
 1

Wydział Architektoniczno-Budowlany  

Urząd Miasta Gdyni 

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia    
 

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2004 
 
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.) oraz jej adres 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 RAA-I-383/7331/35/04/565/8-10/LK 
2004.01.22 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku biurowego na budy- 
nek szkoły wyższej 

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna 
Gdynia,  

KM 28, dz.591/40, ul. Opata Hackiego 8-10  

 
 
 
miesiąc : luty   

nie wydawano decyzji o warunkach zabudowy   
miesiąc : marzec 2004 

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości  
(KM, nr dz. ew.) oraz jej adres 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

2 
 

RAA-I-536/7331/62/04/565/29/LK 
2004.03.09 

zmiana sposobu użytkowania 
lok. mieszk. na lok. usługowy 
(gab. stomatologiczny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.854/7, 855/7  
ul. Opata Hackiego 29 

 

3 RAA-II-538/7331/42/04/310/3/GZ 
2004.03.10    

nadbudowa budynku o kondy-
gnację mieszkalną i poddasze 
nieużytkowe na części  budy-
ku;  
rozbudowa budynku  (dobu-
dowa werandy, zabudowa 
schodów i balkonu)               

Osoba fizyczna 
 

KM 16, dz.119 
ul. Senatorska 3  

 

4 RAA-II-13527/7331/2218/03/309/25/BB 
2004.03.15 

nadbudowa części bud. miesz-
kalnego w zab. bliźniaczej  na 
cele mieszkalne, wykonanie  
balkonu  na poziomie drugiej 
kondygnacji. 

Osoba fizyczna 
 

KM61, dz.142  
ul. Wojewódzka 25   
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5 RAA-II-457/7331/38/04/828/43/KR 
2004.03.15 

dom jednorodzinny z garażem Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.440/298, ul. Akacjowa 43  

6 RAA-II-749/7331/52/04/1094/21/GZ 
2004.03.19    

rozbudowa istniejącego budy-
nku w kierunku ul. Okrężnej o 
pomieszcz. mieszkalne o pow. 
ok. 30m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.468/1  
ul. Okrężna 21 

 

7 RAA-II-15031/03/7331/63/04/656/garaże/GZ 
2004.03.19    

dobudowa 3 boksów garażo-
wych do istn. zespołu garaży  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BAŁTYK”  
Gdynia,  

KM 64, dz.215/168  
ul. Narcyzowa 

 

8 RAA-II-14577/7331/2286/03/310/26/GZ 
2004.03.22 

budowa 2 dwukondygnacyj-
nych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudo-
wie bliźniaczej  

Budowa Domów i Willi” BUDOM” 
Gdynia,  

KM 61, dz.133  
ul. Senatorska 26 

 

9 RAA-II-253/7331/99/04/915/15/GL 
2004.03.22 

budynek mieszkalny 
jednorodzinny szeregowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.254/2, 343/2, 369/2 
ul. Lidzka 15 

 

10       RAA-II-336/7331/20/04/420/17/GZ 
2004.03.23 

rozbudowa istn. bud. mieszk.  
(przedsionek w poz. parteru);  
budowa zewn. schodów wej-
ściowych na poziom I piętra  
od strony ul. Pasiecznej.  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.572/207  
ul. Pasieczna 17 

 

11 RAA-II-256/7331/25/04/410/24/GZ 
2004.03.23 
    

● rozbudowa istn. budynku o 
garaż, pom.gospodarcze, pom. 
mieszkalne i poddasze nie-
użytkowe ● przebudowa pod-
dasza (zmiana konstrukcji da-
chu z płaskiego na wysoki - 
funkcja mieszkalna)              

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.64   
ul. Słoneczna 24 

 

12 RAA-II-1152/7331/90/04/96/8/ES 
2004.03.24 

budowa garażu jako zabudo-
wa uzupełniająca 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.1152  
ul. Matejki 8 

 

13 RAA-II-14143/7331/2283/03/902/1/GL 
2004.03.25 

nadbudowa budynku mieszka- 
lnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.35 
ul. Lipnowska 1 

 

14 RAA-II-14157/7331/2249/03/694/178B/BB 
2004.03.29 

dwa bud. jednorodzinne, pod-
piwniczone, parterowe z pod-
daszem użytkowym i garaża-
mi (trzystanowiskowy  wolno 
stojący i dwustanowiskowy  
wbudowany) z infrastrukturą 
techniczną   

Osoba fizyczna 
 

KM12,  dz.421/9 
 ul. Chwarznieńska 178 B    

 

15 RAA-II-13277/03/7331/2210/03/814/11A/KR 
2004.03.30 

dom jednorodzinny w zabud. 
bliźniaczej, przy granicy z 
działką przy ul. Perkuna 11 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.1043/377, ul. Perkuna 11A  

16 RAA-II-14255/03/7331/225703/814/15/KR 
2004.03.30 

rozbiórka istn. budynku oraz 
budowa bud. mieszkalnego z  
garażami w podpiwniczeniu 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.380, ul. Perkuna 15   
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17 RAA-II-14305/7331/2284/03/863/28/GL 
2004.03.30 

nadbudowa garażu o pomiesz- 
czenie gospodarcze 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.108 
ul. Bytomska 28 

 

18 RAA-II-43/7331/7/04/1096/7/KR 
2004.03.30 

rozbudowa istn. domu jedno-
rodzinnego do granicy działki 
o przybudówkę nawiązującą 
do istniejącej przybudówki na 
działce przy ul. Heweliusza 6 

 Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.704/1, ul. Heweliusza 7   

19 RAA-I-197/7331/25/04/41/10/AM 
2004.03.31 

zm. sp. użytkowania mieszka-
nia na parterze budynku na le-
cznicę dla zwierząt i wejście 
bezpośrednio z ul.Bema z  bu- 
dową schodów zewnętrznych   

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.81/2 i 81/1, ul. Bema 10  

20 RAA-II-412/7331/19/04/420/7/GZ 
2004.03.31 

nadbudowa o 1 kondygnację i 
rozbudowa bud. mieszkalnego 
do granicy działki   

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.202  
ul. Pasieczna 7 

 

 
 
miesiąc : kwiecień 2004   

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości  
(KM, nr dz. ew.) oraz jej adres 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

21 RAA-II-149/7331/2303/03/437/1/BB 
2004.04.01 

rozbiórka bud. mieszk. w zab.  
bliźniaczej i budowa budynku 
jednorodz., parterowego z po-
ddaszem użytkowym i gara-
żem w zabudowie bliźniaczej 
z infrastrukturą techniczną   

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.158  
ul. Kwiatowa 1 

 

22 RAA-462/7331/35/04/20/126/BB 
2004.04.01 

zm. sp.użytkowania lok.usług. 
na  gastronomiczny (sprzedaż 
wyrobów garmażeryjnych) 

Osoba fizyczna 
 KM 58, dz. 126    

ul. Świętojańska 126 

 

23 
RAA-II-1801/7331/143/04/864/86/GL 

2004.04.02 

zm. sp. użytkowania części  
pom. mieszk. w parterze bud. 
jednorodzinnego na biura 

Gmina Miasta Gdyni, 
 

KM 76, dz.594/33 
ul. Lotników 86 
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24 RAA-I-

14067/7331/2191/03/300/10,dz.32/

1/EM 

2004.04.05  

zm. spos. użytkowania kotło-
wni na myjnię, magazyn palet 
drewnianych i pomieszczenia 
zaplecza oraz dobudowa wia-
ty, przebudowa rampy rozła-
dunkowej, podjazdu do budy-
nku, wykonanie przył. inst. 

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

KM 135, dz.32/1 
ul. Hryniewickiego 10 

 

25 RAA-II-

1506/7331/114/04/1057/29/ES 

2004.04.05 

budowa przedsionka wejścio-
wego i schodów zewn. w po-
ziomie parteru budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.527 
ul. Merkurego 29 

 

26 RAA-II-15032/7331/2312/03/379/dz.645/5/KL 

2004.04.06 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

INVEST KOMFORT S.A. 
Gdynia,  

KM 28 i 29, dz. 645/5; 646/5; 525; 526; 260/5, 
501; 610,  
ul. Gorczycowa 

odwołanie, 
wycofanie 
odwołania 

27 RAA-II-14528/7331/2278/03/907/87/KL 
2004.04.07 

rozbudowa budynku mieszka-
lnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77 i 78, dz.284/235 i 102/73,  
ul. Piotrkowska 87 

 

28 RAA-II-843/7331/71/04/96/8/ES 

2004.04.08 

nadbudowa parterowej części  
budynku  

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.286 
ul. Matejki 8 

 

29 RAA-II-

994/7331/76/04/1047/4/BB 

2004.04.08 

nadbudowa budynku mieszk. 
o poddasze użytkowe (zmiana 
dachu płaskiego na wielospa-
dowy); rozbudowa o klatkę 
schodową w zbliżeniu do 
granicy działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.193, ul. Izydy 4  

30 RAA-I-1774/7331/104/04/21/40/TS 
2004.04.13 

zmiana sposobu użytkowania  
pralni i suszarni na mieszka-

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.715, ul. Żeromskigo 40-42  
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nie 
31 RAA-II-453/7331/26/04/86/38A/B/GZ 

2004.04.13 
nadbudowa części budynku 
mieszkalnego wielorodzinne-
go o pow. około 100m2.              

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.5 i 13, ul. Ujejskiego 38  

32 RAA-II-

1611/7331/120/04/313/38/BB

  

2004.04.13 

zm. spos. użytkowania części 
bud. mieszk.-usług. na lokal 
użytk.- pokój pracy architekta 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.605/243, ul. Bpa Dominika 32-38   

33 RAA-I-9373/7331/1200/03/291/dz.3/1/EM 
2004.04.14 

budowa otwartego stanowiska 
mycia ręcznego portowych 
środków transportu mech. z 
infrastrukturą 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  
Gdynia,  

KM 116, dz. 3/1, ul. Indyjska  

34 RAA-I-10296/7331/7331/2014/03/47/54/TS 
2004.04.14 

przebudowa z rozbudową ga-
rażu i schodów wejściowych 
do budynku wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.254, ul. Nowogrodzka 54  

35 RAA-I-14249/7331/2201/03/299/7-9/MZ 
2004.04.14 

nadbudowa III piętra  oraz 
przebudowa wejścia w pozio-
mie parteru bud. biurowego  

„Multimedia Polska” Sp. z oo.  
Gdynia,  
 

KM 119, dz. 92/1,ul. Wendy 7-9 

 

 

36 RAA-II-323/7331/130/04/886/10/GL 
2004.04.14 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
w zabudowie bliźniaczej o 
część mieszkalną i garaż 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.161/45, KM 78, 

dz.119/73 

ul. Sochaczewska 10 

 

37 RAA-II-533/7331/139/04/880/125a/GL 
2004.04.14 

bud. mieszk. wielorodzinny w 
zabudowie bliźniaczej z usłu-
gami (handel galanterią skó-
rzaną) oraz wiata garażowa 

Osoba fizyczna 
 

KM 3, dz.199  
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ul. Olgierda 125a 

38 RAA-II-833/7331/142/04/864/86/GL 
2004.04.14 

nadbudowa budynku mieszk. 
wielorodzinnego o 1 kondyg- 
nację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.32 

ul. Wielkopolska 36 

 

39 RAA-II-257/7331/13/04/311/12/4/BB  
2002.04.15 

zmiana spos.użytkowania lok. 
mieszk. na biuro rachunkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.691/234,  

ul. Mikołaja Kopernika 12/4   

 

40 RAA-I-1771/7331/140/04/55/43-47/LK 
2004.04.16 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń pralni i suszarni 
na lokal mieszkalny 
  

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz.311/55, 312/55, ul. Morska 43-47  

41 RAA-I-11829/7331/2099/03/19/PT/JM 
2004.04.19 

budowa kiosku handlowego 
typu „RUCH” 

„RUCH” S.A.  w Warszawie  
Oddział w Gdańsku,  
 

KM 55, dz.597/305, skrzyżowanie ulic : Armii 
Krajowej i Abrahama  

 

42 RAA-II-941/7331/72/04/820/189/KR 
2004.04.19 

zmiana sposobu użytkowania 
lok.nr 2 w bud. mieszk.-usług. 
przy Al. Zwycięstwa 189 na 
zakład krawiecki 

Osoba fizyczna 
 

KM 75 dz.41 i 857/55 
Al. Zwycięstwa 189 

 

43 RAA-I-1056/7331/66/04/50/8/AM 
2004.04.21 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu po byłej wózkarni na 
parterze budynku z przezna-
czeniem na biuro 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  
budynku  

KM 58, dz.1044/300, ul. Witomińska 8  

44 RAA-II-14953/03/7331/12/04/84/22/GZ 
2004.04.21 

budowa ciągu pieszo-
jezdnego do nieruchomości 
przy ul. Norwida 15         

Osoba fizyczna 
 

KM 60 dz.  nr: 1364/350, 1389/330, 1388/330 
Moniuszki 22 i Norwida 15 

 

45 RAA-II-273/7331/36/04/301/8-12/GZ 
2004.04.22 

rozbudowa budynku mieszka-
lnego wielorodzinnego obej-
mująca budowę nowych loka-
li  mieszkalnych 
. 

