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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 2006 
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-I-5739/7331/236/05/534/1/LK 
2006.01.02 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego (parter, piętro i poddasze 
mieszk.) z garażem w kondyg-
nacji piwnic i infrastrukturą 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ZAGÓRZE 
Gdynia,  

KM 20, dz.311/29 
ul. Chełmińska 1 
oraz 205/32; 227/30 
307/29; 308/29; 
342/35; 344/35; 
357/10; 738/35  
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. front.  
10 m (od ul. Kartuskiej), 12m (od ul. 
Chełmińskiej) ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 
ok.35º, wys. gł. kalenicy ok. 11,5m; 

  

2 RAA-I-7746/7331/274/05/13/dz.76/2-
kiosk/MZ 
2006.01.02 

budowa kiosku z prasą Osoba fizyczna 
 

KM 112, dz.76/2 
ul. J.Wiśniewskiego 

● linia zabudowy 5m od zewn. krawę-
dzi jezdni, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. 
- nie określa się; ● szer. el. front. ok.4m 
● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

3 RAA-I-7833/7331/278/05/17/51/AM 
2006.01.02 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
użytkowego na gastronomiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.959/80 
ul. Władysława IV 
51 

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

  

4 RAA-I-8257/7331/293/05/104/1/AM 
2006.01.02 

rozbudowa i przebudowa Mors-
kiego Instytutu Rybackiego: ro-
zbiórka podjazdu i galerii zewn., 
rozbudowa i przebudowa holu 
wejściowego, budowa nowych 
dojazdów i miejsc postojowych  

Morski Instytut Rybacki 
Gdynia,  

ul. Kołłątaja 1   KM 
51,52,53; dz.201/57 
399/46; 401/66; 
419/348; 746/2; 
749/348; 751/348; 
764/348; 765/348  

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

  

5 RAA-I-
9531/7331/325/05/502/dz.79/34/EM 
2006.01.02 

budowa kontenerowej stacji tan-
kowania gazem LPG; zbiornik 
10000l, dystrybutor, kontener 
biurowo-socjalny i przyłącza 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 99, dz.79/34; 
35; ul. Pucka 

● linia zabudowy 20m od płd-zach gra-
nicy dz.; ● pozostałe parametry zawarte 
w ustawie pominięto - nie mają zastoso-
wania z uwagi na charakter inwestycji  

  

6 RAA-I-11673/7331/397/05/504/20a/ASS 
2006.01.02 

budowa: obiektu usługowo-biu-
rowego 3-kondygnacyjnego, hali 
magazynowo-warsztatowej wys. 
2 kondygnacji z infrastrukturą  

Elfeko Inwestycje Sp. z o.o. 
Rumia,  

KM 17, dz.527 
ul. Hutnicza 201 

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni ul. Hutniczej, wg zał. graf; ● wskaź-
nik p.z.- nie ustala się; ● szer. elewacji 
front. ok. 25m; ● wys. górnej krawędzi 
max. 12m (bud. biurowy); ok.6m (hala);  
● geometria dachu: dachy płaskie; 
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7 RAA-II-7687/7331/470/04/893/33/GL 
2006.01.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojące-
go z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.103   ul. 
Małopolska 33 oraz  
dz.82  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,26;  
● szer. elewacji front. 11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia 45º,wys.gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok. 8m; 

  

8 RAA-II-
10020/7331/456/05/694/115A/dz.90/3/GZ 
2006.01.02 

budowa budynku mieszk.-usłu-
gowego (funkcja uzupełniająca 
mieszkalną ) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI, dz.90/3; 
ul. Wiczlińska 
115A oraz 90/1 (pas 
drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,13; ● szer. elew. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok. 9m; 

  

9 RAA-II-
10217/7331/478/05/694/115A/dz.90/4/GZ 
2006.01.02 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (funkcja 
uzupełniająca mieszkalną) 

Osoba fizyczna 
 

KM 24, dz.90/4 
ul.Wiczlińska 115A 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,13; ● szer. elew. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
oraz ● geometria dachu – w nawiązaniu 
do części. istniejącej; 

  

10 RAA-II-10787/7331/498/05/244/6/GZ 
2006.01.02 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe budy-
nku mieszkalnego jednorodzin-
nego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.759/249 
ul. Promienna 6 
oraz 614/250 (pas 
drogowy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Promiennej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.. 0,22; ● szer.el. front. nie okre-
śla się; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; 
● geometria dachu: wielospadowy, na-
chylenie 35º, wys. gł. kalenicy ok.8m; 

  

11 RAA-II-11195/7331/514/05/872/280/AS 
2006.01.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK, dz.76; 
101/25; ul. Wzgórze 
Bernadowo 280 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z..0,26; 
● szer. elew. front. ok.9m; ● wys. gór-
nej krawędzi jak zabudowa sąsiednia;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.10m; 

  

12 RAA-II-11207/7331/516/05/897/5A/MP 
2006.01.02 

budowa muru oporowego  Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.399/45; 
ul. Wielkopolska 98 
538/45,ul.Płocka5A 

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

  

13 RAA-II-
11509/7331/525/05/694/dz.542/12/RS 
2006.01.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
użytkowym poddaszem wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK, 
dz.542/12; 54/7 
ul. Wiczlińska 25a 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. max.0,29;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do ulicy) do 9m; 

  

14 RAA-II-11621/7331/537/05/953/6/GL 
2006.01.02 

zm. spos. użytk. lok. biurowego 
w bud. mieszk. wielorodzinnym 
z usługami na gab. weterynarii 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.535/3; 537/3 
ul. Rdeastowa 6 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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15 RAA-II-12018/7331/543/05/1006/71/KR 
2006.01.02 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszkalnego  jednorodzin-
nego (samodzielny lokal miesz-
kalny); podział działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.330/21 
ul. Powstania Wiel-
kopolskiego 71 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-
ni ul. Powstania Wielkopolskiego;  
● wskaźnik p.z. ok.0,24;  
● szer. elewacji front. 13m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi max.7m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

16 RAA-II- 
13359/7331/600/05/304/33-35/GZ 
2006.01.02 

zm. sposobu użytkowania części 
strychu w bud. mieszk. wieloro-
dzinnym na pom. mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.387/129 
ul. Gen. Hallera  
33-35 

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

  

17 RAA-I-
11511/7331/393/05/708/dz.413/MZ 
2006.01.03 

budowa budynku wielorodzinne-
go mieszkalno-usługowego z ga-
rażem podziemnym i infrastruk-
turą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.413; 
185/1; 403; ul. 
Benisławskiego 

● linia zabudowy 8m od płn-zach. gra-
nicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,50;  
● szer. elewacji front. ok.45m;  
● wys. górnej krawędzi ok.16m (5 kon-
dygnacji); ● geometria dachu: płaski; 

  

18 RAA-II-11672/7331/540/05/694/45A/MP 
2006.01.04 

zm. sposobu użytk. cz. mieszka-
lnej budynku mieszkalno-usłu-
gowego na fitness-siłownię 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.49/3 
ul. Wiczlińska 45A 

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

  

19 RAA-II-10949/7331/505/05/873/26a/RS 
2006.01.09 

rozbiórka budynku istniejącego i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.440/188 
ul. Wrocławska 26a 
i dz.186 (pas drogo-
wy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 
9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
8,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

20 RAA-II-12010/7331/545/05/408/146B/GZ 
2006.01.09 

zabudowa części tarasu w budy-
nku mieszk. jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.456/2 
ul. Chwarznieńska 
146B 

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

  

21 RAA-II-12585/7331/577/05/902/7a/RS 
2006.01.09 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (zabudo-
wa tarasu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.544/25 
ul. Lipnowska 7a 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● geo-
metria dachu: dach płaski; ● wskaźnik 
p.z.; ● szer. elew. front.; i ● wys. górnej 
krawędzi - istniejące bez zmian 

  

22 RAA-I-730/7331/175/512/11/LK 
2006.01.10 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (pow. ro-
zbudowy ok.3 x 3,5m) 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.62 
ul. Dantyszka 11 

● linia zabudowy - nie ustala się; ● geo-
metria dachu: w nawiązaniu do istn. da-
chu wielospadowego; 
● wskaźnik p.z. ok.0,39;  
● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra-
wędzi - bez zmian 

  

23 RAA-I-6180/7331/218/05/286/1/JM 
2006.01.10 

przebudowa, nadbudowa (zwię-
kszenie wys. 4-ej kondygnacji) i 
rozbudowa budynku Morskiego 
Instytutu Rybackiego o rotundę 
oraz od str. płn. i płd.  

Morski Instytut Rybacki 
Gdynia,  

KM 136, dz.4/2; 
22/2; 
Al. Jana Pawła II 1 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,33.; ● szer. elew. front. 
ok. 110m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.19m (jak wys. bud. akwarium) 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

24 RAA-II-
11215/7331/637/04/1191/dz.576/2/MP 
2006.01.10 

budowa stacji tankowania gazu 
LPG: 2 zbiorniki 4850 l każdy 
(możliwość wym. butli), pom. 
socjalne wraz z infrastrukturą 

Zbigniew Osenkowski 
„HERULES GAS” Gdynia,  

KM 95, dz.576/2 
ul. Parkowa 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. max.0,22.; ● szer. elew. front. 
nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi 
do 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 
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25 RAA-I-
7941/7331/352/05/678/dz.685/121/LK 
2006.01.11 

budowa wielkopowierzchniowe-
go, wolnostojącego, trójstronne-
go urządzenia reklamowego o 
pow. planszy ok.45m²  

Gmina Gdynia,  KM 13, dz.685/121 
ul. Morska/ 
Południowa 

● linia zabudowy 25m od granicy dz. z 
pasem drogowym ul. Morskiej; 20m od 
ul. Południowej, wg zał. graf.; pozostałe 
parametry nie mają zastosowania 

  

26 RAA-II-
8619/7331/407/05/1084/dz.87;88/MP 
2006.01.12 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i in-
frastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz. 87; 88            ul. 
Pokrzywowa 22, 24 
oraz 79/18; 81; 89 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,21; ● szer. elew. front. do 
18m; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m;  
● geometria dachu: kąt nachylenia ok. 
40º, wys. gł. kalenicy (równoległa lub 
prostopadła do frontu dz.) ok.9,5m; 

  

27 RAA-I-9653/7331/329/05/129/34/AM 
2006.01.16 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego 3-kondygnacyjnego 
(IV kondygnacja niepełna z tara-
sami jako 2-gi poziom), garaż w 
podpiwniczeniu i infrastruktura  

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.170 
ul. Szczecińska 34 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.;● wskaźnik p.z. 0,30; 
 ● szer. elew. front. ok.15m; ● wys. gó-
rnej krawędzi ok.12m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

28 RAA-II-3786/7331/180/05/879/30/KL 
2006.01.16 

częściowa lub całkowita rozbió-
rka istn. zabudowy i budowa bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
wraz z przyłączami  

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.79 
ul. Góralska 30 
dz.300/81  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.;● wskaźnik p.z. do 0,20 
● szer. elew. front. do 10,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi 5,56 lub 7,06m 
(zależnie od lokalizacji budynku wzglę-
dem linii energetycznej); ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

29 RAA-II-
10115/7331/469/05/980/d.135/11/KL 
2006.01.16 

budowa obiektu usługowego: 
warsztat samochodowy,zaplecze 
biurowe, socjalne i magazynowe 
z infrastrukturą techniczną 

„LARGO” Sp. z o.o., Gdynia 
 

KM 24, 30 WK 
dz. 34/11; 37/6; 
134/11; 135/11; 
139/11; 140/11 - ul. 
Chwaszczyńska  
oraz (infrastruktura) 
90/14;  92/13 94/12; 
106/27; 142/13   

● linia zabudowy 20m od krawędzi jez-
dni łącznicy Obwodowej Trójmiasta,  
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,35; 
● szer. elew. front. ok.21m ± 20%;  
● wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

30 RAA-I-
11402/7331/396/05/290/dz.16/1/HNB 
2006.01.17 

nadbudowa o 1 kondygnację bu-
dynku biurowego na Nabrzeżu 
Węgierskim w Porcie Gdynia 

EURO-CYNK GDYNIA  
Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 115, dz.16/1 
ul. Czechosłowacka 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.nie analizowano (bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi nie ok-
reśla się; ● geometria dachu: płaski; 

  

31 RAA-II-12257/7331/569/05/871/78a/RS 
2006.01.17 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego do wys. 
istn. budynku sąsiedniego 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.480/251 
ul. Inżynierska 78a 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. – bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok. 9m; ● geometria 
dachu: kąt nachylenia ok. 15º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do ulicy) ok.11m; 

  

32 RAA-I-15087/7331/588/04/751/21/MZ 
2006.01.19 

rozbudowa kompleksu usług 
motoryzacyjnych (4-5 stanowisk 
- mechanika i elektryka sam.) z 
przyłączami infrastruktury 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „Auto-Master”: 
Wojciech Raszke 
Gdynia,  

KM 105, dz.84/2; 
85/2; 146/114; 
257/114 
ul. Unruga 21 

● linia zabudowy do zachowania, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,60;  
● szer. elew. front. ok.15 m; 
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: dach płaski; 
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33 RAA-I-4543/7331/164/05/167/15/TS 
2006.01.19 

nadbudowa o jedną kondygnację 
części budynku garażu z przez-
naczeniem na pomieszczenie  
gospodarcze i taras 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.251 
ul. Kołobrzeska 15 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z; 
● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej 
krawędzi - nie analizowano (bez zmian) 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

34 RAA-I-6945/7331/ 
243/05 /291/Nab.Indyjskie/HNB 
2006.01.19 

budowa stanowiska głebokowo-
dnego dla masowców przy Nab. 
Indyjskim: przebudowa cz. lądo-
wej na odc. ok.315m, rozbiórka 
magazynu”P”, budowa nowego, 
przebudowa układu kolejowo-
drogowego 

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 112, dz.11/2; 13/2 
17/2; 18/2; 20/2; 28/2;  
KM114, dz.2/1; 9/1;  
11/1;  28/1; 5/1; 26/1; 
27/1; 35/1; 36/1 
KM 116, dz.3/1; 7/1 
9/1; 10/1; 13/1; 14/1 
KM 117, dz.4/2;6/2 
13/2; 15/2; 28/2 
Nabrzeże Indyjskie 

nie analizowano funkcji i cech 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
(art.61 ust.3 ustawy) 

  

35 RAA-I-499/7331/176/05/504/12/MZ 
2006.01.19 

zm. sposobu użytkowania i nad-
budowa hali magazynowej na 
zakład katalitycznego przerobu 
odpadów tworzyw sztucznych 

„Euro Recycling Enterprise” 
Sp. z o.o.  
Gdynia,  

KM 23, dz.152/10; 
236/11; 239/11; 
241/12; 243/13 
ul. Hutnicza 12 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. el. front. - bez zmian; ● wys. gó-
rnej krawędzi ok.7m; ● geometria  da-
chu: płaski 
● tryb ustawy Prawo ochrony środowis-
ka: warunki w uzgodnieniu z organami 
ochrony środowiska 

  

36 RAA-I-
7733/7331/272/05/289/dz.4/1;29/1/EM 
2006.01.19 

przebudowa II-ej strefy Nabrze-
ża Rumuńskiego: ul. Rumuńska,  
placów składowych, torów kole-
jowych, sieci wod-kan, kablowe, 
oświetlenia,  

Zarząd Morskiego  
Portu Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 114, dz.29/1 
KM 115, dz.4/1 
ul. Rumuńska 

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

  

37 RAA-II-12199/7331/552/05/694/76/KR 
2006.01.19 

budowa 2 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych wolnostojących, 
basenu i kortu tenisowego; roz-
biórka istn. budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.394/17 
ul. Wiczlińska 76 

● linia zabudowy 6m od granicy dz.; 
30 m od granicy TPK, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,14; ● szer. el. front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
max.7,5m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 30° lub ok. 45° 

  

38 RAA-I-2875/7331/115/05/504/28/MZ 
2006.01.20 

budowa budynku magazynow0-
handlowgo (pow. sprzedaży ok. 
30m2) z częścią socjalno-biuro-
wą (sprzedaż części samochodo-
wych) z przyłączami  

P.H.U.”Auto-Darex” 
Przedsiębiorstwo Prywatne 
Dariusz Szczepański 
Gdynia,  

KM 17, dz.613/1; 
653/1; 654/1; 655/1 
ul. Hutnicza 28 

● linia zabudowy 20m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. nie analizowano;● szer. elew. front. 
ok.20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

39 RAA-I-11808/7331/407/05/504/15B/HNB 
2006.01.23 

I etap: budowa hali magazyno-
wej dwunawowej (elementy me-
blowe) z częścią  biurowo-socja-
lną;   
II etap: budowa bud. biurowego   
- wraz z infrastrukturą techn. 

LOKUM  
Interes Budowlany 
Jerzy Reczek 
Gdynia,  

KM 23 
dz.509/55; 510/55 
ul. Hutnicza 15B 

● linia zabudowy 20m od linii rozgrani-
czających ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z.-nie ustala się (zab. prod.-
przem.) ● szer. elew. front. ok.42m (ha-
la); ok.25m (bud. biurowy); ● wys. gór-
nej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: 
dachy płaskie; 
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40 RAA-I-12470/7331/427/05/739/47/ASS 
2006.01.23 

budowa budynku mieszkalnego 
o wys. 2 kondygnacji (parter z 
poddaszem) z przyłączami; roz-
biórka bud. gospodarczych; po-
dział działki na dwie części 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.412/54 
ul.Żółkiewskiego 47 
oraz dz.52 (pas dro-
gowy) 

● linia zabudowy 5m od granicy dz.wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30;   
● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° 
lub 40º, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) ok.10m; 

  

41 RAA-II-11674/7331/528/05/945/5A/WGN 
2006.01.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.234/42 
ul. Armatorów 5A 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,22;  
● szer. elew. front.max.9m z ew. 
poszerzeniem do 12m w głębi po-sesji; 
● wys. górnej krawędzi max.8,5m;  
● geometria dachu: w nawiązaniu do 
budynku przy ul. Armatorów 7; 

  

42 RAA-I-
9023/7331/312/05/714/pawilony/HNB 
2006.01.24 

budowa kompleksu parterowych 
pawilonów handlowych o pow. 
od 15m2 do 80m2 wraz z infra-
strukturą techn. 

Robotnicza Spółdzielnia  
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej 
Gdynia,  

KM 45, dz.573/216; 
654/16  
ul. Zielona  
(róg Modrej) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. nie analizowano;● szer. elew. 
front. od ul. Zielonej ok. 22m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria 
dachu: dachy płaskie; 

  

43 RAA-I-
10713/7331/373/05/22/1/dz.28.2/EM 
2006.01.24 

rozbiórka budynku garażowego i 
budowa hali magazyn. (mat. re-
montowe) z warsztatem napraw 
turbosprężarek, myjnią elemen-
tów turbosprężarek i silników 
okrętowych, oczyszczalnią typu 
„Karcher” i  zapleczem socjal-
no-biurowym 

Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe 
„NAUTA TURBO” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 132, dz.28/2 
ul. Waszyngtona 1 
oraz dz.32/2 9 (cz. 
ul. Waszyngtona) 

● linia zabudowy 4m od wsch. granicy 
dz. z ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. nie analizowano; ● szer. elew. fron-
towej ok. 34m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

44 RAA-I- 
11816/7331/408/05/561/36-42/AW 
2006.01.24 

budowa drogi dojazdowej z ul. 
Wejherowskiej do budynku przy 
ul. Wejherowskiej 36-42 wraz z 
odwodnieniem 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 18, dz.833/69; 
857/102; 2376/76; 
2377/76; 2394/74; 
2420; ul. Chylońska 
/Weiherowska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (obiekt 
infrastruktury technicznej) 

  

45 RAA-II-13560/7331/614/05/884/1/GL 
2006.01.24 

rozbiórka zabudowy gospodar-
czej i budowa garażu przy grani-
cy z działkami sąsiednimi 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.94/2 
ul. Witolda 1 
oraz 217/2 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,25; ● szer. elew. 
front. ok.4m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi jak w bud. gosp. przy wspólnej 
granicy; ● geometria dachu: płaski; 

  

46 RAA-I-
10133/7331/347/05/1092/dz.769/3/EM 
2006.01.25 

budowa pawilonu handlowego 
(kiosk - sprzedaż prasy) o pow. 
ok.12m2 z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 31, dez.769/3 
ul. Kwiatkowskiego 

● linia zabudowy wzdłuż krawędzi cho-
dnika, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie określa się;  
● szer. elew. front. ok.4m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: płaski; 
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47 RAA-II-
11668/7331/547/05/1220/dz.158/GL 
2006.01.25 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.158 ul. K. 
Pomianowskiego 
i dz.154; 160/1 (dla 
infrastruktury) 

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,15; ● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 40-45º, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu dz.) max.8,5m; 

  

48 RAA-II-
12432/7331/587/05/1220/dz.155/GL 
2006.01.25 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.155; 154; 160/1 
ul. Pomianowskiego 

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,15; ● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 40-45º, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu dz.) max.8,5m; 

  

49 RAA-II- 
11814/7331/533/05/304/19 i 19A/KR 
2006.01.25 

1.rozbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego-dz.930/91 
2.budowa budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego z infrastruk-
turą-dz.931/91 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91; 
931/91 
ul. Hallera 19 i 19A 

ad 1 (kol.3) ● linia zabudowy istniejąca; 
● wskaźnik p.z. 0,28;● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10m; ● geometria dachu: płaski; 
ad 2 (kol.3) ● linia zabudowy i ● szer. 
elew. front.-nie określa się; ● wskaźnik 
p.z.0,28; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10m ● geometria dachu: dach płaski; 

  

50 RAA-II-10612/7331/487/05/84/22/GZ 
2006.01.26 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażami po-
dziemnymi (2 kondygnacje) i in-
frastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, 
dz.1389/330 
ul. Moniuszki 22 
oraz 257; 1388/330 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,31; 
● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

51 RAA-II-10483/7331/490/05/873/47/AS 
2006.01.27 

rozbiórka dwukondygnacyjnego 
budynku mieszk. oraz nadbudo-
wa i rozbudowa budynku gospo-
darczego o część mieszkalną w 
poziomie piętra 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.91 
ul. Wrocławska (od 
strony Głogowskiej) 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,42; 
● szer. elewacji front. ok.10m;  
● wys. górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

52 RAA-II-
9431/7331/493/05/1113/dz.421/43/GZ 
2006.01.27 

budowa budynków mieszk. wie-
lorodzinnych (o zm. wysokości 
od 3 do 5 kondygnacji, w tym 
poddasza użytkowe) z usługami 
nieuciążliwymi i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.421/32; 421/35; 
421/42; 421/43 ul. 
Gierdziejewskiego 
oraz dz.435 (pas 
drogowy) 

● linia zabudowy jako przedłużenie linii 
istn. wg zał. graf.; od strony wew. ukła-
du komunikacyjnego nie ustala się; 30m 
od granicy TPK; ● wskaźnik p.z. 0,33; 
● szer. elew. front. max.115m;  
● wys. górnej krawędzi od ~7,5m (3 ko-
ndygnacje, w tym poddasze) do~12,5m 
(5 kondygnacji, w tym poddasze);  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 30º, wys. gł. kalenicy od~10 
do~15,5m 
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53 RAA-II-
12198/7331/555/05/1031/dz.131/21/ES 
2006.01.27 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI 
dz.131/21 
ul. Sucha 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ulicy; ● wskaźnik p.z. 0,23;  
● szer. el. front. 14m ± 20%; ● wys. gó-
rnej krawędzi ok. 5,5m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, nachylenie 35° lub 
40º, gł. kalenica równoległa do fr. dz.; 

  

54 RAA-II-13134/7331/599/05/397/29/GL 
2006.01.27 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabu-
dowie szeregowej o wiatrołap 
wejściowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WK, dz.84 
ul. Rutowa 29 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,23-0,33; ● szer. elew. 
front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez 
zmian;  ● geometria dachu: dach płaski; 

  

 

miesiąc : luty 2006 
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 

55 
 

RAA-II-1927/7331/161/05/896/dz.72/1; 
74/1/WW/MP 
2006.02.02 

budowa sauny wolnostojącej dla 
mieszkańców osiedla i portierni 
wraz z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 85  
dz.72/1; 74/1; ul. 
Bernadowska 5-7 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. do 0,28; 
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski lub łukowy; 

  

56 RAA-II-5256/7331/265/05/377/dz.120/GL 
2006.02.03 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym, usługami nieuciążli-
wymi i infrastrukturą techn. 

Giant Consult 
Tomasz Kaniewski, Gdynia 
 

KM 30 WK, dz.120 
ul. Sojowa oraz dla 
infrastruktury: 48/1; 
57/4;58/4;60/4;63/1
168/1(ul. Rdestowa) 
122 (ul. Sojowa) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Sojowej, wg zał. graf.; od ul. Rde-
stowej nie określa się; ● wskaźnik p.z. 
ok.0,40; ● szer. elew. front. ok. 42m;  
● wys. górnej krawędzi ok. 14m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 30º, wys. gł. kalenicy (prostopadła 
do ul. Sojowej) ok.18m; 

  

57 RAA-I-6426/7331/219/05/295/43/MZ 
2006.02.07 

rozbudowa budynku biurowego 
(zabudowa podcienia) w celu 
uzyskania dod. pow. usługowej) 

„Neptun” DHIP SERVICE 
LTD. Gdynia,  

KM 117, dz.21/2 
ul. Polska 43 

● linia zabudowy do zachowania;  
● pozostałe parametry: ● wskaźnik p.z.;  
● szer. elew. front.; ● wys. górnej kra-
wędzi; ● geometria dachu - bez zmian; 

  

58 RAA-II-2825/7331/112/05/812/14A/WGN 
2006.02.07 

1. nadbudowa budynku mieszk. 
o 1 kondygnację (dz.539/412) 
2. zmiana konstrukcji dachu 
(dz.540/412) 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.539/412 
ul. Popiela 14A 
dz.540/412 
ul. Popiela 14 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Po-
piela 14; ● geometria dachu (dla obu 
budynków): czterospadowy, kąt nachy-
lenia ok.30º, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu dz.) ok.12m; 

  

59 RAA-II-8299/7331/396/05/955/6/MP 
2006.02.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem użytkowym i infras-
trukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 WK 
dz.172/46 
ul. Sopocka 6 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
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kąt nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

60 RAA-I-9886/7331/338/05/42/52/JM 
2006.02.08 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 
nr 1 w bud. wielorodzinnym na 
zaplecze socjalne dla 2 lokali us-
ługowo-rzemieślniczych 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.125 
ul. Słowackiego 52  

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

  

61 RAA-I-9887/7331/339/05/42/52/JM 
2006.02.08 

zm. sposobu użytk. suszarni w 
piwnicy bud. wielorodzinnego 
na lok. usług. (usługi szewskie) 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.125 
ul. Słowackiego 52  

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

  

62 RAA-I-9888/7331/340/05/42/52/JM 
2006.02.08 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w budynku wielorodzin-
nym na usług.-rzemieślniczy 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.125 
ul. Słowackiego 52  

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

  

63 RAA-I-13354/7331/455/05/748/24/ASS 
2006.02.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 1-kondygnacy-
jnego z garażem i przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 104, dz.42 
ul. Kuśnierska 24 

● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. 
el. front. 12m ± 20%;● wys. górnej kra-
wędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- 
lub wielospadowy, nachylenie ok. 30º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) ok.8m; 

  

64 RAA-II-13171/7331/590/05/1062/64/RS 
2006.02.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego ( wty poddasze użytkowe) 
w zabudowie bliźniaczej na gra-
nicy dz. wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK, dz.179 
ul. Jarzębinowa 64 
oraz 367/311 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,32; ● szer.elew. front. 8m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 

  

65 RAA-II-13298/7331/598/05/981/35/RS 
2006.02.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.160/51 
ul. Żniwna 35  
oraz dz.373  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28;  
● szer. el. front. 10,75m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria 
dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt na-
chylenia ok. 30º, wys. gł. kalenicy (pro-
stopadła do frontu dz.) ok.7m; 

  

66 RAA-II-13413/7331/682/05/959/19o/MM 
2006.02.08 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych (łącznie 2 
lokale) w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.293/30 
ul. Źródło Marii 19o 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,325; ● szer. elew. front. łą-
cznie 18m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 6m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.40º, wys.gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) 10,5m; 

  

67 RAA-I-12883/7331/439/05/55/360A/AW 
2006.02.09 

rozbudowa budynku magzyno-
wo-usługowego o garaż i klatkę 
schodową 

P.H.U. „ŻUCHLIŃSKI” 
G. A. Żuchlińscy  Sp. J. 
Gdynia,  

KM 1, dz.169/2 
ul. Morska 360A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,40; ● geo-
metria dachu: płaski (jak w części istn.); 

  

68 RAA-II-10836/7331/504/05/1094/27/ES 
2006.02.09 

rozbiórka bud. gospod. i cz. bud. 
mieszk. ze zm. spos. użytk. na 
garaż, budowa budynku mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.471/2 
ul. Okrężna 27 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. 8m;  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
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jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego w układzie bliźniaczym 

metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.30º,wys. gł. kalenicy ok.10,5m; 

69 RAA-II-11201/7331/512/05/1061/1/KL 
2006.02.09 

budowa 3 kondygnacyjnego bu-
dynku o funkcji usługowo-hand-
lowej (agencja reklamy z praco-
wnią grafiki cyfrowej i sitodru-
kowej) z infrastrukturą  

„kozak kolor” 
Krzysztof Kozak 
Gdynia,  

KM 27 WK, dz.291 
ul. Anyżowa 1 
dz.49/1; 50/1; 318/1 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy (obligatoryjna) 5m od 
granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,31;  
● szer. elewacji frontowej ok. 10m od 
strony ul. Anyżowej;  
● wys. górnej krawędzi do ok.7,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do obu ulic) do ok.10,5m; 

  

70 RAA-II-12411/7331/566/05/424/22/GZ 
2006.02.09 

rozbiórka istn. budynku, budowa 
dwóch budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w układzie bli-
źniaczym z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.872/301; 
873/301 
ul. Wąska 22     i dz. 
298 (pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,32; ● szer. elew.front. 11,5m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

71 RAA-II-12589/7331/584/05/60/29/GZ 
2006.02.09 

rozbudowa pawilonu handlowe-
go - dobudowa klatki schodowej 
związana z proj. nadbudową pa-
wilonu 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.666/94 
ul. Partyzantów 29 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,47; ● szer. elew. 
front. oraz ● wys. górnej krawędzi - nie 
analizowano 

  

72 RAA-II-13497/7331/718/05/1049/29/ES 
2006.02.09 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytk.) - kontynuacja bu-
dowy w związku z utratą ważno-
ści pozwolenia na budowę 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.344 
ul. Marsa 29 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano;  
● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy asymetrycz-
ny, kąt nachylenia 40º i 45°, wys. gł. ka-
lenicy ok.10m; 

  

73 RAA-I-12707/04/7331/192/05/638/14/LK 
2006.02.10 

rozbudowa budynku mieszk. o 
cz. mieszk.w odległości 1,5m od 
granicy z dz.232/10, kl. schodo-
wą, garaż na granicy dz.416/55;  
nadbudowa poddasza w celu 
uzyskania dod. pow. mieszk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 15 WI 
dz.416/54 
ul.Zwierzyniecka 14 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7m (mieszk.) ok.3m 
(garaż); ● geometria dachu: wielo- lub  
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 
dz.) ok.10m (mieszk.), ok.4,5m (garaż); 

  

74 RAA-I-12708/04/7331/193/05/638/12/LK 
2006.02.10 

budowa garażu na granicy z dz. 
416/54 oraz dz.232/10 

Osoba fizyczna 
 

KM 15 WI 
dz.416/55 
ul.Zwierzyniecka 12 

● linia zabudowy - nie analizowano;  
● wskaźnik p.z. 0,25;  
● szer. elewacji front. ok.3,5m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3m;   
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.4,5m; 

  

75 RAA-I-3687/7331/149/05/729/7/HNB 
2006.02.10 

zm. sposobu użytkowania wraz 
z przebudową bud. hotelu robot-
niczego na budynek socjalny 

Gmina Miasta Gdyni KM 123, dz.22/2 
KM 126, dz.33/2 
ul. Żeglarzy 7 

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

  

76 RAA-I-
7380/7331/256/05/708/dz.445/4/HNB 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 5-kondygnacy-

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  

KM 32, dz.445/4 
ul. Benisławskiego 

● linia zabudowy-nie ustala się;● wska-
źnik p.z. 0,50; ● szer. elewacji front. ok. 
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2006.02.10 jnego (4-klatkowego) z garażem 
podziemnym i infrastrukturą 

im. Komuny Paryskiej 
Gdynia,  

oraz dz.354/4 
(pas drogowy ulicy) 

70m; ● wys. górnej krawędzi 16,5-17m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

77 RAA-I-
7728/7331/289/05/670/dz.565/16/LK 
2006.02.10 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych z us-
ługami w parterze (pow.sprzeda-
ży ob. handlowego ok.150m2) 

Invest Partner Sp. z o.o. 
Gdańsk,  

KM 8, dz.130/16; 
565/16 ul. Janowska 
i dz.338/17; 593.17 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,16; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
17m; ● geometria dachu: dachy płaskie; 

  

78 RAA-I-8748/7331/304/05/718/20/EM 
2006.02.10 

rozbiórka werandy, dobudowa 
balkonu i rozbudowa budynku 
mieszk. jednorodzinnego w za-
budowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.177 
ul. Żółta 20 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew.front. 
ok.9m; ● wys. górnej krawędzi jak w 
cz. istn.; ● geometria dachu: płaski; 

  

79 RAA-I-10161/ 
/7331/345/05/1024/dz.1066/33/HNB 
2006.02.10 

rozbiórka istn. pawilonu handlo-
wego; budowa 2-kondygnacyjne 
go pawilonu handlowego (bran-
ża ogólno spożywcza) wraz z in-
frastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 PG 
dz.1066/33 ul. Ikara 
oraz dz.1066/30 
(dla infrastruktury) 
  

● linia zabudowy 5m od płd granicy dz. 
● wskaźnik p.z.nie określa się;●szer. el. 
front. max.7m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.5m; ●geometria dachu: dwu-lub wie-
lospadowy, nachylenie ok.30º, wys. ka-
lenicy (prostopadła do frontu dz.)~7,8m 

  

80 RAA-I-
10250/7331/374/05/1028/dz.84/3/EM 
2006.02.10 

rozbiórka budynku koszarowo-
garażowego i budowa 3 budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych wolnostojących wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 36, dz.84/3 
ul. Rybaków 
KM 19 PG 
dz.1066/21 
oraz 80/3 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 5m od płd-zach grani- 
cy dz.; ● wskaźnik p.z. 0,22; ● szer. el. 
front. ok.10m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.30º, wys. gł. ka-
lenicy (prostopadła lub równoległa do 
frontu dz.) ok.11m; 

  

81 RAA-II-12917/7331/331/05/889/37/RS 
2005.02.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 87 WK,  
dz. 132/21 ul. Tech-
niczna 37 i dz.17  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. 
front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.11m; ● geometria dachu: płaski; 

  

82 RAA-II-9940/7331/454/05/1084/5/JKL 
2006.02.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/10; 79/13 
ul. Pokrzywowa 5 
i dz.79/38; 79/42 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. 
front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi do ok.4,5m; ● geometria dachu: 
dwu- lub wielospadowy, kąt nachyle-
nia ok.40º, wys. gł. kalenicy (równole-
gła do frontu dz.)ok.8,5m; 

  

83 RAA-II-13291/7331/596/05/1116/9C/GZ 
2006.02.10 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.421/37 
ul. Zauchy 9C  
oraz 421/28; 421/40 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 4m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,24; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia ok.40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

  

84 RAA-II-
9600/7331/444/05/885/42/dz.183/73/MP 
2006.02.13 

rozbiórka istn. domu i budowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego wolnostojącego wraz z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna KM 78, dz.183/73 
ul. Gedymina 42 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,27; ● szer. elewacji front. 
ok. 12,5m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
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kąt nachylenia ok.30º, gł. kalenica pro-
stopadła do ulicy; 

85 RAA-II-12744/7331/585/05/307/4/GZ 
2006.02.13 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodziinnego z infrastruktu-
rą techn. 

