomocnik 
Grzegorz Stempski 

KM 29 

dz. 181/38,179/37 , 
99/39  i 145/42 
dla infrastr. 
dz. 102/37, 101/38,  

97/40, 95/42  
ul.Hutnicza 2   

● linia zabudowy – min 14 m od kraw. 

jezd  ul. Kwiatkowskiego, min 8 m od 
od kraw. jezd ul. Hutniczej ● wskaźnik 
p.z. – max 30%.; ● szer. elew. front.- od 
str.dz. 145/42  34,0 m ± 20%,.● wys. 

górnej krawędzi elew. - max. 4,5 m ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

295. RAAI.KS.7331-268/09/1092/dz.1033 

2010.12.06                                                                                                                                                                        

rozbudowa zespołu garaży o 6 

boksów garażowych, 

Osoba fizyczna 

 

KM 15 o.Pogórze 

dz. 1032, 1033, 

● linia zabudowy – obow, wg zał.graf. 

●wskaźnik p.z. – max 27%.; ● szer. 
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(dobudowa do istn. zespołu 
garaż.) wraz z infrastrukturą 
techn.,  

1035, 1036 
ul.Kwiatkowskiego 

elew. front.- ok.18m,.● wys. górnej 
krawędzi elew. – ok. 3,2m ● geometria 

dachu: dach płaski 

296. RAAI.KR.7331-205/10/504/3 
2010.12.06                                                                                      

Nadbudowa trzykondygn. 
środkowego skrzydła budynku 

biurowo-produk.-magazyn.  o 2 
kondygnacje  o funkcji 
biurowej;  wysokość budynku 
po nadbudowie – ok. 17 m. 

RADMOR S.A., Gdynia  KM 28,29 
dz. 452/5 i 244/1 

183/37 i 46/40 
ul.Hutnicza 3 

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

na charakter zamierzenia 

  

297. RAAI.MZ.7331-161/10/504/20B  
2010.12.06                                                                                                                              

stacja transformatorowa 

 
„ROLLMEX” sp. z o.o., 
Gdynia 

KM 17            
dz. 528 
ul. Hutniczej 20B 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia, linia 
zabudowy –4,0m od płd.-zach. granicy 
działki – patrz zał. graf 

  

298. RAAII.GZ.7331-214/10/83/21 
2010.12.06                                                                            

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami 

oraz infrastrukturą techniczną             
 

Osoba fizyczna 
 

KM 60  
dz. 1201/355 i 

1200/355 
ul. Norwida 21 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 
krawędzi jezdni ul. Norwida●wskaźnik 

p.z. – max 34%.; ● szer. elew. front.- 
14,0 m ± 20%,.● wys. górnej krawędzi 
elew. – przedł. górnej kraw.elewacji 
front. budynków  przy ul. Norwida 3-7, 

15, do 9,5m ( do 49,0m npm),  ● 
geometria dachu: dach płaski 

  

299. RAA II. ES-7331-284/10/312/8 
2010.12.06                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 
części garażu na magazyn 

elektronarzędzi 

Osoba fizyczna 
 

KM 62 
dz. 39/12   

ul.Redłowska 8 

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

na charakter zamierzenia 

  

300. RAAII.KR.7331-292/10/1113/8                                                
2010.12.06 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny, o wysokości I 

kondygnacja + poddasze 
użytkowe, z dachem stromym 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI  
dz. 431/7 

ul. Gierdziejews-
kiego 8 

● linia zabudowy – obow.6,0m od linii 
rozgran. ulicy Gierdziejewskiego 

●wskaźnik p.z. do  24%; ● szer. elew. 
front. 11 m ± 20%, ● wys. górnej kraw. 
elew. do okapu - max  4,5 m do okapu 
dachu ● geometria dachu: dach stromy, 

wielospadowy ; kąt nachylenia 40°-45°, 

  

301. RAA II.ES.7331-294/10/310/24 
2010.12.06 

rozbiórka garażu i rozbudowa   
o 2 kondygnacje i garaż 
podziemny budynku jednorodz.  