Firma Budowlano-Remontowa „RENO-MAL”  
Sp. z o.o. 
Gdynia,  
 

KM 63, dz.929/18  ul. Wachowiaka 8-12  

46 RAA-II-13720/7331/03/810/49E/WGN 
2004.04.23 

budowa bud. wielorodzinnego 
z częścią usługową 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.1008/10 i 993/10, ul.Orłowska 49E   

47 RAA-II-14579/7331/2289/03/818/26/WGN 
2004..04.23 

podwyższenie stropu nad pod-
daszem (uzyskanie pow. mie-

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.245, ul. Balladyny 26  
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szkalnej) i zm. spos. użytko-
wania części piwnic na usługi 

48 RAA-I-14239/7331/2200/03/291/dz.10/1/EM 
2004.04.26 

budowa urządzeń podczysz-
czających (osadniki) oraz stu-
dzienek pomiarowych przed 
wylotami kan. deszczowej nr 
15 i 16 do basenu port. nr IV 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  
Gdynia,  

KM 116, dz. 10/1, ul. Indyjska  

49 RAA-I-725/7331/54/04/561/19/LK 
2004.04.26 

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń w 
budynku produkcyjnym 
(warsztat stolarski) - na 
ręczną myjnię samochodową 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 22, dz.660/117, 663/117  
ul. Wejherowska 19 

 

50 RAA-II-376/7331/272/04/837/11/KR 
2004.04.26  

zabudowa tarasów w będą-
cym w budowie domu 
jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.422/113 i 950/86  
ul. Olchowa 11 

 

51 RAA-II-1736/7331/127/04/438/34/ES 
2004.04.26 

rozbudowa i nadbudowa bud. 
jednorodz. o poddasze użytk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.141, ul. Dębowa 34  

52 RAA-I-15163/7331/8/04/716/dz.699/110/HNB 
2004.04.27 

budowa trzech bud. mieszk. 
wielorodzinnych (130 miesz-
kań) z infrastrukturą techn.  

Wojskowe TBS „ KWATERA” Sp. z o.o. 
Warszawa,  

KM 45,  dz. 699/110, 696/651, 674/110, 
698/119 , ul. Godebskiego 

 

53 RAA-I-11736/7331/2100/03/26/dz.249/ 
          kioski/DŻ                               2004.04.28 

budowa kiosku handlowego 
„Ruch” w miejscu istn. kiosku  

Ruch S.A. w Warszawie  
Oddział w Gdańsku,  

KM 55, dz.249 , skrzyzowanie ulic : Armii 
Krajowej i Świętojańskiej 

 

54 RAA-I-15153/7331/23/04/739/5/JK 
2004.04.28 

budowa jednorodzinnego bud. 
mieszk. wraz z przyłączami  

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.104, 105, ul. Żółkiewskiego 5  

56 RAA-II-2754/7331/244/04/820/162/KR 
2004.04.30 

rozbiórka istniejących obiek-
tów i budowa obiektu handlo-
wego, parterowego z antreso-
lą – salonu sprzedaży samo-
chodów ze stanowiskami 
przeglądu przedsprzedażnego, 
o pow. użytkowej ok. 575 m2 
z infrastrukturą techn. 

„Groblewski”,  
Sopot,  

KM 75, dz.509/151, 510/151, 511/158, 
512/158, 680/151, 681/151, 682/151     
Al. Zwycięstwa 162  
oraz 683/151 i 848/151 (częściowo)     
ul. Kościelna 

 

 
miesiąc : maj 2004   

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości  
(KM, nr dz. ew.) oraz jej adres 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

57 RAA-II-2297/7331/194/04/1094/24C/ES 
2004.05.04 

zmiana sposobu użytk. pom. 
parteru bud. na pom. usług. 
(galeria i mała gastronomia) 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.490/8, ul. Okrężna 24C  

58 RAA-II-2337/7331/214/04/442/4/ES 
2004.05.04 

rozbiórka bud. istn. i budowa 
dwukondygn. budynku jedno-  

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.654/15, ul. Żywiczna 4  
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rodzinnnego z infrastrukturą 
59 RAA-I-12567/7331/2131/03/504/16/HNB 

2004.05.05 
budowa stacji paliw płynnych 
(wiata nad dystrybutorami, 
zbiorniki paliw, sklep z pom. 
biurowymi i stanowiskiem 
gastronomicznym, plac mane-
wrowy oraz elementy małej 
architektury   

TS-TRANSPORT SERVICE Sp z o.o. 
Gdynia,  

KM 17, dz.161/28, 162/28;   
KM 23, dz. 17, 143/55, 251/55, 490,  
ul. Hutnicza 16 

 

60 RAA-I-2241/7331/151/04/546/gaz/LK 
2004.05.06 budowa sieci instalacji 

gazowej z przyłączami 

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Gdańsk,  

KM 26, dz.481/85, 488/85, 585/86,  
ul. Leszczynki 

 

61 RAA-I-1498/7331/81/04/23/17-19/DŻ 
2004.05.07 zmiana sposobu użytkowania 

lok. gospodarczego w parterze 
budynku z przeznaczeniem na 
kwiaciarnię  z dobudową 
schodów zewnętrznych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Skwer” 
Gdynia,  

KM 55, dz.137, Skwer Kościuszki 17-19  

62 RAA-II-1968/7331/157/04/408/83/GZ 
2004.05.07   
   

zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na bu-
dynek usług hotelarskich    

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.744, ul. Chwarznieńska 83  

63 RAA-II-1888/7331/132/04/445/6/ES 
2004.05.11 

budynek mieszkalno-usługo-
wy  z infrastrukturą techn. 

Fundacja Barbary Piaseckiej-Johnson 
Kąty Wrocławskie,  

KM 67, dz.685/15, ul. Poprzeczna 6  

64 RAA-I-
2710/7331/142/04/679/MULTIMEDIA/AW 
2004.05.12 

budowa sieci kanalizacji 
kablowej teletechnicznej dla 
potrzeb osiedli 
mieszkaniowych “Dolina 
Cisów” i “Wiklinowa” 

„MULTIMEDIA” POLSKA Sp. z o. o. 
Gdynia,  
 
 
 

KM-10, dz.208/10 KM-11, dz.924/1, 926/1 
rejon ul. Żurawiej 

 

65 RAA-I-7331/149/04/158/13/JM 
2004.05.12 rozbudowa garażu na 

samochód osobowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 57, dz.172 ul. Kwidzyńska 13  

66 RAA-I-15111/03/7331/158/04/543/13/LK 
2004.05.12 rozbudowa,nadbudowa i prze-

budowa (elewacje) bud.jedno-
rodzinnego 2-kondygn.o pow. 
mieszkalną, garaż i piwnice 

Osoba fizyczna 
 

KM 25, dz.279/167, 298/168,  
ul. Działdowska13 

 

67 RAA-I-14074/7331/2199/03/504/24/JK 
2004.05.14 budowa inst. tankowania ga-

zu dla poj. samochodowych 
wraz z budynkiem stacji 

NEXUM  NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.  
Sopot,  
 

KM 17, dz250/1, 251/7, ul. Hutnicza 24  
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68 RAA-I-14849/7331/2220/03/724/5/ASS 
2004.05.18 przebudowa istn. Nabrzeża 

Bułgarskiego na długości 
150m i szerokości 50m 

Wolny Obszar Gospodarczy S.A.  
Gdynia,  

KM 107, dz.23/1, ul. Energetyków 5  

69 RAA-II-2080/7331/144/04/824/24/KR  
2004.05.18 wolnostojący dom 

jednorodzinny 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.818/361,  ul. Miodowa 24    

70 RAA-II-2754/7331/244/04/820/162/KR 
2004.05.18 rozbiórka istn. obiektów i bu-

dowa pawilonu ekspozycyjno- 
handlowego (branży motory-
zacyjna) z infrastrukturą  

Prezydent Miasta Gdyni KM 75 dz.: 509/151,510/151,511/158,512/158, 
680/151,681/151,682/151- Al. Zwycięstwa 162  
oraz 683/151 i 848/151 (częściowo)     
ul. Kościelna 

 

71 RAA-I-2799/7331/145/04/716/dz.397/33/ASS 
2004.05.20 

budowa boksu garażowego o 
pow. ok.55 m2 dobudowanego  
do garażu istniejącego 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.397/33, ul. Granatowa 48  

72 RAA-II-757/7331/53/04/1138/44/KL 
2004.05.20 budowa budynku jednorodzi-

nnego wolnostojącego z gara-
żem wbudowanym 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz. 111/53, ul. Owocowa 44  

73 RAA-II-2117/7331/158/04/1039/17/ES 
2004.05.24 

nadbudowa bud. jednorodzin- 
nego o poddasze mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.173, ul. Amona 17  

74 RAA-II-13274/03/7331/39/04/889/37/WW 
2004.05.25 

dom jednorodzinny wolnosto-
jący 

Osoba fizyczna 
 

KM 87 GD, dz.132/21, ul. Techniczna 37  

75 RAA-II-1686/7331/121/04/859/123/KL  
2004.05.25  

rozbudowa bud. mieszk.w za-
budowie bliźniaczej na grani-
cy z dz.6 i przebudowa dachu 
z płaskiego na dwuspadowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.5, ul. Sieradzka 123,   

76 RAA-II-1687/7331/122/04/859/125/KL 
2004.05.25 

● rozbiórka garażu,  
● nadbudowa bud. mieszk. w 
zabud. bliźniaczej o 1 kondy-
gnację i ● rozbudowa klatki 
schodowej przekrytej tarasem  
- na granicy z dz. nr 5,  
● dobudowa garażu, w odleg-
łości 1,5m od granicy dz.7. 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz. 6, ul. Sieradzka 125  

77 RAA-II-1538/7331/238/04/931/23/GL 
2004.05.26 

przebudowa dachu bud. usłu-
gowego w zab. bliźniaczej, 
zm. spos. użytkowania na 
funkcję mieszk., nadbudowa 
garażu, przebudowa schodów 
  

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.120/2 , ul. Druskiennicka 23 
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78 RAA-II-2446/7331/239/04/931/22/GL 
2004.05.26 

przebudowa dachu bud. mie-  
szkalnego jednorodzinnego w 
zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.132/2, ul. Druskiennicka 22  

79 RAA-I-836/7331/55/04/7/46/JM 
2004.05.27 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania na gab. lekarski 

Osoba fizyczna 
 

KM 54 dz.979/601, ul. Starowiejska 46  

80 RAA-I-745/7331/144/04/55/108C/LK 
2004.05.27 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczenia rowerowni na 
garaż 

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.588/1, 649/1, ul. Morska 108  

81 RAA-II-1742/7331/125/04/897/116/GL 
2004.05.27 

bud. mieszkalny jednorodzin-
ny w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.22, ul. Płocka 116  

82 RAA-II-1937/7331/140/04/880/29/GL 
2004.05.27 

rozbiórka istn. budynku;  
budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego w zab. bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.39/2, ul. Olgierda 29  

83 RAA-II-14603/03/7331/2288/03/75/126/KR 
2004.05.28 

 nadbudowa i rozbudowa istn. 
bud. biurowego-dobudowa do 
4-ro kondygnacyjnej części 
budynku w tylnej cz. działki 

SKOK im. Franciszka Stefczyka,  
Gdynia,  
za pośrednictwem  Jana Kozłowskiego, 
 

KM 75, dz.831/5, 834/3, 833/3, 742/5, 829/5, 
830/5, 832/3  
ul. Legionów 126  

 

84 RAA-II-2046/7331/230/04/892/7/GL 
2004.05.28 

 rozbiórka garażu, rozbudowa 
bud. mieszk. jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.241 
ul. Żmudzka 7 

 

85 RAA-II-525/7331/44/04/969/40A/KL 
2004.05.31 

budowa bud. wielorodzinnego 
(4mieszk.) z garażami na par-
terze, usługami. nieuciążliwy-
mi (handel art. spoż.- przem.), 
dwupiętrowego z poddaszem 
użytk. (3,5kond.) z miejscami 
postojowymi i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 10, dz.197/2, 274/2, 275/2, część dz.116/2,  
ul. Makuszyńskiego 40A 

 

 
 
miesiąc : czerwiec 2004 (do 21.06 włącznie)   

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości  
(KM, nr dz. ew.) oraz jej adres 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 86 
RAA-I-415/7331/52/04/708/1/JK 

2004.06.04 

rozbudowa pawilonu handlo-
wego wraz z nadbudową o cz. 
mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 46, dz.199/50, ul. Benisławskiego 1  

87 RAA-I-1939/7331/110/04/42/56/AM 
2004.06.04 

nadbudowa bud. mieszk. wie-
lorodzinnego czterokondygna 
gnacyjnego o 1 kondygnację 
mieszkalną z kotłownią gazo-
wą niskoparametrową  
 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.127, ul. Słowackiego 56  
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88 RAA-I-2159/7331/120/04/19/64/AM 
2004.06.04 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania nr 3 na I piętrze w 
budynku na specjalistyczny 
gabinet USG 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, cz. dz.589/306, ul. Abrahama 64  

89 RAA-I-2452/7331/138/04/7/41-43/AM 
2004.06.07 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania nr 7 na gabinet 
stomatologiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, dz.1004 , ul. Starowiejska 41-43    

90 RAA-I-3908/7331/184/04/9/11/AM 
2004.06.07 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania nr 2 na parterze z 
przeznaczeniem na dwa loka-
le o funkcji biurowej z dobu-
dową schodów zewnętrznych  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, cz. dz.1098/559 i cz. dz.1127/559 
ul. Zgoda 11  

 

91 RAA-I-465/7331/39/04/708/10/HNB 
2004.06.08 

zmiana sposobu użytkowania 
części budynku obejmującej 
część pomieszczeń poddasza 
na lokal mieszkalny  

Osoba fizyczna 
 

KM 46, cz.189/41 , ul. Benisławskiego 10  

92 RAA-I-2999/7331/217/04/627/1/winda/LK 
2004.06.09 

rozbudowa  dwukondygnacy-
jnego budynku przychodni o 
dźwig osobowy 

Gmina Gdynia, 
 

KM 11, dz. 862/41, 859/41, 856/41 
ul. Czeremchowa 1  

 

93 RAA-II-2074/7331/145/04/881/10/GL 
2004.06.10 

budowa budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego (dwa lo-
kale mieszkalne) z 2 garażami 

Osoba fizyczna 
 

KM79, dz.544/45, 545/45 
ul. Kiejstuta 10 

 

94 RAA-II-1688/7331/123/04/868/28/GL 
2004.06.11 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego 2-kondygnacyjnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.460/110 
ul. Mysłowicka 28 

 

95 RAA-I-2356/7331/125/04/496/12/ASS 
2004.06.11 

budowa budynku 
jednorodzinnego   

Osoba fizyczna 
 

KM 6, dz.276, ul. Magnezjowa 12  

96 RAA-II-1949/7331/134/04/311/15/BB 
2004.06.11 

zmiana spos. użytkowania cz. 
bud. mieszk. wielorodzinnego 
na lok. usług. (księgowość lub 
sprzedaż nieruchomości) 