POLSKIE PIERZE I PUCH 
Sp. z o.o.  
Reda,  

KM 63, dz.46 
ul. Hetmańska 4 
oraz dz.59 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elew.front. 
nie określa się; ● wys. górnej krawędzi 
ok.10m.; ● geometria dachu: płaski; 

  

86 RAA-I-7456/7331/266/05/504/38/MZ 
2006.02.14 

budowa zakładu produkcyjno-
handlowego (obróbka kamienia) 
z przyłączami infrastruktury 

Osoba fizyczna 
 

KM 14, dz.590/1; 
594/1ul.Hutnicza 38 
dla infrastruktury: 
234/1; 239/1; 285/1; 
548/1; 592/1; 593/1 

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

  

87 RAA-I-2535/7331/96/05/502/30/EM 
2006.02.14 

rozbiórka bud. magazynowo-go-
spodarczych, budowa hali maga-
zynowo-usługowej (sprzedaż ar-
tykułów przem.-bud.) o pow. ok. 
1200m2 (w tym pow. sprzedaży 
ok.200m2) z przyłączami inst.. 

Osoba fizyczna 
 

KM 17, dz.477/15; 
487/15 
ul. Pucka 30 

● linia zabudowy 5m od zach. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,35; 
● szer. elew. front. 26m ± 20% ; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

88 RAA-I-4633/7331/171/05/504/15A/EM 
2006.02.14 

budowa kontenerowej stacji pa-
liw na olej napędowy (zbiornik 
o poj.10m3, dystrybutor, konte-
ner biurowo-socjalny i przyłącza  

PHU „SOLDER” 
M.Wałczek, S.Szmidt S.J. 
Gdynia,  

KM 23, dz.144/55 
ul. Hutnicza 15A 
dz.143/55; 146/32 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 4m od płn-wsch. gra-
nicy dz., wg zał. graf.; pozostałe para-
metry pominięto 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska: warunki w uzgodnieniu z orga-
nami ochrony środowiska 

  

89 RAA-I-6563/7331/239/05/686/21/LK 
2006.02.14 

budowa budynku usługowego o 
funkcji biurowej, 3-kondygnacy-
jnego (dominanta funkcjonalno-
przestrzenna ok. 50% pow. osta-
tniej kondygnacji) z garażem po-
dziemnym i infrastrukturą 

EL-mark Przeds. Robót 
Elektrycznych i Budowlanych 
Marek Kierznikowicz 
Wejherowo,  

KM 12, dz.184/11 
ul. Kcyńska 21 
oraz dz.192/11; 
376/13; 957/133 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Kcyńskiej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. 0,35; ● szer. elew. front. 10m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11m; 
13m (dla dominanty); ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

90 RAA-II-15042/7331/801/04/872/76/GL 
2006.02.14 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa bud.mieszk. jednorodzinnego 
z usługami (serwis elektronicz-
ny) oraz infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.352/108 
ul. Wielkopolska 76 
i dz.351/108;524/45 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. max.0,24; ● szer. elew. 
front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

91 RAA-II-13499/7331/522/05/429/15/KR 
2006.02.14 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (garaż z podda-
szem użytk.); przebudowa dachu 
z płaskiego na dwuspadowy; 
rozbiórka bud. gospodarczych 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.277/216 
ul. Pańska 15 

● linia zabudowy 10m od jezdni wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. 0,20;● szer. elew. 
front. 10m ± 20% ● geometria dachu: 
dwuspadowy,kąt nachylenia ok.45º,wys 
gł. kalenicy (prostopadła do ul.) do 12m 

  

92 RAA-II-13561/7331/617/05/304/19/KR 
2006.02.14 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego o 1 kondygnację (do 3 kon-
dygnacji) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91 
ul. Hallera 19 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,28;● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

93 RAA-I-6037/7331/210/05/480/18/MZ 
2006.02.15 

budowa pawilonu handlowego 
(branża spożywcza) 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 PG, dz.935 
ul. Żeliwna 18 

● linia zabudowy 3m od zach. granicy 
dz.; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. 
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front. ok.4m; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

94 RAA-I-14457/7331/497/05/17/61/JM 
2006.02.16 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. na I p. budynku mieszk-
usługowego na lok. biurowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.676/102 
ul. Władysława IV 
61 

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

  

95 RAA-II-14346/ 
/7331/652/05/408/dz.507/6/reklama/GZ 
2006.02.16 

montaż nośnika reklamowego o 
wym.12,0 x 4,0m trwale związa-
nego z gruntem 

Reklama Pomorska Sp. z o.o. 
Gdańsk,  

KM 9 WI, dz.507/6 
ul. Chwarznieńska 

● linia zabudowy 40m od zewn. krawę-
dzi jezdni Obwodowej; ● pozostałe pa-
rametry pominięto (nie dotyczy); 

  

96 RAA-II-
10879/7331/503/05/1091/teletechn./AS 
2006.02.17 

budowa kanalizacji teletechnicz-
nej z szafką telekomunikacyjną 

Ernest Czeremański, 
Telemonter Sp. z o.o.  
Rumia  
w imieniu: MULTIMEDIA 
POLSKA S.A.w Gdyni 

KM 95, dz.333/2; 
590/2; 591/2 
ul. Parkowa 

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

  

97 RAA-II-11928/7331/538/05/694/115E/ES 
2006.02.17 
 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 24 WI dz.90/14 
ul. Wiczlińska 115E 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej dz. drogową; 30m od TPK;  
● wskaźnik p.z. 0,07 (dla proj. zabudo-
wy); ● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 3m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40º, główna kalenica prosto-
padła do frontu dz.; 

  

98 RAA-II-13292/7331/597/05/694/76D/GZ 
2006.02.17 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.394/28 
ul. Wiczlińska 76D 
oraz dz.393/1 
(infrastruktura) 

● linia zabudowy - nie analizowano;  
● wskaźnik p.z. do 0,20;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.40º, wys. gł. kalenicy ok. 
9m; 

  

99 RAA-I-
10951/7331/381/05/502/dz.76/34/HNB 
2006.02.20 

budowa 1-kondygnacyjnego bu-
dynku zebrań i szkoleń hodow-
ców gołębi oraz wiaty magazyn. 
wraz z infrastrukturą  

Polski Związek Hodowców 
Gołębi Pocztowych 
Gdynia 

KM 99, dz.76/34 
ul. Pucka 
oraz dz.35’(pas 
drogowy) 

● linia zabudowy 15m od krawędzi jez-
dni ul. Puckiej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. ok.0,17; ● szer. elew. front. nie 
określa się; ● wys. górnej krawędzi ok. 
5m; ● geometria dachów: płaskie; 

  

100 RAA-II-
13769/7331/628/05/377/dz.120/GL 
2006.02.20 

budowa budynku handlowego o 
pow. sprzedaży do 1000m2 z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 30 WK, dz.120 
ul. Sojowa oraz dla 
infrastruktury: 48/1; 
57/4;58/4;60/4;63/1
168/1(ul. Rdestowa) 
122 (ul. Sojowa) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Sojowej, wg zał. graf.; od ul. Rde-
stowej nie określa się;  
● wskaźnik p.z. ok.0,40;  
● szer. elew. front. ok. 42m;  
● wys. górnej krawędzi ok. 7m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

101 RAA-I-3686/7331/150/05/43/64/TS 
2006.02.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z garażem i przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.5; cz.130 
ul. Wolności 64 

● linia zabudowy 4m od granicy pasa 
drogowego, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z ok.0,31;  
● szer. elew. front. ok. 15m 
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● wys. górnej krawędzi ok. 9,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

102 RAA-I-10581/7331/376/05/294/2/EM 
2006.02.22 

rozbudowa i przebudowa zakła-
du przetwórstwa ryżu, kasz i na-
sion jadalnych: rozbiórka portie-
rni, przybudówki mag.i łącznika 
budowa zbiorników składowych 
2-kondygnacyjnej hali produkcy 
jnej, terminali załadunku produ-
któw i 3 stan. załadunkowych 

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

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

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

  

103 RAA-I-12031/7331/412/05/1/61/HNB 
2006.02.22 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
poddasza w bud. mieszkalnym 
wielorodzinnym na lok. mieszk.  

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 126, dz.74/2 
ul. Śmidowicza 61 

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

  

104 RAA-I-402/7331/17/06/604/70B/AW 
2006.02.22 

zm. sposobu użytkowania 2 lok. 
nieużytk. w budynku mieszk. 
wielorodzinnym na lok. mieszk. 

„KUBA-PARNER” 
Mirosław Niemiec, Gdańsk 
 

KM 21, dz.676/4 
ul. Skarbka 70B 

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

  

105 RAA-II-12560/7331/683/05/1026/16/MM 
2006.02.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.221/56 
ul. Grenadierów 16 
dz.237/56 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,19; ● szer. elew. front. 13m 
± 20%; ● geometria dachu: kąt nachyle-
nia ok. 35º, wys. gł. kalenicy (prostopa-
dła do frontu dz.) ok.9m; 

  

106 RAA-II-13082/7331/684/05/1141/38/MM 
2006.02.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.234/56 
ul. Szwoleżerów 38 
dz.238/56 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,21; ● szer. elew.front. 14,5m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; 
● geometria dachu: kąt nachylenia ok. 
30º, wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) ok.9m; 

  

107 RAA-I-8808/7331/392/05/103/21/LK 
2006.02.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z garażem do realizacji w II eta-
pie i infrastrukturą (istn. garaże 
do rozbiórki) 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.418/137 
419/137 
ul. Kapitańska 21 
dz.136;143;409/144 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z. 0,20; ● szer. elew.front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
3,5m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia ok.35º, wys. gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) ok.8,5m; 

  

108 RAA-I-
12840/7331/438/05/55/495/ORLEN/AW 
2006.02.23 

rozbiórka istniejącej i budowa 
nowej stacji paliw (pawilon, wia 
ta z dystrybutorami, zbiorniki, 
myjnia, elementy wizualizacji 
zewn.) 

PKN ORLEN S.A. 
Płock,  

KM 1, dz.46/17 
ul. Morska 495 
dz.14; 87/18; 89/17; 
90/15;91/16;160/19 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 25m od krawędzi jez-
dni ul. Morskiej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. 0,27; ● szer. elew. front. nie ok-
reśla się; ● wys. górnej krawędzi (1 ko-
ndygnacja); ● geometria dachu: płaski; 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki w uzgodnieniu z orga-
nami ochrony środowiska 

  

109 RAA-I-13634/7331/473/05/1024/8/EM 
2006.02.23 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego (podwyż-
szenie poddasza nieużytk.) i zm. 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 19 PG 
dz.1066/1 
ul. Ikara 8 

● geometria dachu: dwuspadowy, na-
chylenie ok. 30º, wys. gł. kalenicy (pro-
stopadła do frontu dz.) ok.17m;  
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przeznaczenia na cele mieszk. ● pozostałych parametrów nie analizo-
wano;  

110 RAA-I-13643/7331/474/05/1024/6/EM 
2006.02.23 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego (podwyż-
szenie poddasza nieużytk.) i zm. 
przeznaczenia na cele mieszk. 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 19 PG 
dz.1066/38 
ul. Ikara 6 

● geometria dachu: dwuspadowy, na-
chylenie ok. 30º, wys. gł. kalenicy (pro-
stopadła do frontu dz.) ok.17m; ● pozo-
stałych parametrów nie analizowano;  

  

111 RAA-I- 
133/7331/9/06/55/49-55garaże/AW 
2006.02.23 

przebudowa i zm. spos. użytk. 
warsztatów na II kond. budynku 
garażowo-warsztatowego na 9 
boksów garażowych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„BAŁTYK”  
Gdynia,  

KM 51, dz.616/50 
ul. Morska 49-55 

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

  

112 RAA-II-10582/7331/488/05/873/22/AS 
2006.02.23 

rozbiórka istn. budynku mieszk. 
i budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.185 
ul. Wrocławska 22 

● linia zabudowy 5m od granicy z ul. 
Wrocławską, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. 0,24; ● szer. elew. front. ok.11m;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

113 RAA-II-10345/7331/489/05/954/8/AS 
2006.02.23 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.431/2 
ul. Spokojna 8 
dla infrastruktury: 
dz.603/2 

● linia zabudowy 5m od granicy z ul. 
Miłą; 8m od ul. Spokojnej;  
● wskaźnik p.z ok.0,34;  
● szer. elew. frontowej ok. 16m 
● wys. górnej krawędzi ok. 10,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

114 RAA-II-10673/7331/494/05/694/127B/GZ 
2006.02.23 

zabudowa zagrodowa w gosp. 
rolnym: bud. mieszk. jednoro-
dzinny (parter+poddasze użytk.) 
bud. gospodarcze, garaż, wiata 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 WI, dz.552/2 
ul. Wiczlińska 127B 

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

  

115 RAA-II-13177/7331/594/05/915/54/AS 
2006.02.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, segmentu w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.369/2 
ul. Lidzka 54 
i dz.344/2; 370/2 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 4m od granicy z ul.Li-
dzką, wg zał. graf.;● wskaźnik p.z. 0,33  
● szer. elew. front. ok.7m; ● wys.górnej 
krawędzi 9-10m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

116 RAA-II- 
13761/7331/624/05/1006/86-88/KR 
2006.02.23 

zm. sposobu użytkowania części 
budynku mieszkalno-usługowe-
go na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.413/35 
ul. Powstania Wiel-
kopolskiego 86-88 

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

  

117 RAA-II-515/7331/19/06/1113/16/GZ 
2006.02.23 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM12WI,dz.421/19 
ul. Gierdziejewskie-
go 16 i dz.421/33 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. 
11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia ok. 40º, wys. gł. ka-
lenicy ok.9m; 

  

118 RAA-I-1081/7331/133/05/101/14/LK 
2006.02.24 

nadbudowa 2-kondygn. cz. bud. 
mieszk. jednorodzinnego o 1ko-
ndygnację,podwyższenie strychu 
w pozost. cz. do wys. normatyw-
nej ze zm. sposobu użytk. na ce-

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.357/22 
ul.Beniowskiego 14 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi ok.9,5m  
● geometria dachu: dach płaski; 
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le mieszk. budowa ogrodu zimo-
wego nad cz. parterową  

119 RAA-I-11893/04/7331/353/05/705/20/LK 
2006.02.24 

nadbudowa 2-kondygnacyjnego 
bud. mieszk. o 1 kondygnację i 
rozbudowa o część mieszk.3-ko-
ndygnac. z garażem w piwnicy  

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.188/48 
ul. Lniana 20 

● linia zabudowy bez zmian; ● wskaź-
nik p.z ok.0,31; ● szer. elew. front. 13m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

120 RAA-I-11516/7331/403/05/733/5/EM 
2006.02.24 

rozbiórka bud. gosp. i schodów 
zewn.; rozbudowa bud. mieszka-
lnego jednorodzinnego o klatkę 
schodową i budynek garaż-gosp. 
oraz przebudowa poddasza na 
funkcję mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.304/118 
ul. Petyhorska 5 

● linia zabudowy 5m od płn-zach. i płd-
zach. granicy dz. wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z - nie określa się; ● szer. elew. 
front. 10m (bud. mieszk.) ok.9m (garaż) 
● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

121 RAA-II-
2213/7331/89/05/980/dz.87/29/KL 
2006.02.24 

lokalizacja kiosku z prasą, z mu-
rem oporowym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 WK, 
dz.87/29 
ul. Chwaszczyńska 

● linia zabudowy 1,5m od ścieżki rowe-
rowej; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● pozostałe parametry pominięto z uwa-
gi na charakter inwestycji; 

  

122 RAA-I-12599/7331/443/05/41/3/AM 
2006.02.27 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. w bud. wielorodzinnym 
z usługami na lok. użytkowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz,852/112; 
ul. Bema 3 
i dz.88 (drogowa) 

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

  

123 RAA-II-459/7331/31/05/828/3/WGN 
2006.02.27 

budowa wolnostojącego urzą-
dzenia reklamowego o wym.12x 
4m z przyłączem energetycznym 

CITYBOARD MEDIA 
Sp. z o.o.  
Warszawa,  

KM 75, dz.171/70 
ul. Akacjowa 3 

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

  

124 RAA-II-3982/7331/205/05/980/stacja 
paliw/RS 
2006.02.27 

budowa podziemnego zbiornika 
stalowego na olej napędowy o 
poj.20m3 w istniejącej stacji pa-
liw Shell 

SHELL Polska Sp. z o.o. 
Warszawa,  

KM 10 WK, 
dz.58/2;59/2;60/22; 
62/2;144/21;161/27;
163/31ul. 
Chwaszczyńska 10 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
na charakter inwestycji; 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki w uzgodnieniu z orga-
nami ochrony środowiska 

  

125 RAA-II-13188/7331/612/05/442/4/ES 
2006.02.27 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.654/15 
ul. Żywiczna 4 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,27;  
● szer. elew. front. 11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 38º, gł. kalenica równo-
legła do frontu dz.; 

  

126 RAA-II-13762/7331/623/05/969/20/KL 
2006.02.27 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
usługowego w budynku mieszk.-
usługowym na mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WK 
dz.56/1; 74; ul. 
Makuszyńskiego 20 

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

  

127 RAA-I-9027/7331/309/05/484/2/MZ 
2006.02.28 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 8 PG 
dz.537/2 
ul. Platynowa 2 

● linia zabudowy bez zmian; ● wskaź-
nik p.z ok.0,30; ● szer. elew. front. ok. 
13m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

128 RAA-II-9811/7331/453/05/895/7/AS 
2006.02.28 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego (do-

Osoba fizyczna 
 

KM 85, dz.71/1 
ul. Bernadowska 7 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.-nie określa się 
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budowa kl. schod., werandy), ro-
zbiórka cz. bud. gospodarczego 

● wys. górnej krawędzi oraz ● geomet-
ria dachu - jak budynku istniejącego; 

129 RAA-II-12447/7331/562/05/304/19A/KR 
2006.02.28 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

„Polskie Pierze i Puch”  
Sp. z o.o. Reda 
 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
nie określa się; ● wskaźnik p.z. 0,28;  
● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

130 RAA-II-
12448/7331/563/05/304/19;19A/KR 
2006.02.28 

rozbiórka istn. budynku, budowa 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z infrastrukturą 

„Polskie Pierze i Puch”  
Sp. z o.o. Reda 
 

KM 63, dz.930/91; 
931/91 
ul. Hallera 19 i 19A 

● linia zabudowy istniejąca .bez zmian; 
● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer.elew. front. 
14m ± 20%; .● wys. górnej krawędzi 
ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

131 RAA-II-13357/7331/604/05/873/6/GL 
2006.02.28 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o wiatro-
łap i garaż przelotowy przy gra-
nicy z dz.178 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.177 
ul. Wrocławska 6 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. 
front.- wynikowa; ● wys. górnej krawę-
dzi ok. 4m; ● geometria dachu: płaski; 

  

132 RAA-II-13539/7331/616/304/19A/KR 
2006.02.28 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego o wys.3 kondy-
gnacji z garżem podziemnym i 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
nie określa się; ● wskaźnik p.z. 0,28;  
● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

  

 

miesiąc : marzec 2006 
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 

133 
 

RAA-I-
13244/7331/521/04/1029/dz.131/2/EM 
2006.03.01 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.131/2  
ul. Osada Rybacka 
dz.168  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 4m od zach.; 5m od 
płd granicy dz.;50m od górnej krawędzi 
klifu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24 
● szer. elew. front. ok.9m ± 20%;● wys. 
górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
30º, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub 
równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

134 RAA-I-6748/7331/320/05/55/101/LK 
2006.03.01 

nadbudowa budynku mieszkal-
no-usługowego wielorodzinnego 
o 2 kondygnacje mieszkalne, bu-
dowa garażu podziemnego 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 49 
dz.840/45; 841/51  
ul. Morska 101 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew.front.-nie analizowano (na- 
dbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 
16m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

135 RAA-II-13620/7331/622/05/381/dz.519-
523.499/16/RS 
2006.03.01 

budowa 5-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego wielorodzi-
nnego z infrastrukturą techn. 

Cezary Podwojewski 
„Archstyl” Sp. z o.o., Gdańsk 
 

KM 29 WK, dz.519 
520; 521; 522; 523; 
485/16; 499/16; ul. 
Kameliowa, Rdesto-
wa, Kolendrowa; 
dz.57/4 (pas drog.) 

● linia zabudowy istniejąca 19m od kra-
wędzi jezdni ul.Rdestowej, wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,34; ● szer. elewa-
cji front. 25 m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi ok. 16,5m;● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

136 RAA-I-1840/7331/100/04/11/33/JM rozbudowa o wys.1 kondygnacji Cech Rzemiosła i KM 53, dz.89 ● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-   
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2006.03.02 budynku usługowego  Przedsiębiorczości 
Gdynia,  

ul. 10 Lutego 33 nie dotyczy (zabudowa na zapleczu);  
● wskaźnik p.z. ok.0,96; ● wys. górnej 
krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

137 RAA-I-10752/7331/418/05/19/61-63/JM 
2006.03.02 

rozbiórka zespołu garaży i budo-
wa budynku mieszkalno-usługo-
wego o wys.5-6 kondygnacji z 
garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.286; 287 
ul. Abrahama 61-63 
oraz dz.288; 289; 
377/284; 643/306;  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Abrahama; ● wskaźnik p.z. 0,75; 
● szer. elew. front. ok.50m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.18m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 
 

  

138 RAA-I-14634/7331/503/05/577/3/AW 
2006.03.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą; rozbiórka 
istniejącej zabudowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.190 
ul. Długosza 3 
oraz dz.186  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 5m od linii rogranicza 
jącej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,36; ● szer. elew. front. 7m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 30º, wys. gł. kalenicy (prosto-
padła lub równoległa do fr. dz.) ok.9m; 

  

139 RAA-I-292/7331/22/06/20/49/AM 
2006.03.02 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. na 
parterze budynku mieszkalno-
usług. na gab. stomatologiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.244  
ul. Świętojańska 49 

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

  

140 RAA-II-11066/7331/507/05/412/25/GZ 
2006.03.02 

budowa pawilonu handlowego -
kiosk „Ruchu” (funkcja uzupeł-
niająca dla mieszkaniowej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.548/244 
ul. Hodowlana 25 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Hodowlanej, wg zał. graf; ● wska-
źnik p.z. i ● szer. elew. front. - nie ana-
lizowano ; ● wys. górnej krawędzi ok. 
3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

141 RAA-II-
12782/7331/517/05/978/dz.388/56/AS 
2006.03.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.388/56 
ul. Głowackiego 
i dla infrastruktury: 
dz.2; 3; 23; 237/56 

● linia zabudowy 7,5m od granicy dz. z 
ulicą, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z.0,21; 
● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

142 RAA-II-
13858/7331/630/05/1034/dz.10/21/GZ 
2006.03.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI,dz.10/21 
ul. Łanowa 
i dla infrastruktury: 
dz.10/23 

● linia zabudowy 6m od linii rogranicza 
jącej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

  

143 RAA-II-
13859/7331/631/05/1034/dz.10/22/GZ 
2006.03.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI,dz.10/22 
ul. Łanowa 
i dla infrastruktury: 
dz.10/23 

● linia zabudowy 6m od linii rogranicza 
jącej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

  

144 RAA-II-
13867/7331/635/05/1034/dz.10/25/ES 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI,dz.10/25 
ul. Łanowa 

● linia zabudowy 6m od linii rogranicza 
jącej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
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2006.03.02 mieszkalnego jednorodzinnego z 
garażem i infrastrukturą techn. 

i dla infrastruktury 
:dz.10/23 

0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

145 RAA-II-14205/7331/640/05/1183/10/GZ 
2006.03.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WI 
dz.119/29 
ul. Skrzetuskiego 10 
dz.119/31  
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od linii rogranicza 
jącej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
ok.0,19 ● szer. elew. front. 11m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

  

146 RAA-II-217/7331/4/06/410/27A/GZ 
2006.03.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.767/94 
ul. Słoneczna 27A 
i dz.95-pas drogowy 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
nie określa się; ● wys. górnej krawędzi 
-przedłużenie istn. przy ul. Słonecznej 
27- 29; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

147 RAA-II-617/7331/28/06/316/24/ES 
2006.03.02 

nadbudowa cz. budynku mieszk. 
wielorodzinnego (podwyższenie 
ścian poddasza) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.342/129 
ul. Batalionów 
Chłopskich 24-28 

● wys. górnej krawędzi jako przedłuże-
nie gzymsu mieszkań sąsiednich; ● geo-
metria dachu: płaski; ● pozostałe para-
metry pominięto-nie mają zastosowania  

  

148 RAA-I-450/7331/32/05/300/10/MZ 
2006.03.03 

budowa chłodni do składowania 
towarów głęboko mrożonych z 
przyłączami infrastruktury; roz-
biórka obiektów i sieci kolidują-
cych z inwestycją 

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

KM 135, dz.11/3; 
26/1; 27/1; 31/1; 
37/1; ul. 
Hryniewickiego 10 

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

  

149 RAA-I-451/7331/33/05/300/dz.19/1/MZ 
2006.03.03 

przebudowa rampy magazynu 
nr 63, budowa ciągu komunika-
cji pieszej, 4 doków załadow-
czych i przyłącza kan. sanitar-
nej; rozbiórka: rampy załadow-
czej chłodni nr 2 i torów kolejo-
wych przy budynku nr 63 i 65  

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

KM 135, dz.19/1; 
20/1; 37/1; ul. 
Hryniewickiego 10 

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

  

150 RAA-I-6802/7331/231/05/20/112/JM 
2006.03.03 

rozbudowa budynku mieszkalno 
usługowego o część usługową o 
wys. 1 kondygnacji (rozbudowa 
solarium)  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.1459, ul. 
Świętojańska 110-
112 
 

● linia zabudowy- nie dotyczy; ● wska-
źnik p.z.0,615; ● szer. elew. front. nie 
określa się; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

151 RAA-I-
10788/7331/368/05/300/dz.27/1/MZ 
2006.03.03 

budowa hali produkcyjnej  
przetwórstwa rybnego wraz z 
infrastrukturą 

„Gdańsk Developement”  
Sp. z o.o.  Gdańsk  
 

KM 135, dz.11/3; 
26/1;27/1;31/1;37/1 
ul. Hryniewickiego 

● nie analizowano funkcji i cech zabu-
dowy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.2 ustawy);  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

152 RAA-I-13941/7331/477/05/751/11/HNB 
2006.03.03 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalno-usługowego 
(sklep meblowy) z infrsatrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 105, dz.8; 95/7 
ul. Unruga 11 
i dz.93/23; 212/23 

● linia zabudowy 6m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. 0,35; 
● szer. elew. front. ok.12m; ● wys. gór-
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(pas drogowy) nej krawędzi ok.12m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

153 RAA-II-566/7331/154/05/1035/18/KL 
2006.03.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 Osowa 
dz.55/1 
ul. Kacze Buki 18 
dla infrastruktury: 
20/51; 21; 24/4; 
38/39; 77; 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26;  
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia ok.35º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 
9m; 

  

154 RAA-II-8909/04/7331/178/05/1035/18/KL 
2006.03.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i budynku gos-
podarczego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 Osowa 
dz.55/1 
ul. Kacze Buki 18 
dla infrastruktury: 
dz.20/51; 21; 24/4; 
38/39; 77; 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26;  
● szer. elew. front.14,6m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-metria 
dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

155 RAA-II-
11357/7331/517/05/398/dz.169/74/AS 
2006.03.03 

budowa segmentu pawilonu ha-
ndlowo-produkcyjno-magazyno-
wego z biurem, (w części 3-kon-
dygnacyjnego, w części partero-
wego) w zespole 3-segmento-
wym z infrastrukturą techn. 

„DUX”  
BUDOWA MASZYN  
Marek Denysiuk 
Gdynia,  

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

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. 
elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 22º, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) ok.12m; 

  

156 RAA-II-
11377/7331/518/05/398/dz.169/74/AS 
2006.03.03 

budowa segmentu pawilonu ha-
ndlowo-magazynowego wraz z 
biurem, (w części 3-kondygna-
cyjnego, w części parterowego) 
w zespole 3-segmentowym z 
infrastrukturą techn. 

Mega Music Sp. z o.o. 
Sopot,  

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

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. 
elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 22º, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) ok.12m; 

  

157 RAA-II-
11378/7331/519/05/398/dz.169/74/AS 
2006.03.03 

budowa segmentu pawilonu ha-
ndlowo-magazynowego wraz z 
biurem, (w części 3-kondygna-
cyjnego, w części parterowego) 
w zespole 3-segmentowym z 
infrastrukturą techn. 

lauda audio Adamowicz Sp.J. 
Sopot,  

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

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. 
elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 22º, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) ok.12m; 

  

158 RAA-I-
8626/7331/303/05/502/dz.257/8/HNB 
2006.03.06 

budowa hali magazynowej (czę-
ści motoryzacyjne) o konstrukcji 
lekkiej i pow. ok.400m2 wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.257/8 
ul. Pucka 
dla infrastruktury: 
dz.41/9; 45/10; 58; 
83/8; 101/4 

● linia zabudowy 6m od płd.granicy dz. 
● wskaźnik p.z. ok. 0,20; ● szer. elew. 
front. ok.15m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok. 20º, wys. gł. ka-
lenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.7m; 
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159 RAA-I-13842/7331/487/05/20/120/AM 
2006.03.06 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 
w bud. mieszk.-usług. na użyt-
kowy (kancelaria adwokacka)  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.99 ul. 
Świętojańska 120 

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

  

160 RAA-II-568/7331/151/05/1035/18/KL 
2006.03.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 Osowa 
dz.55/1 
ul. Kacze Buki 18 
dla infrastruktury: 
20/51; 21; 24/4; 
38/39; 77; 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26;  
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

161 RAA-II-620/7331/152/05/1035/18/KL 
2006.03.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 Osowa, 
dz.55/1 
ul. Kacze Buki 18 
dla infrastruktury: 
20/51; 21; 24/4; 
38/39; 77; 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26;  
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

162 RAA-II-
13543/7331/620/05/981/dz.371/KL 
2006.03.06 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych (po 
2 lokale w każdym) w zabudo-
wie bliźniaczej z infrastrukturą; 
podział działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz.371 
ul. Żniwna 
oraz dz.371 
(dla infrastruktury)  

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,27; ● szer. elew. front. 13 
m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
6,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wie-
lospadowy, kąt nachylenia ok. 35º, wys. 
gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa 
do frontu dz.) ok.9m; 

  

163 RAA-II-14625/7331/656/05/408/178B/GZ 
2006.03.06 

budowa czterech 2-kondygnacy-
jnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą; 
podział działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI,  
dz.421/46,ul. Chwa-
rznieńska 178B oraz 
dz.419; 420; 428/7 
(dla infrastruktury) 

● linia zabudowy 6m od zach. granicy 
dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,28; ● szer. elew. front.12m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m; ● geometria 
dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 
ok.42º, wys. gł. kalenicy 8,3m; 

  

164 RAA-II-511/7331/22/06/1038/1/ES 
2006.03.06 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
w poziomie przyziemia 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, 
ul. Apollina 1 

● wskaźnik p.z. do 0,39; ● pozostałe 
parametry pominięto - nie mają zastoso-
wania; 

  

165 RAA-I-3438/7331/156/05/23/18/TS 
2006.03.07 

budowa budynku gospodarczego 
na sprzęt sportowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.90 
Skwer Kościuszki 
18 

● linia zabudowy bez zmian; ● wskaź-
nik p.z. ok.0,65; ● szer. elew. front. ok. 
8m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

166 RAA-I-9368/7331/332/05/21/40-42/TS 
2006.03.07 

dobudowa schodów zewn. oraz 
przebudowa elewacji w obrębie 
lok. mieszk. nr 33 w parterze bu-
dynku wielorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.715, ul. 
Żeromskiego 40-42 

● linia zabudowy istniejąca, do zacho-
wania; ● pozostałe parametry pominięto 
- nie mają zastosowania; 

  

167 RAA-II-13058/7331/583/05/931/54/KL 
2006.03.07 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.152/2 
ul.Druskiennicka 54 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. 
front. do11m; ● wys. górnej krawędzi 
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do ok.6m; ● geometria dachu: płaski; 
168 RAA-II-13613/7331/615/05/1078/60/AS 

2006.03.07 
rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o ogród 
zimowy (pow. ok.60m2)  

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, 
dz.194; 195; 196 
ul. Łopianowa 60 

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

  

169 RAA-II-14503/7331/658/05/876/28/GL 
2006.03.07 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.169 
ul. Oficerska 28  
dla infrastruktury: 
dz.10/1; 131 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. max.0,29; ● szer. elew. front. 
11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.8m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia ok.30º,wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 

  

170 RAA-I-12090/7331/426/05/504/16/HNB 
2006.03.08 

częściowa rozbiórka wiaty ma-
gazynowej i dobudowa nowego 
magazynu (cz. samochodowe) 

TA-TRANSPORT SERVICE 
Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 17, dz.577/28; 
578/28; 158/28 
ul. Hutnicza 16 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elewacji 
front. max..35m; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.5m; ● geometria dachu: płaski; 

  

171 RAA-II-13126/7331/589/05/953/8c/KL 
2006.03.08 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w bud. wielorodzinnym 
z usługami na użytkowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK, dz. 
474/4; 525; 526/3; 
539/3; Rdestowa 8c 

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

  

172 RAA-II-308/7331/10/06/828/45/WGN 
2006.03.08 

zabudowa tarasu na I p. budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.439/298 
ul. Akacjowa 45 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p. z.; i  
● szer. elew. front.- nie dotyczy; ● wys. 
górnej krawędzi max. jak w budynku;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

173 RAA-II-1366/7331/53/06/314/40/GZ 
2006.03.08 

powiększenie przedsionka w bu-
dynku mieszk. jednorodzinnym 
o 4m2 i przebudowa schodów 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.276/104 
ul. Narutowicza 40 

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

  

174 RAA-I-10835/7331/369/05/20/64/TS 
2006.03.09 

rozbudowa w poz. parteru i zm. 
spos. użytk. bud. wielorodzinne-
go z usługami na hotel z cz. gas-
tronomiczną, rekreacyjną i f. ha-
ndlową; rozbiórka istn. garaży 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.269  
ul. Świętojańska 64 

● linia zabudowy; ● szer. elew. front. i 
● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● wskaźnik p.z. do 0,70; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

175 RAA-I-
557/7331/32/061029/dz.117/2/HNB 
2006.03.09 

rozbiórka budynku gospodarcze-
go i budowa 2-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.117/2 
ul. Osada Rybacka 
dla infrastruktury: 
dz. 85/3; 168; 

● linia zabudowy 6m od wsch. granicy 
dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,24; 
● szer. elew. front. ok.11m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-
noległa do frontu dz.) 9m; 

  

176 RAA-I-
13415/7331/475/05/628/dz.782/41/LK 
2006.03.10 

budowa zespołu budynków mie-
szkalnych wielorodzinnych z ga-
rażem podziemnym i infrastruk-
turą techn. 