                             
 

Osoba fizyczna 
 

KM 61 
dz. 132 
ul.Senatorska 24 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn.  
linii zabudowy,●  wskaźnik p.z. do  
28%; ● szer. elew. front. 16,0 m ± 20%, 

● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu  - 
około 7,40m w naw. do wys.istn. 
budynku● geometria dachu: dach płaski 

  

302. RAAI.EM.7331-255/09/785/dz.417/342 
2010.12.08 
 

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej (4 
segmenty) wraz z infrastrukturą 
techniczną 

DULLEK, Biuro Inżynierskie 
Sp. z o.o., Gdynia  

KM 125  dz. 
417/342, 
dla infr. dz. 
419/315, 416/335, 

279/99 
ul. Aragońska 

● linia zabudowy – z zachow. od str. 
pasa drog. ul. Aragońskiej, w obrębie 
prostego odc. gr. dz., od punktu I do 
punktu II (znajd. się w odl.ok. 23 m od 

płn.-wsch. gr. dz. tj. od linii rozgran. ul. 
Andaluzyjskiej) obow. linii zabud.  w 
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odl.6 m od półn.–zach. gr. dz, natomiast 
w obręb. łukowatego odc. gr.dz. 

dopuszcza się styczność w 1pkt (pkt-y 
III, IV itd.) linii planow. zabud. do 
obow. linii zabud. wyzn. jw., od str. 
pasa drog. ul. Andaluzyjskiej nieprzekr. 

linii zabud. w odl. 5 m od płn.-wsch. gr. 
dz. jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do  
25%; ● szer. elew. front. 7 m ± 20% dla 
1 segm., ● wys. górnej kraw. elew. do 
okapu ok. 6,5 m  ● geometria dachu: 
dach stromy, dwuspadowy, 
kalen.równoległa do frontu dz.; wys. 
kal. ok.11m, kąt nachyl. ok.35° 

303. RAAI.EM.7331-256/09/785/dz.330 
2010.12.08 

rozbiórka fundamentów i 
kondygnacji piwnic baraku 
mieszkalnego i budowa zespołu 
3-kondygnacyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej (4 
segmenty) wraz z infrastrukturą 
techniczną 

DULLEK, Biuro Inżynierskie 
Sp. z o.o., Gdynia  

KM 125  dz.nr 330, 
331, 332, 333, 
418/315, dla 
infrastr. 

dz. 419/315 i 
416/335 
ul. Aragońska 24, 
26, 28, 30 

● linia zabudowy – obow.- 6 m od płd.-
wsch. gr.dz. (od pasa drog. ul. 
Aragońskiej), jak na zał.graf.● 
wskaźnik p.z. do  25%; ● szer. elew. 

front. 7 m ± 20% dla 1 segm., ● wys. 
górnej kraw. elew. do okapu ok. 6,5 m  
● geometria dachu: dach stromy, 
dwuspadowy, kalenica równoległa do 

frontu dz.; wys. kalenicy ok.11m, kąt 
nachyl. ok.35° 

  

304. RAA I.ES.7331-36/09/500/35 
2010.12.13                                                                                                                                                                                                   

nadbudowę o jedną kondygnację 
- poddasze użytkowe-budynku 
jednorodzinnego 

 KM 6 o.Pogórze  
dz. 251/2 
ul.Złota 35 

● linia zabudowy – obow.- jak na 
zał.graf.● wskaźnik p.z. istn. ● szer. 
elew. front. –istn.., ● wys. górnej 
krawędzi elew. do kalenicy  do 9,0 m  ● 
geometria dachu: dach stromy, 

dwuspadowy, kalenica prostopadła  do 
frontu dz.; kąt nachyl. 45° 

  

305. RAAI.MZ.7331-46/10/295/15  
2010.12.13 

zmiana sposobu użytk. 
pomieszczeń mag.-biur. na 

potrzeby biurowe oraz nauki i 
szkolnictwa wyższego budynku 
mag.-biur. wraz z rozbudową 
wejścia głównego (od str. ściany 

szczytowej) i przyłączami 
infrastr. techn.         

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia SA, Gdynia 

 
 

KM 120  
dz. 22/1, 17/1, 20/1, 

21/1 
ul. Polska 15 

● linia zabudowy –obowiązująca, istn., 
wg zał. graf. ;  

● wskaźnik p.z. do  54%; 

● szer. elew. front.- 147,0m ± 20%.● 

wys. górnej krawędzi elew. istniejąca 

(ok. 25,5m), 
● geometria dachu: płaski  

  

306. RAAII.AK.7331-183/10/384/6 

2010.12.14                                                                       
 

Zmiana sposobu użytk.części 

lokalu mieszkalnego nr 24 w 
budynku wielorodz. na biuro  

Mar-Glaz Marek Rejmak   KM31 o.WK dz. 