Osoba fizyczna 
  
 

KM 59,  dz.640/132                                               
ul. M. Kopernika 15   

 

97 RAA-II-14952/7331/2308/03/464/16/BB 
2004.06.14 

budowa budynku mieszkalne- 
go 2-kondygnacyjnego z pod-
daszem użytkowym, garażem  
i infrastrukturą techniczną   

Osoba fizyczna 
 

KM 14, dz.617, ul. Fregatowa 16  

98 RAA-II-2729/7331/247/04/689/240/GL 
2004.06.14 

budowa budynku mieszkalne- 
go jednorodzinnego z usługa-
mi (sklep spożywczy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 4, dz.238/20 
ul. Wzgórze Bernadowo 240 

 

99 RAA-II-2962/7331/248/04/909/42/GL 
2004.06.14 

budowa budynku mieszkalne- 
go jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.607/232 
ul. Wieluńska 42 

 

100 RAA-II-3277/7331/406/04/336/3/MM 
2004.06.14 

rozbiórka bud.magazynowych 
nr 16-20, budowa bud.handlo-
wo-usługowo-składowego o 
pow. sprzedaży 1980m2  

METALZBYT Sp. z o.o.  
Gdańsk,  

KM 69, dz.213/54, ul. Łużycka 3  
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101 RAA-I-11830/7331/2105/03/17/róg33kiosk/TS 
2004.06.15 

budowa kiosku typu „Ruch” 
w miejscu istn. obiektu 

Ruch S.A. Warszawa  
Oddział w Gdańsku,  

KM 55, dz.470/306, ul. Władysława IV róg 
Żwirki i Wigury 

 

102 RAA-I-314/7331/27/04/133/29/DŻ 
2004.06.15 
 

nadbudowa bud. mieszk. wie-
lorodzinnego 3-kondygnagna- 
cyjnego o poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM57, dz.410/281, ul. Tatrzańska 29  

103 RAA-I-2036/7331/229/04/536/7/LK 
2004.06.15 
 

nadbudowa bud. mieszk. jed-
norodzinnego o piętro i pod-
dasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM19, dz.1133/8, ul. Krokowska 7  

104 RAA-I-3673/7331/180/04/16/2/TS 
2004.06.16 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania nr 2 na lokal 
użytkowy - biuro 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.538, ul. Mściwoja 2  

105 RAA-I-1604/7331/202/04/573/3/LK 
2004.06.16 

przebudowa bud. jednorodzi-
nnego,dwukondygnacyjnego 
(zab. bliźniacza) w związku z 
rozbudową o klatkę schodową 

Osoba fizyczna 
 
 
 

KM 26, dz.116, ul. Karnkowskiego3  

106 RAA-II-14512/7331/2275/03/694/dz173/6/WW 
2004.06.16. 

rozbiórka istniejącego i budo-
wa nowego garażu i budynku 
gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 26 WK, dz. 173/6, ul. Wiczlińska 8  

107 RAA-II-1749/7331/176/04/693/dz147/5/WW 
2004.06.16 

budowa namiotu ekspozycyj-
no-handlowego przy Centrum 
Handlowym EUROMARKET 
 

Centromor Sp. z o.o. w Gdańsku reprezentowany 
przez Krzysztofa Kozłowskiego  
 

KM 25 WK, dz. 147/5, ul. Nowowiczlińska 35  

108 RAA-II-339/7331/15/04/1168/8/BB 
2004.06.17 

budowa budynku mieszkalne- 
go jednorodzinnego, partero-
wego z poddaszem użytko-
wym, garażem i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM24, dz.108/22, ul. Perkoza 8  

109 RAA-I-923/7331/193/04/686/TESCO/LK 
2004.06.17 

rozbudowa zaplecza hiper-
marketu TESCO o część par-
terową - piekarnia 

TESCO/POLSKA Sp. z o.o. 
Kraków,  

KM 12 i 20, dz.98/10, 100/6, 109/8, 7, 9, 212/4, 
213/4, 287/12, 683/26 
rejon ul. Kcyńskiej i Słowiczej 

 

110 RAA-I-7331/2123/03/17/11A/JM 
2004.06.18 

zm. sp. użytkowania piwnicy 
na kawiarnię oraz budowa 
schodów zewn. do piwnicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.746/332 ul. Władysława IV 11A  

111 RAA-I-1250/7331/75/04/489/2/EM 
2004.06.18 

nadbudowa części budynku 
mieszkalnego jednorodzinne-
go na cele mieszkalne z dobu-
dową klatki schodowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 PG, dz. 572/2, ul. Aluminiowa 2   

112 RAA-I-3292/7331/165/04/504/25J/ASS 
2004.06.18 

budowa obiektu handlowego 
o pow. 60 m2, nie związanego 
trwale z gruntem i myjni sam. 
ręcznej o 3 stanowiskach  

Osoba fizyczna 
 

KM 17, dz.515/1,  ul. Hutnicza 25J  

113 RAA-II-
13665/03/7331/172/04/693/dz174/1/WW 
2004.06.18. 

montaż stacji bazowej  
telefonii komórkowej PTC 

Centromor Sp. z o.o. w Gdańsku reprezentowany 
przez Krzysztofa Kozłowskiego  
 

KM 26 WK, dz.174/1 ul. Nowowiczlińska  
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114 RAA-II-
13666/03/7331/172/04/693/dz174/1/WW 
2004.06.18. 

montaż stacji bazowej 
telefonii komórkowej 
Polkomtel 

Centromor Sp. z o.o. w Gdańsku reprezentowany 
przez Krzysztofa Kozłowskiego  
 

KM 26 WK, dz.174/1 ul. Nowowiczlińska  

115 RAA-II-
13689/03/7331/172/04/693/dz174/1/WW 
2004.06.18. 

montaż stacji bazowej 
telefonii komórkowej 
Centertel 

Centromor Sp. z o.o. w Gdańsku reprezentowany 
przez Krzysztofa Kozłowskiego  
 

KM 26 WK, dz.174/1 ul. Nowowiczlińska  

116 RAA-I-15027/7331/2225/03/751/19/JK 
2004.06.21 

rozbiórka budynku istn. przy 
granicy działki oraz rozbudo-
wa bud. mieszk.-usług. o po-
mieszczenia mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 105, dz.87/3, ul. Unruga 19  

117 RAA-I-1778/7331/222/04/683/21A/LK 
2004. 06.21 

budowa bud. mieszkalnego je-
dnorodzinnego, jednokondy-
gnacyjnego z poddaszem uży-
tkowym i garażem wbudowa-
nym- segment bliźniaczy 
istniejącej zabudowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 12, dz.159/11, ul. Masztowa  

 
miesiąc : czerwiec 2004 (począwszy od 22.06.2004r.) 

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie 
nieruchomości  

(KM, nr ew.dz.)  
i jej adres 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

118 RAA-I-7331/2094/03/26/28/JM 
2004.06.22 

częściowa nadbudowa 
budynku mieszkalno-
usługowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.66  
ul. Armii Krajowej 
28 

nadbudowa na poziomie 5-ej i 6-ej 
kondygnacji, dachy płaskie. Wyso-
kość budynku, linia zabudowy  i 
intensywność zabudowy bez zmian 

  

119 RAA-I-1192/7331/73/04/41/4/JM 
2004.06.22 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania na gabinet 
stomatologiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.84  
ul. Bema 4 

bez rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku 

  

120 
 
 
 

RAA-I-1391/7331/85/04/34/11/JM 
2004.06.22 

zmiana sposobu użytkowania 
mieszkania na gab. lekarski 
oraz budowa zewn. schodów 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.34  
ul. Kilińskiego 11 

z uwagi na specyfikę inwestycji 
nie poddawano analizie istniejącej 
intensywności wykorzystania 
terenu, linii zabudowy oraz 
szerokości elewacji frontowej 

  

121 
 

RAA-I-742/7331/59/04/296/10/HNB 
2004.06.23 

zm.sposobu użytkowania bud. 
garażowego na bud. gospod. z 
funkcją magazynową oraz po-
mieszczeniami archiwum dla 
potrzeb Urzędu Morskiego  

Urząd Morski w Gdyni  
 

KM 119, dz.58/1 
ul. Chrzanowskiego  
10 

z uwagi na specyfikę inwestycji 
nie poddawano analizie istniejącej 
intensywności wykorzystania 
terenu, linii zabudowy oraz 
szerokości elewacji frontowej 
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122 RAA-II-3297/7331/268/04/31/WGN 
2004.06.23 
 

rozbudowa budynku 
mieszkalnego od strony 
południowej (ogrodowej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.242/21, 
ul.Cylkowskiego 31 
  

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki <0.23 
● dach płaski 

  

123 RAA-II-3037/7331/258/04/694/87/ES 
2004.06.24 

nadbudowa bud. jednorodz. o 
1 kondygnację (poddasze 
nieużytkowe) 

Osoba fizyczna 
 

KM 29, dz.185/5, 
ul. Wiczlinska 87 

pominięto w części analitycznej 
analizę funkcji  zgodnie art. 61 ust. 
4 ustawy 

  

124 RAA-II-3230/7351/263/04/314/19/ES 
2004.06.24 

nadbudowa bud. jednorodzin-
nego w celu uzyskania podda-
sza użytkowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.239/94 i 
240/94, 
ul. Narutowicza 19 

● linia zabudowy bez zmian 
● dach wielospadowy 
● kąt nachylenia 30-44 

  

125 RAA-II-5150/7331/350/04/416/21/ES 
2004.06.24 

nadbudowa dwukondygnacyj-
nej części budynku mieszk.  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.471/67, 
472/67,ul.Stawna21    

● geometria dachu: -kąt max 30˚ 
- dach dwu- lub wielospadowy  

  
 

126 RAA-I- 
4569/7331/225/04/180/dz.727/150/AM 
2004.06.25 

budowa pomnika-miejsca 
pamięci ”W Hołdzie Zesłań-
com Sybiru”  

Związek Sybiraków    
Gdynia,  

KM 55, 
cz. dz.727/150 
Al. Zjednoczenia 

z uwagi na specyfikę inwestycji 
nie poddawano analizie istniejącej 
intensywności wykorzystania 
terenu, linii zabudowy oraz 
szerokości elewacji frontowej,  bez 
rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku 

  

127 RAA-I-2167/7331/118/04/718/19/EM 
2004.06.28 

nadbudowa bud. mieszk. jed-
norodzinnego o piętro i pod-
dasze nieużytkowe oraz dobu-
dowa wiatrołapu  (częściowo 
wbudowanego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 45, dz.182  
ul. Żółta 19 

● istniejąca linia zabudowy 
● wskaźnik p. z. działki – 0,24 
● szer. elew. frontowej – do 12 m 
● max. wys. elew. frontowej 9 m 
● dach płaski 

  

128 RAA-I-3587/7331/179/04/18/6/TS 
2004.06.28 

zmiana sposobu użytkowania  
mieszkania na parterze  na 
gabinet lekarski z dobudową 
schodów zewnętrznych 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.996/ 
413, 995/413 
ul. Zygmunta 
Augusta 6 

bez rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku 

  

129 RAA-II-2334/7331/213/04/1039/69/ES 
2004.06.28 

budowa przedsionka i 
przeszklonej werandy 

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.514,  
ul. Amona 69 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. – 0,26 
● wysokość elewacji  bez zmian 
● geometria dachu: 
- kat nachylenia max- 30˚ 

  

130 RAA-II-3685/7331/282/04/464/24/ES 
2004.06.28 

budynek jednorodzinny (par-
ter + poddasze użytkowe) z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 14, dz. 620 i 
622,  
ul. Fregatowa 24 

● linia zabudowy 6,0m od linii 
rozgraniczającej ulicy  
● wskaźnik p.z.- 0,21 
● szer. elew. frontowej-11,5m   
● wysokość górnej krawędzi elew. 
front.-jako przedłuż. istn. 
● geometria dachu (dwu- lub wie-
lospadowy : 
- kąt nachylenia 35-50˚ 
- kierunek kalenicy równoległy do 
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frontu działki  

131 RAA-I-168/7331/91/04/1177/12/HNB 
2004.06.29 

zm. spos. użytkowania części 
pomieszczeń bud. hali warsz-
tatowo-magazynowej bazy na 
stanowisko malarskie (napra-
wa powłok lakierniczych dla 
potrzeb własnych firmy)  

Przedsiębiorstwo Robót  
Sanitarno-Porządkowych  
„ SANIPOR” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 7, dz.617/8 
ul. Hutnicza 12 

z uwagi na specyfikę inwestycji 
(bez rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku) nie poddawano analizie  
intensywności wykorzystania tere-
nu, linii zabudowy oraz szerokości 
elewacji frontowej  

  

132 RAA-II-3817/7331/298/04/416/13/ES 
2004.06.29 

budowa garażu na granicy z 
dz. 465/70 jako dobudowa do 
proj. rozbudowy bud. gospod.   