TARGO S.A. Gdynia  
 

KM 11, dz.782/41; 1188/41; 
1189/41; 1190/41  
ul. Chabrowa oraz: 
484/37; 486/37; 488/37; 620/41; 
623/41; 625/41; 628/42; 629/42; 
630/43; 700/41; 701/41; 702/37; 
703/37; 704/37; 778/41; 780/41; 
781/41; 791/37 (pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,36;  
● szer. elewacji frontowej - nie 
określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok. 16,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 
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177 RAA-I-215/7331/10/06/504/20c/ASS 
2006.03.10 

rozbudowa i przebudowa istn. 
warsztatu na warsztat naprawy 
samochodów z kotłownią olejo-
wą i częścią socjalną; zasobniki 
na kruszywo; magazyn na sprzęt 
podstawowy 

TOMI Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 17, dz.531; 532 
ul. Hutnicza 20C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.2 ustawy); 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska  

  

178 RAA-II-440/7331/15/06425/6/GZ 
2006.03.10 

budowa dwóch budynków mie-
szkalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej wraz z 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.685/15 
ul. Poprzeczna 6 
oraz dz.22 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. 
front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.9m; ● geometria dachu: płaski 

  

179 RAA-II-1184/7331/42/06/1047/26/GZ 
2006.03.13 

budowa tarasu w budynku mie-
szkalnym jednoirodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 WI, dz.245 
ul. Izydy 26 

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

  

180 RAA-I-
2298/7331/274/04/628/dz.279/3/LK 
2006.03.14 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 10, dz.279/3 
ul. Chabrowa 
i dz.119/11; 270/1; 
280/3; 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 15 
m ± 20%;● wys. górnej krawędzi ok.4m  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.7m; 

  

181 RAA-I-
11099/7331/384/05/714/dz.199/15/EM 
2006.03.14 

budowa pawilonu handlowo-us-
ługowego o pow. sprzedaży ok. 
24m2 (art. spoż.-przem.) wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 40, dz.199/15 
zbieg ul. Zielonej i 
Płka Dąbka 
 

● linia zabudowy 5m od płd-zach. gra-
nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
nie określa się; ● szer. elew. front. ok. 
7m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

182 RAA-I-11879/7331/417/05/ 
/504/dz.132/16,161/17/MZ 
2006.03.14 

budowa magazynów (hurtownie) 
z częścią biurowo-socjalną oraz 
infrastrukturą techn. (realizacja 
etapowa) 

Osoba fizyczna 
 

KM 6, dz.132/16; 
149/10; 161/17; 
188/9; 190/18 
ul. Hutnicza 

● linia zabudowy 15m od płn granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,37; ● szer. elew. front. ok.50m dla ka-
żdego segmentu; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 

  

183 RAA-II-9742/7331/502/05/967/dz.183/16; 
124/29/AS 
2006.03.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

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

KM 11 WK, 
dz.124/29; 183/16; 
cz.207; ul. Górnicza 
dla infrastruktury: 
dz.1/18; 1/20; 78/24 
133/29; 135/21; 
141/15; 249/15; 
250/15; 254/16; 
255/16 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. ok.0,31 
● szer. el.. front. nie określa się; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, nachyle-
nie 30º, wys. gł. kalenicy ustalić pomię-
dzy rzędną 150,76 (budynek ul. Zwini-
sławy 2) a 156,63mnpm (Górnicza 31); 
● wys. górnej krawędzi analogicznie do 
wys. kalenicy; 

  

184 RAA-II-14452/7331/523/05/953/90/MM 
2006.03.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK, dz.112 
ul. Rdestowa 90 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 13m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.8,5m; 
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185 RAA-II-1450/7331/56/06/307/6/ES 
2006.03.14 

rozbudowa garażu wolnostojące-
go (funkcja uzupełniająca w za-
budowie jednorodzinnej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.45 
ul. Hetmańska 6 

● wskaźnik p.z. do 0,31;  
● pozostałe parametry pominięto - nie 
mają zastosowania; 

  

186 RAA-I-
12871/7331/437/05/751/dz.149/113/MZ 
2006.03.15 

budowa myjni samochodowej z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 104, 
dz.149/113; dla 
infrastruktury: 
dz.148/113 
ul. Unruga 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,60; ● szer. elew. 
front. ok. 16m (możliwa zabudowa sze-
regowa); ● wys. górnej krawędzi ok.4m 
● geometria dachu: dach płaski;  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

187 RAA-I-
13047/7331/450/05/dz.151/112/MZ 
2006.03.15 

budowa myjni samochodowej z 
infrastrukturą techn. 

Wojciech Raszke 
P.H.U. „Auto-Master”  
Gdynia,  

KM 104, 
dz.151/112; dla 
infrastruktury: 
dz.150/112; 
146/114; ul. Unruga 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,67; ● szer. elew. 
front. ok. 16m (możliwa zabudowa  sze-
regowa);● wys. górnej krawędzi ok.8m; 
● geometria dachu: dach płaski;  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

188 RAA-I-13074/7331/449/05/504/1/EM 
2006.03.15 

budowa stanowiska dystrybucji 
gazu LPG przy istn. stacji paliw: 
2 zbiorniki na gaz o poj. 4,85m3 
każdy, dystrybutor gazu, inst. te-
chnologiczna i przyłącza 

„OKTAN” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 28, dz.312/22 
ul. Hutnicza 1 

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

  

189 RAA-I-13563/7331/475/05/504/12/EM 
2006.03.15 

zm. sposobu użytkowania bud. 
magazynowego na skup złomu 
met. kolorowych z przyłączami 

„TOMPOL” Sp.J. 
Ewa Burian, Sławomir Burian 
Tomaszów Mazowiecki 
 

KM 23, dz.148/8; 
152/10;233/8; 236/9 
239/11; 241/12 
ul. Hutnicza 12 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

190 RAA-II-12180/7331/550/05/379/17/KL 
2006.03.15 

rozbudowa bud. mieszkalnego  
jednorodzinnego i przebudowa 
poddasza- zm. konstrukcji dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK  
dz.43/3 
ul. Gorczycowa 17 

● linia zabudowy istn. bez zmian, wg 
zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,39;  
● szer. elew. frontowej do ok.15m;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40º, wys. gł. kalenicy 
ok.8,5m;  

  

191 RAA-II-14320/7331/646/05/885/48/MP 
2006.03.15 

zmiana przeznaczenia budynku 
warsztatowo-biurowego w trak-
cie realizacji na warsztatowy z 
częścią mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.294/2; 
318/73 
ul. Gedymina 48 

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

  

192 RAA-I-9740/7331/337/05/26/26/JM 
2006.03.16 

jednokondygnacyjna rozbudowa 
bud. przedszkola (przebudowa i 

Parafia Rzymsko-Katolicka 
p.w. NMP, Gdynia 

KM 55, dz.131; 
658/128, ul. Armii 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. 
oraz ● wys. górnej krawędzi-bez zmian;  
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rozbudowa wejścia) Krajowej 26 ● wskaźnik p.z. ok.0,39; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, nachylenie ok. 45º 

193 RAA-I-13355/7331/456/05/703/18/MZ 
2006.03.16 

zm. sposobu użytkowania pod-
dasza nieużytk. w bud. jednoro-
dzinnym na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.22 
ul. Błękitna 18 

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

  

194 RAA-I-11925/7331/420/05/51/57-59/AM 
2006.03.17 

rozbiórka istniejącej zabudowy, 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

BAUHAUS Sp. z o.o. 
Sopot,  

KM 58, 
dz.1206/329; 
1208/329  
ul. Pomorska 57-59 
dz.331; 1104/330 
(pas drogowy)  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok. 0,46;  
● szer. elew. front. ok. 50m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.12,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

195 RAA-II-
683/7331/29/06/1091/dz.576/2/MP 
2006.03.17 

budowa motelu z zapleczem ga-
stronomicznym i nieuciążliwymi 
usługami oraz infrastrukturą 

Adam Krużycki 
Zakła Usługowy „MAK” 
Gdynia,  

KM 95, dz.333/2; 
590/2; 591/2 
ul. Parkowa 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
ok.25m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
11m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

196 RAA-I-7048/7331/283/05/147/7/TS 
2006.03.20 

zm. sposobu użytkowania części 
parteru budynku mieszk. jedno-
rodzinnego na sklep spożywczy 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.55 
ul. Zakopiańska 7 

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

  

197 RAA-I-13472/7331/463/05/670/12/LK 
2006.03.20 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego (pralnia wodna, pom. 
obsługi klienta i socjalne na par-
terze, część mieszk. na piętrze) z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 7, dz.482/43; 
483/43; 484/43; 
485/43; ul.Janowska 
12 oraz dz.555/43 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. 
front. 13,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach 
płaski;  

  

198 RAA-I-992/7331/44/06/55/357/AW 
2006.03.20 

zm. sposobu użytk. cz. budynku 
z handlowo-ekspozycyjnej na 
gastronomiczną 

„LiBe.EL” S.C.  
Beata Mitroszonek-Janowska 
Wejherowo, 

KM 13, dz.913/119; 
914/132; 927/19 
ul. Morska 357 

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

  

199 RAA-II-9313/7331/433/05/800/10/KR 
2006.03.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.28 
ul. Saperska 10 
dla infrastruktury: 
dz.155/33 

● linia zabudowy 9m od granicy działki 
z ulicą, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,20;  
● szer. elewacji front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.7m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do ulicy) ok.10m;  

  

200 RAA-II-13042/7331/582/05/1031/14o/KR 
2006.03.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.131/10 
ul. Sucha 14 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czaącej ulicy, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,19;  
● szer. elew. frontowej 12m±20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45º, gł. kalenica równole-
gła do frontu dz.;  

  

201 RAA-II-
13175/7331/591/05/304/19;19A/KR 

przebudowa i nadbudowa istn. 
budynku do wys. 3 kondygnacji; 

Marek Grochocki 
„Architektura” Sopot 

KM 63, dz.930/91; 
931/91 

● linia zabudowy istn., do zachowania;  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
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2006.03.20 budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn.  

 ul. Hallera 19 i 19A bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
10m; ● geometria dachu: dach płaski;  

202 RAA-II-309/7331/12/06/412/parking/KR 
2006.03.20 

rozbudowa istn. parkingu do 30 
miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” Gdynia,  

KM 66, dz.732 
ul. Hodowlana 13 

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

  

203 RAA-II-
13176/7331/592/05/304/19;19A/KR 
2006.03.21 

rozbiórka budynku istniejącego; 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą techn.  

Marek Grochocki 
„Architektura” Sopot 
 

KM 63, dz.930/91; 
931/91 
ul. Hallera 19 i 19A 

● linia zabudowy istn., do zachowania;  
● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front. bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi ok. 10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

204 RAA-II-715/7331/30/06/319/14/KR 
2006.03.21 

zabudowa tarasu budynku mie-
szkalnego jednorodzinnego na 
poz. I piętra 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.19/12 
KM 70, dz.50/15 
ul. Okrętowa 14 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. 
● szer. elew. front, i ● wys. górnej kra-
wędzi - bez zmian; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia 35º, kale-
nica równoległa do ulicy; 

  

205 RAA-I-11557/7331/404/05/502/24/EM 
2006.03.22 

zm. spos. użytk. skrajnego bok-
su garażowego na zakład usług 
poligraficznych z rozbudową do 
granicy dz. i budowa przyłączy 

Osoba fizyczna 
 

KM 17, dz.222/32 
ul. Pucka 24 

● linia zabudowy istn., do zachowania;  
● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 
ok.6m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

206 RAA-I-7985/7331/281/05/1080/2/MZ 
2006.03.23 

rozbiórka istn. obiektów i budo-
wa budynku mieszkalnego jedno 
rodzinnego i garażu z infrastruk-
turą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 18 PG 
dz.1009 
ul. Skrajna 2 

● linia zabudowy 8m od płd granicy dz. 
● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 
ok.10m; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

207 RAA-I-10444/  
7331/356/05/998/16-32/internet/MZ 
2006.03.23 

budowa kabla świtłowodowego 
łączącego budynki mieszkalne 
wielorodzinne 

Polskie Sieci Internetowe S.C. 
Gdynia 
 

KM 20 PG, dz.1008 
1014; 1015; 1017 
ul. Romanowskiego 

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

  

208 RAA-I-13679/7331/2/06/600/251/LK 
2006.03.23 

przebudowa i budowa miejsc 
postojowych (ok.25 stanowisk) 
przy pawilonie handlowym 

JERONIMO MARTINS 
DYSTRYBUCJA S.A. repre-
zentowana przez CITY PLAN 
Gdańsk,  

KM 7, dz.589/41 
ul. Chylońska 251 

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

  

209 RAA-II-14350/7331/651/05/408/87E/KR 
2006.03.23 

budowa 2-kondygnacyjnego 
obiektu usługowego o pow. ok. 
430 m2 

PPHU „Marek-S”  Gdynia,  
 

KM 13 WI 
dz.522/20, ul. 
Chwarznieńska 87E  

● linia zabudowy 28m od jezdni ul. 
Chwarznieńskiej; ● wskaźnik p.z. nie 
ustala się; ● szer. elew. front.23m ± 
20% ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

210 RAA-II-7,8/7331/1,2/06/1006/16/KR 
2006.03.23 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego w stronę wschodnią o wiat-
rołap i południową (zabudowa 
istn. schodów) 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.131/17 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 16 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Powst. Wielkopolskiego; ● wska-
źnik p.z.ok.0,35; ● szer. elew. front. i ● 
wys. górnej krawędzi bez zmian; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

211 RAA-II-993/7331/94/06/871/boisko/MM 
2006.03.23 

budowa boiska piłkarskiego 110 
x 68m z oświetleniem i budynku 
socjalnego z infrastrukturą 

SKS Bałtyk Gdynia 
 

KM 83 i 87 
dz.38/23; 127/30 
ul. Spółdzielcza i 

bud. socjalny: ● linia zabudowy równo-
legła do Pot. Kolibkowskiego; ● wskaź-
nik p.z. nie określa się; ● szer. el. front. 
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Inżynierska ok.20m; ● wys. górnej krawędzi max. 5 
m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.40º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do linii zabudowy) ok.8m; 

212 RAA-I-7325/7331/263/05/682/4/MZ 
2006.03.24 

budowa zakładu demontażu czę-
ści i materiałów z pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji wraz z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 23, dz.420/55; 
550/30; 2337/40 
ul. Krzywoustego 

● linia zabudowy - nie określa się;   
● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. 
front. ok.24m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6,5m; ● geometria dachu; płaski; 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

213 RAA-I-11697/7331/401/05/504/5B/EM 
2006.03.24 

budowa kontenerowej stacji tan-
kowania gazem LPG: 2 zbiorni-
ki o poj.4,85m3 każdy, dystrybu 
tor z wiatą, pawilon biurowo-so-
cjalny i przyłącza inst. 

„WASBRUK” Sp. z o.o. 
Warszawa,  

KM 24, dz.431/30; 
530/30; 531/30 
ul. Hutnicza 5B 
dla infrastruktury: 
dz.82/1; 254/30 

● linia zabudowy 12m od płn-wsch gra-
nicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.- nie określa się;  
● szer. elewacji front. ok.3m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

214 RAA-II-4788/7331/243/05/899/55/AS 
2006.03.24 

rozbudowa bud. mieszk.-usługo-
wego w zab. bliźniaczej, nadbu-
dowa 2-kondygnacyjnej części o 
cz. mieszk.; budowa kolektora 
słonecznego na dachu budynku  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.421/232 
ul. Łowicka 55 

● linia zabudowy istn. do zachowania, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. 
elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi ok.9,5m (jak bud. sąsiedni); 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

215 RAA-II-13471/7331/608/05/953/55/MP 
2006.03.24 

budowa budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
3,5 i 4,5-kondygnacyjnych z 
poddaszem użytkowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK 
dz.196/1; 197/1 
ul. Rdestowa 55 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 
11 do 30m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
11,5 i 12,5m (dla 3,5 kondygnacji) i ok. 
15m (dla 4,5 kondygnacji); ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 
30º, wys. gł. kalenicy analogicznie jak 
wysokość górnej krawędzi, tj.: ok.15,5, 
16,5 i 19,5m; 

  

216 RAA-II-14626/7331/657/05/908/35/RS 
2006.03.24 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ków mieszk. w zab. bliźniaczej 
w celu ich połączenia, rozbiórka 
istn. garażu, budowa garażu po-
dziemnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.439/232; 
440/232; 441/232 
ul. Kaliska 36-36a 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. oraz 
● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

217 RAA-II-
909/7331/37/06/869/dz.670/173/MP 
2006.03.24 

rozbiórka istn. garaży i budowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego 3-kondygnacyjnego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.670/173 
ul. Chorzowska 4 
infrastruktura: 151; 
638/131; 646/132 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,26; ● szer. elew. front. ok. 
11m ● wys. górnej krawędzi ok.10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

218 RAA-II-1267/7331/50/06/1094/1E/ES 
2006.03.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze użytk.) z dwoma garażami 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.460/8 
ul. Okrężna 1E 
oraz dz.489 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
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● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m; 

219 RAA-II-2314/7331/101/06/244/6/GZ 
2006.03.24 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.759/249 
ul. Promienna 6 
oraz 614/250 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Promiennej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.ok.0,22; ● szer. elew. front. nie 
określa się; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.35º, wys. gł. kalenicy 
ok. 8m 

  

220 RAA-I-12272/7331/424/05/504/5/MZ 
2006.03.27 

zm. sposobu użytkowania pom. 
bud. produkcyjnego (branża pie-
karsko-ciastkarska) na pom.han-
dlowo-ekspozycyjno-biurowe 

Firma Handlowa „SARIUS” 
Artur Mańczak 
Gdynia,  

KM 24, dz.286/30; 
288/50; 290/50; 
292/44; 502/33 
ul. Hutnicza 5 

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

  

221 RAA-II-1166/7331/49/06/809/93/WGN 
2006.03.27 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego (3 kondygnacje + 
4. cofnięta) z garażem podziem-
nym i infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.29 
ul. Spacerowa 93 
dla infrastruktury: 
dz.536/31 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul. Spacerowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,34; ● szer. elew. 
front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.11m od ulicy, ok.13m od strony 
ogrodowej; ● geometria dachu: dach 
płaski;  

  

222 RAA-I-3819/7331/147/05/504/40/MZ 
2006.03.28 

budowa 2 zbiorników na gaz te-
chniczny (propan) dla potrzeb 
własnych (usługowe,maszynowe 
cięcie gazowe elem. stalowych) 

“BE STAL I METAL”  
Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 7 
dz.684/2; 736/2 
ul. Hutnicza 40 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.3 ustawy); 
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska  

  

223 RAA-I-10134/7331/355/05/486/25A/MZ 
2006.03.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastruktu-
rą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG, dz.613/1 
ul. Metalowa 25A 
dla infrastruktury: 
dz.617/2 

● linia zabudowy 5m od wsch. granicy 
dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. elew. front. ok.8m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: 
dach płaski;  

  

224 RAA-II-1049/7331/60/06/1109/1,3,4,6,GL 
2006.03.28 

budowa miejsc parkingowych Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”  
Gdynia,  

KM10WK,dz.235/6 
236/6; 239/6; 242/6; 
243/6; 264/6; 268/6; 
ul. Baczyńskiego, 
Keruczkowskiego  

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

  

225 RAA-II-1867/7331/86/06/876/21c/RS 
2006.03.28 

rozbiórka istn. budynków; budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi-
nnego (parter + poddasze użytk.) 
i bud. gospodarczego z infrastru-
kturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.350/123; 
cz.348/123; 457/124 
ul. Oficerska 
19a,21c 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z. ok.0,31; ● szer. elew. 
front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia ok.40º, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do ulicy) 10m; 
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226 RAA-I-5104/7331/186/05/18/6/AM 
2006.03.29 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk.w budynku mieszk-usług 
wielorodzinnym na biuro 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.996/413 
ul. Zygmunta 
Augusta 6 

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

  

227 RAA-II-
13904/7331/632/05/1084/dz.79/37/GL 
2006.03.29 

budowa 3 wolnostojących budy-
nków mieszkalnych jednorodzi-
nnych z infrastrukturą techn.; 
podział dz.79/37 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
ul. Pokrzywowa 
dla infrastruktury: 
dz.79/42 

● linia zabudowy 12m od granicy lasu, 
8m od pasa drogowego, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,12-0,18;  
● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-
chu: wielospadowy, kąt nachylenia 45º, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) ok.8,5m 

  

228 RAA-II-13841/7331/634/05/1112/6-8/ES 
2006.03.29 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku usługowo-mieszkalnego z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.422/19; 422/20; 
ul. Sokoła 6-8  
i dz.422/15; 422/20 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Sokoła, 19m od ul. Chwarz-
nieńskiej, wg zał. graf.;  
                                           cd. na str. 13 

● wskaźnik p.z. 0,29 (dla każdej dz.)  
● szer. el. front. 11,5m ± 20% (dla każ-
dej dz.); ● wys. górnej krawędzi ok.6m; 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.30º, gł. kalenica 
równoległa do frontu dz. 

  

229 RAA-II-12838/7331/579/05/308/5/KR 
2006.03.30 

nadbudowa poddasza budynku 
mieszk. jednorodzinnego o 0,5m 
i wymiana dachu  

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.190 
ul. Kasztelańska 5 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

230 RAA-II-901/7331/35/06/843/17/GZ 
2006.03.30 

budowa dwóch 3-kondygnacyj-
nych budynków mieszkalnych w 
zabudowie bliźniaczej wraz z in-
frastrukturą;  
podział i scalenie działek 

„STM” Przeds. Budowlane 
Grabarczyk i Adamczyk Sp.J. 
Sieradz,  

KM 74, dz.273/8; 
274/8 i cz.216/8 
ul. Huzarska 17 
oraz dz.271/8 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 
nie określa się; ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia ok.45º,wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 

  

231 RAA-II-565/7331/70/06/905/47/GL 
2006.03.30 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.13 
ul. Olkuska 47 
oraz 429/4 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,23-0,30; ● szer. elew. 
front.8,75m ± 20%; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia ok.35º,wys. gł. 
kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok. 9m; 

  

232 RAA-I-13632/7331/469/05/1024/16/HNB 
2006.03.31 

nadbudowa budynku mieszkalne 
go wielorodzinnego-podwyższe-
nie poddasza nieużytkowego na 
cele mieszkalne 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 19 PG 
dz.1066/49 
ul. Ikara 16 

● linia zabudowy, wskaźnik p.z. i szer. 
elew. front .- bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi ok.14m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 
dz.) ok.17m; 
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233 RAA-I-13646/7331/470/05/1024/18/HNB 
2006.03.31 

nadbudowa budynku mieszkalne 
go wielorodzinnego-podwyższe-
nie poddasza nieużytkowego na 
cele mieszkalne 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 19 PG 
dz.1066/48 
ul. Ikara 18 

● linia zabudowy, wskaźnik p.z. i szer. 
elew. front .- bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi ok.14m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) 
ok.17m; 

  

234 RAA-I-1925/7331/102/06/180/plaża/JM 
2006.03.31 

budowa jednokondygnacyjnego 
budynku o f. gastronomicznej z 
tarasami widokowymi oraz in-
frastrukturą (w zespole 4 obiek-
tów zagospodarowania plaży)  

MINGA Sp. z o.o., Gdynia  
 

KM 56, dz.703/237; 
705/236; 772/236; 
773/236; 1137/237; 
1138/237 
Bulwar Szwedzki i 
Nadmorski 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zes-
połu); ● szer. elew. front.24m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
nachylenie głównej połaci ok.22º; 

  

235 RAA-I-2039/7331/106/06/180/plaża/JM 
2006.03.31 

budowa jednokondygnacyjnego 
bud. węzła sanitarnego z zaple-
czem dla ratowników i punktem 
opieki medycznej, tarasami oraz 
infrastrukturą (w zespole 4 obie-
któw zagospodarowania plaży)  

Gdyński Ośrodek  
Sportu i Rekreacji 
Gdynia 

KM 134, dz.14; 
Bulwar Szwedzki 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zes-
połu); ● szer. elew. front.24m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
nachylenie głównej połaci ok.22º; 

  

236 RAA-I-1949/7331/107/06/180/plaża/JM 
2006.03.31 

budowa jednokondygnacyjnego 
budynku o f. gastronomicznej z 
tarasami widokowymi, sceną z 
ekranami akustycznymi i infra-
strukturą (w zespole 4 obiektów 
zagospodarowania plaży)  

CONTRAST s.c. 
J. Kanikuła, J. Parzych 
Gdynia,  

KM 55, dz.355/147 
357/195; 
KM 56, dz.605/236 
705/236 
KM 134, dz.14 
Bulwar Szwedzki 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zes-
połu); ● szer. elew. front.24m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
nachylenie głównej połaci ok.22º; 

  

237 RAA-I-2174/7331/111/06/180/plaża/JM 
2006.03.31 

budowa jednokondygnacyjnego 
budynku o f. gastronomicznej z 
tarasami widokowymi oraz in-
frastrukturą (w zespole 4 obiek-
tów zagospodarowania plaży)  

Gdyński Ośrodek  
Sportu i Rekreacji 
Gdynia,  

KM 134, dz.13; 14; 
Bulwar Szwedzki 

● linia zabudowy - nie ustala się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zes-
połu); ● szer. elew. front.24m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
nachylenie głównej połaci ok.22º; 

  

238 RAA-II-
1619/06,14173/7331/642/05/873/49/AS 
2006.03.31 

rozbiórka istn. budynku mieszk.; 
budowa dwóch dwurodzinnych 
budynków mieszkalnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.90 
ul. Wrocławska 49 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,44; ● szer. 
elew. front.- zabudowa pierzejowa;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m od ul. 
Wrocławskiej, ok.7m od ul. Głogow-
skiej; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

 
miesiąc : kwiecień 2006 

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 

239 RAA-I- budowa niepublicznego dojścia Osoba fizyczna ul. Leszczynki  nie analizowano funkcji i cech zabudo-   
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 7561/7331/300/05/546/dz.572/84/LK 
2006.04.03 

z dojazdem do dz. zabudowanej 
bud. mieszk. jednorodzinnym 

 KM 26 dz.572/84; 
624/84; 637/84; 26; 
574/86; 590/18; 
603/ 85; 

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

240 RAA-I-10148/7331/682/05/43/45/JM 
2006.04.03 

rozbiórka budynku mieszk. i ga-
rażu; budowa budynku mieszka-
lnego wielorodzinnego z podzie-
mnym garażem i infrastrukturą 

BUDOM S.C.  
Gdynia,  

KM 52, dz.195 
ul. Wolności 45 
oraz dz.130  
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy istn., 6m od krawędzi 
jezdni ul. Wolności, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,35; ● szer. elew. 
front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m w linii zabudowy i ok.13m 
dla 4-ej kondygnacji; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

241 RAA-II-618/7331/27/06/939/11/WGN 
2006.04.03 

rozbudowa i przebudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego; 
rozbiórka bud. gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.262/26 
ul. Szturmanów 11 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Szturmanów, wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. 
front. ok. 9,5m z możliwością poszerze-
nia do 13m w odległości min. 4m od li-
nii zabudowy;  
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

242 RAA-II-1390/7331/74/06/873/63B/GL 
2006.04.03 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastruktu-
rą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.202 
ul. Wrocławska 63B 
dla infrastruktury: 
dz.201; 479/45 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,39; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m (3 kondygnacje); ● geomet-
ria dachu: dach płaski; 

  

243 RAA-II-2407/7331/106/06/871/94/RS 
2006.04.03 

zmiana wys. budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego (w trakcie 
realizacji) z dwóch na trzy kon-
dygnacje nadziemne  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.698/161 
ul. Inżynierska 94 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i  
● wskaźnik p.z.- bez zmian; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.10,5m (3 kondygnacje); 
● geometria dachu - dach płaski;  

  

244 RAA-I-9025/7331/327/05/15/32/TS 
2006.04.04 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego o wys. 5 kondygnacji 
z garażem podziemnym oraz in-
frastrukturą techn. 