251/5 
ul.Miłkowa 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter zamierzenia 

  

307. RAAII.MP.7331-203/10/874/61a 
2010.12.14                                                                       
 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa 2 kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 80 
 dz. 446/155 
ul. Architektów 

● linia zabudowy – obow ok. 9,0m od 
gr. dz. nr 448/155 z możliwością cofn. 
bryły budynku na odl. max. 6,0m na 
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jednorodzinnego ( parter i 
poddasze użytkowe) z garażem 

oraz z niezbędną infrastrukturą. 

61A szer.elew.front.do 25%;.- jak na 
zał.graf.● wskaźnik p.z. istn. ● szer. 

elew. front. –11,0 m ± 20% ● wys. 
górnej krawędzi elew. do nasady dachu 
ok.4,0m, kalenicy  ok.8,5 m  ● geom. 
dachu: dach stromy, dwusp., kalenica 

równol.  do fr. dz.; kąt nachyl. ok.35° 

308. RAAII.KR.7331- 257/10/1058/4                                                           
2010.12.14                                                                       

nadbudowa budynku 
mieszkalnego o poddasze 
użytkowe, nadbudowa budynku 
garażowego  o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

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

● linia zabudowy – obow.3.5 m od gr. 
dz. z ul. Prostokatną● wskaźnik p.z. –
bez zmian● szer. elew. front. 42 m –bez 
zmian ● wys. górnej krawędzi elew. do 
okapu -do 7,5m● geometria dachu: dach 
stromy, kalenica równoległa do frontu 
dz.; kąt nachyl. ok.30° 

  

309. RAAII.KB.7331-
139/10/1156/12010.12.15                                                                       

Nadbudowa garażu w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym o 
część mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 o.Kolonia  
dz.101/71 
ul.Migdałowa 1 

● linia zabudowy – obow.- jak na 
zał.graf.● wskaźnik p.z. istn. ● szer. 
elew. front. –istn.., ● wys. górnej 

krawędzi elew. dookapu –przedł. istn. 
okapu bud. ok. 5,4 m  ● geometria 
dachu: dach stromy, dwuspadowy, 
kalenica równoległa  do frontu 

dz.;wys.klaen. ok.7,7m, kąt nachyl. 25° 

  

310. RAAII.WGN.7331-255/10/1138/51                                                                           
2010.12.15                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej    

Osoba fizyczna 
 

KM 11o.Kolonia  
dz. 111/57 
ul. Owocowa 51 

● linia zabudowy – obow., przedł. linii 
zab. bud. przy ul. Owocowej 49 tj. w 
odl.ok. 8,5m od gr. z dz. drog. - jak na 

zał.graf.; w celu dostos. projekt. segm. 
do formy architekt.j całego budynku 
szereg.39-49 należy usyt. garaż 
podziem., wykusz na 2 kond.oraz 
podcień na parterze w istni. liniach 
powyższych elem. bud. przy ul. 
Owocowej 49;● wsk. p.z. do  26%; ● 
szer. elew. front.8,5 m ± 20% dla 1 

segmentu; ● wys. górnej kraw.elew. do 
gzymsu, attyki –przedł. kraw. elew. 
bud. nr 49● geometria dachu: dach 
stromy w nawiązaniu do bud. nr 49; kąt 
nachyl.ok. 35°, wys. kal. ok 12,0m;kier. 
gł. kalenicy : równoległy do fr. dz. 

  

311. RAAII.WGN.7331-87/10/821/38   

2010.12.16                                                         

rozbudowa, nadbudowa i 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku na funkcję usługową 
(biura)   
                                      

Osoba fizyczna 

 

KM 81 dz.407/72 

ul.Przebendowskich 
38 

● linia zabudowy – obow. istn.jak na 

zał.graf dopuszcza się cofn.w stosunku 
do linii zab.wyzn.przez istn. bud. nr 38 
od str. ul. Olchowej.;● wskaźnik p.z. do  
39%; ● szer. elew. front. od ul.Przeben-

dowskich bez zmian, od str. ul. 
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Olchowej 16m ±20%;   ● wys. górnej 
krawędzi elew. do gzymsu, attyki – 

przedł. wys. bud. przy ul. Przeben-
dowskich 40; dop. się w części nar. bud. 
zastos. akcentów arch. .w postaci 
część.obniżeń lub podwyż. elew. o ok. 