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz. 463/71, 
ul. Stawna 13 

● wskaźnik p.z.- 0,24 
● szer. elew. frontowej- 4,0m 
● wys. elew. frontowej- 4,0m 
● geometria dachu- dach płaski     

  

133 RAA-II-1424/7331/106/04/909/48/KL 
2004.06.30 

nadbudowa budynku 
mieszkalnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz. 
386/232, 
ul.Wieluńska 48 

● linia zabudowy-istniejąca  
● szer. elew. frontowej- bez zmian 
● dach płaski 
● wys. do 3 kondygnacji 

  

134 RAA-II-
3555/7331/283/04/244/dz.720/246/GZ 
2004.06.30   
  

budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzin-
nych z garażem podziemnym 
i infrastrukturą techniczną             

„TARGO” S.A.,Gdynia 
 

KM 66, dz.720/246 
ul. Promienna 

● linia zabudowy –min. 6m od linii 
rozgraniczającej ul. Promiennej, 
● wskaźnik p.z. działki-0,38, 
● szer. el. frontowej- ok.30-35,0m,  
● max. wys. el. frontowej- ok. 11m  
● geometria dachu:  
- kąt nachylenia max.30°,  
- wysokość gł. kalenicy ok.14,0m   
- kierunek gł.kalenicy: prostopadły 
lub równoległy do frontu działki  

  

 
miesiąc : lipiec 2004  

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

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres 
wnioskodawcy 

Oznaczenie 
nieruchomości  

(KM, nr ew.dz.)  
i jej adres 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 
stwierdzenie 

nieważności lub 
zmiana decyzji 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

135 RAA-I-7331/2052/03/36/14b/JM 
2004.07.01 

budowa garażu na samochód 
osobowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz. 933/388 
ul. I Armii WP 14b 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. dla działki <0,30 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 3m  
● dach płaski, kąt nachylenia  <5 °  

  

136 RAA-I-2725/7331/146/04/47/34/JM 
2004.07.01 

budowa dwóch budynków 
mieszk. wielorodzinnych z 

BUDOM S.C.  
Roman Boike  

KM 57, dz 63; 241,  
ul. Nowogrodzka 34 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,30 
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garażem podziemnym Gdynia,  ● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 12m 
● szer. elewacji frontowej do 17m  
● dach płaski, kąt nachylenia  <5 ° 

137 RAA-I-1930/7331/107/04/491/12/JK 
2004.07.02 

budowa jednorodzinnego bud. 
mieszkalnego z przyłączami 
instalacyjnymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 Pogórze, dz.388 
ul. Niklowa 12 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,20 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 6m 
● szer. elewacji frontowej do 11m  
● dach wielospad. nachylenie<45 ° 

  

138 RAA-II-1572/7331/115/04/954/57/KL  
2004.07.02 

rozbudowa budynku miesz-
kalnego - powiększenie 
wiatrołapu o ok. 1,5 m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.542  
ul. Spokojna 57 

● linia zabudowy - bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki – nie okre-
śla się z uwagi na zakres inwestycji 
● szer. elew. frontowej-istniejąca  
● dach dwuspadowy, kalenica pro-
stopadła do frontu 
 
 

  

139 RAA-II-2336/7331/216/04/75/153/WGN 
2004.07.02 

rozbudowa oraz nadbudowa 
budynku mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, 
dz. 33/20, 
ul. Legionów 153 

● linia zabudowy- 13m od 
krawędzi jezdni 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,26 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 10m 
● szer. elewacji frontowej do 11m  
● dach płaski 

  

140 RAA-II-3790/7331/286/04/397/22/KL 
2004.07.02 

budowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego w odległości 
1,5 m od granicy z dz.107 i 
dz.134/109 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.158, 99, 
148/1 i 49/1  
ul. Rutowa 22 

● linia zabudowy jak istniejąca 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,32 
● wys. do 2,5 kondygnacji 
● szer. elew. frontowej-do 12,5m  
● dach płaski 

  

141 RAA-II-1275/7331/91/04/836/2/WGN 
2004.07.05 

rozbudowa istniejącego budy-
nku o garaż i gabinet lekarski  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.807/113, 
ul. Jodłowa 2 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,31 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej bez zmian 
● szer. el. frontowej-bez zmian  
● dach dwuspadowy lub 
wielospadowy do 30°, 

  

142 RAA-I-
2326/7331/128/04/283/dz.12/1,7/2/EM 
2004.07.06 

rozbiórka Pirsu Północnego, 
budowa odc. czołowego i 
przebudowa odc. nasadowego 
Nabrzeża Holenderskiego z 
infrastrukturą techniczną 
 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.  
 

KM 131,139 
 dz.12/1, 7/2,  
ul. Francuska 

● istniejąca linia zabudowy odc. 
środkowego Nab. Holenderskiego 
● ze względu na specyfikę terenu 
oraz rodzaj inwestycji nie określa 
się pozostałych warunków 
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143 RAA-II-2368/7331/220/04/41/33/BB 
2004.07.06 

tymczasowy pawilon nie 
związany trwale z gruntem 
(przebieralnia), funkcja uzu-
pełniająca dla istniejącego 
obiektu sportowego 

Osoba fizyczna 
Koordynator G.A.K.R.S .   
„ PROFIT”  ,                            
Gdynia  

KM 60, dz.1017/22 ul. 
Bema 33 

● linia zabudowy-linia istn. trybun 
● wskaźnik p.z.- nie określa się 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 2,5m 
● szer. elewacji frontowej-9,0 m 
● dach płaski 

  

144 RAA-II-2112/7331/04/820/230/WGN 
2004.07.06 

budowa budynku mieszkalno-
usługowego oraz garażowo-
gospodarczego  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.623/101, 
Al. Zwycięstwa 230 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,50 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 14m 
● dach stromy, kąt nachylenia <23  

  

145 RAA-II-3511/7331/274/04/967/2/GL 
2004.07.06 
 
 
 
 
 
 

garaż 3 stanowiskowy Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.32/10 
ul. Górnicza 2 

● linia zabudowy 6m od krawędzi 
jezdni ul. Górniczej 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,35 
● wys. górnej krawędzi elew. 3m 
● szer. elewacji frontowej 12m  
● dach płaski 

  

146 RAA-II-3788/7331/287/04/980/dz.141/1, 
142/1-podział/GL 
2004.07.06 

budowa placu manewrowego 
i placu składowego  

Osoba fizyczna 
 

KM5, dz.141/1, 142/1 
ul. Chwaszczyńska 

nie poddawano analizie intensyw-
ności wykorzystania terenu, linii 
zabudowy i szerokości elewacji 
frontowej 

  

147 RAA-II-
1431/7331/324/04/980/dz.363/28/GL 
2004.07.06 

wolnostojące urządzenie 
reklamowe 

STROER Polska Sp.z o.o. 
Biuro regionalne , Gdynia  

KM 11, dz. 32/10 
ul. Górnicza 2 

nie poddawano analizie intensyw-
ności wykorzystania terenu, linii 
zabudowy i szer. el. frontowej 

  

148 RAA-II-3987/7331/218/04/814/9/KR  
2004.07.08 

rozbudowa istn. bud. mieszk. 
o bud. pensjonatowo-mieszk, 
3 kondygnacyjny z garażem 
podziemnym, podniesienie 
dachu  tylnej części bud. istn. 
o ok. 50 cm; rozbiórka garaży 

Osoba fizyczna 

 
KM 82, dz.376   
ul. Perkuna 9 

● linia zabudowy-jak budynku 
istniejącego przy ul. Perkuna 9,  
● wskaźnik p.z. działki – 0,55 
● max. szer. el. frontowej-15,5 m; 
● wysokość-bez zmian  
● dach płaski 

  

149 RAA-II-14782/7331/03/312/36/WGN 
2004.07.09 

nadbudowa budynku o ok.2m Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.66/15  
ul. Redłowska 36 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z.- nie dotyczy 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 11m 
● szer. elewacji frontowej do 10m  
● dach płaski  

  

150 RAA-II-626/7331/60/04/967/1A/GL 
2004.07.09 

budynek mieszkalny jednoro-
dzinny 

Osoba fizyczna 

 
KM 11, dz.149/9  
(po podziale dz.257/9, 
258/9)  

● linia zabudowy-jak budynku 
istniejącego przy ul. Górniczej 1A, 
● dach wielospadowy (kąt 30-40°)  
● wys. głównej kalenicy  11m  
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ul. Górnicza 1A ● kierunek głównej kalenicy  rów-
noległy do  frontu  działki 

151 RAA-II-2723/7331/240/04/821/WGN 
2004.07.09 

rozbudowa, nadbudowa i 
zmiana sposobu użytkowania 
piwnicy 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.406/72, ul. 
Przebendowskich 40 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,32 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 13m 
● szer. elewacji frontowej do 14m  
● dach płaski  
 

  

152 RAA-II-5299/7331/363/04/312/34/WGN 
2004.07.09 

rozbudowa oraz nadbudowa 
budynku o ok. 2m 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.65/15 
 ul. Redłowska 34 

● linia zabudowy-istniejąca 
● wskaźnik p.z. działki - do 0,23 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 11m 
● szer. elewacji frontowej do 10m  
● dach płaski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 RAA-II-
10161/7331/2014/03/1034/18/WW 
2004.07.12 

rozbiórka istniejącego i budo-
wa nowego budynku miesz-
kalnego w zabudowie zagro-
dowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 o. Kolonia, 
dz.69/16  
ul. Łanowa 18 

● linia zabudowy-zgodnie z załą-
cznikiem graficznym 
● wys. głównej kalenicy do 12 m 
● układ połaci dachowych – dach 
dwuspadowy 
● kierunek głównej kalenicy 
równoległy do ul. Łanowej 
● kąt nachylenia 35 - 450 

  

154 RAA-I-2734/7331/148/04/80/50A/AM 
2004.07.13 
 
 
 

nadbudowa części budynku o 
pow. ok. 165 m2 z przezna-
czeniem na jedno do trzech 
mieszkań 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, 
cz. dz. 836/415 
Al. Marsz. 
Piłsudskiego 50A 

● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej ~18,5m   
● kąt nachylenia dachu~15 °  
● wys.głównej kalenicy~19m, kie- 
runek równoległy do frontu działki  

  

155 RAA-II-2777/7331/151/04/1030/42A/GZ 
2004.07.13 

nadbudowa budynku mieszka-
lnego jednorodzinnego o kon-  
dygnację mieszkalną;                
budowa zewnętrznych scho-
dów ażurowych    
 

Osoba fizyczna 
 

KM 39 WI,  
dz. 269/23   
ul. Śliska 42A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. 
i ● szer. el. frontowej- bez zmian   
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej ~ 5,0m 
● geometria dachu (dwuspadowy) :  
- kąt nachylenia 35°-50°,   
- wysokość gł.kalenicy~8,0m, kie- 
runek równoległy do frontu działk 
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156 RAA-II-
1505/7331/153/04/1114/dz.422/66/GZ 
2004.07.14   
    

zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna z podziemną halą 
garażową oraz infrastrukturą 
techniczną              

Grupa Inwestycyjna 
„HOSSA” S.A.  
Gdynia  
 

KM 12 WI,  
dz. 422/66, 
ul. Władysława 
Kańskiego 

● linia zabudowy- istn. od ul. Kań-
skiego; min. 30m od granicy TPK  
● wskaźnik p.z. działki– do 0,33, 
● szerokość elew. frontowej ~80m  
● wysokość górnej krawędzi elew. 
frontowej- ~ 10 do ~ 12m 
● geometria dachu (dwuspadowy):  
- kąt nachylenia  30°,  
- wysokość gł. kalenicy-15,0m, 
- kierunek gł. kalenicy równoległy 
do  frontu działki ,   

  

157 RAA-II-6173/7331/408/04/1038/14/GZ 
2004.07.14   
   

budynek mieszkalny jednoro-
dzinny, dwukondygnacyjny z 
infrastrukturą techniczną                 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI   
dz.647  
ul. Apollina 14 

● linia zabudowy ul. Apollina  
● wskaźnik p.z. działki – do 0,29, 
● szerokość el. frontowej-12,5m,  
● geometria dachu (wielospadowy)  
- kąt nachylenia  30-40 °,  
- wys. gł. kalenicy ~ 7,0m - 8,0m,   

  

158 RAA-I-353/7331/29/04/487/36A/EM 
2004.07.15 

budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączem do bud. 
mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 10 PG, dz.688/34, 
687/12 
KM 20 PG, dz.950/72, 
950/70 
ul. Żelazna 

nie poddawano analizie intensyw-
ności wykorzystania terenu, linii 
zabudowy i szerokości elewacji 
frontowej 

 

 

 

 

 

 

159 RAA-II-1921/7331/135/04/1031/14F/ES 
2004.07.15 

budynek jednorodzinny dwu-
kondygnacyjny z infrastruktu-
rą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.131/4, 
131/6, 133,  
ul. Sucha 14F 

● linia zabudowy i ● wys. górnej 
krawędzi el. frontowej –jako prze-
dłużenie zabudowy na dz. 131/5,  
● wskaźnik p.z.- 0,15 
● szerokość el. frontowej 14,0m, 
● geometria dachu (wielospadowy) 
- kąt nachylenia max. 45˚ 
- kierunek głównej kalenicy- pros-
topadły do frontu działki 

  

160 RAA-II-4289/7331/226/04/411/19/ES 
2004.07.15 

rozbiórka budynku istniejące-
go i budowa budynku mieszk. 
dwukondygnacyjnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz. 151 
ul. Boh. Getta 
Warszawskiego 19 

● linia zabudowy i ● wys. górnej 
krawędzi el. frontowej- jako przed-
łużenie zabudowy na dz.626/152 i 
149 
● wskaźnik p.z. działki-0,20 
● szer. el. frontowej– 10,5m 
● geometria dachu (wielospadowy) 
- kąt nachylenia max. 45˚   

  

161 RAA-II-4033/7331/314/04/1040/9/ES 
2004.07.15 

nadbudowa budynku jednoro-
dzinnego o poddasze miesz-
kalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz. 144  
ul. Artemidy 9 

● wys. górnej krawędzi el. fronto-
wej i ● wys. kalenicy -jak dz.143 
● geometria dachu (dwuspadowy): 
- kąt nachylenia max.45˚  
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- kier. kalenicy- równoległy do 
frontu działki 

162 RAA-I-7360/7331/290/04/751/obiekt 
handlowy/HNB  
2004.07.20 

budowa obiektu handl.-usług. 
(pow. sprzedaży ok. 1300 m²) 
z infrastruktura techn., miejs- 
cami parkingowymi (ok.140), 
ciągami pieszymi i zielenią   

WINDPOWER Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 105, dz.103/23, 
104/23, 206/23, 
211/23, 214/23 
ul. Unruga  

● linia zabudowy -27,0 m od kra-
wędzi jezdni ul. Unruga oraz 6,0 m 
od zach. granicy dz. 211/23  
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej - do 10m  
● geometria dachu: płaski lub  
dwuspadowy o nachyleniu ok.20 °  
● kierunek głównej kalenicy  rów-
noległy do ul. Unruga 

  