Biuro Obrotu 
Nieruchomościami, Gdynia  

KM 53, dz.131 
ul. 3 Maja 32 
oraz dz.130 
(pas drogowy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,70; ● szer. elew. 
front.~15m od ul. Batorego,~25m od ul. 
3 Maja; ● wys. górnej krawędzi ok.18m 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

245 RAA-II-
11669/7331/539/05/1015/dz.570/35/ES 
2006.04.04 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzi-
nnego z wbudowanym garażem 
dwustanowiskowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.570/35; 
571/35; ul. Szarych 
Szeregów 
dla infrastruktury: 
dz.523/35 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6,5m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 40º, gł. kalenica ró-
wnoległa do frontu dz.; 

  

246 RAA-II-12079/7331/554/05/309/18/ES 
2006.04.04 

nadbudowa cz. budynku mieszk. 
jednorodzinnego o 1 kondygnac-
ję, rozbudowa o garaż, rozbiórka 
jednego segmentu dwustanowis-
kowego garażu na granicy dz. 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.165 
ul. Wojewódzka 18 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front.- nie 
analizowano (bez zmian); ● wys. górnej 
krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 
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247 RAA-II-
2582/7331/111/06/1031/dz.131/16/ES 
2006.04.04 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI 
dz.131/16 
ul. Sucha 
oraz dz.131/8 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,23; ● szer. elew. front. 14m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.5,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 35° lub 40º, gł. kalenica równoleg-
ła do frontu działki; 

  

248 RAA-I-11005/7331/389/05/18/3-5/AM 
2005.04.05 

zm. spos. użytk. lok. usługowo-
produkcyjnego na gastronomicz-
ny oraz budowa wejścia od ulicy 
(schody zewn., otwór drzwiowy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.397; 398 
399; 400; 401; 
695/403, ul.Zygmu-
nta Augusta 3/5/7 

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

  

249 RAA-I-14080/7331/493/05/44/30/AM 
2006.04.05 

zabudowa balkonu-wnęki od str. 
ulicy z przeznaczeniem na wiat-
rołap z dobudową schodów; za-
budowa tarasu (ogród zimowy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.99 
ul. Słupecka 30 

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

  

250 RAA-I-403/7331/16/06/80/50/JM 
2006.04.05 

zm. sposobu użytk. części bud. 
mieszk.-usług. (lok. mieszk.) na 
część lokalu gastronomicznego 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.836/415 
986/415; Al. Marsz. 
Piłsudskiego 50 

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

  

251 RAA-I-416/7331/19/06/104/50/LK 
2006.04.05 

rozbiórka parterowej zabudowy 
gospodarczej; budowa budynku 
mieszk. 3-kondygnacyjnego (w 
tym poddasze użytk.) z 2 garaża-
mi i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.561/1 
ul. Kołłątaja 50 
dla infrastruktury: 
dz.484/1 

● linia zabudowy istn.., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,28;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok. 6,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.10,5m; 

  

252 RAA-I-1920/7331/121/06/33/7/AM 
2006.04.05 

zm. spos. użytk. lok.mieszkalne-
go w bud. mieszk. -usługowym 
na kancelarię adwokacką 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.616/274 
ul. Żwirki i Wigury 
7 

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

  

253 RAA-II-
11551/7331/530/05/180/gastronomia/KR 
2006.04.05 

budowa 2-kondygnacyjnego 
obiektu gastronomicznego o 
pow. zabudowy ok.690m2 z 
częścią wystawienniczą w pod-
ziemiu 

SEMEKO 
Grupa Inwestycyjna Sp  z o.o. 
Gdynia,  

KM  
dz.1616/138; 139; 
140; 141; 814/127 
Bulwar Nadmorski 

● linia zabudowy wg zał. graf.: 45-51m 
od Al. Piłsudskiego, 32-35 od ul. Prusa, 
8m od parkingu; ● wskaźnik p.z. - nie 
określa się; ● szer. elew. front. 15m od 
Al. Piłsudskiego, 45m od ul. Prusa, 50m 
od Bulwaru; ● wys. górnej krawędzi 
ok.9m ● geometria dachu: dach płaski; 

  

254 RAA-II-14274/7331/645/05/979/5/RS 
2006.04.05 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go na dz.39 oraz budowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego na 
dz.40 z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK  
dz.39; 40 
ul. Racławicka 5  
dla infrastruktury: 
dz.134/52 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Olgierda, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 8m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do obu ulic) ok.10,5m; 

  

255 RAA-II-
1504/7331/68/06/1034/dz.10/19/GZ 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI 
dz.10/219 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
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2006.04.05 mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą techn. 

ul. Łanowa  
dla infrastruktury: 
dz.10/23 

p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

256 RAA-II-
1505/7331/69/06/1034/dz.10/20/GZ 
2006.04.05 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI 
dz.10/20 
ul. Łanowa  
dla infrastruktury: 
dz.10/23 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.40º, wys. gł. kalenicy ok.9m; 

  

257 RAA-II-1668/7331/80/06/1039/52/GZ 
2006.04.05 

rozbudowa budynku mieszkalne 
go jednorodzinnego o pom. gos-
podarcze i taras na poz. I kond. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.384 
ul. Amona 52 

● l. zabudowy, ● szer. el. front.,● wys. 
górnej krawędzi, i ● geometria dachu - 
nie analizowano;● wskaźnik p.z. 0,29; 

  

258 RAA-I-10282/7331/364/05/28/3/TS 
2006.04.06 

rozbudowa lokalu mieszkalnego 
(zabudowa cz. tarasu na VI kon-
dygnacji bud.mieszkalno-usług.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.165 
ul. Wybickiego 3 

● wys. górnej krawędzi ok.20m jak poz. 
gzymsu nad VI kond. w bud. sąsiednim; 
● geometria dachu: płaski;● linia zabu-
dowy, ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. 
front.- nie analizowano (bez zmian)  

  

259 RAA-I-138/7331/8/06/17/32/TS 
2006.04.06 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 
bud. wielorodzinnym z usługami 
na gabinet odnowy biologicznej 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.753, ul. 
Władysława IV 32 

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

  

260 RAA-II-3003/7331/144/05/314/19/ES 
2006.04.06 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w celu 
uzyskania poddasza 
niemieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.239/94; 
240/94 
ul. Narutowicza 19 

● wys. górnej krawędzi ~9m; ● geome-
tria dachu: płaski; ● linia zabudowy, ● 
wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie 
analizowano (bez zmian)  

  

261 RAA-II-5571/7331/279/05/820/254/WGN 
2006.04.06 

zm. spos. użytk. bud. magazyno-
wego na usługowy (sprzedaż 
stolarki i usługi turystyczne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.77 
ul. Olchowa 19 

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

  

262 RAA-II-1381/7331/78/06/1032/12/ES 
2006.04.06 

zabudowa tarasu w poziomie po-
ddasza w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.56/1 
ul. Afrodyty 12 

● wys. górnej krawędzi ok.7,5m jak w 
cz. istniejącej; ● geometria dachu: kąt 
nachylenia ok.18º, jak połać istniejąca; 
● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian)  

  

263 RAA-II-2228/7331/122/06/1212/6/GL 
2006.04.06 

budowa fundamentu pod zbior-
nik na ciekły azot i parownicę 
powietrzną, rurociągi i przyłącza 

Vector Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 2 Chwaszczyno 
dz.161/11 
ul. Krzemowa 6 

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

  

264 RAA-I-14725/7331/21/06/50/44/AM 
2006.04.07 

zm.sposobu użytkowania garażu 
w bud. mieszkalnym na lok. ha-
ndlowy (kwiaciarnia)  

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.163 
ul. Witomińska 44 

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

  

265 RAA-II- 
3225/7331/142/06/1034/sieć wod-kan/RS 
2006.04.07 

budowa sieci wodociągowej i 
sieci kan. sanitarnej dla obsługi 
zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 32 WK 
dz.11/8; 221/2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.3 ustawy) 
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266 RAA-I-1186/7731/62/06/603/54/ASS 
2006.04.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego bliźniaczego o 
wys. 3-kondygnacyjnego wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.553/4; 
661/4 
ul. Demptowska 54 
dla infrastruktury: 
dz.224/4 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. 
front. ok.8m; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 8m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 30º, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) ok.12,5m; 

  

267 RAA-I-1574/7331/93/06/1079/11/EM 
2006.04.10 

rozbudowa sieci oświetlenia te-
renu 

Robotnicza Spółdz. Mieszka-
niowa im .Komuny Paryskiej 
Gdynia,  

KM 15 PG 
dz.970/22; 970/38 
ul. Podgórska 

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

  

268 RAA-II-1330/7331/52/06/843/1D/GZ 
2006.04.10 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 71  
dz.15/3; 18/2 
ul. Huzarska 1D 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ●.wys. górnej krawędzi i ● 
geometria dachu: w nawiązaniu do bud. 
przy ul. Huzarskiej 1E; 

  

269 RAA-II-13945/7331/636/05/899/28/MP 
2006.04.11 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o poddasze użyt-
kowe; rozbudowa o cz. mieszk. 
2-kondygnacyjną i garaż  

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.489/61; 
490/61; 491/61 
ul. Łowicka 28 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,02;  
● szer. elew. front. nie ustala się;  
● wys. górnej krawędzi ok. 7,7m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.30º, gł. kaleni-ca 
równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

270 RAA-II-1053/7331/44/06/990/3 i 5/RS 
2006.04.11 

budowa drogi dojazdowej  
i miejsc postojowych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny” 
Gdynia,  

KM 7 WK 
dz.177; 178 
ul. Korzenna 3 i 5 

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

  

271 RAA-II-
1047/7331/45/06/1107/dz.115/4/RS 
2006.04.11 

budowa budynku socjalno-byto-
wego wraz z infrastrukturą dla 
potrzeb istniejącego parkingu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny” 
Gdynia 

KM 9 WK 
dz.115/4 
ul. Gałczyńskiego 

● linia zabudowy 6m od granicy dz.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- 
nie określa się; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

272 RAA-II-
1459/7331/63/06/83/dz.1437/386/GZ 
2006.04.11 

rozbiórka bud. mieszkalnego je-
dnorodzinnego; budowa budyn-
ku mieszk. wielorodzinnego z 
parkingiem podziemnym i infra-
strukturą techn. 

Grupa Inwestycyjna 
HOSSA S.A. Gdynia 
 

KM 60, dz.651/379 
1435/386;1436/386; 
1437/386;1562/377; 
1563/377 
ul. Grottgera 

● linia zabudowy 6m od krawędzi drogi 
dojazdowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. 
frontowej dla całego zespołu ok.75m;  
● wys. górnej krawędzi ok.22m (część 
7-kond.), ok.32m (część 11-kond.);  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

273 RAA-II-
1729/7331/82/06/694/dz.380/4/GZ 
2006.04.11 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytkowe) bud. 
mieszkalnego jednorodzinnego z 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.380/4 
ul. Wiczlińska 
dla infrastruktury: 
dz.380/10 

● linia zabudowy wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,02;  
● szer. elew. front. 13m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do granicy AD dz.) ok.9m; 

  

274 RAA-I-
556/7331/29/06/681/dz.618/85/MZ 

budowa hali magazynowo-biuro 
wej (import. galanteria odzieżo-

„MARENGO FASHION” 
Sp.J. A.Pusz, K.Cegielski 

KM 14, dz.618/85 
ul. Północna 

● linia zabudowy 15m od wsch. granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie 
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2006.04.12 wa, bawełna, wełna, jedwab, po-
liestry) z infrastrukturą techn. 

Gdynia,  dla infrastruktury: 
dz.317/84; 504/85 

określa się; ● szer. elew. front. ok.27m; 
● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 

275 RAA-I-
554/7331/30/06/681/dz.616/85/MZ 
2006.04.12                    

budowa hali produkcyjno-maga-
zynowej z cz. biurowo-socjalną 
(składowanie i produkcja, lakie-
rowanie proszkowe, kompleto-
wanie, pakowanie i transport do 
magazynu wyrobów gotowych) 

P.H. „HAMAR” 
B. i H. Grzesiak 
Gdynia,  

KM 14, dz.616/85 
ul. Północna 
dla infrastruktury: 
dz.247/1; 485/1; 
456/4; ul. Hutnicza  

● nie analizowano funkcji i cech zabu-
dowy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.2 ustawy);  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 

  

276 RAA-II-2748/7331/111/06/1217/5/ES 
2006.04.12 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.85 
ul. Oziewicza 5 
oraz dz.87  
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej sięgacza ulicy, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,16;  
● szer. elewacji front. 14m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.42º lub 45°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do fr. dz.) ok.8,5m 

  

277 RAA-II-2506/7331/109/06/408/83/GZ 
2006.04.13 

montaż nośnika reklamowego 
podświetlanego, trwale związa-
nego z gruntem, wym.1,20x5m 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.744; ul. 
Chwarznieńska 83 

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

  

278 RAA-I-128867331/442/05/600/215/LK 
2006.04.18 

rozbiórka kiosku handlowego 
typu RUCH; budowa nowego, 
nietrwale związanego z gruntem 

RUCH S.A. w Warszawie 
Oddział w Gdańsku 
 

KM 13, dz.1008 
ul. Chylońska 215 

● linia zabudowy, wg zał. graf.;● wska-
źnik p.z.-nie określa się; ●szer. el. front. 
ok.5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.3,3m; ● geometria dachu: płaski; 

  

279 RAA-I-14363/7331/494/05/47/34/JM 
2006.04.18 

zm. usytuowania wjazdu do ga-
rażu podziemnego dla 2 budyn-
ków mieszk. wielorodzinnych w 
trakcie budowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.63; 241 
ul. Nowogrodzka 34 

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter 
inwestycji 

  

280 RAA-I-14080/7331/493/05/7/34/AM 
2006.04.19 

rozbudowa budynku mieszk.-us-
ługowego w piwnicy i parterze 
(dobudowa zaplecza o pow. ok. 
20m2 do zakładu optycznego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.489 
ul. Starowiejska 34 

● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● pozo-
stałe wskaźniki pominięto (nie mają za-
stosowania); 
 

  

281 RAA-I-
1187/7331/65/06/500/33/dz.306/2/EM 
2006.04.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.306/2 
ul. Złota 33 
dla infrastruktury: 
dz.253; 341 

● linia zabudowy 5m od płn-zach. i 5m 
od płd-zach. granicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elewacji 
front. 10m ± 20% od ul. Mosiężnej, 
12m od ul. Cynkowej; ● wys. górnej 
krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-
noległa do frontu dz.) ok.10m; 

  

282 RAA-I-2409/7331/122/06/41/11/AM 
2006.04.19 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego o windę 
od strony podwórka 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.465/108 
ul. Bema 11 

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter 
inwestycji 
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283 RAA-II-
14426/7331/768/04/971/dz.820/1/MP 
2006.04.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostojące-
go (parterowego z poddaszem 
użytkowym) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 3 Chwaszczyno 
część dz.820/1 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,12; ● szer. elew. 
front.18m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu:wielospa-
dowy, kąt nachylenia ok.42º,wys.gł. ka-
lenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m 

  

284 RAA-II-
1912/7331/78/05/820/dz.618/70/WGN 
2006.04.19 

budowa wolnostojącego urządze 
nia reklamowego podświetlane-
go o wys. ok.12m 

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

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

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter 
inwestycji 

  

285 RAA-II-1528/7331/90/06/872/44/GL 
2006.04.19 

przebudowa bud. mieszk. wielo-
rodzinnego (podwyższenie pod-
dasza na cele mieszkalne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.324/19 
ul. Wielkopolska 44 

● wys. górnej krawędzi ok.12,8m; ● ge-
ometria dachu: płaski; ● pozostałe para-
metry pominięto (nie dotyczy) 

  

286 RAA-II-2261/7331/100/06/87/58A/GZ 
2006.04.19 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go na wielorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.330/76 
ul. Temajera 58A 

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

  

287 RAA-I-6032/7331/223/05/688/14/LK 
2006.04.20 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o cz. usługową 
(stacja diagnostyki samochodo-
wej i biuro – pow.ok.64m2) 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.75/11 
ul. Wioślarska 14 

● linia zabudowy 6m od granicy dz.z ul. 
Pontonową, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. ok.0,25; ● szer. elew. front. 9m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40º,wys.gł. kalenicy (pro-
stopadła do frontu dz.) ok.7,5m 

  

288 RAA-I-11735/7331/416/05/129/12/TS 
2006.04.20 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.254/156 
ul. Szczecińska 12 
oraz dz.71 
(pas drogowy ulicy) 

● linia zabudowy 5m od wsch. i 4m od 
płd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.ok.0,22; ●szer. el. front. ok.13m; 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski; 
 

  

289 RAA-I-12874/7331/479/05/20/81/TS 
2006.04.20 

zm. spos. użytkowania lok. mie-
szkalnego w bud. mieszk. wielo-
rodzinnym z usługami na biuro 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.69  
ul. Świętojańska 81 

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

  

290 RAA-I-291/7331/11/06/784/11/HNB 
2006.04.20 

budowa garażu 2-stanowiskowe-
go wolnostojącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 104, dz.104 
ul. Sztukatorów 11 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 
ok.7m; ● wys. górnej krawędzi ok.2,5m 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 25º,wys.gł. kalenicy (ró-
wnoległa lub prostopadła do frontu dz.) 
ok.4m; 

  

291 RAA-I-
101/7331/14/06/1029/dz.113/2/EM 
2006.04.20 

rozbiórka stolarni i bud. gospo-
darczego; budowa bud. mieszk. 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.113/2 
ul. Osada Rybacka 
16 
dla infrastruktury: 
dz.168 

● linia zabudowy 6m od wsch. i zach. 
granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,24; ● szer. elew. front.9m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.30º,wys.gł. kalenicy (prostopa-
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dła lub równoległa do frontu dz.) ok.9m 
292 RAA-I-1454/7331/82/06/20/4-8/TS 

2006.04.20 
zm. spos. użytk. pomieszczenia  
pralni na pokój mieszkalny z do-
łączeniem do lok. mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.773/284 
1283/283;  
ul. Świętojańska 4-8 

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

  

293 RAA-I-2461/7331/123/06/43/1/AM 
2006.04.20 

zm. spos.użytk. pom. pralni i su- 
szarni na V kond. budynku wie-
lorodzinnego na lok. mieszkalny 
i budowa tarasu w miejscu istn. 
zadaszenia nad IV kondygnacją  

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.483 
ul. Wolności 1 

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

  

294 RAA-II-
11510/7331/526/05/400/dz.545/12/RS 
2006.04.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego parterowego z 
poddaszem użytkowym wraz z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WK 
dz.545/12 
ul. Słonecznikowa 
dla infrastruktury: 
dz.513/13; 514/1  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36;  
● szer. elew. front.8,5m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
45º,wys.gł. kalenicy (równoległa do uli-
cy) ok.9m 

  

295 RAA-II-1213/7331/66/06/826/4A/WGN 
2006.04.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i garażu 2-sta-
nowiskowego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75 
dz.908/66; 909/66 
ul. Kasztanowa 4A 
dla infrastruktury: 
dz.558/64 

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,23 
● szer. elew. front. ok.10m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.8m (dopuszczalna częś-
ciowo 10m); ● geometria dachu: płaski; 

  

296 RAA-II-9736/7331/550/04/1084/16/GL 
2006.04.21 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem i 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.79/36 
ul. Pokrzywowa 16 
dla infrastruktury: 
dz.79/42 

● linia zabudowy 8m od granicy dz. z 
pasem drogowym,wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,12-0,23; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 45º,wys.gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) ok.8,5m 

  

297 RAA-II-
504/7331/20/06/959/dz.362/32/RS 
2006.04.21 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z ifrastru-
kturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.362/32 
ul. Źródło Marii 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front. 
11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok. 40º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do ulicy) ok.9m; 

  

298 RAA-I-8648/7331/440/05/603/47-49/LK 
2006.04.24 

budowa 2 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych w zabu-
dowie bliźniaczej, 3-kondygna-
cyjnych (w tym poddasze) z mu-
rami oporowymi i infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 21, dz.191/4; 
426/4; 427/4, ul. 
Demptowska 47-49 
dla infrastruktury: 
dz.221/4; 222/4 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 
7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok. 30º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 

  

299 RAA-I-1058/7331/56/06/683/1/AW 
2006.04.24 

rozbudowa i nadbudowa do wys. 
3 kondygnacji budynku mieszk. 
jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

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

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;  
● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria 
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dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
30º, gł. kalenica prostopadła lub równo-
legła do frontu dz.; 

300 RAA-I-1457/7331/84/06/2/36/JM 
2006.04.24 

zm. sposobu użytkowania pom. 
w piwnicy bud. usługowo-han-
dlowego na klub bilardowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 118, dz.21/3 
ul. Jana z Kolna 36 

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

  

301 RAA-I-1182/7331/63/06/649/11/LK 
2006.04.25 

rozbiórka budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego i gospodar-
czego 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.370/11; 
371/11 
ul. Jęczmienna 11  

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter za-
mierzenia 

  

302 RAA-I-1363/7331/77/06/55/157-163/AW 
2006.04.25 

zm. spos. użytkowania cz. pom. 
piwnicy bud. mieszk.-usługowe-
go na biuro Spółdzielni 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„WYBRZEŻE”  
Gdynia,  

KM 27, dz.823 
ul. Morska 157-163 

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

  

303 RAA-I-
10437/7331/357/05/215/dz.139/LK 
2006.04.26 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z garażem wbudowanym i 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.139; 
818/132; 820/132 
ul. Komandorska / 
Mrongowiusza 
dla infrastruktury: 
dz.137;138;141;151
156; 157; 492/135; 
602/133; 819/132; 

● linia zabudowy od ul. Komandorskiej 
i Mrongowiusza wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,60;  
● szer. elew. frontowej 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.12m;  
● geometria dachu: na większości budy-
nku - płaski, w części od ul. Mrongowiu 
sza - dwuspadowy, nawiązujący geome-
trią do sąsiedniego; 

  

304 RAA-I-10565/7331/366/05/502/101D/MZ 
2006.04.26 

nadbudowa na cele biurowo-so-
cjalne i rozbudowa o kl. schodo-
wą budynku gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.101/14; 
226/25; 227/25; 
228/25; 229/25; 
231/25 

● linia zabudowy 4m od płd granicy dz. 
wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.- nie określa się;  
● szer. elew. front. bez zmian;  
● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 30º; 

  

305 RAA-I-
11696/7331/430/05/555/dz.298/133/LK 
2006.04.26 

rozbiórka zabudowy istn.; budo-
wa 2 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych 6-kondygnacy-
jnych (w tym poddasza użytk.) z 
garażami podziemnymi i infras-
trukturą:  

G.I.SEMEKO Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 27, dz.298/133 
ul. Dembińskiego 
dla infrastruktury: 
dz.144/60; 430/169; 
432/59; 434/133; 
436/140; 437/139; 
438/139; 780/59; 
806/59; 843/169; 
 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czających dróg wew., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. 
front.50m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.16m; ● geometria dachów: wie-
lospadowe, kąt nachylenia 30° i  45º, 
wys. gł. kalenic (równoległe do frontu 
dz.) ok.20m; 

  

306 RAA-II-
13181/7331/593/05/1039/korty/KR 
2006.04.26 

budowa hali namiotowej o kon-
strukcji stalowej lub aluminio-
wej nad jednym z istn. kortów 
tenisowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.275/2 i cz.141/2 

● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z.- nie 
określa się; ● szer. elew. front.19x36m;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-
metria dachu: łuk o rozpiętości 19,1m; 
 

  

307 RAA-II-
11626/7331/527/05/1213/dz.300,301/MP 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

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

KM 21, 23 WK 
dz.300; 301; 302; 

● linia zabudowy 8m od granicy pasa 
drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
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2006.04.27 Gdynia,  dla infrastruktury: 
dz.38/19; 110/17; 
304; 307 

p.z.0,26; ● szer. elew. front.- nie określa 
się; ● wys. górnej krawędzi ok.10m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 34º, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do frontu dz.) ok.14m; 
 

308 RAA-II-
14590/7331/667/05/959/dz.174/25/MP 
2006.04.27 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, wolnostojące-
go (parter + poddasze użytkowe) 
w odległości 1,5m od granicy dz 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.174/25,  
ul. Źródło Marii 19u 
dla infrastruktury: 
dz.26; 69/25; 
125/27; 218/18 

● linia zabudowy 4m od granicy pasa 
drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,25; ● szer. elew. front.max.9,5m; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 45º, gł. kalenica prostopadła 
do frontu dz.; 
 

  

309 RAA-II-
2807/7331/130/06/693/dz.75/3/AS 
2006.04.27 

budowa bezobsługowej, automa-
tycznej stacji paliw (2 dystrybu-
tory, 3 zbiorniki, wiata, budynek 
techniczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 25 WK dz.75/3 
ul. Nowowiczlińska 

● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd-
ni ul. Nowowiczlińskiej; pozostałych 
parametrów nie analizowano z uwagi na 
charakter inwestycji;  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, warunki uzgodniono z organami 
ochrony środowiska 
 

  

310 RAA-I-
1451/7331/79/06/787/dz.100;108/HNB 
2006.04.28 

rozbudowa segmentu mieszkal-
nego w zabudowie szeregowej w 
celu powiększenia pom. kuchen-
nego, zabudowa tarasu, dobudo-
wa schodów zewn. do piwnicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 125 
dz.100; cz.dz.108 
ul. Arabska 22 

● linia zabudowy istn. do zachowania; 
● wskaźnik p.z., ● szer. elewacji front. 
oraz ● wys. jej górnej krawędzi - bez 
zmian;  
● geometria dachu: w nawiązaniu do cz. 
istniejącej; 

  

311 RAA-II-
2754/7331/118/06/1113/dz.421/43/GZ 
2006.04.28 

budowa budynków mieszk. wie-
lorodzinnych (o zmiennej wyso-
kości od 3 do 5 kondygnacji, w 
tym poddasza użytkowe) z usłu-
gami nieuciążliwymi i infrastru-
kturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.421/32; 421/33; 
421/35; 421/42; 
421/43; 422/35; 
422/66; 450  ul. 
Gierdziejewskiego 
oraz dz. 422/34; 
422/61; 422/68; 
427/6; 435; 451; 
(pas drogowy ulic) 

● linia zabudowy jako przedłużenie linii 
istn. wg zał. graf.; od strony wew. ukła-
du komunikacyjnego nie ustala się; 30m 
od granicy TPK; ● wskaźnik p.z. 0,33; 
● szer. elew. front. max.115m; ● wys. 
górnej krawędzi od ~7,5m (3 kondygna-
cje, w tym poddasze) do~12,5m (5 kon-
dygnacji, w tym poddasze); ● geometria 
dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 
30º, wys. gł. kalenicy od~10 do~15,5m 

  

 

miesiąc : maj 2006 
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 



 40

1 2 3 4 5 6 7 8 

312 
 

RAA-II-2737/7331/120/06/1128/20/MP 
2006.05.02 

rozbiórka wiatrołapu do poz. st-
ropu piwnicy, budowa 2-kondy-
gnacyjnego wiatrołapu, przebu-
dowa schodów wejściowych  

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK, dz.290 
ul. Gryfa 
Pomorskiego 20 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi i ● geometria dachu: w 
nawiązaniu do cz. istniejącej; 

  

313 RAA-II-
2141/7331/215/06/1225/dz.164/MM 
2006.05.02 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.164 
ul. Bielińskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 40º, gł. kalenica równoległa do 
frontu działki; 

  

314 RAA-II-
2145/7331/216/06/1220/dz.169/MM 
2006.05.02 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.169 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 40º, gł. kalenica równoległa do 
frontu działki; 

  

315 RAA-II-3094/7331/140/06/959/dz.289/RS 
2006.05.04 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-
dynku usługowego (przedszkole 
z zapleczem, gab. lekarski, sala 
wielofunkcyjna) z cz. mieszkal-
ną i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK, dz.289 
ul. Źródło Marii 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; 
● szer. elew. front. 11m ± 20% ● wys. 
górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
30º wys. gł. kalenicy (równoległa do 
ulicy) ok.12m; 

  

316 RAA-I-14723/7331/506/05/701/100/ASS 
2006.05.05 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszkalnego jedno 
rodzinnego o wys. 2 kondygnac-
ji z funkcją usługową w parterze 
(sklep spożywczy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.420/54; 
423/58, cz.672/52 
ul. Płka Dąbka 100 
dla infrastruktury: 
dz.40; 52; 664/54 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Płka Dąbka, 4m od ul. Belwederskiej 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z .do 0,28; 
● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.8m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

317 RAA-II-
2160/7331/217/06/1220/dz.172/MM 
2006.05.05 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.172 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,18; ● szer. elew. front. 9m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, nachylenie 
40º, gł. kalenica równoległa do fr. dz.; 

  

318 RAA-I-11742/7331/411/05/158/17/JM 
2006.05.08 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego o wys. 3 kondygnacji z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.307/170 
ul. Kwidzyńska 17 
dla infrastruktury: 
dz.178 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,35; ● szer. elew. 
front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10,5m;● geometria dachu: płaski; 

  

319 RAA-I-663/7331/39/06/290/dz.11/2/HNB 
2006.05.08 

budowa stacji LPG (na terenie 
istn. stacji paliw):2 zbiorniki na-

CTL TRANS-PORT Sp.z o.o. 
Gdynia,  

KM 112, dz.11/2 
Al. Solidarności 

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter in-
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ziemne 4850l każdy, dystrybu-
tor z wiatą i infrastruktura 

westycji 

320 RAA-II-559/7331/21/06/954/8/AS 
2006.05.08 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z f. usługową 
w przyziemiu i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.431/2 
ul. Spokojna 8 
dla infrastruktury: 
dz.603/2 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Miłą, 8m od ul. Spokojnej, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. 0,34; ● szer. el. 
front. ok.16m ● wys. górnej krawędzi 
ok.10,5m; ● geometria dachu: płaski; 

  

321 RAA-II-3102/7331/133/06/915/39/GL 
2006.05.08 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastruktu-
rą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.242/2 
ul. Lidzka 39 
dla infrastruktury: 
dz.178/2; 286/2; 
234/2 

● linie zabudowy: istn. od ul. Lidzkiej; 
6m od krawędzi jezdni ul. Trockiej, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18-0,33;  
● szer. elew. front. 7m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi ok.9m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

322 RAA-II-14599/7331/660/05/847/7/KR 
2006.05.09 

budowa 2 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych w zabudowie bli-
źniaczej, 2-kondygnacyjnych z 
garażami oraz infrastrukturą 
techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.13 
ul. Ułańska 7 
dla infrastruktury: 
dz.12 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
ul. Ułańską, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,32; ● szer. el. front. 12m ± 20% (1 
segment); ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria dachu: wielospado-
wy, kąt nachylenia 45º, gł. kalenica ró-
wnoległa do frontu działki; 

  

323 RAA-II-14623/7331/662/05/847/7/KR 
2006.05.09 

budowa 4 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych w zab.  szerego-
wej, 2-kondygnacyjnych z gara-
żami oraz infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.13 
ul. Ułańska 7 
dla infrastruktury: 
dz.12 

● linia zabudowy 6m od obu granic dz. 
z ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,47; 
● szer. el. front. 8m ± 20% (1segment); 
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 45º, gł. kalenica równoległa do 
frontu działki; 

  

324 RAA-II-411/7331/10/06/410/47/KR 
2006.05.09 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego i garażu o podda 
sze użytkowe; przedłużenie scho 
dów zewn. od frontu budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.527/248; 
528/248 
ul. Słoneczna 47 

● linia zabudowy 8m od granicy dz.z ul. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. 
elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

325 RAA-II-1531/7331/76/06/847/7/KR 
2006.05.09 

budowa 4 budynków mieszk. 2-
kondygnacyjnych w zabudowie 
szeregowej z garażami oraz in-
frastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.13 
ul. Ułańska 7 
dla infrastruktury: 
dz.12 

● linia zabudowy 6m od obu granic dz. 
z ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,47; 
● szer. el. front. 8m ± 20% (1 segment); 
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 45º, gł. kalenica równoległa do 
frontu działki; 

  

326 RAA-I- 
12733/7331/435/05/295/dz.21/1-plac/MZ 
2006.05.10 

budowa placu składowego (pro-
dukty hutnicze) z obsługą komu-
nikacyjną i infrastrukturą techn. 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.- pełnomocnik: 
Nord Investments S.A. 
Gdańsk,  

ul. Polska, KM 120 
cz. dz.20/1; 21/1 
KM 117 
cz. dz.22/2; 28/2 
 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (art.61 
ust.3 ustawy) 
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327 RAA-II-1865/7331/88/06/408/186/KR 
2006.05.10 

budowa budynku mieszk. 2-kon-
dygnacyjnego (parter + podda-
sze użytk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.399/25, ul. 
Chwarznieńska 186 
dla infrastruktury: 
dz.402/8; 402/12 

● linia zabudowy 6m od proj. krawędzi 
jezdni, 12m od granicy TPK., wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,08; ● szer. elew. 
front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi max.5m; ● geometria dachu: wielo-
spadowy, kąt nachylenia 35º, gł. kaleni-
ca równoległa do frontu działki; 

  

328 RAA-I-13707/7331/482/05/51/8/TS 
2006.05.11 

rozbiórka istniejącego budynku; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z usługami o wys. 5 
kondygnacji, z parkingiem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.18 
ul. Pomorska 8 
dla infrastruktury: 
dz.256 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. 
front. do 16m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.17m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

329 RAA-I-1336/7331/78/06/13/dz.37/2;36/2/ 
biurowiec/HNB 
2006.05.11 

budowa przyłącza ciepłownicze-
go do proj. budynku biurowego i 
dodatkowego wjazdu (uzupeł-
nienie zakresu objętego decyzją 
z dn.2005.11.30) 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. reprezentowany 
przez Rafała Ickiewicza 
 

KM 103, dz.21/2; 
36/2; 37/2; KM 104 

dz.355/115;356/115 
374/115; 375/115; 
376/115; 379/115; 
381/115; 390;  
KM 107, 29/1; 30/1 
 

pominięto parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie z uwagi na charakter in-
westycji 

  

330 RAA-II-
2323/7331/103/06/903/dz.269/235/MP 
2006.05.11 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliżniaczej z garażem w piwnicy 
i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.269/235 
ul. Radomska 6 
dla infrastruktury: 
dz.426/234 

● linia zabudowy 4m od granicy dz. z 
pasem drogowym, wg zał. graf.;● wska-
źnik p.z. do 0,29; ● szer. elewacji front. 
zgodnie z warunkami techn.; ● wys. gó-
rnej krawędzi ok.7m; ● geometria da-
chu: dach płaski; 

  

331 RAA-I-6508/7331/224/05/117/24/AW 
2006.05.15 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o schody na poz. 
I p.; nadbudowa 1 kondygnacji 
nad częścią garażową 

Osoba fizyczna 
 

KM 26 
dz.451/10; 539/11 
ul. Ceynowy 24 

● linia zabudowy istn. do zachowania;  
● dach dwuspadowy - w nawiązaniu do 
istniejącego; ● pozostałe parametry bez 
zmian; 

  

332 RAA-I-807/7331/45/06/9/3/TS 
2006.05.15 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na użytkowy z do-
budową schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 54 
dz.1098/559 
ul. Zgoda 3 

● linia zabudowy istn. do zachowania; 
pozostałe parametry pominięto z uwagi 
na charakter inwestycji 

  

333 RAA-II-990/7331/40/06/385/12/AS 
2006.05.15 

rozbiórka cz. istniejącej zabudo-
wy; budowa budynku biurowo-
handlowego (z adaptacją i włą-
czeniem istniejącego bud. biuro- 
wego do nowej zabudowy) 

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa,  
Gdynia,  

KM 31 WK 
dz.72/4; 75/5; 160/4 
167/5; 229/3; 273/3 
ul. Paprykowa 12 

● linie zabudowy 12od krawędzi jezdni 
ul. Paprykowej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z. 0,56 (dot. cz. terenu możliwej 
do zabudowy); ● szer. elew. front.37m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.12m; 
● geometria dachu: dach płaski; 

  

334 RAA-I-3262/7331/157/06/20/47/AM 
2006.05.15 

zm. sposobu użytk. lok. mieszk. 
na II p. bud. wielorodzinnego z 
usługami na użytkowy (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.243 
ul. Świętojańska 47 

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

  

335 RAA-I-12874/7331/479/05/20/23/TS 
2006.05.16 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
użytkowego w bud. usługowo-

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz. 135 
ul. Świętojańska 23 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
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mieszkalnym na restaurację nych w ustawie 
336 RAA-I-1191/7331/64/06/543/25/LK 

2006.05.17 
nadbudowa części parteru budy-
nku miesk. jednorodzinnego o 1 
kondygnację (zabudowa tarasu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.286/167 
ul. Działdowska 25 

● geometria dachu: dach płaski; ● pozo-
stałe parametry bez zmian nadbudowa 
w obrysie istn. budynku); 

  

337 RAA-II-1136/7331/75/06/1057/6/KR 
2006.05.17 

budowa schodów zewn., windy 
dla osoby niepełnosprawnej, za- 
budowa loggii w elew.front. zm. 
konstrukcji cz. dachu z przezna-
czeniem poddasza na c.  mieszk. 
w bud. mieszk. jednorodzinnym   

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.414 
ul. Merkurego 6 

● geometria dachu: dach płaski; ● pozo-
stałe parametry - bez zmian; 

  

338 RAA-II-2690/7331/116/06/1032/34/KR 
2006.05.17 

zm. sposobu użytk. pom. strychu 
i piwnicy w bud. mieszk. jedno-
rodzinnym na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.111 
ul. Afrodyty 34 

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

  

339 RAA-II-3500/7331/157/06/1059/21/ES 
2006.05.17 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter + poddasze użytk.) 
jako segment bud. bliźniaczego 
z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.483/4 
ul. Równoległa 21 
dla infrastruktury: 
dz.483/2 (pas 
drogowy ulicy) 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 
nie określa się; ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m;●geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 30º, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9,5m; 

  

340 RAA-II-3584/7331/160/06/1094/21A/KR 
2006.05.17 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.468/2 
ul. Okrężna 21A 

● linia zabudowy 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Okrężnej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 
11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
5m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.45º, gł. kalenica rów-
noległa do frontu dz.; 

  

341 RAA-II-2823/7331/111/05/971/37/RS 
2006.05.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 Chwaszczyno 
dz.247/9, ul. Staro-
chwaszczyńska 37 
dla infrastruktury: 
dz.842 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.do 0,15; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia ok.40-45º, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
ok.10m; 

  

342 RAA-II-3284/7331/141/06/892/5/RS 
2006.05.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.242 
ul. Żmudzka 5 
dla infrastruktury: 
dz.366/254 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 
do 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
do 7m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 30º, wys. gł. kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

343 RAA-II-3629/7331/153/06/440/21/GZ 
2006.05.22 

rozbiórka bud. gospodarczego; 
zm. konstrukcji dachu budynku 
mieszk. z płaskiego na spadzisty 
budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.108 
ul. Gajowa 21 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. 
front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia 30º,wys.gł. ka-

  



 44

mieszk. i garażu wolnostojącego lenicy (równoległa do frontu dz.) 7-8m; 
344 RAA-I-

12734/7331/432/05/296/dz.22/1/EM 
2006.05.23 

1.rozbiórka bocznicy kolej. oraz 
obiektów kubaturowych;budowa 
parkingu dla sam. ciężarowych z 
infrastrukturą. 2.budowa parkin-
gu dla sam. osobowych.3.rozbu-
dowa kan. tetetechnicznej portu. 
4.budowa kan. sanitarnej.5.prze-
niesienie st. trafo w rejonie proj. 
parkingu dla sam. ciężarowych.  