0,5m ● geometria dachu: dach płaski 

312. RAAII.MP.7331-295/10/969/dz.93 
2010.12.16                                                                                                                                              

przebudowa sięgacza ul. 
Makuszyńskiego wraz z 
przebudową infrastruktury oraz 
rozbudowa kanalizacji 
deszczowej 

Gmina Miasta Gdyni KM 9 o.WK  
dz.93, KM 10 WK 
części działek nr 
200/2 i 116/2 ul. 
Makuszyńskiego 

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

  

313. RAAII.GZ.7331-266/10/1049/  15 
2010.12.20                                                                       
 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną              

Osoba fizyczna 
 

KM  20  WI 
dz.532/4  
dla infr.dz. 532/3 i 
543/4 
ul. Marsa 15 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
istn. zabud. przy ul. Marsa - jak na zał. 
graf.;;● wskaźnik p.z. do  24%; ● szer. 
elew. front. 10,5,0 m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi elew. do gzymsu,attyki 

– przedł. górnej kraw. elew.front.bud. 
przy ul. Marsa 19 do 4,50m ● geometria 
dachu w naw. do geom. dachu bud. przy 
ul. Marsa 19: dach stromy dwuspadowy 

,  kąt nachyl. ok.30°,;kier. gł. kalenicy: 
równoległy. do frontu dz 

  

314. RAAII.GZ.7331-298/10/1113/4 
2010.12.20                                                               

 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną              

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI   
dz. 433/7 

ul.Gierdziejewskie-
go 4 

● linia zabudowy – obow., ok.6,0m od 
gr. dz. ,jak na zał. graf.;;● wskaźnik p.z. 

do  25%; ● szer. elew. front.11,0 m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi elew. do 
gzymsu, attyki – przedł. górnej kraw. 
elew.front.bud. przy ul. Gierdzie-
jewskiego 2, tj.  do 4,5m,● geometria 
dachu: dach stromy dwuspadowy lub 
wielosp. ; kąt nachyl. ok.45°,;kier. gł. 
kalenicy: prostop. do frontu dz 

  

315. RAAI.MP.7331-219/10/751/257C 
2010.12.20                                                                       
 

nadbudowa budynku handlowo-
usługowego o poddasze 
użytkowe z przeznaczeniem na 

studio wizażu i stylizacji wraz 
ze schodami zewnętrznymi, 
ażurowymi; 

 KM 33  
dz.510/381 KM 33 
ul. Płk. Dąbka 257C  

● linia zabudowy – obow., jak na zał. 
graf.● wskaźnik p.z. istn.● szer. elew. 
front.-istn ● wys. górnej kraw. elew. do 

gzymsu, attyki – do 4,50m, do kraw. 
okapu,● geometria dachu: stromy 
dwuspad.; kąt nachyl. 30°; wys. do kal.  
do 8,0m;kier. gł. kalenicy: równol. do 

frontu dz 

  

316. RAAII.ASS.7331-225/10/841/31B      
2010.12.20                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego,  3 kondygn. 
(przyziemie+2 kond. mieszk.), 
dobudowanego do budynku na 

Osoba fizyczna 
 

KM 75  dz. 598/91 
ul.Limbowa 31B    

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 
zab. bud. na działce nr 599/91,  jak na 
zał.graf.;● wskaźnik p.z. do  38%; ● 
szer. elew. front. do 10m ● wys. górnej 
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dz.599/91, z 2 stanowiskowym 
.garażem w przyziemiu wraz z 

infrastrukturą  

krawędzi elew. do gzymsu, attyki – ok. 
9,0m , jak budynku sąsiedniego ● 

geometria dachu: dach płaski 

317. RAAI.MZ.7331/150/10/504/39 
2010.12.21                                                                       

zmiana sposobu użytk.wiaty 
magaz. oraz części obiektów i 

placów skład. punktu skupu 
złomu – na stację demontażu 
pojazdów wraz z infrastr.tow.             