163 RAA-II-6245/7331/414/04/1016/3/KR 
2004.07.20 

rozbudowa budynku od strony 
ogrodu, 

nadbudowa części garażu 

Osoba fizyczna 
 

KM 70 dz.139/35    
ul. Ruchu Oporu 3 

● linia zabudowy 7 m od krawędzi 
jezdni ul. Ruchu Oporu  

● wskaźnik p.z. działki-0,26 

● szer. elewacji frontowej-11m 

● wys. krawędzi el. frontowej-7m 

● geometria dachu – dach płaski 

  

164 RAA-II-4085/7331/315/04/1059/55/ES 
2004.07.21 

nadbudowa poddasza Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz. 475/3 
 ul. Równoległa 55 

● geometria dachu:  

- kąt-max 20˚ 

- dach wielospadowy 

 

 

 

 

 

 

165 RAA-I-845/7331/235/04/55/32/LK 
2004.07.23 

rozbudowa i nadbudowa bud. 
usług.-handlowego  zakresie:  
• rozbudowa o piwnice, parter 
i piętro, 
• nadbudowa istn. budynku o 
jedną kondygnację  

HYDROM 
Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Gdynia,  

KM 51 
dz.529/6, 530/6, 
354/6, 
ul. Morska 32 
 
 

● linia zabudowy i ● wys. górnej 
krawędzi elewacji –jak w budynku 
przy ul. Morskiej 36 
● wskaźnik p.z. działki - 0,25 
● szer. elewacji frontowej do 35 m 
frontowej                   ● dach płaski   

  

166 RAA-II-837/7331/67/04/1021/8/BB 
2004.07.23 

rozbiórka istn. konstr. żelbet., 
budowa budynku mieszkalno-
usługowego wielorodzinnego, 
czterokondygnacyjnego z  po-
dziemnym garażem i infra-
strukturą  techniczną   

TBS „Czynszówka”  
Sp. z o.o.                             
Gdynia,  
 

KM 65, dz.110, 
251/111, 391/109, 
392/109,  
cz.dz.426/104 ,                      
ul. Widna 8 

● linia zabudowy-istniejąca 

● wskaźnik p.z. działki- 0,4 

● szer. elewacji frontowej-40 m 

● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej-14 m 

● geometria dachu – do 30 ° 

  

167 RAA-II-
13667/03/7331/175/04/693/światłowód/ 
WW 
2004.07.23 

budowa wielootworowego ru-
rociągu kablowego dla kabli 
światłowodowych łączących 
projektowany maszt na tere-

Krzysztof Kozłowski  
w imieniu :  
Centromor Sp. z o.o.  

KM 12, dz.165/14; 
166/14;170/25;177/23; 
164/31;30;32,38;65/29
73/39;66/29;75/36 

parametry inwestycji określone w 
ustawie pominięto z uwagi na spe-
cyfikę inwestycji  
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nie Euromarketu dz. nr 174/1 
przy ul. Nowowiczlińskiej z 
obiektem TP S.A. przy ul. 
Chwaszczyńskiej 

166/37;67/29;79/24 
KM 10, dz.58/4, 62/5 
KM 24, dz.4/3,7/3 
KM25, dz.43/5;45/4, 
47/1 KM 26 WK 
dz.66/8 KM 3l (pas ul. 
Nowowiczlińskiej i 
Chwaszczyńskiej  

168 RAA-II-2397/7331/223/04/965/droga/KL 
2004.07.26     

odcinkowe poszerzenie drogi, 
nawierzchnia i dojazd do po-
sesji ul.Lipowa 5, remont istn. 
drogi dojazdowej do bud.Gry-
fa Pomorskiego 50 i Myśliw-
ska 11, zatoki postojowe 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”  
Gdynia,  

KM 11, dz.373/11, 
371/11, 431/11, 
ul.Gryfa Pomorskiego, 
ul. Lipowa, 

zgodnie z warunkami techniczny-
mi,  jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 

  

169 RAA-II-3848/7331/308/04/880/27/GL 
2004.07.26 
 
 
 

przebudowa dachu płaskiego 
na wielospadowy w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym 
w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.29/2 
ul. Olgierda 27 

● linia zabudowy- istniejąca , 
● wskaźnik p.z. - bez zmian 
● dach wielospadowy- kąt nachy-
lenia 35-45 °  
● wys. głównej kalenicy  12m  
● kierunek głównej kalenicy  
równoległy do  frontu  działki 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 RAA-II-4084/7331/311/04/871/29/GL 
2004.07.26 
 
 
 
 

budynek mieszkalny jedno-
rodzinny, 3-kondygnacyjny 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.400/50 
ul. Inżynierska 29 

● linia zabudowy-6m od ulic 
● wys. górnej krawędzi elew. -10m 
● wskaźnik p.z. działki - 0,29 
● szer. elewacji frontowej 8m od 
ul. Inżynierskiej oraz 11m od dz. 
drogowej 612/48        ● dach płaski  

  

171 RAA-I-14960/03/7331/51/04/290/ 
dz.11/2/HNB. 
2004.07.27 

rozbudowa parku zbiornikowe 
go wód zaolejonych istn. sta-
cji odzysku olejów o 4 dodat-
kowe zbiorniki (50 m³każdy) 

Portowy Zakład Transportu 
„TRANS-PORT” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 112, dz.11/2 
Al. Solidarności 2 

nie poddawano analizie istniejącej 
intensywności wykorzystania te-
renu, linii zabudowy oraz szeroko-
ści elewacji frontowej 

  

172 RAA-I-485/7331/94/04/708/28/MZ  
2004.07.27 

miejsca postojowe oraz 
schody terenowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 40, dz. 61/19, 
195/25, 200/15 
KM 46, dz.352 –  

ul. Benisławskiego/ 
Knyszyńska 

z uwagi na specyfikę inwestycji 
nie poddawano analizie istniejącej 
intensywności wykorzystania 
terenu, linii zabudowy oraz 
szerokości elewacji frontowej 

  

173 RAA-I- 1107/7331/205/04/614/17A/LK 
2004.07.27 

budowa bud. mieszk.- usług. , 
jednorodzinnego w 
zabudowie szeregowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 13 
dz. 94 
ul. Pustki 17A 

● zachowanie istn. linii zabudowy    
● wskaźnik p.z. działki – 0,32,  
● szer. el. frontowej = szer. działki 
● wys. górnej krawędzi el. fronto-
wej,● wys. gł. kalenicy i● kąt nac-
hylenia dachu– jak w bud. przy ul. 
Pustki 17,       
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● dach dwuspadowy 
174 RAA-II-3986/7331/301/04/841/37/KR 

2004.07.27 
budowa bud. administracyjno- 
biurowego, garażu i pomiesz-
czenia na podręczny magazyn 
o pow. zabudowy 250 m2 i 
wysokości 2,5 kondygnacji. 

DORADON S.A. w Gdyni,  KM 75, dz.405/89    
ul. Limbowa 37 

● linia zabudowy-min 8m 

od kra-wędzi jezdni ul. 

Limbowej  

● wskaźnik p.z. 0.38 

● szer. elewacji frontowej 

10m, 

● wys. górnej krawędzi 

el.max.7m  

● dach dwuspadowy; kalenica pro-
stopadła do ulicy 

  

175 RAA-II-
4424/7331/339/04/953/dz.76/2/GL 
2004.07.27 
 
 

budynek usługowy 2-kondy-
gnacyjny (pralnia wodna z po-
mieszczeniami magazynowy-
mi) 

Osoba fizyczna 
 

KM 32, dz.76/2 
ul. Rdestowa 

● linia zabudowy-istniejąca 
dach wielospadowy:  
● kąt nachylenia 35-45 °  
● wys. głównej kalenicy  10 m  

● kalenica równoległa do 

ulicy 

  

176 RAA-II-4554/7331/344/04/689/242/GL 
2004.07.27 

przebudowa, rozbudowa, zm. 
spos.użytk. pomieszcz. nad 
garażem (funkcja mieszk.) w 
bud. mieszk. jednorodzinnym  

Osoba fizyczna 
 

KM 4, dz.310 
ul. Wzgórze 
Bernadowo 242 

● linia zabudowy-istniejąca 
● wsk. p. zab. 0,44 
● dach wielospadowy: geometria 
dachu bez zmian 

  

177 RAA-II-10200/7331/2027/03/895/5/WW 
2004.07.28                                      

rozbiórka istn. budynków 
mieszk.-gospodarczych, 

Osoba fizyczna 
 

KM 85, dz.73/1  
ul. Bernadowska 5 

● linia zabudowy-10.0 m od grani-
cy działki z ul. Bernadowską                              
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budowa jednorodzinnego  
budynku mieszkalnego przy 
granicy z działką nr 74/1 

● wskaźnik p.z. 0,25 

● szer. el. frontowej-max.15m 

   ● wys. górnej krawędzi elewacji 

   frontowej: 7 m i ● geometria 

   dachu – dach płaski (jak zespół 

   domów jednorodzinnych na dz. 

   nr 74/1, 

178 RAA-II-4830/7331/354/04/880/113/GL 
2004.07.28 

przebudowa dachu bud. 
mieszk. jednorodzinnego 
rozbudowa o garaż oraz 
przyłącze gazu  

Osoba fizyczna 
 

KM 95,  
dz.654/2; 174/2  
ul. Olgierda 113 

● linia zabudowy-bez zmian 
● wskaźnik p.z. 0,28 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej max. 7m 
● dach płaski 

  

179 RAA-I-14029/7331/2189/03/70/42/DŻ 
2004.07.29 

budowa mag. mąki przy istn. 
piekarni – rozbudowa parteru 
na istn. piwnicy w bud. wielo- 
rodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.388 
ul. Śląska 42 

z uwagi na charakter inwestycji nie 
poddawano analizie intensywności 
wykorzystania terenu i linii zabud.   
● szer. el. frontowej-jak obrys piw-
nicy budynku 
● geometria dachu- dach płaski  

  

180 RAA-II-2542/7331/266/04/1067/47B/WW 
2004.07.29 

zmiana sposobu użytkowania 
części pomieszczeń mieszkal-
nych budynku jednorodzin-
nego na internistyczny gabi-
net lekarski.  

Osoba fizyczna 
 

KM 27  WK  
dz. 358/324 ,  
ul. Koperkowa 47B 

bez rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku 

  

181 RAA-II-4087/7331/329/04/873/11/KL 
2004.07.29 

zmiana sposobu użytkowania 
części bud. mieszkalnego na 
gabinet fizykoterapii 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.519/169 
ul. Wrocławska 11 
 

bez rozbudowy i zmiany obrysu 
budynku 

  

182 RAA-II-
13088/03/7331/83/04/1111/tel./WW 
2004.07.30 

budowa kanalizacji kablowej 
teletechnicznej od budynku nr 
11 do budynku nr 5 przy ul. 
Staffa  

MULTIMEDIA Polska Sp. 
z o.o. Gdynia,  

KM 8 WK,  
dz.182/36;165/36 
161/35;158/35; 193/34 
ul. Staffa 

parametry inwestycji określone w 
ustawie pominięto z uwagi na spe-
cyfikę inwestycji  
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miesiąc : sierpień 2004 
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 

183 
 

RAA-I-2188/7331/119/04/751/61/MZ 
2004.08.02 

rozbudowa zespołu boksów 
garażowych 

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa im. Komuny 
Paryskiej 
Gdynia,  

KM 18, dz.981/ 
17; 981/18 
ul. Unruga 61 

● zachowanie istn. linii zabudowy i 
   ● wys. górnej krawędzi el. frontowej 
● wskaźnik p.z. – nie określa się 
● dach płaski 

  

184 RAA-I-3969/7331/185/04/Nab.Czech./ 
          st.RO-RO/HNB 
2004.08.02 

budowa urządzeń i infrastru-
ktury techn. związanej z reali-
zacją stanowisk RO-RO :  
„A”  (Nab.Czechosłowackie i 
Nab. Stanów Zjednoczonych) 
„C” (Nab. Rumuńskie) 

Biuro Proj. Bud. Morskiego 
PROJMORS Sp. z o.o. w 
Gdańsku w imieniu Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A. 