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
reprezentowany przez: 
NORD INVESTMENT S.A. 
Gdańsk,  

KM 120, dz.14/1; 
22/1 oraz cz. 19/1; 
KM 132 cz.dz.18/2;  
ul. Chrzanowskiego 

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

  

345 RAA-II-56/7331/7/06/874/20a/AS 
2006.05.23 

rozbiórka istn. budynku i budo-
wa budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.497/186 
ul. Architektów 20a 

● linia zabudowy 10,5m od granicy dz. 
z ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; 
● szer. elew. front.7-8m; ● wys. górnej 
krawędzi ok.5,5m; ● geometria dachu: 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40º, 
wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu 
dz.) max.8,5m; 

  

346 RAA-I-12874/7331/478/05/20/81/TS 
2006.05.24 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego w budynku usłu-
gowo-mieszkalnym na biuro 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.69, 
ul. Świętojańska 81 

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

  

347 RAA-I-128/7331/7/06/743/4/MZ 
2006.05.25 

nadbudowa części budynku mie-
szkalnego jednorodzinnego i po-
dwyższenie części poddasza nie-
użytkowego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.133 
ul. Biała 4 

●linia zabudowy;● wskaźnik p.z.● szer. 
elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej 
krawędzi jak w bud. przy ul. Białej 6;  
● geometria dachu: dwuspadowy, na-
chylenie 30º, wys. gł. kalenicy ok.11m; 

  

348 RAA-II-
1048/7331/41/06/986/dz.218/36/AS 
2006.05.25 

budowa miejsc parkingowych Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny” 
Gdynia,  

KM 8 WK 
dz.218/36, ul. Zofii 
Nałkowskiej 

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

  

349 RAA-II-3030/7331/126/06/1003/17/GZ 
2006.05.26 

zm.spos.użytk. budynku mieszk. 
na mieszkalno-pensjonatowy i 
przebudowa zw. z przystosowa-
niem jego części do f. usługowej 
  

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.325/21 
ul. Wiosny Ludów 
17 

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

  

350 RAA-I-510/7331/46/06/4/21/AM 
2006.05.29 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa 5-kondygn. budynku mieszk. 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i usługami w parterze 
oraz infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.125; 126 
ul. Św. Piotra 21 
dla infrastruktury: 
dz.115; 127; 128 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,61; ● szer. elew. front. 
ok.30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 
ok.17,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski; 

  

351 RAA-I-1369/7331/74/06/127/1/AM 
2006.05.29 

zmiana funkcji z usługowo-mie-
szkalnej na usługowo-biurową 
(obiekt w budowie) 

BUDOM S.C. Budowa 
Domów i Willi R.B.G.Boike 
Gdynia 

KM 52, dz.64 
ul. Podlaska 1 

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

  

352 RAA-I-1054/7331/50/06/116/50/LK 
2006.05.30 

rozbiórka poddasza nieużytk. 
budynku usług.-magazyn.; nad-
budowa o 1 kondygnację (fun-

Marek Grochocki 
ARCHITEKTURA 
Sopot,  

KM 49, dz.406/54; 
757/268 
ul. Komandorska 50 

● linia zabudowy nieprzekraczalna., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. 
elew. front. bez zmian; ● wys. górnej 
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kcja magazyn.-biurowa); rozbu-
dowa o klatkę schodową 

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

353 RAA-I-13293/7331/464/05/500/41/EM 
2006.05.31 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter + pod-
dasze mieszk.) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.237/1 
ul. Złota 41 
 dla infrastruktury: 
dz.235 

● linia zabudowy 5m od płn-wsch. gra-
nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,19; ● szer. elew. front.ok.11m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 
45º, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub 
równoległa do frontu dz.) ok.10m; 

  

 

miesiąc : czerwiec 2006 
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 

354 
 

RAA-I-13942/7331/486/05/43/7/JM 
2006.06.01 

budowa budynku mieszk.-usłu-
gowego o wys. 4-5 kondygnacji 
z podziemnym garażem i infra-
strukturą; rozbiórka tymcz. dre-
wnianego pawilonu handlowego 

Adam Selonke 
Invest Sarko Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 53, dz.323 
ul. Wolności 7 
dla infrastruktury: 
dz.343 

● linia zabudowy w granicy działki z 
pasem drogowym; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,55; ● szer. elew. front. ok.18m ● wys. 
górnej krawędzi ok.15m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

355 RAA-II-6272/7331/305/05/76/24/GZ 
2006.06.02 

rozbiórka bud. mieszk.; budowa 
3-kondygn. (w tym poddasze 
użytk.) budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, przebudowa 
zakładu cukierniczego, cukierni 
i infrastruktury techn. 

„CUKIERNIA MARIOLA” 
Józef Ruszczyk i S-ka 
Gdynia,  

KM 60,dz.1497/149 
1498/148; 1501/147 
ul. B. Prusa 24 
infrastruktura: dz. 
1507/147; 1509/145  

● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaź-
nik p.z.0,46; ● szer. el. front.max.15,5m 
● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy, kąt nachy-
lenia 45º, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu działki) ok.12m; 

  

356 RAA-II-2220/7331/121/06/1212/6/GL 
2006.06.05 

rozbudowa parkingu wraz z inst. 
oświetleniową i kan. deszczową 

VECTOR Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 2 Chwaszczyno 
dz.161/11; 161/10 
ul. Krzemowa 6 

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

  

357 RAA-II-4087/7331/181/06/408/29/GZ 
2006.06.05 

nadbudowa 1-kondygnacyjnej 
części bud. mieszk. jednorodzin-
nego o 1 kondygnację; zm. spos. 
użytkowania parteru na usługi 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.37, ul. 
Chwarznieńska 29  

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano;  
● wys. górnej krawędzi - jak w bud. są-
siednim; ● geometria dachu: płaski; 

  

358 RAA-II-
3431/7331/151/06/694/dz.394/15/GZ 
2006.06.06 

budowa budynku mieszkalnego 
(dom spokojnej starości) wraz z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.394/15; 394/13 
dla infrastruktury: 
dz.393/1 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elew. front. 
13m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok. 
8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 35º, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu działki) ok.11m; 

  

359 RAA-II-4857/7331/231/06/20/139/ES 
2006.06.07 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. w 
bud. wielorodzinnym z usługami 
na użytkowy z dod. wejściem i 
schodami od ulicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.529/60 
ul.Świętojańska 139 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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360 RAA-II-4248/7331/187/06/307/6/GZ 
2006.06.08 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z infrastrukturą techn. 

POLSKIE PIERZE I PUCH 
Sp. z o.o. Reda 
 

KM 63, dz.45 
ul. Hetmańska 6 
dla infrastruktury: 
dz.59 

● linia zabudowy istn., wg, zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. 
front.- nie określa się; ● wys. górnej 
krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

361 RAA-I-13174/7331/481/05/44/23/TS 
2006.06.09 

budowa bud. gospodarczego cz. 
zagłębionego, o wys.elew. front. 
2 kondygnacje, dobudowanego 
do granic sąsiednich posesji 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.5 
ul. Słupecka 23 

● linia zabudowy - nie analizowano;  
● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. 
front. ok.12,5m ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

362 RAA-I-3419/7331/173/06/21/40-42/TS 
2006.06.09 

przebudowa i zm. spos. użytko-
wania suszarni w budynku wie-
lorodzinnym na lok. mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.715, ul. 
Żeromskiego 40-42 

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

  

363 RAA-II-3523/7331/159/06/416/27/KR 
2006.06.09 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego od strony płn. w 
miejscu garażu przewidzianego 
do rozbiórki 

Osoba fizyczna 
 

KM  ● linia zabudowy istn.14m od granicy 
dz. z ul. Wrzosową; ● wskaźnik p.z. 
max.0,30; ● szer. elew. front.- nie ustala 
się; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

364 RAA-II-3959/7331/177/06/75/62/ES 
2006.06.09 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszkalnego w budynku wielo-
rodzinnym na użytkowy (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.329/16 
ul. Legionów 62 

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

  

365 RAA-II-4151/7331/198/06/304/19/KR 
2006.06.09 

nadbudowa części budynku mie-
szkalnego o 1 kondygnację (bez 
zwiększania ilości mieszkań) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.930/91 
ul. Hallera 19 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

366 RAA-II-4288/7331/196/06/1006/16/KR 
2006.06.12 

budowa garażu w miejscu istn. 
wiaty do granicy z dz. sąsiednią 
z wykorzystaniem istn. murów 
oporowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.131/17 
ul. Powstania 
Wielkopolskiego 16 

● linia zabudowy istn., wg, zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front. 
max.10m; ● wys. górnej krawędzi max. 
3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

367 RAA-I-616/7331/33/06/1029/20/EM 
2006.06.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, parterowego, 
wolnostojącego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM42, dz.126/2, ul. 
Osada Rybacka 20 
dla infrastruktury: 
dz.76/2;155/2;156/2 

● linia zabudowy 7m od płn-zach grani-
cy dz., 50m od górnej krawędzi klifu;  
● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elew. front. 
ok.10m ● wys. górnej krawędzi ok.4m; 
● geometria dachu: dwuspadowy,  na-
chylenie ok.30º, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła lub równoległa do fr. dz.) ok.7m 

  

368 RAA-II-4856/7331/239/06/906/12/RS 
2006.06.14 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o taras 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.27, ul. 
Częstochowska 12 

● wskaźnik p.z. 0,33; ● linia zabudowy, 
● szer. elew. front., ● wys. górnej kra-
wędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 

  

369 RAA-I-1211/7331/68/06/475/8/MZ 
2006.06.19 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z poddaszem 
użytkowym i przyłączami  

Osoba fizyczna 
 

KM 14 PG 
dz.146/5 
ul. Kasztelana 8 
dla infrastruktury: 
dz.146/12 

● linia zabudowy 5m od płn granicy dz. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,25;  
● szer. el. front.11m; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.4m; ● geometria dachu:wielo-
spadowy, kąt nachylenia ok.40º,wys. gł. 
kalenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.9m; 
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370 RAA-I-2262/7331/132/06/504/36A/MZ 
2006.06.19 

zm. spos.użytk. hali magazyno-
wej na potrzeby składowania i 
pakowania makulatury, rozbudo 
wa o rampy za- i wyładunkowe 

Stora Enso Recycling”   
Sp. z o.o., Zakład nr 9 
Gdańsk,  

KM 15, dz.149/3 
ul. Hutnicza 36A 

● wskaźnik p.z. nie określa się; ● linia 
zabudowy, ● szer. elew. front., ● wys. 
górnej krawędzi oraz ● geometria dachu 
- bez zmian; 

  

371 RAA-II-1052/7331/39/06/952/2/KL 
2006.06.19 

budowa miejsc postojowych Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny” 
Gdynia, ul. Korzenna 15 

KM 7 WK, dz.204 
ul. Tatarczana 2 

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

  

372 RAA-II-
2851/7331/145/06/822/dz.96/16/WGN 
2006.06.19 

budowa obiektu gastronomicz-
nego wraz z infrastrukturą techn. 

Gmina Miasta Gdyni KM 83, dz.96/16; 
98/17 
ul. Spółdzielcza 
dla infrastruktury: 
dz.4; 99/17; 100/7; 
107/3 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul.Spółdzielczej, wg zał.graf; ● wska-
źnik p.z.ok.0,05; ● szer.elew. front.17m 
± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.4-5m; 
● geometria dachu: dwu- lub czerospa-
dowy, kąt nachylenia 45º, gł. kalenica 
równoległa do ul. Spółdzielczej; 

  

373 RAA-II-1225/7331/64/06/981/29,31/RS 
2006.06.20 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z garażem i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.182/51; 183/51 
ul. Żniwna 29,31 
dla infrastruktury: 
dz.107/51; 406/51: 
412/51 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,21; ● szer. el. front.11m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia ok.30º,wys.gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) do 10m; 

  

374 RAA-II-2745/7331/129/06/309/36/KR 
2006.06.20 

nadbudowa ścian poddasza bud. 
mieszk. jednorodzinnego, dobu-
dowa garażu od strony płd.; roz-
biórka istniejącego garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.174 
ul. Wojewódzka 36 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Wojewódzką i Hallera, 7m (garaż); 
● wskaźnik p.z. max.0,38; ● szer. elew. 
front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

375 RAA-II-5341/7331/244/06/75/100A/GZ 
2006.06.20 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. w budynku wielorodzin-
nym z usługami na lok. biurowy 

JN Pack Sp. z o.o., Gdynia,  KM 70, dz.818/35 
ul. Legionów 100A 

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

  

376 RAA-I-
6304/7331/215/05/571/dz.886/173/ASS 
2006.06.22 

zabudowa mieszkaniowa jedno- 
i wielorodzinna, usługowa wraz 
z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.836/173; 
847/173; 848/173 
ul. Kalksztajnów 

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

377 RAA-II-3471/7331/156/06/981/17B/KL 
2006.06.22 

budowa garażu podziemnego z 
częścią gospodarczą(uzup. funk-
cji mieszkaniowej na dz.407/51) 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 
WK,dz.251/51 
ul. Żniwna 

nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie (nie mają zastosowania - 
obiekt podziemny) 

  

378 RAA-I-
14697/7331/507/05/751/dz.557/161/EM 
2006.06.23 

budowa tymcz. pawilonu hand-
lowego (sprzedaż pieczywa, wy-
robów piekarniczych) o pow. za-
budowy ok.25m2 z przyłączami 

Katarzyna Lewandowska 
Piekarnia „JL” 
Rumia,  

KM 31, dz.557/161 
ul. Unruga 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. 
front. ok.5m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

379 RAA-I-12784/7331/53/06/55/119B/LK 
2006.06.23 

przebudowa elew. front. budyn-
ku wielorodzinnego z usługami 
(wyk. otworu drzwiowego) i zm. 
spos. użytkowania lokali miesz-
kalnych na usługowo-handlowe  

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.256 
ul. Morska 119 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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380 RAA-I-141/7331/55/06/625/2/LK 
2006.06.23 

rozbudowa parterowego budyn-
ku mieszk. usytuowanego w gra-
nicy dz. o część mieszk. 2-kon-
dygnacyjną, nadbudowa o jedną 
kondygnację w odległości 3m od 
granicy  

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.57; 
448/77; 924/77 
ul. Żwirowa 2 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,25;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.5,5m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 30º,wys.gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.7m; 

  

381 RAA-I-3601/7331/178/06/600/205/AW 
2006.06.26 

nadbudowa części bud. mieszk. 
wielorodzinnego do wys. pozos-
tałej (zwiększenie wys. podda-
sza) uzyskanie dod. lok. mieszk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.525/140; 
1012; 782/139; 
783/139 
ul. Chylońska 205 

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

  

382 RAA-II-3892/7331/170/06/1078/42/RS 
2006.06.26 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.185 
ul. Łopianowa 42 
dla infrastruktury: 
dz.228/90 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.do 0,22; 
● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 4,5m  
● geometria dachu: dwu- lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia ok. 35º, wys. gł. 
kalenicy (równoległa do ulicy) do 9m; 

  

383 RAA-I-785/7331/40/06/504/24/MZ 
2006.06.27 

rozbudowa budynku biurowego 
(klatka schodowa z windą) oraz 
budowa wiaty magazynowej 
(art. przemysł.) z infrastrukturą 

„ELSTAT” Sp. z o.o. 
Wejherowo 
 

KM 17, dz.250/1; 
251/7 
dla infrastruktury: 
dz.491 

● linia zabudowy 15m od zewn. krawę-
dzi jezdni ul. Hutniczej;  
● wskaźnik p.z. ok.0,45;  
● szer. elewacji front. ok.12m; 
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

384 RAA-II-4694/7331/219/06/318/1A/KR 
2006.06.27 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego - zabudo-
wa balkonów 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.81/15 
ul. Skośna 1A 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Skośnej; ● wskaźnik p.z.,● szer. 
elew. front.,● wys. górnej krawędzi 
oraz ● geometria dachu - bez zmian; 

  

385 RAA-II-4775/7331/221/06/840/11/KR 
2006.06.27 

nadbudowa garażu i pom.gospo-
darczego w bud.mieszk.jednoro-
dzinnym, zm. spos. użytk. cz. 
bud. na salon sprzedaży podłóg 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.867/26 
ul. Powstania 
Styczniowego 11 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi 7m;  
● geometria dachu - dach płaski; 

  

386 RAA-II-3002/7331/124/06/896/27/MP 
2006.06.28 

rozbiórka istn. budynków; budo-
wa 3-kondygnacyjnego budynku 
mieszk. wielorodzinnego wraz z 
infrastrukturą  

„INVEST-HEL” Sp. z o.o. 
Puck,  

KM 4 WK 
dz.365/26; 367/26; 
368/26, ul. Osiedle 
Bernadowo; dla in-
frastruktury: 236/20 
274/22; 331/21 

● linia zabudowy istn. 16m od granicy 
pasa drogowego, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,29; 
● szer. elew. front. ok. 22m;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m;  
● geometria dachu: jednospadowy (w 
skrzydle front.) lub dwuspadowy (pozo-
stała część) , kąt nachylenia 22º (jedno-
spadowy), 25° (dwuspadowy), wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
max.13m; 
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387 RAA-II-3427/7331/158/06/1011/23/ES 
2006.06.29 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego + poddasze użytkowe z pa 
rkingiem podziemnym, murami 
oporowymi i infrastrukturą 

BUDOWA DOMÓW  
I WILLI BUDOM 
Roman Boike 
Gdynia,  

KM 70 
dz.216/18; 217/18 
ul. Korczaka 23 
dla infrastruktury: 
dz.225/18 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,27;● szer. el. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.40º,wys.gł. kalenicy (równole-
gła do frontu dz.) - przedłużenie wys. 
kalenicy budynku na dz.215/8 ; 

  

388 RAA-II-4031/7331/182/06/1139/26/RS 
2006.06.29 

budowa 2 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych w zabudowie bli-
źniaczej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 11 Kolonia 
dz.111/69; 111/77;  
111/78, ul.Truskaw-
kowa 26-28 
dla infrastruktury: 
dz.111/56 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.do 0,12;● szer. el. front.12,5m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5,5m 
● geometria dachu: dwu- lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia 40º, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do obu ulic) do 10m; 

  

389 RAA-II-5501/7331/273/06/316/18/ES 
2006.06.29 

nadbudowa części budynku mie-
szk. wielorodzinnego (podwyż-
szenie ścian istn. poddasza) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.410/129 
ul. Batalionów 
Chłopskich 18-22 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi jako 
przedłużenie gzymsu w sąsiednich mie-
szkaniach IV kondygnacji;  
● geometria dachu - dach płaski; 

  

390 RAA-II-5459/7331/249/06/75/54/GZ 
2006.06.30 

nadbudowa 3-kondygnacyjnej 
części budynku mieszk. wieloro-
dzinnego o jedną kondygnację 
mieszkalną 

Anna Gargula 
Pracownia Projektowa 
Gdynia,  

KM 60, dz.523 
ul. Legionów 54 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. - bez zmian (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi jak w 4-
kondygnacyjnej cz. istn. budynku; 
● geometria dachu - dach płaski; 

  

 

miesiąc : lipiec 2006 
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 

391  RAA-I-905/7331/71/06/504/51/HNB 
2006.07.03 

budowa zespołu wiat magazyno-
wych (składowanie elem. stalo-
wych) o łącznej pow. ok.200m2 

ETMAL Sp. z o.o. 
NIXPOL Sp. z o.o.  
Gdynia,  

KM 6 
dz.267/3; 268/3 
ul. Hutnicza 51 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z. ok. 0,40; ● szer. elew. 
front. ok.20m ● wys. górnej krawędzi 
ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

392 RAA-I-3219/7331/154/06/ 
/504/16/stacja paliw/HNB 
2006.07.03 

rozbudowa st. paliw płynnych o 
dod. zbiorniki, dystrybutory i 
stanowisko tankowania gazem z 
infrastrukturą 

TS-TRANSPORT SERVICE 
Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 17  
dz.162/28; 490 
KM 23 
dz.143/55; 251/55 
ul. Hutnicza 16 

● pominięto parametry inwestycji zawa-
rte w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb z ustawy Prawo ochrony środo-
wiska: warunki w uzgodnieniu z orga-
nami ochrony środowiska 

  

393 RAA-I-
4018/7331/190/06/55/CARREFOUR/AW 
2006.07.03 

rozbiórka zabudowy kubaturo-
wej i infrastruktury towarzyszą-
cej  

CARREFOUR POLSKA  
Sp. z o.o. w Warszawie 
reprezentowana przez: 

KM 25, dz.911/87; 
924/167; 925/167; 
926/87; 927/87 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu - nie do-
tyczy (rozbiórka) 
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Anna Sołtysiak 
ARKON STUDIO Sp. z o.o. 
Gdańsk,  

ul. Morska 

394 RAA-II-
1453/7331/58/06/1061/dz.237/MP 
2006.07.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, podpiwniczo-
nego (wys. parter + poddasze 
użytk.) usytuowanego ścianą pe-
łną 1,5m od granicy dz.  

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WK, dz.237 
ul. Anyżowa 68 
dla infrastruktury: 
dz.318/1 

● linia zabudowy 5m od granicy z pa-
sem drogowym i 12m od linii lasu, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28;  
● szer. elew. front. ok.8,5m; ● wys. gó-
rnej krawędzi max.7m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30º, 
gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 

  

395 RAA-II-4755/7331/329/06/872/57/MM 
2006.07.03 

rozbiórka budynku mieszk.; bu-
dowa 3-kondygnacyjnego budy-
nku mieszk. jednorodzinnego z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.371/45 
ul. Wielkopolska 57 
dla infrastruktury: 
dz.370/45; 524/45 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. ok. 
10m; ● wys. górnej krawędzi ok.10m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

396 RAA-II-3442/7331/152/06/324/20/GZ 
2006.07.04 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.454/55 
ul. Syrokomli 20 
dla infrastruktury: 
dz.430/17; 461/400 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Syrokomli i jako przedłużenie linii 
bud. przy ul. Tetmajera 40, wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 
ok.15m; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; 
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 37º,wys. gł. kalenicy ok.10m 

  

397 RAA-II-3423/7331/154/06/871/28/GL 
2006.07.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (segment zabu-
dowy szeregowej) z ifrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.672/53 
ul. Inżynierska 28 
dla infrastruktury: 
dz.400/50 

● linia zabudowy od ul. Inżynierskiej i 
tylna - wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,49; ● szer. elew. front. wynikowa (za-
budowa szeregowa); ● wys. górnej kra-
wędzi ok.8m; ● geometria dachu: dwus-
padowy, kąt nachylenia ok.45º,wys. gł. 
kalenicy (równoległa do frontu działki) 
ok. 10m 

  

398 RAA-II-6272/7331/290/06/1011/2/KR 
2006.07.04 

zm. spos. użytk. lokalu użytko-
wego w przyziemiu bud. mieszk. 
wielorodzinnego na mieszkanie 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.646/35 
ul. Korczaka 2 

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

  

399 RAA-II-3599/7331/161/06/939/29/WGN 
2006.07.05 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego: rozbudowa wia-
trołapu i budynku w kier. płn.- 
zach. o cz. parterową, rozbiórka 
istn. garażu, budowa nowego 2- 
stanowiskowego garażu o wys. 
jak istniejący 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.276/26 
ul. Szturmanów 29 

● linia zabudowy dla bud. mieszk. bez 
zmian w linii istn.( bud. przy ul. Sztur-
manów 27 i 29); garaż - przedłużenie 
linii bud. przy ul. Szturmanów 27, wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z do 0,19 (bud. 
i garaż); ● szer. elew. front. i ● wys. gó-
rnej krawędzi - bez zmian; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

400 RAA-II-3484/7331/150/06/905/79/AS 
2006.07.06 

budowa podpiwniczonego budy- 
nku jednorodzinnego w zab. bli-
źniaczej z infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.265/235  
ul. Olkuska 79 
dla infrastruktury  
dz.427/235 

● linia zabudowy ~5m od granicy z dz. 
od str. ul. Olkuskiej, jak bud. sąsiedni nr 
77, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,26;  
● szer. elew. front. - dostosować do 
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wym. działki; ● wys. górnej krawędzi 
ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 

401 RAA-II-
1229/7331/65/06/901/dz.416/255/MM 
2006.07.06 

rozbiórka pawilonu handlowego, 
budowa 4 kond. budynku miesz-
kalno-usługowego z usługami w 
parterze i garażem podziemnym 

PZ „Bellvit” Sp. z o.o. 
Rumia,  

KM 76, dz.416/255 
ul. Sandomierska 
dla infrastruktury 
dz.653/255 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z 0,40;● szer. elew. front. 30 m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi do 12,5m; 
●geometria dachu: dach płaski do 15° 

  

402 RAA-II-5681/7331/272/06/309/34/KR 
2006.07.07 

nadbudowa ścian poddasza bud. 
mieszk. jednorodzinnego w zab. 
bliźniaczej, dobudowa do proj. 
nadbudowy (ul.Wojewódzka 36) 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.173 
ul. Wojewódzka 34 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi max.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

403 RAA-I-
3021/7331/147/2006/751/dz.557/161/EM 
2006.07.11 

budowa pawilonu handlowego 
typu „RUCH” o pow. zab. ok. 
10m2 z niezbędnymi przyłącza-
mi inst.  

Osoba fizyczna 
 

KM 31, dz.557/161 
ul. Unruga 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z - nie określa się; ● szer. elew. 
front. ok.4 m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

404 RAA-II-5189/7331/243/06/418/37/KR 
2006.07.12 

rozbudowa bud. mieszk. jedno- 
rodzinnego do granicy dz.(dobu-
dowa garażu do garażu proj. na 
dz. sąsiedniej przy ul. Granicz-
nej 35, w miejscu istn. wiaty) 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.263 
ul. Graniczna 37 

● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z.- bez 
zmian; ● szer. elew. front.3 m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.3 m; ● geometria 
dachu: dach stromy, kąt nachylenia ok. 
30°, kalenica równoległa do ulicy 

  

405 RAA-II-7242/7331/356/05/418/35/KR 
2006.07.12 

rozbudowa bud. mieszk. jedno- 
rodzinnego do granicy dz.(dobu-
dowa garażu do wiaty istn. na dz 
przy ul. Granicznej 37 , w miejs-
cu przeznaczonego do rozbiórki 
garażu) podwyższenie bud. gos-
podarczego do poziomu mieszk.; 
zm. sposobu użytkowania bud. 
gospodarczego na mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.640/264 
ul. Graniczna 35 

● linia zabudowy istn. 6m od krawędzi 
jezdni ul. Granicznej; ● wskaźnik p.z. 
0,35; ● szer. elew. front. garażu 3 m;  
● wys. górnej krawędzi ok.3 m;  
● geometria dachu: stromy; kąt nachy-
lenia ok. 30 ° 

   

406 RAA-II-4485/7331/202/06/820/dz.330/4-
reklama/KR 
2006.07.13 

urządzenie reklamowe „EWROS” Sp. J. 
Piastów,  
 

KM 63, dz.330/4 
Al. Zwycięstwa 

● linia zabudowy w linii istn. kiosku, 
min. 8 m od krawędzi jezdni Al. Zwy-
cięstwa; ● wskaźnik p.z- nie określa się;  
● wymiary tablicy max. 6 x 3m; ● wys. 
urządzenia reklamowego max.7.5m;  
● geometria dachu – nie dotyczy 

  

407 RAA-II-1391/7331/56/06/1068/70/KL 
2006.07.14 

dobudowa zewn. klatki schodo-
wej do elewacji płn.-wsch. otwa-
rtej, w miejsce istn. schodów 

Osoba fizyczna 
 

KM 38, dz.211 
ul. Mietowa 70 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. 0,23; ● szer. elew. front.● wys. 
górnej krawędzi; ● geometria dachu: 
nie określa się (charakter inwestycji) 

  

408 RAA-I-3001/7331/148/2006/502/135/EM 
2006.07.17 

rozbiórka bud. garażowego, roz-
budowa bud.mieszk. jednorodzi-
nnego o 1-kond. cz. usług. (nap-
rawa sprzętu AGD) pow. zab.~ 
120 m2, pow. użytk.~ 100 m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.236/17 
ul. Pucka 135 

● linia zabudowy 5 m od płn.-zach. gra-
nicy działki; ● wskaźnik p.z.- 0,39;  
● szer. elew. front 11 m; ● wys. górnej  
krawędzi ok.4 m, ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

409 RAA-I-5860/7331/235/05/671/4/LK rozbudowa bud. mieszk. o garaż Osoba fizyczna KM 8, dz.512/17, ● linia zabudowy - bez zmian ,wg zał.   
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2006.07.17 od strony ul. Janowskiej z nad-
budową - ogród zimowy nad 
wnioskowanym garaażem i istn. 
tarasem na I piętrze, wykorzys-
tanie istn. infrastruktury techn. 

 541/17 
ul. Chmielna 4 

graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,25; ● szer. 
elew. front. 18 m ± 20% od ul. Chmie- 
lnej, 10 m ± 20% od ul. Janowskiej; 
● wys. górnej krawędzi ok. 6,5 m (dot. 
ogrodu zimowego); ● geometria dachu: 
dach płaski (dot. ogrodu zimowego) 

410 RAA-II-
4561/06,5857/7331/300/05/873/109/AS 
2006.07.18 

rozbiórka istn. budynku mieszk., 
budowa wolnostojącego budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego z 
wolnostojącym garażem oraz in-
frastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.106  
ul. Wrocławska 109 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez- 
dni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf.,  
● wskaźnik p.z 0,18; ● szer. elew. front. 
ok. 13,0m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 2 kondygnacji jak w bud. sąsied-
nich; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) do 9,5 m  

 decyzja wyda- 
na w wyniku 
ponownego ro- 
zpatrzenia 
sprawy 

411 RAA-II-5491/7331/360/06/1220/14/MM 
2006.07.18 

przebudowa dachu domu jedno- 
rodzinnego z płaskiego na stro- 
my z poddaszem użytkowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 14, dz.137/1 
ul. Pomianowskiego 
14 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.- nie 
analizowano; ● szer. elew. front, ● wys. 
górnej krawędzi - bez zmian; ● geome-
tria dachu - dach stromy o nachyleniu 
40 °, kalenica równoległa do ulicy 

  

412 RAA-I-561/7331/28/06/ 
/751/dz.149/113,151/112/MZ 
2006.07.19 

budowa pawilonu handlowo-us-
ługowego (sprzedaż obuwia, 
odzieży, usługi dla ludności - 
szewc, ksero) z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 104, ul. Unruga 
dz.149/113;151/112 
dla infrastruktury: 
dz.409/113, 
150/112; 274/114 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. ok. 0,60; ● szer. elew. front. 
zgodnie z przepisami; ● wys. górnej 
krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: 
dach płaski; 

  

413 RAA-II-4363/7331/195/06/859/95/MP 
2006.07.19 

nadbudowa istn. budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego o pod-
dasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.162 
ul. Sieradzka 95 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z., ● szer. elew. front - nie doty-
czy; ● wys. górnej krawędzi do ~7,5 m; 
● geometria dachu: 2-spadowy,nachyle-
nie 40°,gł. kalenica równoległa do fr.dz. 