Skup Metali Nieżelaznych Jan 
Miotke, Gdynia 

KM 7 części dz. 
252/7 oraz dz. nr 

253/7  
ul. Hutnicza 39 

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

na charakter zamierzenia 

  

318. RAAII.WGN.7331-321/10/824/12 

2010.12.21                                                           

dobudowa tarasu do budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 
będącego w trakcie realizacji 

Osoba fizyczna 

 

KM 81 dz. 1049 

ul.Miodowa 12 

● linia zabudowy – bez zmian.;● 

wskaźnik p.z. do  27%; ● szer. elew. 
front. bez zmian ● wys. górnej kraw. 
elew. do gzymsu, attyki –bez zmian● 
geometria dachu: bez zmian 

  

319. RAA II.ES.7331-176/10/1015/25B 
2010.12.22                                                                       

budynek jednorodzinny w 
zabudowie bliźniaczej 

JPP-Architekci Paweł 
Świątkiewcz, Gdynia  

KM 70 dz.640/35 
dla infr.dz. 523/  
ul. Szarych 

Szeregów 25B 35  

● linia zabudowy – obow., 5,0m od gr. 
dz. jako przedł. linii zab.dz.bliźniaczej-
(Szarych Szeregów 25A), ● wskaźnik 

p.z. do  23%; ● szer. elew. front.7,0 m ± 
20%; ● wys. górnej kraw. elew. do 
gzymsu, attyki – do rzędnej 74,94mnp., 
jak w bud. bliźn. na dz. przy ul. Szarych 

Szeregów 25A ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

320. RAA II.ES.7331-313/10/1011/25 
2010.12.27                                                                       

Zmiana sposobu użytkowania 
przyziemia budynku 

mieszkalno-usługowego na 
przychodnię weterynaryjną 

Osoba fizyczna 
 

KM 70 dz.215/18 
ul. Korczaka 25   

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

na charakter zamierzenia 

  

321. RAAI.DW.7331-246/10/50/9 

2010.12.28                                                                     

budowa samoobsługowej myjni 

samochodowej wraz z 
parkingiem i towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną 

PPHU Rotor A. Tuchołka, 

Gdynia  
 

KM  58 dz. 

1098/257  
ul. Witomińska 9 

● linia zabudowy – obow. ok. 25 m od 

gr. z dz. dr. nr 256 ●wskaźnik p.z. do  
30%; ● szer. elew. front.7,0 m ; ● wys. 
górnej krawędzi elew. do gzymsu, 
attyki – ok.4,5m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

322. RAAII.GZ.7331-312/10/1046/5 
2010.12.28                                                                     

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w kierunku zachodnim  - 

zabudowa tarasu oraz zabudowa 
balkonu, 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI dz.217 
ul. Hery 5 

● linia zabudowy – obow., istn. od gr. 
lasu – zgodnie z war. techn. jakim 
powinny odpowiadać bud. i ich usyt. – 

min. 12,0m, ●  wskaźnik p.z. do  28%; 
● szer. elew. front. –bez zm; ● wys. 
górnej krawędzi elew. do gzymsu, 
attyki – bez zm● geom. dachu: bez zm 

  

323. RAAII.AO./MP.7331-62/10/931/20 
2010.12.29 

nadbudowa i przebud. istn. bud. 
biurowo-handlowego oraz 
rozbiórka schodów zewn. i 

budowa nowych schodów 
zewn.(od frontu i od 

.„Silny&Salamon” Sp. z o.o., 
Gdynia 

KM 94  
dz. 431/2 i 411/2 
ul. Druskiennicka 

20   

● linia zabudowy –obow. bez zmian ● 
wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. elew. 
front.- bez zmian ● wys. górnej 

krawędzi elew. - ok.11,5m.;  ● 
geometria dachu: płaski 
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str.szczytowej bud.) 

324. RAAII.MP.7331-275/10/980/174 
2010.12.29 
 

budowa zbiornika 
magazynowego,  silosu  o wys 
12,0m i średnicy 2,60m na 
dachu budynku produkcyjnego 

chemii budowlanej; 

Saint Gobain Construction 
Products Polska sp. z o.o. – 
Weber, Zakład Produkcyjny 
w Gdyni 

KM 3 
o.Chwaszczyno 
dz.158/25, 158/27 
ul. Chwaszczyńska 

174 i 174A 

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

  

325. RAAII.GZ.7331-288/10/1094/9 
2010.12.29 
 

nadbudowa dwóch segmentów 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI dz.462/2 
ul. Okrężnej a 

 ● linia zabudowy –obow. bez zmian ● 
wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. elew. 
front.- bez zmian ● wys. górnej 

krawędzi elew. – bez zmian.;  ● dach 
stromy dwuspadowy; kąt nachylenia  
połaci 45°, kierunek głównej kalenicy: 
równoległy do frontu działki 

  

 
 