KM 114 dz.29/1 
KM 115 dz.4/1 
KM 116 dz.9/1 
 

tryb wynikający z ustawy z 27.04.2001r 
Prawo ochrony środowiska : warunki na 
podstawie uzgodnień z organami właś-
ciwymi w  sprawie ochrony środowiska 
i Urzędem Morskim  

  

185 RAA-II-
401/7331/22/04/1084/dz.79/24/KL 
2004.08.02 

budynek mieszkalny jednoro-
dzinny wolno stojący z infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.79/24; 
79/18; 79/41; 
79/42 
ul. Pokrzywowa 

● linia zabudowy-w max. oddaleniu od 
rzeki Kaczej 
● wskaźnik p.z. dla działki - 0,20  
● szer. elewacji frontowej-12,0m 
● wys. budynku - do 2,5 kondygnacji  
● dach dwu- lub wielospadowy o na-
chyleniu 30-40º 

  

186 RAA-II-
2304/7331/222/04/1084/dz.79/24/KL 
2004.08.02 

budynek mieszkalny jednoro-
dzinny wolno stojący z infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8, dz.79/24; 
79/18; 79/41; 
79/42 
ul. Pokrzywowa 

● linia zabudowy-w max. oddaleniu od 
rzeki Kaczej 
● wskaźnik p.z. dla działki - 0,20  
● szer. elewacji frontowej-12,0m 
● wys. budynku - do 2,5 kondygnacji  
● dach dwu- lub wielospadowy o na-
chyleniu 30-40º 

  

187 RAA-II-4080/7331/534/04/901/3/MM 
2004.08.03 

rozbudowa budynku przed- 
szkola o klatkę schodową 

Przedszkole Samorządowe nr 
23,  
Gdynia,  

KM 76 
dz.653/255 
ul. Sandomierska 
3 

● zachowanie istn. linii zabudowy 
● wskaźnik p.z. – nie określa się z 
uwagi na niewielki zakres inwestycji 
● wys. górnej krawędzi elewacji 
frontowej – jak w części istniejącej 

  

188 RAA-I-5006/7331/228/04/16/9/TS 
2004.08.04 

zmiana sposobu użytkowania 
lok. mieszk. nr 5 na użytkowy 
– szkoła prywatna  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, 
dz.1015/522 
ul. Mściwoja 9 

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

  

189 RAA-I-5824/7331/257/04/7/29/TS 
2004.08.04 

zmiana sposobu użytkowania 
biblioteki publicznej na lokal 
gastronomiczny 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bałtyk” 
Gdynia,  
 

KM54,dz. 706/ 
542,751/540,ul 
Starowiejska29 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku- nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
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190 RAA-II-720/7331/64/04/955/2/MM 
2004.08.04 

budowa obiektu usługowego 
(gastronomia) parterowego z 
poddaszem użytkowym o łą- 
cznej p.u. 350m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 WK,  
dz. 63/43 
ul. Sopocka 2 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. – nie określa się 
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto- 
wej mierzona do gzymsu 4m 
● dach o nachyleniu 40-45° 
● wys. głównej kalenicy max. 10m 

  

191 RAA-II-
14698/03/7331/2328/04/693/dz.13/3/MM 
2004.08.05 

stacja paliw z zapleczem 
usługowo-handlowym i 
infrastrukturą techniczną 

PRSP Sanipor Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 25, dz.13/3 
KM 24, dz.12/3; 
7/3; 105/10 
ul. Nowowiczliń- 
ska 

● linia zabudowy - wg zał. graf. 
● szer. elewacji frontowej max.25m 
● geometria dachu – przekrycie namio-
towe nad dystrybutorami; pawilony - 
dach płaski 

  

192 RAA-I-2872/7331/243/04/649/2/LK 
2004.08.06 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o piętro i 
poddasze użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.380/23 
ul. Jęczmienna 2 

● linia zabudowy, wskaźnik p.z., szer. 
elewacji frontowej – nie dotyczy 
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto- 
wej mierzona do gzymsu – do 7,50m 
● dach dwuspadowy -nachylenie do 45° 
● wys. głównej kalenicy ok. 12m 

  

193 RAA-II-5554/7331/380/04/908/12/KL 
2004.08.06 

rozbiórka istn. bud. mieszk. i 
budowa bud. mieszk. jednoro- 
dzinnego przy granicy z dz. 
178 (z ew. wykorzystaniem 
fragmentów konstrukcji) oraz 
budowa garażu  

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.177 
ul. Kaliska 12 

● linia zabudowy-istniejąca 
● wskaźnik p.z. dla działki - 0,27  
● szer. elewacji frontowej - wynikająca 
z warunków technicznych 
● wys. budynku - do 2 kondygnacji  
● dach płaski 

  

194 RAA-I-2067/7331/116/04/214/osiedle/LK 
2004.08.08 

zespół 5 budynków wieloro-
dzinnych (od III do VII kon-
dygnacji, w tym budynek III 
kondygnacyjny z portiernią i 
usługami w parterze) wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
INPRO Sp. z o.o.  
Gdańsk, 

KM 49, 98, dz. 
56/10;113;114; 
120; 147/9;155/8; 
174/8;175/8; 183/ 
8;186/8;187/8; 
896/117;897/117; 
ul.M.Curie-Skło-
dowskiej, Wąso-
wicza,Mireckiego 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. - 0,25 dla dz.896/117, 
(0,26 dla pozostałej części terenu) 
● szer. elewacji frontowej – analogicz- 
nie : do 12m (do 70m) 
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
mierzona do gzymsu – analogicznie : do 
10m (do 25m)  
● dachy płaskie 

  

195 RAA-I-618/7331/38/04/500/7/EM 
2004.08.09 

przebudowa cz. zachodniej i 
rozbudowa w kierunku półno- 
cnym oraz nadbudowa podda-
sza nad całością bud. mieszk. 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 PG, dz.400 ● linia zabudowy-istniejąca 
● wskaźnik p.z. dla działki - 0,20  
● szer. elewacji frontowej do 16m  
● dach płaski o nachyleniu do 45º, wys. 
kalenicy (równoległa do frontu) do 10m 

  

196 RAA-I-4671/7331/208/04/286/NPom./TS 
2004.08.09 

przebudowa Nabrzeża Pomor-
skiego (wzmocnienie na odci- 
nku płytowym, wyrównanie 
poziomu w części niskiej, 
wykonanie nawierzchni i 
infrastruktury) 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 136, dz.10/2, 
21/2, 25/6 
Al. Zjednoczenia  

pominięto parametry inwestycji okreś- 
lone w ustawie, gdyż nie mają zastoso-
wania z uwagi na charakter zamierzenia  
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197 RAA-II-5345/7331/373/04/1062/52/KL 
2004.08.09 

budowa budynku mieszkalne- 
go jednorodzinnego w zabu-
dowie bliźniaczej o wys. 2,5 
kondygnacji, bez podpiwni-
czenia 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.185; 
192; 367 
ul. Jarzębinowa 
52 

● linia zabudowy-istniejąca (wg zał.) 
● wskaźnik p.z.-0,30 
● szer. elewacji frontowej 9,0m  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej, 
  ● wys. kalenicy i kąt nachylenia dachu 
  -jak w bud. sąsiednim na dz.184   
● geometria dachu-dach dwuspadowy, 
kalenica równoległa do frontu działki 

  

198 RAA-I-
405/7331/65/04/504/35/st.paliw/MZ 
2004.08.11 

budowa stacji paliw płynnych 
(dwa zbiorniki) i LPG z pawi- 
lonem handlowym, wiatą nad 
dystrybutorami i uzbrojeniem 

Firma Budowlano-Drogowa 
MTM S.A. 
Gdynia,  

KM 14, dz.234/1; 
242/90;595/90; 
596/90 597/90; 
ul. Hutnicza 35 

● linia zabudowy-3,0m od granicy płn. 
● wskaźnik p.z.- nie dotyczy 
● szer. elewacji frontowej ● wys. górnej 
krawędzi elew. frontowej i  ● forma 
dachu – nie dotyczy 

  

199 RAA-II-1193/7331/207/04/872/34A/WW 
2004.08.12 

zmiana sposobu użytkowania 
przyziemia bud. mieszkalnego 
na sklep branży odzieżowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 79,dz.501/33 
ul. Wielkopolska 
34A 

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

  

200 RAA-II-5352/7331/366/04/1031/2B/ES 
2004.08.12 

budowa 2-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, garażu i  infra-
struktury technicznej  

Osoba fizyczna 
 

KM 44, 
dz.35/107 
ul. Sucha 2B 

● linie zabudowy-wg zał. graficznego 
● wskaźnik p.z.-0,18 
● szer. elewacji frontowej 14,50m  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
   -jak w bud. sąsiednim na dz.35/106   
● kąt nachylenia dachu 30-45º   
● geometria dachu-dach wielospadowy, 
kalenica prostopadła do frontu działki 

  

201 RAA-II-5343/7331/372/04/1078/4/KL 
2004.08.12 

zmiana przeznaczenia budyn- 
ku mieszkalnego jednorodzi-
nnego w trakcie realizacji na 
budynek mieszkalny wieloro-
dzinny z 3 lokalami mieszkal-
nymi 

P.H.U „A-4” S.C. M. Roszak, 
J. Swędrzyński, Sopot,  
w imieniu P.Z.”BELLVIT” 
Sp. z o.o. w Rumi 

KM 37 WK dz.45 
ul. Łopianowa 4 

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

  

202 RAA-I-3365/7331/169/04/81/22/JM 
2004.08.13 

przebudowa bud. admin.-biu-
rowego ze zmianą sposobu 
użytkowania na mieszkalny 
wielorodzinny, zmiana kon-
strukcji dachu i przebudowa 
infrastruktury technicznej 
 

PROKOM Investments S.A. 
Gdynia,  
 

KM 60, 
dz.557/89;558/89 
1475/91 
ul. Korzenio-
wskiego 22 

● linia zabudowy-istniejąca 
● wskaźnik p.z.-0,20 (bez zmian) 
● szer. elewacji frontowej (bez zmian)  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
do 10,5m   
● geometria dachu-dach płaski 

  

203 RAA-II-2753/7331/252/04/834/5/WGN 
2004.08.13 

budowa budynku usługowo- 
mieszkalnego na granicy z dz. 
41 

Gmina Miasta Gdyni  KM 81, 
dz.941/42 
ul. Jesionowa 5 

● linia zabudowy-istniejąca (5m od linii 
rozgraniczającej) 
● wskaźnik p.z.-0,40 
● szer. elewacji frontowej max.11,0m  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
do 11m   
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● geometria dachu-dach płaski 
204 RAA-I-4858/7331/214/04/44/34/JM 

2004.08.16 
częściowa nadbudowa na po- 
ziomie 3-ej kondygnacji bud. 
mieszk. przy ul. Słupeckiej 34 
(powiększenie istniejącego lo-
kalu mieszk. o 2 pokoje) 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.102 
ul. Słupecka 34 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.  
   i ● szer. elewacji frontowej-bez zmian  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
ok. 11m   
● geometria dachu-dach płaski 

  

205 RAA-II-862/7331/68/04/419/7/BB 
2004.08.16 

zm. sp. użytkowania części 2 
bud. mieszk. wielorodzinnych 
w zab.bliźniaczej (garaż, pom. 
strychowe)na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, 
dz.715/309, 
716/309  
ul. Graniczna 7 

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

  

206 RAA-II-3590/7331/357/04/60/39/stacja 
bazowa/BB 
2004.08.16 

rozbudowa stacji bazowej tel. 
komórkowej PTK Centertel 
na dachu bud. mieszkalnego 

PTK Centertel Sp. z o.o. 
Warszawa,  

KM 59,dz.524/70 
ul. Partyzantów 
39 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie, gdyż nie mają zastoso-
wania z uwagi na charakter zamierzenia 
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska  

  

207 RAA-II-7136/7331/481/04/316/28/GZ 
2004.08.16 

zmiana sposobu użytkowania 
pralni i suszarni na pomiesz- 
czenie mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.342/ 
129, ul. Bat. 
Chłopskich 28 

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

  

208 RAA-I-1212/7331/76/04/43/3/AM 
2004.08.17 

nadbudowa budynku, 
wymiana więźby dachowej, 
adaptacja poddasza nieużyt-
kowego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 53, 
dz.946/310 
ul. Wolności 3 

● bez rozbudowy i zmiany obrysu bu-
dynku;  
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.11m 
● geometria dachu : 
- kąt nachylenia do 15º 
- wys. gł. kalenicy ok.11m 
- kalenica równoległa do frontu działki 
 

  

209 RAA-I-
2885/7331/153/04/11/7/Centertel/AM 
2004.08.17 

instalacja anten radiowych tel. 
komórkowej PTK Centertel 
do transmisji danych z salonu 
firmowego na maszcie moco-
wanym do komina budynku 

PTK Centertel Sp. z o.o.  
Warszawa, reprezentowana 
przez 
Piotr Miliszkiewicz,  

KM 55, dz.31 
ul. 10 Lutego 7 

tryb wynikający z ustawy z 27.04.2001r 
Prawo ochrony środowiska : warunki na 
podstawie uzgodnień z organami właś-
ciwymi w  sprawie ochrony środowiska 
● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie, gdyż nie mają zastoso-
wania z uwagi na jej charakter 
  

  

210 RAA-II-3782/7331/292/04/817/19/WGN 
2004.08.17 

rozbudowa budynku mieszka-
lnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.321 
ul. Światowida 
19 

● linia zabudowy-istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,24 
● szer. elewacji frontowej max.17m  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
max.11m   
● geometria dachu- dach płaski 
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211 RAA-II-2996/7331/316/04/890/7/WW 
2004.08.17 

nadbudowa budynku będące-
go w trakcie realizacji (pod-
niesienie kalenicy i wyrówna-
nie kąta nachylenia połaci (jak 
na działce sąsiedniej) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80 WK 
dz.552, 553, 554 
ul. Folwarczna 7 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i  
   ● szer. el. frontowej - bez zmian    
● geometria dachu (dwuspadowy) : 
- kąt nachylenia ok. 30º 
- kalenica równoległa do frontu działki 
- wys. głównej kalenicy ok.12m 

  

212 RAA-II-5769/7331/419/04/926/14/GL 
2004.08.17 

zm. spos. użytkowania  cz.po- 
mieszczeń piwnicy i mieszka-
lnych na f.usług.(usługi med.-
kosmetyczne, odnowa biolo-
giczna);zabudowa loggii i bal-
konu; przebudowa kl. schodo-
wej, budowa podjazdu dla os. 
niepełnosprawnych; budowa 
garażu przy granicy dz.424/45 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, 
dz.426/45 
ul. Kowieńska 14 

● linia zabudowy-istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,40 
● szer. elewacji frontowej max.3,50m  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
bez zmian   
● geometria dachu-bez zmian ; dla 
garażu - dach płaski 

  

213 RAA-II-6513/7331/445/04/871/81/GL 
2004.08.17 

rozbudowa bud. mieszk. jed-
norodzinnego (nadbudowa cz. 
mieszkalnej nad garażem) 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, 
dz.673/39  
ul. Inżynierska 81 

● linia zabudowy  i ● wskaźnik p.z. -
bez zmian 
● szer. el. frontowej- jak obrys tarasu  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
- istniejąca + ok.3,0m   
● geometria dachu-dach płaski 

  

214 RAA-II-6723/7331/480/04/1038/10/GZ 
2004.08.17 

budynek mieszkalno-
usługowy z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, dz.12 
ul. Apollina 10 

● linia zabudowy-istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,29 
● szer. elewacji frontowej max.12,5m    
● geometria dachu (wielospadowy) : 
- kąt nachylenia 30-40º 
- wys. głównej kalenicy ~11m 

 

  

215 RAA-II-
540/7331/204/04/1068/74,76/WW 
2004.08.18 

budowa domu jednorodzinne-
go z poddaszem użytkowym i 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WK, 
dz.208, 209 
ul. Miętowa 
74,76 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,28 
● szer. el. frontowej- 16m 
● wys. krawędzi el. frontowej~7-7,5m     
● geometria dachu (dwuspadowy) : 
- kąt nachylenia 30º-45º 
- wys. głównej kalenicy do 10,5m 
- kalenica równoległa do frontu działki 
 