  

414 RAA-I-7305/7331/313/06/20/47/AM 
2006.07.19 

zm. spos. użytkowania mieszka-
nia  nr 1 na I p. i nr 4 na II p. w 
bud. mieszk.-usługowym na lok. 
użytkowe (biura)  

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.243 
ul. Świętojańska 47 

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

  

415 RAA-I-
2325/7331/125/06/670/dz.565/16/LK 
2006.07.21 

budowa zespołu budynków mie- 
szkalnych wielorodzinnych z ga- 
rażem podziemnym i infrastru- 
kturą techniczną 

LOGOS DOM S.C. 
Ewa i Andrzej, Wojciech 
Zawisza 
Gdańsk,  

KM 8, dz.130/16, 
465/15, 565/16 
ul. Janowska 
dla infrastruktury 
dz.338/17,593/17 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. ok.0,16; ● szer. elew. front.  
40 m ± 20 %; ● wys. górnej krawędzi 
ok. 17m; ● geometria dachów: dachy 
płaskie 

  

416 RAA-II-4014/7331/209/06/871/5/GL 
2006.07.21 

budowa wolnostojącego nośnika 
reklamowego (podświetlanego) 
z przył. elektroenergetycznym 

Cityboard Media Sp. z o.o. w 
Warszawie reprezentowana: 
Małgorzata Latuśkiewicz 
 

KM 76, dz.598/36 
ul. Inżynierska 5 

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

  

417 RAA-I-
991/7331/49/06/540/dz.647/117/LK 

rozbiórka istniejącej zabudowy 
kubaturowej, budowa zespołu 

Marek Grochocki 
Architektura 

KM 22, dz.647/117  
985/117  

● linia zabudowy 6m od granicy dz. 
647/117 z dz. położonymi w liniach ro-
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2006.07.24 budynków mieszk. wielorodzin-
nych o wys. 11, 5 i 3 kondygna-
cji z garażem podziemnym i in-
frastrukturą techniczna 

Sopot,  
 

dla infrastruktury: 
584/117; 586/117; 
592/117, 595/117; 
772/125 
ul. Wiejska 

zgraniczajacych ul. Wiejskiej, wg. zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. 
front. 28 m ± 20 %; ● wys. górnej kra-
wędzi: bud. 11 kond. ok.35m, 5 kond. 
ok.16,5m, 3 kond.ok.10,5m ● geometria 
dachów: dachy płaskie 

418 RAA-I-4692/7331/211/06/668/14/LK 
2006.07.24 

rozbudowa budynku mieszk.jed-
norodzinnego o garaż dwustano-
wiskowy oraz pomieszczenie 
gospodarcze z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury  

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz. 75/11 
ul. Wioślarska 

● linia zabudowy od ul.Wioslarskiej is-
tn., od ul.Pontonowej 6m od granicy dz. 
75/11; ● wskaźnik p.z. ok. 0,25; ● szer. 
elew. front. od ul. Wioślarskiej bez zm., 
od ul.Pontonowej ok.9m ± 20 %; ● wys. 
górnej krawędzi ~4,5m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, nachylenie~40° wys. 
gł.kalenicy (prostopadła do fr.dz)~7,5 m 

  

419 RAA-II-3576/7331/162/06/828/15A/WGN 
2006.07.24 

nadbudowa kondygnacji mieszk. 
przykrytej dachem płaskim nad 
istniejącym garażem  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.862/67 
ul. Akacjowa 15 A 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi 2 kondygnacje; ● geo- 
metria dachu: dach płaski 

  

420 RAA-II-5933/7331/279/06/316/24-28/GZ 
2006.07.24 

nadbudowa fragmentu budynku 
mieszk. wielorodzinnego, dostę-
pnego z klatki schodowej nr 26 
(podwyższenie ścian istn. pod- 
dasza wraz ze zm. konstrukcji 
dachu) 

Wspólnota Mieszkaniowa  
Budynku  

KM 63, dz.342/129 
ul. Bat. Chłopskich 
24-28 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano;  
● wys. górnej krawędzi - przedłużenie 
górnej krawędzi elew. front. 4-kond. cz. 
bud. przy ul. Bat. Chłopskich 24-28;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

421 RAA-II-3952/7331/173/06/1034/35A/GZ 
2006.07.25 
 

budowa garażu wolnostojącego 
z poddaszem użytkowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 42, dz.5/24 
ul. Łanowa 35A 

● linia zabudowy min. 8m od linii roz-
raniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z do 0,12; ● szer. elew. 
front. - nie ustala się; ● wys. górnej kra-
wędzi 2 kondygnacje (w tym poddasze 
użytk.); ● geometria dachu -w nawiąza-
niu do dachu proj. budynku mieszk.  

  

422 RAA-II-4148/7331/180/06/425/6/GZ 
2006.07.25 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z podziemnym 
parkingiem i infrastrukturą tech- 
niczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.685/14 
ul. Poprzeczna 6 
dla infrastruktury: 
KM 67, dz.22 

● linia zabudowy wg zał. graf.;● wskaź- 
nik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 
10,5 ±20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
9m; ● geometria dachu: dach płaski                   

  

423 RAA-II-4852/7331/229/06/1049/15/GZ 
2006.07.25 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego wraz z infrastrukturą 
techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.532/2 
dla infrastruktury 
dz.543/4 
ul. Marsa 15 

● linia zabudowy - nie analizowano,  
● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. 
front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kale-
nicy ok.8m  

  

424 RAA-II-4996/7331/235/06/939/31/WGN 
2006.07.26 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (nadbudowa cz. 
tarasu nad garażem na wys.2-ej 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.113/43, 
266/26 
ul. Szturmanów 31 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 
ok.12m; ● wys. górnej krawędzi - roz-
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kondygnacji oraz zabudowa istn. 
balkonu) 

budowana część nie może przekraczać 
wysokości całego bud.; ●geometria da-
chu: dach płaski  

425 RAA-I-4049/7331/188/06/13/schody/MZ 
2006.07.28 

schody o konstrukcji stalowej Osoba fizyczna 
 

KM 112, dz.57 
KM 51, dz.771/1, 
578/1,ul. 
Wiśniewskiego 13 

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

  

426 RAA-I-2929/7331/153/06/13/20/MZ 
2006.07.31 

dobudowa budynku magazyno- 
wego do istniejącego budynku 
biurowo-magazynowego 

POL-Supply Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 112, dz.65/2 
ul. Wiśniewskiego 
20 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. - nie określa  się; ● szer. elew. 
front. ok.35m; ● wys. górnej krawędzi 
ok.4,5 m; ● geometria dachu: plaski 

  

 
miesiąc : sierpień 2006 

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 

427 RAA-I-4421/7331/198/06/1092/zasilanie 
awaryjne/MZ 
2006.08.01 

kontener z agregatem prądotwó-
rczym z linią kablową zasilania 
i sterowania (zasilanie awaryjne 
bud. Terminalu Promowego) 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
 

KM 104,dz.379/115 
i 376/115 
ul. Kwiatkowskiego 

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

  

428 RAA-I-4118/7331/191/06/147/17/JM 
2006.08.03 

nadbudowa części budynku mie-
szkalnego do wys. 4 kondygna-
cji, budowa murów oporowych 
umacniających skarpy na terenie 
dzialki 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.60 
ul. Zakopiańska 17 

● linia zabudowy- wyznaczona przez 
lico istn. elewacji; ● wskaźnik p.z. i  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.10 m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

429 RAA-II-
6307/7331/287/06/959/dz.363/32/AS 
2006.08.03 

nadbudowa części istn. budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, 
nadbudowa klatki schodowej  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.699/161, 
700/161 
ul. Inżynierska 94a 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak 
najwyższa część budynku; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

430 RAA-II-6466/7331/302/06/888/20a/RS 
2006.08.03 

rozbiórka istn. budynków i bu- 
dowa wolnostojącego budynku 
mieszk. jednorodzinnego parte- 
rowego z poddaszem użytk.  
wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.660/126 
ul. Adwokacka 20a 
dla infrastruktury: 
KM 88, dz.10/1 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. do 0,20; ● szer. el. front.9 m ±  
20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy do 
10m, gł.kalenica prostopadła do fragme-
mentu ul. Adwokackiej ozn. dz.112/30, 
jak w bud. na dz.56/30  

  

431 RAA-II-7563/7331/351/06/1078/42/RS 
2006.08.03 

budowa dwukondygnacyjnego 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 37, dz.185, 
255/186 
ul. Łopianowa 42 
dla infrastruktury: 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 20 %;; ● szer. elew. front. 
12m ±  20%; ● wys. górnej krawędzi do 
5m; ● geometria dachu: dach stromy 
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KM 37, dz. 228/90 
 

(zaleca się dach dwuspadowy o poła-
ciach symetrycznych, dopuszcza się 
czterospadowy), kąt nachylenia ok. 35°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Ło-
pianowej) do 10m  

432 RAA-I-
1998/7331/112/06/714/dz.391/4/EM 
2006.08.04 

budowa bud.mieszk. wielorodzi-
nnego 5-kondygnacyjnego z ga-
rażem podziemnym; pow. zabu-
dowy ok.3000 m2 z przyłączami  

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.391/4 
ul. Zielona 
dla infrastruktury: 
KM 46, dz.184/7 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z.0,47; ● szer. elew. front. ok. 
36m; ● wys. górnej krawędzi ok.16 m; 
● geometria dachu: dach płaski 

  

433 RAA-I-
4975/7331/245/06/555/dz.810/129/LK 
2006.08.04 

budowa 6 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych 6-kondy-
gnacyjnych (w tym poddasza 
użytkowe) z garażami podziem-
nymi i infrastrukturą techniczną 

Grupa Inwestycyjna 
SEMEKO Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 27, dz.810/129 
ul. Dembińskiego -
Sambora 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. - nie ustala się, ● szer. elew. 
front.ok.25 m ±  20% oraz 35 m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok. 16 m; ●geo-
metria dachów: wielospadowe, kąty na-
chylenia 30° i 40°, wys. gł. kalenic (kie-
runek w nawiązaniu do wykształconych 
osi kompozycyjnych układu przestrzen- 
nego) ok.20m  

  

434 RAA-II-4256/7331/206/06/818/21/WGN 
2006.08.04 

nadbudowa o jedną kondygnację 
cz. 2-kondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego z pokojami gości-
nnymi, cofnięta w stosunku do 
pozostałej cz. budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.470/205, 
471/205 
ul. Balladyny 21 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie dotyczy (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi do 11m; 
● geometria dachu: dach płaski 

  

435 RAA-II-5494/7331/250/06/411/21/GZ 
2006.08.04 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej z garażem wolnosto-
jącym i infrastrukturą techniczna 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.669/150 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 21 
dla infrastruktury: 
dz.129 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. do 0,26; ● szer. elew front. nie 
określa się; ● wys. górnej krawędzi jako 
przedłużenie krawędzi bud.przy ul.Boh. 
Getta Warszawskiego 21A; ● geometria 
dachu (w nawiązaniu do bud. przy ul. 
Boh. Getta Warszawskiego 21A): jed-
nospadowy, kąt nachylenia 14°, gł. ka-
lenica prostopadła do frontu działki  

  

436 RAA-II-
5535/7331/258/06/875/dz.654/156/RS 
2006.08.04 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
z infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne  
„PROKART” Sp. z o.o. 
Kartuzy 

KM 80, dz.654/156 
ul. Miernicza 
dla infrastruktury: 
dz.143 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 
front.10m ±20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 7m; ● geometria dachu: zalecany 
dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, 
wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) 
do10m;  

  

437 RAA-II-7462/7331/363/05/324/20/GZ 
2006.08.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) 
3-kondygnacyjnego (w tym po-
ddasze użytkowe) z garażem i 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.454/55 
ul. Syrokomli 20 
dla infrastruktury: 
dz.430/17; 461/400 

● linia zabudowy 5m od granicy dz. z 
ul. Syrokomli, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. do 0,33; ● szer. elew. front. ok.15m 
● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geo-
metria dachu: wielospadowy kąt nachy-
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lenia 37°, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do płd-wsch. granicy dz.) ok.10m  

438 RAA-I-3499/7331/174/06/725/2/MZ 
2006.08.08 

wolnostojący pylon cenowy 
(wys. ok.8,5m) na fundamencie 
żelbetowym 

„Lotos Paliwa” Sp. z o.o. 
Gdańsk,  

KM 104, dz. 
357/115 
ul. Kontenerowa 2 

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

  

439 RAA-II-
3598/7331/166/06/959/dz.363/32/AS 
2006.08.08 

budowa budynku mieszk. jedno- 
rodzinnego z infrastrukturą tech. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.363/32 
ul. Źródło Marii 

● linia zabudowy 10m od wsch. granicy 
dz.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy (połacie symetryczne), kąt na-
chylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do ul. Źródło Marii) ok.9m  

  

440 RAA-II-4858/7331/242/06/1084/8/MP 
2006.08.08 

budowa parterowego budynku 
mieszk. jednorodzinnego z pod-
daszem użytkowym i budynku 
gospodarczo-garażowego wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.79/54 
ul. Pokrzywowa 8 
dla infrastruktury: 
dz.79/42; 79/53 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z. do 0,22; ● szer. elew front. 
15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
5m; ● geometria dachu: stromy, kąt na-
chylenia 30°, gł. kalenica równoległa do 
frontu dz. od str. płn-wsch. 

  

441 RAA-II-6004/7331/275/06/179/4/GZ 
2006.08.08 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem (na 
granicy dz.654/133) i infrastruk-
turą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.134 
ul. Śniadeckich 4 
dla infrastruktury: 
dz.114 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,49; ● szer. elew. 
front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.13m (jak bud. przy ul. Koperni-
ka 15A); ● geometria dachu: płaski 

  

442 RAA-II-6523/7331/300/06/86/16/GZ 
2006.08.08 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego o 1 kondygnację mieszkal-
ną z antresolą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz. 
568/499; 629/453 
ul. Ujejskiego 16 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano (na 
dbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 
8,5m ● geometria dachu: wielospadowy 
kąt nachylenia ~37°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) ok.13,5m  

  

443 RAA-I-
6865/7331/295/06/1029/dz.149/3/EM 
2006.08.11 

przebudowa przystani rybackiej: 
rozbiórka: u podnóża klifu (bo-
ksy rybackie) na klifie (mag.ryb) 
budowa:budynku na klifie(pom. 
techn., biurowe, socjalne, chłod-
nicze), oświetlenia i przyłączy; 
rozbudowa i przebudowa: bud. 
strażnicy na pom. magazyn. dla 
rybaków, wyciągu do transportu 
ryb, schodów terenowych 

Gmina Miasta Gdyni KM 42, dz.6; 65/3; 
94/3; 174; 175; 
148/3; 149/3 
ul. Osada Rybacka 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- 
źnik p.z.0,24 (zabudowa na klifie); nie 
ustala się (u podnóża); ● szer. el. front. 
10m (na klifie), 15m (u jego podnóża); 
● wys. górnej krawę-dzi ok.6m (na 
klifie), ok.4,5m (u jego podnóża); ● 
geometria dachu: dwuspa-dowy), kąt 
nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz., Wys. gł. kale-nicy ok.8m 
(na klifie), ok.6,5m (u jego podnóża) 

  

444 RAA-I-13631/7331/468/05/1024/20/HNB 
2006.08.14 

nadbudowa budynku mieszkalne 
go wielorodzinnego-podwyższe-
nie poddasza nieużytkowego na 
cele mieszkalne (6 lokali) 

Pracownia Projektowa 
Anna Gargula 
Gdynia, 

KM 19 PG 
dz.1066/49 
ul. Ikara 20 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front .- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.11m; ● geometria 
dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 
ok.30º, wys. gł. kalenicy (prostopadła 
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do frontu dz.) ok.14m; 
445 RAA-I-3714/7331/182/06/47/36/TS 

2006.08.14 
podwyższenie (nadbudowa o ok. 
0,7m) 3-ej kondygnacji budynku 
mieszk. wielorodzinnego z prze-
znaczeniem na mieszkania 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.244 
ul. Nowogrodzka 36 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie dotyczy (nadbu-
dowa); ● wys. górnej krawędzi ~12,7m; 
● geometria dachu: dach płaski 

  

446 RAA-I-4083/7331/210/06/6/11/TS 
2006.08.14 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym, stacją trafo i infrastru-
kturą techn. 

OKTAGON Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 54, dz.309; 310 
1132/308; 1134/308 
1176/308; 1177/308 
ul. Wójta Radtkego 
11 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,50; ● szer. elew. front. 
wynikowa; ● wys. górnej krawędzi ok. 
23,5m (jak bud. szpitala), ok.16,5m (na 
styku z bud. przy ul. Wójta Radtkego 
9A); ● geometria dachu: dach płaski 

  

447 RAA-II-
4576/7331/400/06/1220/dz.156/MM 
2006.08.16 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego 9w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.156 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z. max. 0,13; ● szer. elew. 
front 10m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi 3,5m (do okapu); ● geometria dachu 
dwuspadowy, kąt nachylenia 40º; gł.ka-
lenica równoległa do frontu działki (li-
nia ED wg zał. graf.); 

  

448 RAA-I-
6858/7331/294/06/500/33,dz.306/1/EM 
2006.08.17 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 6 PG, dz.306/1 
ul. Złota 33 
dla infrastruktury: 
dz.253; 341 

● linia zabudowy 9m od pn-wsch. i 5m 
od pn-zach granicy dz.; ● wskaźnik p.z. 
0,22; ● szer. elew. front 10m ± 20% od 
ul. Mosiężnej, ~12m od Złotej; ● wys. 
górnej krawędzi ok.6m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy,kąt nachylenia ok.45º  
wys. gł. kalenicy (prostopadła lub rów-
noległa do frontu dz.) ok.10m; 

  

449 RAA-II-7335/7331/352/06/902/7a/RS 
2006.08.23 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.544/25 
ul. Lipnowska 7a 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. -
istniejące; ● wys. górnej krawędzi do 
ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

450 RAA-I-6150/7331/267/06/70/36/JM 
2006.08.25 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
handlowego i pom. w piwnicy 
na salon fryzjersko-kosmetyczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.186 
ul. Śląska 36 

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

  

451 RAA-II-
3727/7331/208/06/872/251,253/GL 
2006.08.28 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z f. usługową towarzyszą-
cą (gastronomia, handel, usługi 
nieuciążliwe) i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 3 WK 
dz.8; 47/9; 57/9 
dla infrastruktury: 
dz.591/2 

●linia zabudowy 33m od jezdni ul.Wie-
lkopolskiej, 6m od ul. Leśnej, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z.~0,29; ● szer. 
elew. front. wynikowa; ● wys. górnej 
krawędzi ok.11m (cz.3-kond.)ok. 13 m 
(cz. 4-kond.); ● geometria dachu: płaski 

  

452 RAA-II-6249/7331/286/06/308/20/GZ 
2006.08.28 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego w poz. piwnic i 
parteru, nadbudowa wiatrołapu 
w poz. Ip., wym. pokrycia dachu 
i montaż okien połaciowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.86 
ul. Kasztelańska 20 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. 
front., ● wys. górnej krawędzi i ● geo-
metria dachu - nie analizowano (bez 
zm.) 
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453 RAA-II-6480/7331/309/06/1002/30/KR 

2006.08.28 
rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego - nadbu-
dowa przybudówki od strony 
ulicy  

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.301/5, 
ul. Kostki 
Napierskiego 30 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi max. jak istn. wys. bu-
dynku; ● geometria dachu: dach płaski 

  

454 RAA-II-6593/7331/336/06/980/dz.140/GL 
2006.08.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 Chwaszczyno 
dz.140 
ul. Chwaszczyńska 
dla infrastruktury: 
dz.136/8 

● linia zabudowy 6m od granicy dz.dro-
gowych, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
ok.0,01; ● szer. elew. front. 11m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 35º; wys. gł. kalenicy (prostopadła 
do frontu działki) ok.8m; 

  

455 RAA-II-5893/7331/348/06/415/5a/KR 
2006.08.29 

rozbiórka zabudowy substandar-
dowej; budowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej 2-kondygnacyjnego 
(parter + poddasze użytkowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.815/53 
ul. Łączna 5a 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Łącznej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. 0,28; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.45º; gł. kalenica równoległa do 
ulicy; 

  

456 RAA-I-
6522/7331/283/06/540/dz.647/117/LK 
2006.08.30 

rozbiórka zabudowy kubaturo-
wej; budowa budynku mieszk. 
wielorodzinnego 11 kondygna-
cyjnego z cz. niską 5 i 3 kond., 
garażem podziemnym oraz in-
frastrukturą 

POLNORD-DOM Sp. z o.o. 
Gdańsk,  
  

KM 22, dz.647/117; 
985/117 
ul. Wiejska 
dla infrastruktury: 
584/117; 586/117; 
592/117; 772/125 

● linia zabudowy 6m od granicy dz. z 
ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,32; ● szer. elew. front. 28m ±20% (cz. 
11 kond.), 15m ±20% (cz.3 i 5 kond.);  
● wys. górnej krawędzi odpowiednio: 
ok.35m; 10,5m; 16,5m; ● geometria da-
chów: dachy płaskie 

  

457 RAA-II-
6478/7331/299/06/694/dz.394/15/GZ 
2006.08.30 

budowa garażu wolnostojącego Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.394/15 
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. front. nie 
ustala się; ● wys. górnej krawędzi ~3m; 
● geometria dachu dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35º; gł. kalenica prostopadła 
do frontu działki; 

  

458 RAA-II-
6934/7331/320/06/419/dz.246/33/GZ 
2006.08.30 

budowa stacji paliw płynnych: 8 
stanowisk pod wiatą, pawilon, 
myjnia i wiata ze stanowiskami 
do mycia ręcznego, pawilon gas-
tronomiczny z drogami, placami 
i infrastrukturą 
 

INVEST KOMFORT S.A. 
Gdynia,  

KM 64, dz.246/33 
ul. Małokacka 
dla infrastruktury: 
dz.97/32; 109/33 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf. 12m 
od granicy lasu; ● wskaźnik p.z. do 0,20 
● szer. elew. front. ok.35m; ● wys. gór-
nej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

459 RAA-II-8095/7331/381/06/314/8/GZ 
2006.08.30 

nadbudowa o 1 kondygnację 2-
kondygnacyjnej cz. bud. mieszk. 
wielorodzinnego, podwyższenie 
ścian poddasza nieużytkowego 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.51 
ul. Narutowicza 8 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. 
● szer. elew. front .- nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
~10m; ● geometria dachu: dach płaski 
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460 RAA-I-4713/7331/230/06/20/59/TS 
2006.08.31 

nadbudowa (podwyższenie o ok. 
1,5m o d frontu) cz. strychowej  
6-ej kondygnacji bud. mieszkal-
no-usługowego na cele mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.51 
ul. Świętojańska 59 

● linia zabudowy cofnięta o 2m (jak w 
bud. sąsiednim; ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front .- nie analizowano 
(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 
~19,5m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

461 RAA-II-5809/7331/271/06/1007/7/GZ 
2006.08.31 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
częsci budynku kotłowni OPEC 
na f. usługową - stacja kontroli 
pojazdów z infrastrukturą  

Stacja Diagnostyczna 
Wiesław Figiel 
Reda,  

KM 71, dz.577/1 
ul. Cylkowskiego 7 

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

  

462 RAA-II-6242/7331/296/06/870/6/RS 
2006.08.31 

rozbiórka istn. budynków; budo-
wa wolnostojącego bud. mieszk. 
jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.523/135 
ul. Rybnicka 6 
dla infrastruktury: 
dz.138 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.: 
● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. 
front.9m ± 20%;● wys. górnej krawędzi 
do 7m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

463 RAA-II-7188/7331/339/06/1007/7/GZ 
2006.08.31 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
częsci budynku kotłowni OPEC 
na f. usługową-myjnia samocho-
dowa z pom. biurowo-socjalnym 
i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.577/1 
ul. Cylkowskiego 7 

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

  

464 RAA-II-
6195/7331/408/06/1220/dz.162/MM 
2006.08.31 

budynek mieszkalny jednorodzi-
nny 2-kondygnacyjny (w tym 
poddasze użytkowe)  wraz z in-
frastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.162 
ul. Pomianowskiego 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czających ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi 3,5m do okapu; 
● geometria dachu dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40º; gł. kalenica równoległa 
do frontu działki; 

  

 

 
miesiąc : wrzesień 2006 

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 

465 
 

RAA-II-5019/7331/238/06/820/197/KR 
2006.09.01 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.548/54; 
802/54 
Al. Zwycięstwa 197 
dla infrastruktury: 
dz.543/55 

● linia zabudowy min.8m od krawędzi 
jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 
ok.15m; ● wys. górnej krawędzi max. 
10 m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

466 RAA-II-
7264/7331/337/06/408/dz.399/7/ES 
2006.09.01 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.399/7 
ul. Chwarznieńska 
dla infrastruktury: 
401; 402/6; 402/12 

● linia zabudowy 6m od dróg dojazdo-
wych,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18 
● szer. elew. front.15m ± 20%: ● wys. 
górnej krawędzi ok.4m; ● geometria da-
chu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, 
gł. kalenica równoległa do frontu dz.;  
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467 RAA-II-7366/7331/340/06/931/54/KL 
2006.09.01 

nadbudowa cz. parterowej  i roz-
budowywanej budynku mieszk. 
jednorodzinnego do wys. istn. 
cz. piętrowej z usługą nieuciąż-
liwą (biuro) 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.152/2 
ul.Druskiennicka 54 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. 
front. do ok.11m (jak istn.); ● wys. gór-
nej krawędzi do ok.11m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

468 RAA-I-6367/7331/269/06/504/40/MZ 
2006.09.04 

rozbudowa hali magazynowej 
(hurtownia rur i kabli) o część 
magazynowo-biurową 

Osoba fizyczna 
 

KM 15, dz.111/1; 
165/1 
ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. 0,25; ● szer. elew. front.- bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m 
jak cz. istn.; ● geometria dachu: płaski 

  

469 RAA-I-1672/7331/88/06/504/16/HNB 
2006.09.05 

rozbiórka obiektów handlowo-us 
ługowych; budowa 2-kondygna-
cyjnego salonu sprzedaży samo-
chodów z pom. biurowymi i soc-
jalnymi oraz infrastrukturą 

TS-TRANSPORT SERVICE 
Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 23, dz.251/55; 
143/55 
ul. Hutnicza 

● linia zabudowy 16m od krawędzi jez-
dni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. front. ok. 
25m; ● wys. górnej krawędzi ok.11m;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

470 RAA-I-6497/7331/238/05//520/107/LK 
2006.09.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w odległości 1,5m od dz. 
drogowej) z garażem i infrastru-
kturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.643/15 
ul.Kartuska 107; dla 
infrastruktury: 22; 
338/15; 642/15; 
644/15; 646/15; 
661/15; 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Kartuskiej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.ok.0,20; ● szer. elew. front.12m 
± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m 
● geometria dachu: dach płaski 

  

471 RAA-II-6473/7331/303/06/1159/2/AS 
2006.09.06 

przebudowa budynku technicz-
nego ze zm. sposobu użytkowa-
nia na kotłownię gazową 

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Słoneczne Gniazdo”  
 

KM 95 WK 
dz.616/2 
ul. Miła 2 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi jak dla 1 kondygnacji; 
● geometria dachu: dach płaski 

  

472 RAA-II-4637/7331/212/06/889/5/KL 
2006.09.07 

rozbiórka garażu; dobudowa no-
wego do budynku mieszkalnego 
od strony ogrodu 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.390/72 
ul. Techniczna 5 

● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- 
nie określa się; ● wskaźnik p.z. do 0,26; 
● wys. górnej krawędzi do ok.4m; ● ge-
ometria dachu: dach płaski 

  

473 RAA-II-
5742/7331/266/06/890/dz.557,566/KL 
2006.09.07 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (3 lok.mieszk.; 
2-kondygnacje + poddasze uży-
tkowe) z i nfrastrukturą) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.566; 557 
ul. Folwarczna  

● linia zabudowy 4m od frontowej gra-
nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do ok.0,30; ● szer. elew. front. do ok. 
14,4m; ● wys. górnej krawędzi wynika-
jąca z pozostałych  parametrów; ● geo-
metria dachu: dwu- lub wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do ok.11,5m;  

  

474 RAA-I-4423/7331/200/06/20/59/AM 
2006.09.11 

nadbudowa VI kondygnacji bud. 
mieszkalno-usługowego (pod-
wyższenie części strychowej od 
frontu o ok.1,5m), przeznaczenie 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.51 
ul. Świętojańska 59 

● linia zabudowy cofnięta w stosunku 
do frontu o ok.2m (jak bud. sąsiedni);  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. 
bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 
19,5m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

475 RAA-I-5339/7331/239/06/688/8/AW 
2006.09.11 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego z nadbudową 
do 3 kondygnacji 

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.214/122 
ul. Wioślarska 8 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Wioślarskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 
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11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy 
(prostopadła do frontu dz.) do ok.11m;  

476 RAA-I-6862/7331/323/06/3/11/TS 
2006.09.11 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w bud. wielorodzinnym 
na salon fryzjersko-kosmetyczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.703/42 
ul. Dworcowa 11 

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

  

477 RAA-I-5896/7331/252/06/41/4/JM 
2006.09.14 

zm. spos. użytkowania z przebu-
dową części budynku (cz. pod-
dasza) na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.84 
ul. Bema 4 

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

  

478 RAA-I-4292/7331/197/06/15/37/JM 
2006.09.15 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego z budową zewn. 
schodów wejściowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.870/146 
ul. 3 Maja 37 

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

  

479 RAA-II-5641/7331/294/06/316/8-10/GZ 
2006.09.15 

rozbiórka istn. budynku, budowa 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego z garażem i infrastruk-
turą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.915/114; 
113, ul. Batalionów 
Chłopskich 8-10dla 
infrastruktury: 
dz.112 

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Bat. 
Chłopskich, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. 0,25;● szer. elew. front.16m; ●wys. 
górnej krawędzi zróżnicowana: ok.11m 
jak budynki nr 4 i 12; ok. 8,5m w cz. 
płn. jak budynek nr 6 i Dyw. Kościusz-
kowskiej 5, 7;● geometria dachu: płaski 

  

480 RAA-II-8323/7331/389/06/1007/8/GZ 
2006.09.15 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.778/21; 
938/1 
ul. Cylkowskiego 8 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. 
front. ok.17m; ● wys. górnej krawędzi 
w nawiązaniu do części istniejącej bu-
dynku; ● geometria dachu w nawiąza-
niu do istniejącego; 
 

  

481 RAA-I- 
10380/7331/361/05/17/dz.1087/i in./AM 
2006.09.18 

rozbiórka budynku przedszkola, 
budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami nie-
uciążliwymi, garażem podziem-
nym i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.442/306; 533/306; 
536/306; 538/307; 566/306; 
568/306; 570/307; 679/306; 
680/306; 709/36;  
KM 58, dz.469/20; 588/26; 
604/20; 643/20; 644/20; 
782/20; 785/20; 1086/20; 
1087/20; cz.1150/31 
ul. Władysława IV 
dla infrastruktury: KM 55, 
dz.403/306;737/306 
KM 56, dz.650/18; 651/18 
KM 58, dz.572/24; 612/26 

● linia zabudowy 21m od krawędzi 
jezdni ul. Władysława IV, wew. li-
nia - podnóże skarpy Al. 17 Grud-
nia, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
0,48; ● szer. elew. front. ok.50m; 
● wys. górnej krawędzi ok.32m;   
● geometria dachu: dach płaski 

  

482 RAA-I-
2508/7331/133/06/739/dz.665/54/EM 
2006.09.19 

budowa 7 budynków mieszk. je-
dnorodzinnych (6 w zabudowie 
bliźniaczej, 1 wolnostojący) o 
pow. zabudowy ok.100m2 wraz 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.665/54 ● linia zabudowy 5m od granic dz. z ul., 
wg zał.graf.;● wskaźnik p.z.0,27; ● 
szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. gó-
rnej krawędzi ~5m;● geometria dachu: 
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z przyłączami dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ~8m  

483 RAA-II-7932/7331/377/06/440/1C/GZ 
2006.09.19 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego przy 
granicy dz. sąsiedniej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.425/97 
ul. Gajowa 1C 
dla infrastruktury: 
dz112 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Gajowej, wg zał. graf. i 12m od 
granicy lasu; ● wskaźnik p.z. do 0,31;  
● szer. elew. front. nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● ge-
ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równo-
legła do frontu dz.) ok.8,5m;  

  

484 RAA-II-4267/7331/215/05/814/6A/WGN 
2006.09.20 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 2 pokoje, prze-
budowa klatki schodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.631/357 
ul. Perkuna 6A 

● linia zabudowy-nie wyznacza się;  
● wskaźnik p.z.ok.0,26;● szer. el. front. 
max.16m; ● wys. górnej krawędzi jak w 
bud. istn.; ● geometria dachu: płaski 

  

485 RAA-II-
5604/7331/217/06/1220/dz.173/MM 
2006.09.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 14 Kolonia 
dz.173 
dla infrastruktury: 
dz.154 

● linia zabudowy 8m od linii rozgrani-
czającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z..0,15;● szer. elew. front.10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi 3,5m (do oka-
pu); ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 40°, gł.kalenica równole-
gła do frontu dz.; 

  

486 RAA-II-4632/7331/230/06/871/108b/AS 
2006.09.20 

budowa 3-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, 
dz.1041/148 
ul. Inżynierska 108b 

● linia zabudowy ok.10,5m od granicy z 
dz.1040/148; ● wskaźnik p.z.0,23;  
● szer. elew. front. ok.8,5m; ● wys. gó-
rnej krawędzi ok.9,5m; ● geometria da-
chu: dach płaski 

  

487 RAA-II-6167/7331/285/06/873/109/AS 
2006.09.20 

rozbiórka części istn. budynku 
mieszk. jednorodzinnego oraz 
jego przebudowa i rozbudowa 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.106 
ul. Wrocławska 109 

● linia zabudowy 10m od krawędzi jez-
dni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 
13m; ● wys. górnej krawędzi do 8m;  
● geometria da-chu: dach płaski 

  

488 RAA-I-
12869/7331/436/05/766/garaże/MZ 
2006.09.21 

budowa garażu (w miejscu po 
spalonym boksie nr 12) 

Osoba fizyczna 
 

KM 40, dz.214 
ul. Knyszyńska 

● linia zabudowy i● wskaźnik p.z.-istn. 
bez zmian; ● szer. elew. front.ok.3m;  
● wys. górnej krawędzi ok.2,5m; ● geo-
metria dachu: dach płaski 

  

489 RAA-I- 
6255/7331/383/06/600/90-92/parking/LK 
2006.09.21 

budowa około 33 miejsc posto-
jowych, przebudowa drogi doja-
zdowej z infrastrukturą do budy-
nku mioeszk. wielorodzinnego 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 18, dz.955/48; 2190/52; 
2231/44; 2237/35; 2238/35; 
2239/33; 2240/33; 2242/34; 
2417; ul. Chylońska   

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

  

490 RAA-I- 
2106/7331/126/06/683/3/parking/LK 
2006.09.22 

budowa około 14 miejsc posto-
jowych dla budynku mieszkalne 
go wielorodzinnego 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 13, dz.979;  
ul. Kcyńska 

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

  

491 RAA-I-8355/7331/345/06/755/40/HNB 
2006.09.22 

rozbudowa bud. Zespołu Szkół 
Katolickich o pom. dydaktyczne 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św,. Andrzeja Boboli 

KM 31, dz.508/4; 
696/4; 775/4; 948/4; 

● linia zabudowy wzdłuż istn.ciągu pie-
szego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok. 
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z salą sportową i łącznikiem z 
bud. szkoły w miejscu bud. gos-
podarczego przeznaczonego do 
rozbiórki  

Gdynia,  cz.949/4; Plac  
Św. Andrzeja 1,2 
(ul. Rymarska 40) 

0,30; ● szer. elew. front.ok.30m; ● wys. 
górnej krawędzi max.18m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

492 RAA-I- 
7437/7331/409/06/533/3/parking/LK 
2006.09.21 

budowa około 26 miejsc posto-
jowych i drogi dojazdowej z in-
frastrukturą w rejonie budynku 
mieszk. wielorodzinnego 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 22, dz. 1014; 
952/90;  
ul. Lubawska 

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

  

493 RAA-II-6252/7331/322/06/873/95/GL 
2006.09.22 

rozbiórka istniejącej zabudowy; 
budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego (3kondygnacje nad-
ziemne + poddasze użytk.) wraz 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.188 
ul. Wrocławska 95 
dla infrastruktury: 
dz.617/194 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. 
front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.10m;● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł. ka-
lenicy (równoległa do fr. dz.) ok.13m; 

  

494 RAA-I-2310/7331/100/06/533/31-33/LK 
2006.09.25 

budiowa 2 segmentów budynku 
mieszk. jednorodzinnego w zab. 
bliźniaczej, 3-kondygnacyjnych 
(w tym poddasze mieszkalne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.224/151; 
825/169 
ul. Kalksztajnów 
dla infrastruktury: 
dz.159; 254/170; 
387/169 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. 
front.1m ± 20% (dla każdego sementu); 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa 
do frontu dz.) ok.11m; 

  

495 RAA-I-3563/7331/180/06/4/8/parking/TS 
2006.09.26 

rozbudowa i przebudowa budy-
nku biurowego (d. biuro przepu-
stek) z przeznaczeniem na f. biu-
rowo-magazyn.; budowa parkin-
gu dla hotelu projektowanego 
przy ul. Św. Piotra 8 

„BARA” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 132, dz.30/2 
ul. Waszyngtona 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,19; ● szer. elew. 
front. nie określa się; ● wys. górnej kra-
wędzi i ● geometria dachu: bez zmian; 

  

496 RAA-I-4993/7331/224/06/773/dz.1480/4; 
1481/4/MARGO/HNB 
2006.09.26 

budowa zespołu 5 budynków 
mieszk. wielorodzinnych (częś-
ciowo z usługami w parterze) o 
wys. od 4 do 7 kondygnacji, z 
garażami podziemnymi i 
infrastrukturą 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„MARGO” 
Mariusz Czapiewski, Gdańsk  

KM 31, dz.1480/4; 
1481/4 
ul. Jantarowa 
dla infrastruktury: 
dz.1038/4; 1482/4 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Jantarowej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.ok.0,35; ● szer. elew. front. do 
max.45m; ● wys. górnej krawędzi zróż-
nicowana: ok. 15m we wsch. i płd. częś-
ci. terenu, do 25m wzdłuż skarpy od str. 
zach.; ● geometria dachów: płaskie; 

  

497 RAA-I-6703/7331/288/06/668/18A/AW 
2006.09.26 

przebudowa poddasza budynku 
mieszk. jednorodzinnego (budo-
wa ścianki kolankowej na cz.bu- 
dynku w celu powiększenia lok. 
mieszk.-lukarny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.433/35 
ul. Pawia 18A 

● nie analizowano parametrów określo-
nych w ustawie, zamierzenie nie powo-
duje ich zmiany; należy zachować gaba-
ryty lukarn, nawiązując do istniejących 
w sąsiedztwie (np. ul. Pawia 22A); 

  

498 RAA-I-6717/7331/289/06/668/18/AW 
2006.09.26 

przebudowa poddasza budynku 
mieszk. jednorodzinnego (budo-
wa ścianki kolankowej na cz.bu- 
dynku w celu powiększenia lok. 
mieszk.-lukarny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.434/35 
ul. Pawia 18 

● nie analizowano parametrów określo-
nych w ustawie, zamierzenie nie powo-
duje ich zmiany; należy zachować gaba-
ryty lukarn, nawiązując do istniejących 
w sąsiedztwie (np. ul. Pawia 22A); 
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499 RAA-II-7295/7331/341/06/694/91K/GZ 
2006.09.26 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter + poddasze użytk.) budynku 
mieszk. jednorodzinnego z gara-
żem wolnostojącym oraz infras-
trukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WI 
dz.179/14 
ul. Wiczlińska 91K 
dla infrastruktury: 
dz.179/13 

● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,10; ● szer. elew. front. 
13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m; 

  

500 RAA-I- 
6259/7331/264/06/533/1/parking/LK 
2006.09.27 

budowa około 28 miejsc posto-
jowych i drogi dojazdowej z in-
frastrukturą w rejonie budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 22, dz.839/90; 
849/84; 851/83; 
954/86;  
ul. Lubawska 

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

  

501 RAA-II-5744/7331/267/06/876/18/MP 
2006.09.27 

nadbudowa budynku mieszkal- 
nego jednorodzinnego o 1 kon-
dygnację, rozbudowa garażu po-
łączona z jego nadbudową do 
wysokości części nadbudowanej 
budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.132 
ul. Oficerska 18 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 
max.16m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
8m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

502 RAA-II-8169/7331/385/06/75/54/GZ 
2006.09.27 

nadbudowa 3-kondygnacyjnej 
cz. budynku mieszk. wielorodzi-
nnego o 1 kondygnację mieszk. i 
wykonanie attyki nad cz. 4-kon-
dygnacyjną 

Anna Gargula 
Pracownia Projektowa 
Gdynia,  

KM 60, dz.523 
ul. Legionów 54 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wskaźnik p.z.- nie analizowano (nad- 
budowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 
13m; ● geometria dachu: dach płaski; 

  

503 RAA-II-4249/7331/205/06/824/14/WGN 
2006.09.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.323 
ul. Miodowa 14 
dla infrastruktury: 
324; 325; 332; 338; 
339; 

● linia zabudowy 7m od linii rozgrani-
czających ul. Brzozowej; ● wskaźnik 
p.z.ok.0,20;● szer. elew. front.10,5m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

504 RAA-II-
6712/7331/323/06/1128/dz.244/MP 
2006.09.28 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk.wraz z poddaszem 
użytkowym (łącznie 3 lokale) i 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK, dz.244 
ul. Gryfa 
Pomorskiego  
dla infrastruktury: 
dz.248 

● linia zabudowy 6m od granicy pasa 
drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,27; ● szer. elew. front.10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 40°, gł. kalenica prostopadła do 
frontu dz.; 
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505 
 

RAA-II-6829/7331/318/06/865/10/RS 
2006 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o garaż jednosta-
nowiskowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz.293 
ul. Bł. Królowej 
Jadwigi 10 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 
ok.6,5m; ● wys. górnej krawędzi dosto-

 decyzja wyda- 
na w trybie art. 
132 §2 kpa po 
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sować do istn. garażu; ● geometria da-
chu: dach płaski 

ponownym roz 
patrzeniu  

506 RAA-II-9891/7331/447/06/1007/38/GZ 
2006.10.04 

nadbudowa o 1 kondygnację we-
randy w budynku mieszk. jedno-
rodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.89/35, 
ul.Cylkowskiego 38 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wskaźnik p.z. - nie analizowano (bez 
zmiany obrysu); ● wys. górnej krawędzi 
-przedłużenie krawędzi elew. cz. istn.;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

507 RAA-I-1327/7331/81/06/23róg30/TS 
2006.10.05 

budowa zespołu zabudowy hote-
lowej z infrastrukturą techn. 

ORBIS S.A. 
Warszawa 
 

KM 55, dz.690/150; 
724/150; 792/150  
ul. Armii Krajowej, 
Skwer Kościuszki 
dla infrastruktury: 
660/152; 665/149; 674/150; 
686/174; 720/144; 722/150; 
723/150; 727/150; 762/114; 
780/144; 781/144; 782/150; 
793/150;  

● linia zabudowy równoległa do krawę-
dzi jezdni Skweru Kościuszki, 6m od ul. 
Borchardta, istn. od Zygmuntowskiej, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,57; 
● szer. elew. front. wynikowa; ● wys. 
górnej krawędzi: ~26,6m (cz. niższa), 
~30,7m (cz.wyższa) od Skweru Kościu-
szki z dominantą ~34,8m w narożniku z 
ul. Borchardta,~22m od ul.Zygmuntow-
skiej; ● geometria dachu: dach płaski 

  

508 RAA-I-5385/7331/247/06/51/57-59/AM 
2006.10.06 

budowa budynku mieszkalnego 
wieolorodzinnnego z garażem 
podziemnym z infrastrukturą; 
rozbiórka istniejącej zabudowy 

Marek Grochocki 
„Architektura”, Sopot 
 

KM 58, 
dz.1206/329; 
1208/329 
ul. Pomorska 57-59 
dla infrastruktury: 
dz.331; 1104/330 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Pomorskiej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie okre-
śla się; ; ● wys. górnej krawędzi jak dla 
bud. 4-kondygnacyjnego,wyższe kondy-
gnacje cofnięte w stosunku do linii zab. 
● geometria dachu: dach płaski 

  

509 RAA-I-5883/7331/255/06/130/17/AW 
2006.10.06 

nadbudowa o 2 kondygnacje 
budynku usługowego Centrum 
Tańca  

Centrum Tańca SZCZEPAN 
S.C. Olaf i Zofia Szczepan 
Rumia,  

KM 51 
dz.608; 631/66 

● linia zabudowy,● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. 
górnej krawędzi ok.12,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

510 RAA-I-5504/7331/246/06/708/10/MZ 
2006.10.09 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego z podziemnym par-
kingiem i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.40, ul. 
Benisławskiego 10 
dla infrastruktury: 
403; 185/1; 186/41; 
212/60 

● linia zabudowy 5m od płn.granicy dz. 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,54;  
● szer. elew. front. ok.17m od str. płn., 
ok.25m od wsch.; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dach 
płaski 

  

511 RAA-II-7761/7331/380/06/948/16/WGN 
2006.10.09 

robudowa budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.91/42 
ul. Sterników 16 

● linia zabudowy ~16,5m od linii rogra-
niczających ul. Sterników, ~13m od ul. 
Nawigatorów, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.~.0,16; ● szer. elew. front. ~12,5m; 
● wys. górnej krawędzi~7,5m;● geome-
tria dachu: dach płaski 

  

512 RAA-II-5483/7331/246/06/888/34/MP 
2006.10.10 

zmiana sposobu użytkowania 
istn. garażu na magazyn osprzę-
tu elektrycznego 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.451/170 
ul. Adwokacka 34 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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513 RAA-I-6870/7331/299/06/1097/14/MZ 
2006.10.11 

rozbudowa budynku mieszk. 
wielorodzinnego (w cz.podziem-
nej) w celu uzyskania dod. pom. 
gospodarczych  

Wspólnota Mieszkaniowa 
„Bryza” Gdynia 
 

KM21 PG 
dz.973/115;973/116 
ul. Ledóchowskiego 
14 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.,  
● wskaźnik p.z pominięto (nieznaczny 
przyrost pow. w cz. podziemnej) ● szer. 
elew. front. i.● geometria dachu-nie do- 
tyczy; ● wys. górnej krawędzi bez zm;.; 

  

514 RAA-II-9179/7331/430/06/1050/12/KR 
2006.10.11 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego: wejście od str. 
płd., rozbudowa garażu w stronę  
ul., balkon, zabudowa loggii na 
poddaszu, zabudowa balkonu od 
str. wsch.   

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.370 
ul. Ozyrysa 12 

● linia zabudowy 2,5m od granicy dz. z 
ul. Ozyrysa, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,27; ● szer. elew. front. bez zmian; 
● wys. górnej krawędzi nie może przek-
roczyć istn.● geometria dachu w nawią-
zaniu do istn.: stromy, kąt nachylenia 
45°,  kalenica prostopadła do ul.;  

  

515 RAA-I-5039/7331/225/06/751/72-74/HNB 
2006.10.12 

poszerzenie zatok postojowych i 
wew. drogi dojazdowej do budy-
nków mieszk.; budowa murów 
oporowych i podejść na skarpę 
okalającą budynki od strony płn.  

Robotnicza Spółdzielnia  
Mieszkaniowa  
im. Komuny Paryskiej,  
Gdynia,  

KM 31, dz.1492/4 
ul. Unruga 

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

  

516 RAA-I-7529/7331/331/06/55/dz.82/19/LK 
2006.10.16 

budowa zespołu usługowego o 
pow. użytk.ok.8000m2: restau-
racja (2 kond.), hotel z częścią 
handlową (4 kond.) z terenami 
zielonymi i infrastrrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 1, dz.82/19; 21; 
22; ul. Morska 
dla infrastruktury: 
dz.13; 30/19; 60/11; 
62/11; 64/12; 78/24; 
81/19; 83/19 

● linia zabudowy (obowiązująca) 20m 
od krawędzi jezdni ul. Morskiej, wg zał. 
graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,25; ● szer. 
elew. front. 40m ± 20%; ● wys. górnej 
krawędzi~8m (restauracja),~15m (hotel) 
● geometria dachu: dach płaski 

  

517 RAA-II-5997/7331/288/06/1122/1/MM 
2006.10.17 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego w zabudowie szere-
gowej, 2-kondygnacyjnego z pi-
wnicą, poddaszem użytkowym i 
infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 Osowa 
dz.56/111; 55/82; 
cz.487 
ul. Jelenia 1 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-
wy i zagospodarowania terenu (budynek 
zrealizowany w stanie surowym zamk-
niętym, o zdefiniowanych parametrach) 

 decyzja wyda 
na w związku z 
utratą ważnoś-
ci pozwolenia 
na budowę 

518 RAA-I-13476/7331/528/04/51/28/AM 
2006.10.18 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego (4 lok.mieszkalne) w 
zab. tarasowej z garażami, miej-
scami postojowymi, ciągiem 
pieszo-jezdnym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.117 
ul. Pomorska 58 
dla infrastruktury: 
dz.120 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Pomorskiej, wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z.0,44; ● szer. elew. front.15m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13m;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

519 RAA-II-9513/7331/426/06/436/7/GZ 
2006.10.18 

rozbiórka garażu i rozbudowa 
bud. mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.130 
ul. Ogrodowa 7 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. 
front.- nie analizowano (bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi (przedłużenie 
istniejącej; ● geometria dachu: płaski 

  

520 RAA-II-9955/7331/450/06/959/dz.289/RS 
2006.10.18 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z cz. usługową (gab. 
lekarski, biuro) i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 23, dz.289 
ul.Źródło Marii 30E  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,21; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi do 8,5m;. 
● geometria dachu: mansardowy, kąt 
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nachylenia 75° (połać dolna), 20° (połać 
górna), kalenica równoległa do ulicy;  

521 RAA-II-9957/7331/451/06/959/dz.289/RS 
2006.10.18 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego z cz. usługową (gab. 
lekarski, biuro) i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 23, dz.289 
ul.Źródło Marii 30E  

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Źródło Marii, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front.11,5m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 8,5m;. 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do ulicy) do 12m;  

  

522 RAA-II-9553/7331/441/05/85/4/ES 
2006.10.19 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego 3-kondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytkowe) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.719/251 
ul. Paderewskiego 4 
dla infrastruktury: 
dz.252 

● linia zabudowy 2m od granicy z dz. 
252 wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  
● szer. elew. front.12m ± 20%;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) do 11m;  

  

523 RAA-II-7032/7331/325/06/386/14/RS 
2006.10.19 

przebudowa fragmentu dachu 
budynku mioeszk. 
wielorodzinnego połączona z 
nadbudową w celu uzyskania 
dod. pow. mieszkalnej i tarasu  

Osoba fizyczna 
 

KM 31 WK 
dz.171/1 
ul. Sezamowa 14c 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(nie dotyczy); ● wys. górnej krawędzi 
(przedłużenie istniejącej krawędzi przy-
ległego dachu); ● geometria dachu: 
dach płaski; 
 

  

524 RAA-II-8483/7331/397/06/316/10A/GZ 
2006.10.19 

zm. sposobu użytkowania gara-
żu na sklep internetowy i biuro  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.916/114 
ul. Bat. Chłopskich 
10A 

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

  

525 RAA-II-9426/7331/421/06/83/15/GZ 
2006.10.19 

zm. sposobu użytkowania pom. 
rekreacyjnych na mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz.1364/350 
ul. Norwida 15A 

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

  

526 RAA-II-10518/7331/480/06/870/6/RS 
2006.10.20 

rozbiórka istn. budynków, budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi-
nnego 2-kondygnacyjnego, wol-
nostojącego, z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.523/135 
ul.Rybnicka 6 
dla infrastruktury: 
dz.138 

● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. 
el.front.9m±20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 7m;.● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 30-40°,wys. gł. ka 
lenicy (prostopadła do fr. dz.) do 10m;  

  

527  RAA-I-6653/7331/286/06/713/6/EM 
2006.10.23 

przebudowa skrajnej cz. podda-
sz nieużytkowego bud. mieszk. 
wielorodzinnego w celu przek-
ształcenia na 2 lok. mieszkalne o 
pow. użytkowej ok.80 m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.551/110; 
673/110;  
ul. Czwartaków 6 

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

  

528 RAA-I-7338/7331/316/06/300/10/MZ 
2006.10.23 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
bud. magazynowego przy Nab. 
Kutrowym na obiekt handlowo-
usługowo-biurowy (usługi tury-

„World Trade Center Gdynia” 
Sp. z o.o., Gdynia 
 

KM 135, dz.37/1 ul. 
Hryniewickiego 10 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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styczne, gastronomia i rekreacja) 
529 RAA-II- 

7420/7331/349/06/83/ciąg pieszy/KR 
2006.10.23 

budowa ciągu pieszego (schody 
terenowe, sieć oświetleniowa) 

Light House Ltd Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 60, 
dz.1385/332 
ul. Norwida 

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

  

530 RAA-II-9510/7331/427/06/309/36/KR 
2006.10.23 

rozbudowa werandy budynku 
mieszk. jednorodzinnego w str. 
płd-zach. 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.174 
ul. Wojewódzka 36 

● linia zabudowy istn. 2,8m od granicy 
dz. z ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.max.0,38; ● szer. elew. front. 
werandy max.8m; ● wys. górnej krawę-
dzi bez zmian, ok.4,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

531 RAA-II-10232/7331/472/06/312/16/KR 
2006.10.23 

dobudowa zewn. klatki schodo-
wej od str. wsch. do budynku 
mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 62, dz.58/12 
KM 70, dz.52/15 
ul. Redłowska 16 

● linia zabudowy istn. bez zmian;  
● wskaźnik p.z.0,12; ● szer. elew. front. 
bez zmian (usytuowanie klatki w głębi 
posesji); ● wys. górnej krawędzi bez 
zmian; ● geometria dachu: dach płaski 

  

532 RAA-II-6279/7331/298/06/378/25/MP 
2006.10.24 

budowa garażu przy granicy z 
Obwodową Trójmiasta (zabudo-
wa towarzysząca bud. mieszk. 
wielorodzinnemu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 30 WK, dz.139 
ul. Oliwkowa 25 

● linia zabudowy 40m od krawędzi jez-
dni Obwodowej, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,15; ● szer. elew. front.ok.3m; 
● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geo-
metria dachu: dach płaski 

  

533 RAA-II-8701/7331/401/06/899/24/RS 
2006.10.24 

nabudowa budynku mieszk. jed-
norodzinnego o 1 kondygnację 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.59 
ul. Łowicka 24 
dla infrastruktury: 
dz.452/45 

● linia zabudowy,● wskaźnik p.z. oraz● 
szer. elew. front.- nie analizowano (bez 
zmian - nadbudowa); ● wys. górnej kra-
wędzi do 8m; ● geometria dachu: płaski 

  

534 RAA-II-10373/7331/418/06/872/241/MM 
2006.10.24 

rozbudowa warsztatu samocho-
dowego 

Przeds. Usługowo-Handlowe 
Auto-Mobil Sp. z o.o.  
Wejherowo,  

KM 95 
dz.405/2; 464/2; ul. 
Wielkopolska 241 

● linia zabudowy (rozbudowa w tylnej 
części), ● wskaźnik p.z. (art.61 ust.2 us-
tawy) nie analizowano; ● szer. el. front. 
i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian;. 
● geometria dachu: dach płaski;  

  

535 RAA-II-10401/7331/713/06/426/15/ES 
2006.10.24 

zm. sposobu użytkowania pom. 
mieszkalnego w parterze bud. 
wielorodzinnego na usługowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.828/8 
ul. Wielkokacka 15 

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

  

536 RAA-I-1603/7331/101/06/104/34/LK 
2006.10.26 

budowa garażu 2-stanowiskowe-
go przy granicy z dz.504/49, in-
frastruktura istniejąca 

Osoba fizyczna 
 

KM 51 
dz.369/48; 502/48 
ul. Kołłątaja 34 

● linia zabudowy - nie ustala się (lokali- 
zacja w tylnej części dz.), ● wskaźnik 
p.z. nie analizowano; ● szer. el. front. 
ok.6m ± 20% ● wys. górnej krawędzi 
ok.3,5m;.● geometria dachu: płaski;  

  

537 RAA-I-5881/7331/254/06/548/13/AW 
2006.10.26 

budowa (kontynuacja w zw. z ut 
ratą ważności pozwolenia na bu-
dowę) bud mieszk. 
jednorodzinnego 

Pracownia Projektowa  
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 26, dz.431/10  
ul.Majkowskiego 13 
dla infrastruktury: 
dz.631/1o 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz  
● szer. elew. front. nie analizowano (pa-
rametry zostały określone w stanie zrea-
lizowanym; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7,5m;.● geometria dachu: dwuspadowy 
z lukarnami, kąt nachylenia 35°, wys. 
gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 
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ok.11,5m;  
538 RAA-II-9637/7331/437/06/303/2-6/GZ 

2006.10.26 
nadbudowa fragmentu budynku 
mieszk. wielorodzinnego (pod-
wyższenie ścian poddasza i zm. 
konstrukcji dachu) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.339/14 
ul. Gen. Maczka 2-6 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front.- nie analizowano 
(bez zmian); ● wys. górnej krawędzi 
(przedłużenie krawędzi 4-kondygnacyj-
nej części); ● geometria dachu: płaski 

  

539 RAA-I-2507/7331/137/06/504/5b/HNB 
2006.10.27 

budowa budynku handlowego (o 
pow. sprzedaży ok.300m2) z cz. 
biurową i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 24, dz.287/30; 
431/30; 530/30; 
531/30; ul. Hutnicza  
KM 24 dz.428/51;  
ul. Św. Mikołaja; 
dla infrastruktury: 
KM 24, dz.254/30; 
KM 29, dz.81/1; 
191/9; 429/51 

● linia zabudowy 15m od krawędzi 
jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. 
front. max.30m; ● wys. górnej kra-
wędzi do ok.9m; ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

540 RAA-I-5050/7331/222/06/22/dz.32/2/EM 
2006.10.27 

budowa inst. sanitarnej odprowa 
dzania oczyszczonych ścieków 
po myciu kadłubów okrętowych 
z 3 doków pływających zacumo-
wanych w basenie nr II im. inż. 
Wendy przy Nabrzeżu Rybnym 
ze ściekami san. Stoczni Nauta 
do miejskiej kan. sznitarnej 

Stocznia Remontowa 
NAUTA S.A. w Gdyni 
Gdynia,  

KM 132, dz.13/3; 
32/2; 35/2; 37/2;  
ul. Waszyngtona i 
Św. Piotra 

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

  

541 RAA-II-4630/7331/213/06/897/28A/MP 
2006.10.27 

budowa tarasu na wys. parteru 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go w zabudowie szeregowej bez 
rozbudowy podpiwniczenia 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.395/73 
ul. Płocka 28A 

● wskaźnik p.z.0,31; pozostałe paramet-
ry: ● linia zabudowy, ● szer. elew. fron-
towej, ● wys. górnej krawędzi i ● geo-
metria dachu - nie analizowano (nie ma-
ją zastosowania) 
 

  

542 RAA-II-10738/7331/496/06/1078/45/RS 
2006.10.30 

zm. sposobu użytkowania części 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go z f. usługowej na mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.207 
ul. Łopianowa 45 

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

  

543 RAA-II-8888/7331/406/06/860/17/AS 
2006.10.31 

zm. sposobu użytkowania części  
pomieszczeń dwupoziomowego 
lok. usługowego usytuowanych 
na piętrze budynku usługowo-
mieszkalnego na pomieszczenia 
mieszkalne  
 
 
 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.86 
Plac Górnośląski 17 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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miesiąc : listopad 2006 
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 

544 
 

RAA-I-1797/7331/116/06/54/72/TS 
2006.11.02 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zabudowie pierzejowej 
o wys.5 kondygnacji, z garażami 
wbudowanymi, miejscami pos-
tojowymi i infrastrukturą 

NIERUCHOMOŚCI  
Ewa Krzesińska, Gdynia 
 

KM 58, dz.319; 
320; 346; 851/318; 
853/375 
ul. Warszawska 72 
dla infrastruktury: 
dz.322; 852/318 

● linia zabudowy istn. w zab. pierzejo-
wej; tylna linia równoległa do l. fronto-
wej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 
0,55; ● szer. elew. front.ok.20m; ● wys. 
górnej krawędzi ok.16,3m; ● geometria 
dachu: dach płaski 

  

545 RAA-II-
8167/7331/386/06/955/dz.169/46/MP 
2006.11.02 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego, wolnostojącego (pa-
rter + poddasze użytkowe) wraz 
z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 5 WK 
dz.169/46 
ul. Sopocka 6 
dla infrastruktury: 
61/45; 144/46; 
171/46 

● linia zabudowy ok.8m od krawędzi 
jezdni ul. Sopockiej, wg zał. graf.; ● 
wskaźnik p.z.max.0,27; ● szer. elew. 
front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu-
spadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kaleni-
ca równoległa do ulicy;  

  

546 RAA-II-10717/7331/489/06/1042/5/GZ 
2006.11.02 

nadbudowa o 1 kondygnację we-
randy i zm. konstrukcji dachu z 
płaskiego na spadzisty (bez pod-
dasza użytkowego) w budynku 
mieszk. jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI 
dz.299; 298/5 
ul. Bachusa 5 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer.elew. front.-nie analizowano (bez 
zmiany obrysu budynku); ● wys. górnej 
krawędzi ok.8m;.● geometria dachu: 2-
spadowy,kąt nachylenia 30°,wys. gł. ka-
lenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.10m;  

  

547 RAA-II-10649/7331/492/06/385/12/AS 
2006.11.02 

rozbiórka istn. pawilonów hand-
lowych, przebudowa,rozbudowa 
i nadbudowa budynku siedziby 
Spółdzielni z przeznaczeniem na 
budynek handlowo-biurowo-
mieszkalny 

Młodzieżowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 31 WK, dz. 
72/4; 75/5; 160/4; 
167/5; 229/3; 273/3 
ul. Paprykowa 12 

● linia zabudowy 12m od krawędzi jez-
dni ul. Paprykowej; tylna linia równole-
gła do linii lasu, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,56; ● szer. elew. front.37m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi zmienna 
od ok.12m (cz.3-kond.) do ok.16,5m 
(cz.5-kond.); ● geometria dachu: płaski 

  

548 RAA-I-3778/7331/186/06/739/43/EM 
2006.11.03 

rozbiórka bud. gospodarczych i 
budowa pawilonu handlowego 
(sprzedaż art. spożywczych) o 
pow. zabudowy ok.30m2 wraz z 
przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.55; 
670/54; cz.665/54 
ul.Żółkiewskiego 43 
dla infrastruktury: 
dz.658/52; 664/54 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czających ulic, wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.0,37; ● szer. elew. front.5m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski 

  

549 RAA-II-
2918/7331/125/06/383/dz.102/1/MP 
2006.11.03 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego o 2 kon-
dygnacje mieszkalne  
 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 30 WK 
dz.102/1 
ul. Melisowa 11 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.-nie 
analizowano (bez zmiany obrysu bud.); 
● wys. górnej krawędzi jak przy ul. Me-
lisowej 9; ● geometria dachu: płaski;  

  

550 RAA-II-8329/7331/410/06/1127/1/GL 
2006.11.03 

zmiana sposobu użytkowania I 
piętra budynku mieszkalno-usłu-

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WK, dz.91 
ul. Fleszarowej-

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
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gowego na przedszkole Muskat 1 nych w ustawie 
551 RAA-I-3290/7331/165/06/104/6A/LK 

2006.11.06 
rozbiórka zabudowy substandar-
dowej, budowa bud. mieszk.-us-
ługowego 5-kondygnacyjnego z 
garażem podziemnym, murami 
oporowymi i infrastrukturą  

GOLEM 
Małgorzata i Lech Bielak 
Gdynia,  

KM 53, dz.762/370 
ul. Kołłątaja 6A 
dla infrastruktury: 
dz.398/66; 565/65; 
750/348; 759/364; 
761/365; 763/370 

● linia zabudowy w linii granicy dz. z 
dz. drogową, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,47; ● szer. elew. front.20m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi ok.14m; ● geo-
metria dachu: dach płaski 

  

552 RAA-II-
1185/7331/43/06/959/dz.361/280/KL 
2006.11.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem w 
piwnicy i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM12 WK, 
dz.361/280; 31 
ul. Źródło Marii  

● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska-
źnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. od  
12 do 15m; ● geometria dachu: dwuspa-
dowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa albo prostopadła do 
frontu dz.) do 8m;  

  

553 RAA-II-9179/7331/430/06/1050/12/KR 
2006.11.07 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego: wejście od str. 
płd, rozbudowa garażu w stronę 
ulicy, zabudowa loggii na podda 
szu i dobudowa balkonu, zabudo 
wa balkonu od str. wsch. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.370 
ul. Ozyrysa 12 

● linia zabudowy 2,5m od granicy dz. z 
dz. drogową, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,27; ● szer. elew. front. bez zmian; 
● wys. górnej krawędzi nie może przek-
raczać istniejącej; ● geometria dachu: 
stromy, w nawiązaniu do istniejącego; 

  

554 RAA-II-7134/7331/346/06/408/87E/KR 
2006.11.08 

zm. sposobu użytkowania budy-
nku biurowo-magazynowego na 
produkcyjny branży stolarskiej 

Maciej Adamczyk 
Kancelaria Radców Prawnych 
Gdynia,  

KM 13 WI 
dz.522/20, ul. 
Chwarznieńska 87E 

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

  

555 RAA-II-9514/7331/424/06/905/41/RS 
2006.11.08 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego w zab. uzupełniającej sze-
regowej z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.10 oraz 
cz. 610/11; 
ul. Olkuska 41 
dla infrastruktury: 
dz.429/4 

● linie zabudowy (frontowa i tylna) wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29;  
● szer. elew. front. wynikająca z szer. 
działki; ● wys. górnej krawędzi do ok. 
6,7m ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu działki) do 
ok.10m;  

  

556 RAA-II-9515/7331/425/06/905/41/RS 
2006.11.08 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków mieszk. jednorodzin-
nych w uzup. zabudowie szere-
gowej wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.10 oraz 
cz. 610/11; 
ul. Olkuska 41 
dla infrastruktury: 
dz.429/4 

● linie zabudowy (frontowa i tylna) wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29;  
● szer. elew. front. wynikająca z szer. 
dz.; ● wys. górnej krawędzi do ok.6,7m; 
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia ~25°, wys. gł. kalenicy (ró-
wnoległa do frontu dz.) do ok.10m;  

  

557 RAA-II-9840/7331/455/06/313/12/KR 
2006.11.08 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. na 
użytkowy (przychodnia zdrowia 
EVIMED), przebudowa wejścia 
od ul. Bpa Dominika 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.590/234 
ul.Bpa Dominika 12 

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

  

558 RAA-I-10486/7331/431/06/504/15A/HNB 
2006.11.09 

budowa stacji paliw płynnych ze 
sklepem (pow. sprzedaży ~ 220 
m2), ręczną myjnią samochodo-

WINDPOWER Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 23, dz.139/32; 
141/37; 441/55; 
442/55; ul. Hutnicza 

● linia zabudowy 20m od linii rozgrani-
czających ul. Hutniczej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. nie ustala się; ● szer. 
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wą i infrastrukturą techn.  15A; dla infrastruk-
ktury: dz.143/55 

elew. front.ok.18m; ● wys. górnej kra-
wędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski 

559 RAA-II-9947/7331/453/06/417/12/GZ 
2006.11.09 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z infrastrukturą 

Joanna i Jan Bryksy 
„LUXINVEST” S.C. 
Gdynia,  

KM 67, dz.956 
ul. Krótka 12 
dla infrastruktury: 
dz.247 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.11m;  

  

560 RAA-II-9763/7331/454/06/410/42/KR 
2006.11.10 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 3-kondygnacy-
jnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.755/73 
ul. Słoneczna 42 
dla infrastruktury: 
dz.95; 593/74 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Słonecznej, 3m od granicy dz. (od 
strony ul. Hodowlanej), wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
12m ± 20% (od ul. Słonecznej) 20m ± 
20% (od ul. Hodowlanej); ● wys. górnej 
krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: 
wielospadowy, kąt nachylenia 45° (w 
nawiązaniu do budynku przy ul. Chwa-
rznieńskiej 47 i 47A);  

  

561 RAA-II-5105/7331/240/06/304/19A/KR 
2006.11.14 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego o wys. kondyg-
nacje nadziemne z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.931/91 
ul. Hallera 19A 

● linia zabudowy w linii budynków: ul. 
Hallera 19 i Dyw. Kościuszkowskiej 4, 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. elew. front.14m ± 20% ● wys. 
górnej krawędzi max.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

562 RAA-II-11006/7331/500/06/312/22/ES 
2006.11.14 

rozbudowa budynku mieszk.jed-
norodzinnego o cz. mieszkalną i 
2-stanowiskowy garaż podziem-
ny; rozbiórka istn. garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.60/15 
ul. Redłowska 22 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front. 
- nie analizowano; ● wys. górnej krawę-
dzi jak istniejąca; ● geometria dachu: 
dach płaski 

  

563 RAA-II-10928/7331/507/06/75/54/GZ 
2006.11.14 

zm. spos. użytk., przebudowa pa 
rteru i cz. piwnic bud wielorodzi 
nnego z usługami na f.usługową  

Pracownia Projektowa  
Anna Gargula 
Gdynia,  

KM 60, dz.523 
ul. Legionów 54 

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

  

564 RAA-II-6026/7331/303/05/871/126/KL 
2006.11.15 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego (od strony ogrodu) w 
obrysie piwnic w odległości 
1,5m od granicy z dz. sąsiednią  

Osoba fizyczna 
 

KM 87, dz.71/25 
ul. Inżynierska 126 

● wskaźnik p.z. do 0,33;  
pozostałe para metry: ● linia zabudowy 
● szer. elew. front. ● wys. górnej kra-
wędzi oraz ● geometria dachu - nie ana-
lizowano (nie mają zastosowania) 

  

565 RAA-II-12111/7331/509/06/1078/36/MM 
2006.11.15 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (w tym poddasze użytk.) z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 37 WK, dz.182 
ul. Łopianowa 36 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,37;  
● szer. elew. front. 12m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa 
do frontu dz.;  
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566 RAA-I-8892/7331/360/06/543/28/AW 
2006.11.16 

budowa budynku mieszkalnego 
o 2 lokalach mieszkalnych, wys. 
2 kondygnacji z murami oporo-
wymi i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.264/167 
ul. Działdowska 28 
dla infrastruktury: 
dz.272/167 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,30;  
● szer. elew. front. 11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 8m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (pros-
topadła do frontu dz.) ok.11m lub dach 
płaski;  

  

567 RAA-II-6079/7331/304/05/871/126A/KL 
2006.11.16 

rozbudowa bud. mieszk. jedno-
rodzinnego (od strony ogrodu) w 
obrysie piwnic w odległości 
1,5m od granicy z dz. sąsiednią  

Osoba fizyczna 
 

KM 87, dz.71/25 ul. 
Inżynierska 126A 

● wskaźnik p.z. do 0,33;  
pozostałe para metry: ● linia zabudowy 
● szer. elew. front. ● wys. górnej kra-
wędzi oraz ● geometria dachu - nie ana-
lizowano (nie mają zastosowania) 

  

568 RAA-II-10731/7331/495/06/880/91/RS 
2006.11.16 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.280/2 
ul. Olgierda 91 
dla infrastruktury: 
dz.174/2 

● linia zabudowy istn., 6m od granicy 
dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27;  
● szer. elew. front.9m ± 20% ● wys. 
górnej krawędzi max.10m; ● geometria 
dachu: dach płaski; 

  

569 RAA-I-2489/7331/167/06/47/44/TS 
2006.11.17 

rozbudowa III kondygnacji bud. 
mieszk. jednorodzinnego (nad-
budowa cz 2-kondygnacyjnej - 
przeznaczenie 2 pok. mieszk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.249  
ul. Nowogrodzka 44 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz   
● szer. elew. front. - nie określa się;  
● wys. górnej krawędzi ok.12,5m;  
● geometria dachu: dach płaski; 

  

570 RAA-I-
3772/7331/181/06/13/Nab.Helskie/HNB 
2006.11.20 

infrastruktura drogowa i techni-
czna dla projektowanego zaple-
cza parkingowego na Nabrzeżu 
Helskim II (budowa i przebudo-
wa zjazdów, sieci i przyłącza) 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 103: dz.21/2, 30/2, 
32/2, 36/2, 37/2, 38/2; 
KM 104: 374/115, 
375/115, 376/115, 
379/115, 381/1, 390;  
KM 107: 10/1,14/1, 29/1 
30/1, 31/1, 32/1, 33/1; 
KM 108 dz.98/8, 99/8, 
112/8, 113/8, 115/8; 
Nabrzeże Helskie 

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

  

571 RAA-I-5780/7331/253/06/751/126/HNB 
2006.11.20 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku mieszk. jednorodzinnego 
+ przyłącza i mur oporowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 PG 
dz.834/1; 834/2 
ul. Unruga 126 

● linia zabudowy 6,5m od linii rozgra-
niczających ul., wg zał. graf.; ● wskaź-
nik p.z.max.0,25; ● szer. elew. front.ok. 
9m; ● wys. górnej krawędzi ok. 9m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

572 RAA-II-11144/7331/508/06/1186/33/GZ 
2006.11.21 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI, dz.177 
ul. Kmicica 33 
dla infrastruktury: 
dz.183 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,22;  
● szer. elew. front. 14m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok. 4m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy ok. 
8m;  
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573 RAA-I-
5728/7331/262/06/291/dz.28/1/HNB 
2006.11.23 

rozbiórka magazynu „P” i budo-
wa nowego magazynu pasz oraz 
obiektu socjalno-warsztatowego 
z infrastrukturą techn. 