  

216 RAA-II-2111/7331/112/04/820/230/WGN 
2004.08.19 

hotel z usługami 
gastronomicznymi  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, 
dz.623/101 
Al. Zwycięstwa 
230 

● linia zabudowy- w linii rozgraniczają-
cej Al. Zwycięstwa  
● wskaźnik p.z-0,50 
● szer. el. frontowej-jak szer. działki 
● wys. krawędzi el. frontowej~ 11m      
● geometria dachu (dwuspadowy) : 
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- kąt nachylenia max.23º 
- wys. głównej kalenicy ~14m 
- kalenica równoległa do frontu działki 

217 RAA-I-6785/7331/293/04/20/66/DŻ 
2004.08.24 

zmiana sposobu użytkowania 
sklepu obuwniczego na lokal 
gastronomiczny (kawiarnia) 

Piotr Gworek, 
INTERMEZZO  
Sopot,  

KM 55, dz.270 
ul. Świętojańska 
66 

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

  

218 RAA-II-4897/7331/353/04/893/35/GL 
2004.08.25 

rozbiórka garażu przy granicy 
z dz.450/48, nadbudowa bu- 
dynku mieszkalnego przy 
granicy z dz.103 o 2 kondy-
gnacje i rozbudowa o część 
mieszkalną  z garażem wbu-
dowanym 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.104 
ul. Małopolska 
35 

● linia zabudowy i ● szer. el. frontowej 
- bez zmian ,  
● wskaźnik p.z. max.0,28 
● wys. górnej krawędzi el. front. do10m  
● geometria dachu- dach płaski 

  

219 RAA-II-2300/7331/210/04/408/170B/BB 
2004.08.26 

nadbudowa części parterowej 
budynku usług.-biurowego na 
granicy dz.509/6 o jedną kon-
dygnację  

Osoba fizyczna 
 

KM 9, dz.509/6 
ul. 
Chwarznieńska 
170B 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i  
   ● szer. el. frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
jak w części istniejącej   
● geometria dachu (jednospadowy) : 
- kalenica prostopadła  do frontu działki 
- wys. głównej kalenicy jak w cz. istn. 
- kąt nachylenia do 12º 
 

  

220 RAA-II-4536/7331/340/04/893/7,9/GL 
2004.08.27 

przebudowa dachów i elewa-
cji bud. biurowych w zabudo- 
wie  bliźniaczej; zmiana spo-
sobu użytkowania pom. biuro-
wych na funkcję mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.8,9 
ul. Małopolska 
7,9 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i  
   ● szer. el. frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi elew. frontowej 
- średnia dla bud. 3-kondygnacyjnego   
● geometria dachu (dwuspadowy) : 
- kalenica równoległa do frontu działki 
- wys. głównej kalenicy max.12m 
 

  

221 RAA-II-5962/7331/545/04/906/32/MM 
2004.08.27 

rozbudowa budynku mieszka- 
lnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.16 
ul. 
Częstochowska 
32 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,24 
● szer. el. frontowej-jak bud. istniejący 
● wys. krawędzi el. frontowej~8m      
● geometria dachu (płaski) : 
- wys. głównej kalenicy-nie ustala się 
 

  

222 RAA-II-
2589/7331/146/04/1034/dz.7/3/GZ 
2004.08.31 

budowa dwóch budynków 
mieszk. jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej z infra-
strukturą i podział działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 42 WI, 
dz.7/3 
ul. Łanowa 35 

● linia zabudowy- istniejąca od ul. Ła-
nowej; 10m od zach. granicy działki  
● wskaźnik p.z-0,22 
● szer. el. frontowej max.12m 
● wys. krawędzi el. frontowej~ 4m      
● geometria dachu (dwuspadowy) : 
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- kąt nachylenia 30-40º 
- kalenica równoległa do frontu działki 

 
miesiąc : wrzesień 2004  

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 

223 RAA-II-5634/7331/387/04/424/13/ES 
2004.09.01 

budowa zewn. klatki schodo-
wej, rozbudowa garażu w kie-
runku południowym, budowa 
balkonu 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, 
dz.519/292 
ul. Wąska 13 

● wskaźnik p.z.- 0,30 
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto- 
wej - bez zmian   
● geometria dachu : jak istniejący 

  

224 RAA-II-6185/7331/410/04/416/15/ES 
2004.09.01 

rozbudowa bud. gospodarcze-
go na granicy z dz.463/71 

Osoba fizyczna 
 

KM 67  
dz.465/70 
ul. Stawna 15 

● wskaźnik p.z.- 0,24 
● szer. elewacji frontowej 4m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 4m   
● geometria dachu : dach płaski 

  

225 RAA-II-7303/7331/463/04/307/1/ES 
2004.09.01 

podwyższenie 3-ej kondygna-
cji bud. mieszkalnego i rozbu- 
dowa w kierunku wschodnim  

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.50 
ul. Hetmańska 1 

● linia zabudowy istniejąca bez zmian  
● wskaźnik p.z.- 0,40 
● szer. elewacji frontowej 15m±20%   
● geometria dachu - dach płaski 

  

226 RAA-II-7841/7331/489/04/1031/4H/ES 
2004.09.01 

budowa dwukondygnacyjne-
go budynku jednorodzinnego, 
garażu dwustanowiskowego z 
infrastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 44 
 dz.35/101 
ul. Sucha 4H 

● linia zabudowy 15m od granicy dz.  
● wskaźnik p.z.- 0,18 
● szer. elewacji frontowej 13-15m   
● geometria dachu (wielospadowy): 
- kąt nachylenia max.45º 
- główna kalenica równoległa do frontu  

  

227 RAA-I-
2389/7331/133/04/497/dz.227/HNB 
2004.09.02 

budowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno 
stojącego z przyłączami  

Osoba fizyczna 
 

KM 6, dz.227 
ul. Cynkowa  

● linia zabudowy 8,5m od granicy płd.  
● wskaźnik p.z.- 0,20 
● szer. elewacji frontowej ok.10m±20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 8m  
● geometria dachu (dach dwuspadowy): 
- kąt nachylenia do 35º 
- wys. głównej kalenicy do 12m, 
- kalenica prostopadła do frontu działki 

  

228 RAA-I-3859/7331/178/04/26/9/JM 
2004.09.02 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu w przyziemiu budynku 
na lokal gastronomiczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.158 
ul. Armii 
Krajowej 9 

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

  

229 RAA-II-1567/7331/209/04/327/8/WW 
2004.09.03 

zm. sp. użytkowania cz. bud. 
administrac.-garażowego na  
tymcz. myjnię samochodową 

PRSP SANIPOR Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM63, dz. 
919/139; 952/139 
ul. Sportowa 8 

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

  

230 RAA-II-6007/7331/430/04/75/112/WGN rozbiórka istniejącego szkiele- INVEST KOMFORT S.A. KM 70 z uwagi na charakter zamierzenia (roz-   
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2004.09.03 tu budynku Gdynia,  dz.408/18 
ul. Legionów 

biórka) nie mają zastosowania paramet-
ry wymienione w ustawie 

231 RAA-II-7757/7331/525/04/327/8/WW 
2004.09.03 

budowa dwóch podziemnych 
zbiorników gazu LPG z dys-
trybutorem paliwa gazowego 
na istniejącej stacji paliw 

PRSP SANIPOR Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 63 
dz.919/139 
ul. Sportowa 8 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  

232 RAA-I-3732/7331/181/04/6/47/TS 
2004.09.06 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. na lokal użytkowy o 
funkcji handlowo-usługowej 

Osoba fizyczna 
 

KM53, dz.899/19 
ul. Wójta 
Radtkego 47 

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

  

233 RAA-I-974/7331/263/04/502/129/HNB 
2004.09.06 

rozbiórka istn. zabudowy,  bu-
dowa jednostanowiskowego 
punktu wulkanizacji i wymia-
ny opon dla sam. osobowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 
dz.211/11 
ul. Pucka 129 

● linia zabudowy 4m od granicy wsch., 
2m od granicy zach.  
● wskaźnik p.z. do 0,26 
● szer. elewacji frontowej ok.8m±20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 6m  
● geometria dachu- dach płaski lub 
dwuspadowy: kąt nachylenia do 20º 
- kalenica równoległa do frontu działki   

  

234 RAA-II-2045/7331/170/04/880/45/WW 
2004.09.06 

zmiana sposobu użytkowania 
budynku mieszkalnego na 
biurowy 

ABACOSUN S.J.  
G.Cichocka, R. Sipowicz 
Gdynia,  

KM 94  
dz.314/2; 315/2 
ul. Olgierda 45 

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

  

235 RAA-II-6684/7331/429/04/1150/12/KL 
2004.09.06 

zmiana sposobu użytkowania 
części strychu budynku miesz 
kalnego wielorodzinnego na 
pomieszczenie użytkowe lo-
kalu nr 21 (garderoba)   

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WK 
dz.160/28 
ul. Damroki 12 

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

  

236 RAA-II-5547/7331/459/04/881/10/GL 
2004.09.06 

rozbiórka bud. istn. i budowa 
3-kondygn. bud. mieszk. jed-
norodzinnego z usługami (re-
habilitacja, aktywizacja zawo-
dowa os. niepełnosprawnych) 

Fundacja Na Rzecz Osób Nie- 
widomych i Niepełnospraw- 
nych „Pomóż i Ty” 
Jacek Sojecki 
Gdynia,  

KM 79 
dz.544/45 
ul. Kiejstuta 10 

● linia zabudowy 6m od ul. Kiejstuta  
● wskaźnik p.z.- 0,30 
● szer. elewacji frontowej do 15m±20%  
● wys.górnej krawędzi el. front. do 10m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

237 RAA-II-8627/7331/521/04/377/33/KL 
2004.09.06 

zmiana sposobu użytkowania 
lokalu użytkowego na część 
zakładu opieki zdrowotnej w 
celu poszerzenia zakresu 
świadczeń medycznych 

PRZYCHODNIA 
DĄBROWA DĄBRÓWKA 
Sp. z o.o. Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Gdynia,  

KM 30 WK 
dz.121 
ul. Sojowa 33 

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

  

238 RAA-II-5246/7331/374/04/1128/48A/KL 
2004.09.07 

zm. sposobu użytkowania zes- 
połu pomieszczeń  gospodar-
czych na lok. użytk. (biuro) w 
bud. mieszk. wielorodzinnym    

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.430/11 
ul. Gryfa 
Pomorskiego 48 

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

  

239 RAA-II-5224/7331/375/04/1128/46C/KL 
2004.09.07 

zm. sp. użytk. zespołu pom. 
gospod.na lok.użytk.(biuro) w 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”  

KM 12 WK dz. 
430/11, ul. Gryfa 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
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bud. mieszk. wielorodzinnym    Gdynia,  Pomorskiego 46 nych w ustawie 
240 RAA-II-6822/7331/435/04/959/37d/KL 

2004.09.07 
budowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego, garażu i 
infrastruktury technicznej 

Osoba fizyczna 
 

KM 23 WK 
dz.125/7 
ul. Żródło Marii 
37d 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. do 0,17 
● szer. elewacji frontowej 10m±20%  
● wysokość do 2,5 kondygnacji  
● geometria dachu : dach dwu- lub wie-
lospadowy, kalenica prostopadła lub 
równoległa do frontu działki   

  

241 RAA-I-977/7331/64/04/13/19A/MZ 
2004.09.09 

budowa stanowiska gazu pły-
nnego propan-butan ze zbior-
nikiem podziemnym V=10m3 
dystrybutorem i instalacjami 

Shell Polska Sp. z o.o.  
Warszawa  

KM 112dz.74/61 
ul. Janka 
Wiśniewskiego 
19A 

● linia zabudowy 5m od płn.granicy dz. 
pozostałe parametry wskazane w usta-
wie pominięto - nie mają zastosowania 

  

242 RAA-II-2794/7331/251/04/860/13/KL 
2004.09.09 

nadbudowa budynku mieszka- 
lnego w trakcie realizacji o 
jedną kondygnację 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.88 
Plac Górnośląski 
13 

nie określa się linii zabudowy (istnieją- 
ca), wskaźnika p.z. i szer. elewacji (bez 
zmian) ● wys. górnej krawędzi el. fron- 
towej - jak w budynkach sąsiednich  
● geometria dachu - dach płaski 

  

243 RAA-II-3326/7331/269/04/905/122/KL 
2004.09.09 

rozbudowa budynku leśniczó- 
wki o kancelarię, sanitariat i 
wiatrołap 

Nadleśnictwo Gdańsk  
z siedzibą w Gdyni 
 

KM 4L, dz.217/2 
ul. Olkuska 

ze względu na skalę rozbudowy w od- 
niesieniu do wielkości działki nie ustala 
się linii zabudowy, wskaźnika p.z.; 
wysokość budynku i forma dachu w na- 
wiązniu do części istniejącej  

  

244 RAA-II-5011/7331/466/04/879/18/MM 
2004.09.09 

budowa bud. mieszk. dwuro- 
dzinnego w zabudowie bliź- 
niaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.73 
ul. Góralska 18 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z.- 0,20 
● szer. elewacji frontowej max.11m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 9m  
● geometria dachu (płaski) lub dwuspa-
dowy) : kąt nachylenia do 15º, 
- wys. głównej kalenicy max.10,5m, 
- kalenica równoległa do frontu działki 

  

245 RAA-II-8090/7331/514/04/20/135/BB 
2004.09.09 

zm. sposobu użytkowania czę 
ści bud. mieszk.-usług. (lokal 
mieszkalny) na lok. usługowy 
(gab. lekarski) 

Osoba fizyczna 
 

KM 59, dz.69 
ul. Świętojańska 
135 

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

  

246 RAA-I-5082/7331/232/04/11/10/JM 
2004.09.10 

przebudowa i rozbudowa sta- 
cji bazowej tel. komórkowej 
PTK Centertel na dachu 
budynku Poczty Polskiej 