Bałtycki Terminal Zbożowy 
Sp. z o.o. reprezentowany 
przez: Tadeusz Hamadyk 
„SPECBUD” Przedsiębiorst-
wo Budownictwa Lądowego i 
Morskiego Sp. z o.o. Gdynia 
 

KM 114, dz.28/1 
KM 116, dz.3/1; 
7/1 9/1; 10/1; 13/1; 
14/1 
KM 117, dz.13/2; 
28/2 

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

  

574 RAA-I-7460/7331/329/06/73/9/TS 
2006.11.23 

rozbudowa zaplecza sanitarnego 
klubu muzycznego Blues Club, 
przebudowa i zm. sposobu użyt-
kowania pom. gospodarczego w 
parterze budynku  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.138 
ul. Portowa 9 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i  
● wys. górnej krawędzi - nie określa się 
z uwagi na zakres inwestycji; ● wskaź-
nik p.z. (powiększenie istn. o ok.1%;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

575 RAA-I-2358/7331/130/06/502/159/MZ 
2006.11.23 

rozbudowa o część usługową pa-
rteru budynku mieszk. jednoro-
dzinnego, zm. sposobu użytko-
wania części pom. parteru na po-
mieszczenia biurowo-socjalno-
magazynowe zakładu usług mo-
toryzacyjnych 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 PG, dz.423 
ul. Pucka 159 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,32; ● szer. elew. 
front.ok.9m; ● wys. górnej krawędzi ok. 
5m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

576 RAA-II-10937/7331/501/06/1034/35G/ES 
2006.11.23 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI, dz.5/14 
ul. Łanowa 35G 
dla infrastruktury: 
dz.5/22; 6/16 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani- 
czających dz. drogowej, wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.9m;  

  

577 RAA-I-4978/7331/238/06/20/46/JM 
2006.11.24 

rozbudowa budynku mieszkalno 
-usługowego od strony zaplecza 
w poz. parteru i podpiwniczenia 
(powiększenie lok. usługowych) 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.252 
ul. Świętojańska 46 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i  
● wys. górnej krawędzi - nie dotyczy; 
● wskaźnik p.z.ok.0,76; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

  

578 RAA-II-5734/7331/277/06/805/1/WGN 
2006.11.24 

rozbiórka istn. budynku i budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego (4 lokale) z infrastrukturą 

BAUHAUS Sp. z o.o. 
Sopot,  

KM 81, dz.86 
ul. Mestwina 1 
dla infrastruktury: 
dz.84; 87; 550/40 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.max.0,23; ● szer. elew. 
front. do 12m; ● wys. górnej krawędzi 
do 10m (2 kond.nadziemne) lub do 11m 
(3 kond., III cofnięta na 70% rzutu II); 
● geometria dachu: dach płaski; 
  

  

579 RAA-II-9845/7331/456/06/408/186/KR 
2006.11.24 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 17 WI 
dz.399/25, ul. 
Chwarznieńska 186 
dla infrastruktury: 
dz.402/8; 402/12 

● linia zabudowy 6m od proj. krawędzi 
jezdni,wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,08  
● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.5m; ● geometria 
dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 
35°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.;  
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580 RAA-II-9633/7331/475/06/915/59/GL 
2006.11.24 

przebudowa, rozbudowa o parte-
rową część mieszkalną, podwyż-
szenie i zmiana konstrukcji i po-
krycia dachu budynku mieszk. 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.190/2; 
544/511 
ul. Lidzka 59 

● linia zabudowy istn., wg  zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.do 0,35;  
● szer. elew. front.14m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi bez zmian;  
● geometria dachu: mansardowy, kąt 
nachylenia 70° (cz.dolna), 20° (cz. gór-
na), wys. gł. kalenicy (równoległa do 
frontu dz.) do 10m;  

  

581 RAA-II-10650/7331/488/06/431/10/KR 
2006.11.24 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną i dojazdem 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.623/190 
ul. Pionierów 
dla infrastruktury: 
652/191; 653/191 

● linia zabudowy jak budynku przy ul. 
Pionierów 8., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,22; ● szer. elew. front.10m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi max.7,5m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

582 RAA-II-10590/7331/532/06/423/5/ES 
2006.11.24 

zm. spos. użytkowania pom.mie-
szkalnego na parterze budynku 
jednorodzinnego na usługowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.281 
ul. Sadowa 5 

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

  

583 RAA-I-6586/7331/285/06/1177/17/EM 
2006.11.27 

rozbiórka budynku rozdzielni 
elektrycznej; budowa zbiornika 
podziemnego na gaz płynny o 
poj.6400l (dla celów produkcyj-
nych) i inst. gazu do budynku 
hali produkcyjnej 

„VOGEN” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 6, dz.289/3 
ul. Handlowa 17 

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

  

584 RAA-I-
7903/7331/339/06/1024/dz.1066/12/HNB 
2006.11.27 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku usługowo-produkcyj-
nego na mieszkalno-usługowy z 
nadbudową o 2 kondygnacje 

Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe 
„ARES” Sp. J. 
Rumia,  

KM 19 PG 
dz.1066/59 
ul. Ikara 2  

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz 
● szer. elew. front .- nie analizowano 
(bez zmian);  
● wys. górnej krawędzi ok.13m;  
● geometria dachu: dwu-lub wielospa-
dowy, nachylenie ok.30°, wys. gł. kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) do 15m;  

  

585 RAA-II-3342/7331/144/06/904/12/MP 
2006.11.27 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa budynku mieszk. jednorodzi-
nnego (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 96, dz.361/43 
ul. Łęczycka 12 

● linia zabudowy 8m od granicy działki 
z pasem drogowym ul. Łęczyckiej, 4m 
od granicy z sięgaczem , wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front.ok.10m;  
● wys. górnej krawędzi ok.4,5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa 
do frontu działki;  

  

586 RAA-II-
4438/7331/199/06/694/dz.552/1/GZ 
2006.11.27 

budowa parterowego budynku 
gospodarczego w gospodarstwie 
ogrodniczym 

Osoba fizyczna 
 

KM 4 WI, dz.552/1 
ul. Wiczlińska 127B 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,10; ● szer. elew. front. 
6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
3m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia ok.15°, gł. kalenica rów-
noległa do płn. granicy działki; 
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587 RAA-II-
10887/7331/506/06/1218/dz.88/GZ 
2006.11.27 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.88 
ul. Olechnowicza 
dla infrastruktury: 
dz.87 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 38°, wys. głównej kale-
nicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;  

  

588 RAA-II-11524/7331/540/06/1115/1/GZ 
2006.11.27 

budowa 1-kondygnacyjnego bu-
dynku usługowego z infrastruk-
turą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.422/54 
ul. Dulina 1 
dla infrastruktury: 
dz.427/6 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 
10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
3m; ● geometria dachu: dwuspadowy, 
kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równo-
legła do ul. Dulina;  

  

589 RAA-II-7459/7331/355/06/694/91A/KR 
2006.11.28 

budowa dwóch budynków miesz 
kalnych jednorodzinnych wolno-
stojących, 2-kondygnacyjnych 
(parter + poddasze użytk.) wraz 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 29 WI dz.179/5 
ul. Wiczlińska 91A 
dla infrastruktury: 
dz.179/13 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
●wskaźnik p.z.0,10 dla każdej z działek 
● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi max.5m; ● geometria 
dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt na-
chylenia ok.45°, gł. kalenica prostopad-
ła do drogi dojazdowej;  

  

590 RAA-II-11298/7331/518/06/880/89/RS 
2006.11.28 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa budynku mieszk. wielorodzi-
nnego z garażem podziemnym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.278/2 
ul. Olgierda 89 
dla infrastruktury: 
dz.174/2 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. 
front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi do 10m; ● geometria dachu: płaski;  

  

591 RAA-I-5447/7331/249/06/487/9A/HNB 
2006.11.29 

zmiana sposobu użytkowania; 
przebudowa pomieszczeń gos-
podarczych w poz. przyziemia 
budynku mieszkalno-usługowe-
go na sklep (art. przemysłowe 
(metalowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG 
dz.647/6, 648/1 
ul. Żelazna 9A 

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

  

592 RAA-I-7180/7331/307/06/483/23A/MZ 
2006.11.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i 2 budynków 
gospodarczych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 PG dz.828/2 
ul. Rtęciowa 23A 
dla infrastruktury: 
dz.827/3 

● linia zabudowy - nie określa się (zabu 
dowa w głębi działki); ● wskaźnik p.z. 
ok.0,38; ● szer. el. front. ok.12m (bud. 
mieszk.), ok.4m (gospodarcze); ● wys. 
górnej krawędzi ok.7m (mieszk.),ok.3m 
(gospodarcze) ; ● geometria dachów: 
dachy płaskie; 
  

  

593 RAA-I-8713/7331/375/06/504/15B/HNB 
2006.11.29 

budowa kompleksu produkcyj-
no-usługowego z zapleczem ma 
gazynowym (produkcja, składo-
wanie elementów meblowych) z 
infrastrukturą:  
etap I - hala produkcyjna z zap-
leczem biurowo-socjalnym i ma-

LOKUM  
Interes Budowlany 
Jerzy Reczek, Gdynia 

KM 23, dz.509/55, 
510/55 i cz.143/55 
ul. Hutnicza 15B 

nie analizowano funkcji i cech zabu-
dowy i zagospodarowania terenu (art. 
61 ust.2 ustawy) 
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gazynowym,  
etap II - budynek biurowy 
etap III - łącznik między obyd-
woma budynkami 

594 RAA-II-
9826/7331/443/06/871/dz.111,112,113/RS 
2006.11.30 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków mieszk. wielorodzin-
nych w zabudowie bliźniaczej i 
jednego wolnostojącego wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM75, dz.111, 112, 
113; ul.  
Inżynierska 61,63 
dla infrastruktury: 
232, 233, 236, 237, 
238, 239; 

● linia zabudowy (frontowa i tylna), wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front. 10m ± 20% (bud.bli- 
źniaczy), 11m ± 20% (wolnostojący);  
● wys. górnej krawędzi do 10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

595 RAA-II-
9828/7331/444/06/871/dz.112,113/RS 
2006.11.30 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa dwóch 3-kondygnacyjnych 
budynków mieszk. wielorodzin-
nych w zabudowie bliźniaczej z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM75, dz.112, 113; 
ul.Inżynierska 61,63 
dla infrastruktury: 
232, 233, 236, 237, 
239; 

● linia zabudowy (frontowa i tylna), wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21;  
● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

596 RAA-II-
11828/7331/563/06/1169/dz.136/GZ 
2006.11.30 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WI, dz.136 
ul. Kormorana 
dla infrastruktury: 
dz.123 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; 
● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 
14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 
kąt nachylenia 40°, wys. głównej kale-
nicy ok.8m;  
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597 
 

RAA-I-7087/7331/302/06/1029/16/EM 
2006.12.01 

rozbiórka bud. usługowego (sto-
larnia) i 2 gospodarczych; budo-
wa 2 budynków mieszk. jedno-
rodzinnych (2,5 kondygnacji:pa-
rter, piętro i poddasze) wraz z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 42  
dz.113/2, 117/2, ul. 
Osada Rybacka 16 
dla infrastruktury: 
dz.168 

● linia zabudowy 6m od wsch. i zach. 
granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,21; ● szer. elew. front.ok.10m;  
● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geo-
metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-
lenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prosto-
padła lub równoległa do fr. dz.) ok.11m;  

  

598 RAA-II-7776/7331/359/06/408/170/KR 
2006.12.01 

budowa hotelu o wys. 3 kondyg-
nacji z obsługą komunikacyjną i 
infrastrukturą techn. 

„Elektro-bis”  
Ewelina Tomaszewska 
Gdynia,  

KM 13 WI 
dz.444/6, 444/7; ul. 
Chwarznieńska 170 
dla infrastruktury: 
dz.509/81, 512/6; 

● linia zabudowy 11m od krawędzi jez-
dni ul. Chwarznieńskiej; 10m od jezdni 
ul. Marzanny, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z.0,29; ● szer. elew. front.11m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi max.10m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

599 RAA-II-11401/7331/534/06/884/17/RS 
2006.12.04 

rozbiórka istn. zabudowy; budo-
wa bud. mieszk. wielorodzinne-

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.100/2 
ul. Witolda 17 

● linia zabudowy 7m od granicy dz., wg 
zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; 
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go z cz. usługową (gab lekarski), 
garażem podziemnym, murem 
oporowym i infrastrukturą 

dla infrastruktury: 
dz.175/2 

● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. 
górnej krawędzi do 9,5m; ● geometria 
dachu: dach płaski;  

600 RAA-II-3232/7331/136/06/408/178A/KR 
2006.12.09 

rozbiórka parterowego budynku, 
budowa 8 budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych 2-kondy-
gnacyjnych (zabudowa bliźnia-
cza) z infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI dz.421/1 
ul. Chwarznieńska 
178A 
dla infrastruktury: 
dz.259, 419, 420;  

● linia zabudowy 16m od granicy dz. z 
ul. Chwarznieńską, 6m od linii rozgra-
niczającej ul. Gierdziejewskiego, 6m od 
granicy dz.419 wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,25;  
● szer. el. front.9m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi max.4,5m;  
● geometria dachu: wielospadowy, kąt 
nachylenia ok.45°, gł. kalenica równo-
legła do ul. Gierdziejewskiego; 

  

601 RAA-I-5761/7331/315/06/600/168/LK 
2006.12.11 

budowa budynku mieszk.-usłu-
gowego (pomieszczenia handlo-
we i biurowe na parterze) z gara-
żem podziemnym i infrastruktu-
rą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 13, dz.930/39, 
931/39, 932/39, 933/39, 
934/39, 935/39;  
ul. Chylońska 168  
dla infrastruktury: 
754/39, 765/35, 779/89, 
869/35 

● linia zabudowy istn.,wg zał. graf.  
● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 
12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 
12,5m; ● geometria dachu: dach płaski;  

  

602 RAA-I-12461/7331/524/06/55/2/AM 
2006.12.11 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. na 
parterze bud. wielorodzinnego z 
usługami na gabinet lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.1093/62 
ul. Morska 2 
ul. Podjazd 2,4,6 

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

  

603 RAA-II-9130/7331/413/06/899/38/RS 
2006.12.11 

nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (przebudowa da-
chu płaskiego na stromy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.234/64 
ul. Łowicka 38 
dla infrastruktury: 
dz.452/45 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. nie 
analizowano (nadbudowa); ● wys. gór-
nej krawędzi do 8m ● geometria dachu: 
dwuspadowy (połacie symetryczne), kąt 
nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy 
(równoległa do ul.) do 12m; 

  

604 RAA-I-
9256/7331/370/06/487/dz.684/15/MZ 
2006.12.12 

budowa pawilonu handlowego 
(sprzedaż art. spożywczych) 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 PG 
dz.684/15 
ul. Żelazna 

● linia zabudowy 6m od zewn. krawę-
dzi jezdni wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
nie określa się; ● szer. elew. front. ok. 
6m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m;  
● geometria dachu: dach płaski;  

  

605 RAA-I-
8097/7331/448/06/670/dz.565/16/LK 
2006.12.12 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem pod-
ziemnym, miejscami postojowy-
mi i infrastrukturą techn. 

Biuro Handlowe CMW 
Wiesław Kłopotek 
Osława  

KM 8, dz.130/16, 
565/16; ul.Janowska 
dla infrastruktury: 
dz.338/17, 593/17 

● linia zabudowy-nie określa się (konie-
czność uwzględnienia osi kompozycyj-
nych) wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. ok. 
0,16; ● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.17m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

606 RAA-I-11526/7331/487/06/70/50/AM 
2006.12.12 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. w budynku wielorodzin-
nym z usługami na lokal użytko-

Kancelaria Radców Prawnych 
„CiC” Danuta Pikor  
i Michał Behnke Sp. z o.o. 

KM 58, dz.392 
ul. Śląska 50 

bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 
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wy (biuro) Gdynia,  
607 RAA-II-9378/7331/422/06/886/8/MP 

2006.12.12 
nadbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o 1 kondygnację 
i przebudowa garażu (rozbiórka 
cz. frontowej i połączenie z pod-
piwniczeniem budynku) 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, 79 
dz.162/45, 117/73; 
ul. Sochaczewska 8 

● linia zabudowy 6m od jezdni ul. So-
chaczewskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik 
p.z. ulega zmniejszeniu; ● szer. el. front 
bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej 
krawędzi jak bud. Sochaczewska 10;  
● geometria dachu: dwuspadowy, na-
chylenie i wys. gł. kalenicy (równoległa 
do ul.) jak budynek Sochaczewska 10; 

  

608 RAA-II-9702/7331/445/06/841/29A/WGN 
2006.12.12 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego 3-kondygnacyjnego 
z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.964/92 
ul. Limbowa 29A 
dla infrastruktury: 
dz.107, 108, 965/92 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z.max.0,22; ● szer. elew. 
front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.9m; ● geometria dachu: płaski;  

  

609 RAA-II-10045/7331/459/06/888/50/GL 
2006.12.12 

rozbiórka istn. zabudowy, budo-
wa 2 budynków mieszk. wieloro 
dzinnych z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.178 
ul. Adwokacka 50 
dla infrastruktury: 
KM 88, dz.10/1 

● linia zabudowy (2 linie) wg zał. graf; 
● wskaźnik p.z.do 0,28; ● szer. elew. 
front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawę-
dzi ok.9m; ● geometria dachu: płaski;  

  

610 RAA-II-12404/7331/579/06/415/1/GZ 
2006.12.12 

budowa budynku mieszkalnego 
w zabudowie bliźniaczej wraz z 
infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.885/55 
ul. Łączna 1; dla in-
fastruktury: dz.298, 
569, 884/55, 886/55 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 
7,6m; ● wys. górnej krawędzi jak bud. 
przy ul. Łącznej 1A; ● geometria dachu 
wielospadowy, kąt nachylenia 33°, gł. 
kalenica prostopadła do frontu dz.; 

  

611 RAA-I-10073/7331/406/06/41/16/AM 
2006.12.13 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. nr 
2,3,4 i piwnicy (bud. wielorodzi-
nny z usługami)na lok.użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.754/77 
ul. Bema 16 

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

  

612 RAA-II-9907/7331/460/06/825/19/WGN 
2006.12.13 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego 3-kondygnacyjnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.365 
ul. Bukowa 19 
dla infrastruktury: 
dz.18, 366 

● linia zabudowy 5m od linii rozgrani-
czająej ul., wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. 
max.0,21; ● szer. elew.front.12m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

613 RAA-I-7774/7331/332/06/600/214/LK 
2006.12.14 

rozbudowa o łącznik i zm. kons-
trukcji dachu budynku mieszkal-
nego; budowa garażu i bud. gos- 
podarczego (układ zblokowany); 
rozbiórka bud. gospodarczych 

Osoba fizyczna 
 

KM 7, dz.20 
ul. Chylońska 214 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf. 
(dla bud. gospodarczego nie ustala się); 
● wskaźnik p.z.~0,21; ● szer. el. front. 
6m ± 20% (bud. gosp.); ● wys. górnej 
krawędzi ~3,5m;● geometria dachu: ro-

zbudowa: dwuspadowy, nachylenie 35° 
wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) 
~6,5m; bud. gospodarczy: płaski; 

  

614 RAA-I-
9305/7331/371/06/702/dz.73/9/MZ 
2006.12.14 

budowa zespołu zabudowy mie-
szkaniowej wielorodzinnej z us-
ługami nieuciążliwymi, miejsca-
mi postojowymi i infrastrukturą 

Kancelaria Prawnicza - radca 
prawny Grzegorz M.Stempski 
Gdynia, 

KM 124, dz.73/9 
ul. Bosmańska 
dla infrastruktury: 
KM 124, dz.7, 33/8, 
34/8, 72/9, 81/9; 

● linia zabudowy 10m od zach. granicy 
dz. (uwzględniając osie kompozycyjne), 
wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35;  
● szer. elew. front.max.61m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ~11m; ● geo-
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KM 45, dz.118 metria dachów; płaskie; 
615 RAA-I-4439/7331/395/06/55/242/LK 

2006.12.14 
rozbudowa budynku usługowo-
mieszkalnego w odległości 3m 
od granicy z dz. sąsiednią (infra-
struktura istniejąca) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 
dz.349/38, 393/38 
ul. Morska 242 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.ok.0,40; ● szer. elew. 
front.7m ± 20% ● wys. górnej krawędzi 
ok.6,5m; ● geometria dachu: dwuspado-
wy, kąt nachylenia 47°, wys.gł. kalenicy 
(równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 

  

616 RAA-I-12301/7331/519/06/157/6/AM 
2006.12.15 

zm. sposobu użytkowania stry-
chu budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego, budowa schodów 
łączących z lokalem nr 5 na niż-
szej kondygnacji 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.328 
ul. Karpacka 6 

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

  

617 RAA-II-10169/7331/468/06/884/44A/AS 
2006.12.15 

budowa (dokończenie) budynku 
mieszk. jednorodzinnego i zm. 
przeznaczenia na budynek wie-
lorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 95 
dz.247.2, 588/2 
ul. Witolda 44A 

nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie; budynek zrealizowany w sta 
nie surowym zamkniętym, wyznaczają-
cym parametry inwestycji 

 utrata ważnoś-
si pozwolenia 
na budowę 

618 RAA-II-11406/7331/538/06/915/7/GL 
2006.12.15 

przebudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego na wielo-
rodzinny z 3 lok. mieszkalnymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.259/2 
ul. Lidzka 7 

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

  

619 RAA-I-
8486/7331/352/06/504/dz.541/9/MZ 
2006.12.18 

plac składowy kruszyw dla ce-
lów budowlanych 

Firma Budowlano-Drogowa 
MTM S.A. 
Gdynia,  

KM 7  
dz.541/9, 667/9 
ul. Hutnicza 

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

  

620 RAA-II-7332/7331/342/06/873/23/MP 
2006.12.19 

rozbudowa o cz.2-kondygnacyj-
ną bud.mieszk. jednorodzinnego 
od strony ogrodu; przebudowa 
bud. gospodarczego na c.mieszk. 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.163 
ul. Wrocławska 23 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf;  
● wskaźnik p.z.do 0,25; ● szer. elew. 
front.max.11m; ● wys. górnej krawędzi 
jak istniejąca;● geometria dachu: płaski;  

  

621 RAA-I-1573/7331/89/06/19/9/AM 
2006.12.20 

rozbudowa budynku mieszk. wie 
lorodzinnego (dobudowa dźwi-
gu, rozbudowa sklepów na par-
terze w zbliżeniu do granicy 
posesji sąsiedniej); przebudowa 
i nadbudowa części strychu;  

Wspólnota Mieszkaniowa 
budynku przy ul. Abrahama 9 
Ireneusz Marschall 

KM 54, dz.368 
ul. Abrahama 9 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wys. górnej krawędzi - bez zmian;  
● wskaźnik p.z.0,60; ● geometria da-
chu: dach płaski;  

  

622 RAA-I-8827/7331/366/06/1177/19/MZ 
2006.12.20 

zm. spos. użytk. i przebudowa 
piętra bud.biurowego na pok go-
ścinne dla pracowników; zm. 
spos. użytk.pomieszczeń  techni-
cznych na kotłownię gazową 

„Energomontaż - Północ 
Gdynia” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 5, dz.108/3 
KM 6, dz.253/1 
ul. Handlowa 19 

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

  

623 RAA-II-6386/7331/305/06/992/8/KL 
2006.12.20 

rozbiórka istn. budynku; budowa 
budynku mieszk. wielorodzinne-
go z parkingiem podziemnym, 
miejscami postojowymi i infra-
strukturą 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
PANORAMA Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 7 WK, dz.9, 11, 
108/7,111/8,212/14 
ul. Buraczana 

● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd-
ni, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z.do 0,30; 
● szer. elew. front. do 40m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi do 17m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  
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624 RAA-I-5228/7331/237/06/299/15/JM 
2006.12.21 

rozbiórka suwnicy i bud.warszta 
towego;nadbudowa parterowego 
bud.warsztatowego do wys.7 ko 
ndygnacji, budowa parterowego 
łącznika, zabudowa tarasu, ramp 
zm.spos. użytkowania magazynu 
na f. biurową i jego nadbudowa, 
budowa parkingu  

Morska Agencja Gdynia  
Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 119 
dz.2, 3, 4, 13, 14 
ul. T. Wendy 15 

● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i 
● wys. górnej krawędzi - nie dotyczy 
(rozbudowa od str. zaplecza); ● wskaź-
nik p.z. (przyrost pow. o ok.3%); ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

625 RAA-II-11044/7331/525/06/1050/12/KR 
2006.12.21 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego (zabudowa pod-
cienia przed garażem, wykusz 
od str. północnej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.370 
ul. Ozyrysa 12 

● linia zabudowy 2,5m od granicy dz.; 
● wskaźnik p.z.max.0,38; ● szer. elew. 
front. i ● wys. górnej krawędzi bez zm.; 
● geometria dachu: w nawiązaniu do is-
tniejącego: kąt nachylenia 45°, gł. kale-
nica prostopadła do ulicy; 

  

626 RAA-I-4638/7331/209/06/502/135A/EM 
2006.12.22 

rozbiórka bud. mieszk.; budowa 
budynku mieszk. jednorodzinne-
go parterowego z poddaszem 
mieszk. z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 PG dz.184/7 
dla infrastruktury: 
42/9,45/10,46/10, 
58/11,59/11,101/14, 
194/8, 196/7 

● linia zabudowy 11-12m od wsch. gra-
nicy dz., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. 0,26;  
● szer. elew. front.~10m;  
● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 
nachylenia~30° wys. gł. kalenicy (rów-
noległa do fr. dz.) ~9m; 

  

627 RAA-I-6948/7331/326/06/6/30/TS 
2006.12.27 

przebudowa i zm. spos.użytk.cz. 
lok. mieszk. w bud. mieszkalno-
usług. na salon kosmetyczny  

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.34, ul. 
Wójta Radtkego 30 

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

  

628 RAA-I-10835/7331/461/06/20/81/AM 
2006.12.27 

zm. spos. użytk, przebudowa cz. 
mieszkania na parterze budynku 
wielorodzinnego z usługami na 
lok. użytk. (sklep przemysłowy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz/69 
ul. Świętojańska 81 

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

  

629 RAA-I-
12450/7331/549/06/648/15parking/LK 
2006.12.27 

budowa ~20 miejsc postojowych 
w rejonie budynku mieszk. wie-
lorodzinnego 

Gdyńska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Gdynia,  

KM 9, dz.697/660 
ul. Owsiana 15 

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

  

630 RAA-II-10842/7331/536/06/880/59/GL 
2006.12.27 

budowa wolnostojącego dwustro 
nnego urządzenia reklamowego 
(tablica 12x4, wys.13m) wraz z 
przyłączem elektrycznym 

Freebord Sp. z o.o. Warszawa  KM 94, dz.107/2  
ul. Olgierda 59 
dla przyłącza: 
dz.179/2, 229/2 

● linia zabudowy wg zał. graf.;● pozos-
tałe parametry pominięto (nie mają zas-
tosowania - art. 61 ust.3,4,5 ustawy) 

  

631 RAA-II-11761/7331/553/06/83/9/GZ 
2006.12.27 

budowa budynku mieszk. wielo-
rodzinnego z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.347 
ul. Norwida 9 
dla infrastruktury: 
dz.1418 

● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd-
ni ul. Norwida, wg zał. graf; ● wskaźnik 
p.z.0,38; ● szer. elew. front.10m ± 20%;  
● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geo-
metria dachu: dach płaski;  

  

632 RAA-II-11838/7331/599/06/1077/2A/GL 
2006.12.27 

rozbudowa budynku mieszk. je-
dnorodzinnego o klatkę schodo-
wą (prowadzącą na II piętro) na 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, dz.260 
ul. Rumiankowa 2A 

● linia zabudowy istn., wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez 
zmian; ● wys. górnej krawędzi i ● geo-
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istn. podeście wejściowym metria dachu - dostosowane do parame-
trów istniejących; 

633 RAA-I-7184/7331/308/06/701/ 
dz.687/651;638/HNB 
2006.12.28 

budowa dwóch 5-kondygnacyj-
nych budynków mieszk. wielo-
rodzinnych z garażami wbudo-
wanymi i infrastrukturą 

Wojskowa Agencja  
Mieszkaniowa  
Oddział Regionalny w Gdyni, 
Gdynia,  

KM 45, dz.638, 
687/651 
ul. Płka Dąbka 

● linia zabudowy - nie określa się;  
● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 
ok.48m; ● wys.górnej krawędzi ok.15m 
● geometria dachu: dachy płaskie;  

  

634 RAA-II-11672/7331/549/06/1141/32/MM 
2006.12.28 

budowa budynku mieszk. jedno-
rodzinnego 2-kondygnacyjnego 
(w tym poddasze użytkowe) z 
infrastrukturą techn. 
 
 
 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK 
dz.231/56 
ul. Szwoleżerów 32 
dla infrastruktury: 
dz.238/56 

● linia zabudowy wg zał. graf.;  
● wskaźnik p.z.0,21;  
● szer. elew. front. 14,5m ± 20% ● wys. 
górnej krawędzi do 6m; ● geometria da-
chu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~30° 
wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu 
dz.) ok.9m; 

  

635 RAA-II-
2803/7331/123/06/955/dz.63/43/GL 
2006.12.29 

rozbiórka warsztatu samochodo-
wego i budowa zespołu budyn-
ków mieszk. wielorodzinnych 
(4-mieszkaniowych) z infrastru-
kturą techniczną 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
PANORAMA Sp. z o.o. 
reprezentowane przez: 
Radosław Ziejka 
 

KM 5 WK, dz.40, 
41, 42, 44, 63/43; 
dla infrastruktury: 
61/45, 62/45, 64/43;  

● linia zabudowy 6m od granicy z ul. 
Sopocką, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 
do 0,24; ● szer. elew. front. ok.13m ± 
20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m;  
● geometria dachu: dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia ok.45°,wys. gł. ka 
lenicy (kierunek w nawiązaniu do zabu-
dowy po przeciwnej stronie ul.) do 12m 

  

 

 
 
 