PTK Centertel Sp. z o.o. 
Warszawa 
pełnomocnik PTK Centertel 
Sp. z o.o. w Gdańsku 

KM 55, dz.412 
ul. 10 Lutego 10 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

247 RAA-II-6721/7331/433/04/843/15/WGN 
2004.09.13 

budowa wolno stojącego bud. 
mieszk. jednorodzinnego par- 
terowego z poddaszem użytk. 
i garażem dobudowanym 

Osoba fizyczna 
 

KM 74  
dz.247/8; 266/8 
ul. Huzarska 15 

● linia zabudowy istn. 6m od granicy  
● wskaźnik p.z.- 0,30 
● szer. elewacji frontowej max.15m  
● wys.górnej krawędzi el.front. do 4,5m  
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● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia ok.45º,wys. gł. kalenicy ok. 
8m, kalenica równoległa do fr. działki 

248 RAA-I-
3727/7331/319/04/689/dz.169/25/HNB 
2004.09.14 

budowa sieci kan. sanitarnej z 
przyłączem do budynku mie-
szkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM4 WK,dz.174 
/25;169/25,Wzgó
rze Bernadowo 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

249 RAA-I-
4366/7331/341/04/558/16/pawilon/LK 
2004.09.14 

budowa pawilonu handlowe-
go o pow. sprzedaży ok.30m2 
(lokalizacja tymczasowa)  

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz. 
1357/46; 1358/46 
ul. Rozewska 16 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,20 
● szer. el. frontowej 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. 3,5m     
● geometria dachu - dach płaski lub 
dwuspadowy  

  

250 RAA-II-
4827/7331/381/04/953/dz.49/3/WW 
2004.09.14 

budowa pawilonu usługowego 
(punkt przyjęć odzieży do czy 
szczenia) z infrastrukturą 

„DELFIN” Sp. z o.o. 
Tomasz Szewczyk 
Gdynia,  

KM 29 WK 
dz.49/3; 50/3 
ul. Rdestowa/ 
     Wiczlińska 

pawilon parterowy o wymiarach ok. 
3,5x 6m, pominięto parametry inwesty-
cji określone w ustawie - nie znajdują 
zastosowania  

  

251 RAA-II-5635/7331/386/04/1005/24/WGN 
2004.09.14 

rozbudowa bud. mieszkalnego 
od strony ogrodu 

Osoba fizyczna 
 

KM 71 
dz.157/21 
ul. Powstania 
Śląskiego 24 

● linia zabudowy- istniejąca bez zmian  
● wskaźnik p.z.-0,25 
● szer. el. frontowej i ●wys. górnej kra-
wędzi elewacji front. - nie dotyczy      
● dach płaski lub dwuspadowy 

  

252 RAA-I- 
1722/7331/103/04/504/40-dz.633/2/MZ 
2004.09.15 

budowa hali magazynowej - 
obudowa istniejących suwnic, 
rozbudowa i nadbudowa bud. 
biurowo-socjalnego z przyłą-
czami infrastruktury 

BE  STAL i METAL  
Sp z o.o.  
Gdynia,  

KM 7 
dz.696/2; 633/2 
ul. Hutnicza 40 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z. i ● szer. el. frontowej – 
nie analizowano z uwagi na charakter   
● wys. górnej krawędzi elewacji fron-
towej nie może przekraczać istniejącej     
● geometria dachu - dach płaski   

  

253 RAA-II-1197/7331/97/04/1068/9/MZ 
2004.09.15 

budowa bud. usługowego o 
pow. użytkowej ok. 50m2 
(rozbudowa bud. mieszk.) 

Osoba fizyczna 
 

KM 28 WK 
dz.307 
ul. Miętowa 9 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,24 
● szer. el. frontowej 6-7m 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 4m     
● dach płaski lub dwuspadowy 

  

254 RAA-II-6606/7331/446/04/871/30/GL 
2004.09.15 

przebudowa dachu na stromy 
w bud. mieszk. jednorodzin-
nym z adaptacją poddasza na 
cele mieszkalne i budowa ga-
rażu pod budynkiem 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.54 
ul. Inżynierska 30 

● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia 35-45º,wys. gł. kalenicy- jak 
w budynku przy ul. Inżynierskiej 26, 
- kalenica równoległa do frontu działki 
inne parametry inwestycji pominięto 

  

255 RAA-I- 
5975/7331/339/04/55/176-184/ERA/LK 
2004.09.16 

rozbudowa stacji bazowej tel. 
cyfrowej ERA na dachu budy- 
nku mieszk. wielorodzinnego  

POLSKA TELEFONIA 
CYFROWA Sp. z o.o. 
O/Gdańsk,  

KM 25 dz.824/13 
ul. Morska 176-
184 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 
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256 RAA-II-10526/7331/2101/03/955/2A/WW 
2004.09.16 

nadbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego o poddasze 
użytkowe 

Osoba fizyczna 
 

KM 5 WK 
dz.96/46 
ul. Sopocka 2A 

● wys. górnej krawędzi el. front. 4,5m 
● geometria dachu (dwuspadowy) :  
- kąt nachylenia do 45º, 
- wys. głównej kalenicy do 10m, kaleni-
ca równoległa do przejścia pieszego 
●inne parametry inwestycji pominięto  

  

257 RAA-II-3594/7331/278/04/314/32/BB 
2004.09.16 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego dwukondygnacyjne-
go z garażem wbudowanym 
oraz infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 61, dz.100 
ul. Narutowicza 
32 

● linia zabudowy- istniejąca  
● wskaźnik p.z.-0,23 
● szer. el. frontowej 10m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front.~zm      
● geometria dachu - dach płaski 

  

258 RAA-II-3816/7331/320/04/884/11/WW 
2004.09.16 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego z garażem dwusta-
nowiskowym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.105/2 
ul. Witolda 11 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. do 0,27 
● szer. elewacji frontowej max.14m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 8m  
● geometria dachu : płaski lub dwuspa- 
dowy o nachyleniu ok.35º, 
- kalenica równoległa do frontu działki   

  

259 RAA-II-5320/7331/399/04/967/1A/GL 
2004.09.16 

przebudowa dachu budynku 
mieszk. na wielospadowy 

Osoba fizyczna 
 

KM 11, dz.257/9 
ul. Górnicza 1A 

● geometria dachu (wielospadowy) :  
- kąt nachylenia ok.35º, 
- wys. głównej kalenicy max.12m, 
- kalenica równoległa do frontu działki 
inne parametry inwestycji pominięto  

  

260 RAA-II-7257/7331/451/04/874/7/WW 
2004.09.16 

nadbudowa budynku mieszka-
lnego o jedną kondygnację na 
cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 80  
dz.630/38 
ul. Architektów 7 

● wys. górnej krawędzi el. front. do10m  
● geometria dachu : płaski 
inne parametry inwestycji pominięto  

  

261 RAA-II-7622/7331/467/04/1026/6/GL 
2004.09.16 

rozbiórka istn. zabudowy i 
budowa bud. mieszk. 
jednorodzinnego (2 
kondygnacje nadziemne) z 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 2 WK, dz.17 
dz.23 
ul. Grenadierów 
6 

● linia zabudowy - istniejąca 
● wskaźnik p.z.- 0,16 
● szer. elewacji frontowej 9,5m ±20%    
● wys. górnej krawędzi el. front. jako 
średnia dla bud. 2-kondygnacyjnego  
● dach wielospadowy :  
- kąt nachylenia 30-45º;  
- wys. głównej kalenicy max.10m,  
- kalenica równoległa do frontu działki 

  

262 RAA-I- 
2561/7331/143/04/502/118-EC III/MZ 
2004.09.17 

budowa stacji bazowej telefo-
nii komórkowej PLUS GSM 
na kominie elektrociepłowni 
EC III (29 anten parabolicz- 
nych i szafy aparaturowe)  

POLKOMTEL S.A. 
Warszawa,  

KM 100, dz.91 
ul. Pucka 118 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

263 RAA-I-4485/7331/199/04/682/3/MZ 
2004.09.17 

rozbudowa budynków maga-
zynowych z przyłączem 
energetycznym 

Meblarska Spółdzielnia Pracy 
„Dąb”, Gdynia  
 

KM 18 
dz.484/41;478/40 
475/39 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. – nie analizowano 
● szer. elewacji front. jak istniejąca  
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ul. Krzywoustego 
3 

● wys. górnej krawędzi el. front. do4m  
● geometria dachu : dach płaski   

264 RAA-I-
4510/7331/289/04/603/46/POLKOMTEL/LK 
2004.09.17 

budowa stacji bazowej tel. ko- 
mórkowej BT-43785 na budy- 
nku Domu Dziecka 

POLKOMTEL S.A. 
Warszawa,  

KM 21, dz.609/4 
ul. Demptowska 
46 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w sprawie 
ochrony środowiska 

  

265 RAA-II-
15116/7331/1/04/992/dz.118/16/KL 
2004.09.17 

budowa bud. mieszk. wieloro-
dzinnego z lok. usług. (biura) 
w parterze, z parkingiem pod-
ziemnym i infrastrukturą  

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

KM 7 WK 
dz.86/18; 117/16; 
118/16; 119/16; 
132/18; 155/18; 
156/18; 157/18; 
167/18; 168/18;  
ul. Buraczana 

● linia zabudowy 6m od granicy działki 
od strony ulicy 
● wskaźnik p.z. do 0,30 
● szer. elewacji frontowej do 47m  
● wys. górnej krawędzi el. front. jak dla 
bud. 5-kondygnacyjnego  
● geometria dachu : dach płaski   

  

266 RAA-II-6245/7331/414/04/1016/21/KR 
2004.09.17 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego wolnostojącego z 
infrastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 70 
dz.671/35;672/35 
ul. Ruchu Oporu 
21 i 21A 

● linia zabudowy 8m od kraw. jezdni  
● wskaźnik p.z. do 0,21, 
● szer. elewacji front. ok.12m,  
● wys. górnej krawędzi do 9m,  
● geometria dachu : dach płaski  

  

267 RAA-II-7987/7331/494/04/875/119/KR 
2004.09.17 

zm. sposobu użytkowania lok. 
magazynowego na biurowy w 
bud. mieszk.-usługowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 70,dz.704/35 
ul. Legionów 
119F 

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

  

268 RAA-II-10679/7331/590/04/336/3/MM 
2004.09.17 

rozbiórka bud.magazynowych 
nr 16,18,19,20 i częściowo nr 
17 i  budowa bud. magazyno-
wego o pow. zab. 1460m2  

METALZBYT Sp. z o.o.  
Gdańsk,  

KM 69, 
dz.213/54  
ul. Łużycka 3 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. do 0,45 
● szer. elewacji frontowej 55m±20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do12m  
● geometria dachu : płaski lub dwuspa- 
dowy o nachyleniu do 15º 

  

269 RAA-II-7842/7331/496/04/885/48/GL 
2004.09.20 

zm. spos. użytkowania części 
bud. usługowego (pom. biuro-
we) na funkcję mieszkalną  

Osoba fizyczna 
 

KM 78 dz.318/73 
KM 94 dz.294/2 
ul. Gedymina 48 

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

  

270 RAA-II-5639/7331/391/04/969/dz.227/KL 
2004.09.21 

rozbudowa parkingu strzeżo-
nego o dodatkowe miejsca 
postojowe 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Karwiny”  
Gdynia,  

KM 10, dz.227; 
228; 108/1; ul. 
Makuszyńskiego 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

271 RAA-II-5921/7331/398/04/1039/83/ES 
2004.09.21 

budowa bud. mieszk. jednoro- 
dzinnego dwukondygnacyjne-
go (parter + poddasze użytk.) 
z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 
dz.507; 552 
ul. Amona 83 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. do 0,22 
● szer. elewacji frontowej 9,5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. - jak w 
budynkach sąsiednich  
● geometria dachu (dwuspadowy) :   
- kąt nachylenia max.40º, kalenica pros-
topadła lub równoległa do frontu działki 
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272 RAA-II-7016/7331/444/04/327/8/KL 
2004.09.21 

zm. spos. użytkowania części 
hali warsztatowej bazy PRSP 
„SANIPOR” na pom. biurowe 

Zarząd Przeds. Robót 
Sanitarno – Porządkowych 
„SANIPOR” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 63 
dz. 919/139 
ul. Sportowa 8 

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

  

273 RAA-II-7504/7331/619/04/880/88B/MM 
2004.09.21 

rozbudowa stacji bazowej tel. 
komórkowej na dachu budy-
nku produkcyjno-usługowego 

POLKOMTEL S.A.  
Warszawa,  

KM 95  
dz.399/2 
ul. Olgierda 88B 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  

274 RAA-I-7020/7331/280/04/15/37A/AM 
2004.09.22 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. na gab. stomatolog. z 
dobudową schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 53 
dz.870/146 
ul. 3 Maja 37A 

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

  

275 RAA-I-5777/7331/344/04/603/1/LK 
2004.09.22 

nadbudowa parterowego bud. 
usługowego o poddasze 
użytkowe ze zm. sposobu 
użytkowania na mieszkanie  

Osoba fizyczna 
 

KM 20,dz.293/13 
294/13; 295/13; 
297/13; 301/14; 
302/14; 749 
ul. Demptowska  

nie określa się linii zabudowy (istnieją- 
ca), wskaźnika p.z. i szer. elewacji (b.z.) 
● wys. górnej krawędzi el. front. - jak w 
bud. na dz.749 ●geometria dachu- dwu-
spadowy: kąt nachylenia 45º,wys. gł. ka 
lenicy do 8m, równoległa do fr. działki, 

  

276 RAA-II-6878/7331/462/04/1050/6/ES 
2004.09.22 

nadbudowa garażu o dwie 
kondygnacje mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 20, dz.375 
ul. Ozyrysa 6 

nie określa się linii zabudowy, wskaźni-
ka p.z. i szer. elewacji (bez zmian) 
● wys. górnej krawędzi el. frontowej - 
jak w segmencie istn. ● dach płaski  

  

277 RAA-II-7190/7331/464/04/316/27/ES 
2004.09.22 

nadbudowa budynku mieszk. 
wielorodzinnego o 1 kondyg-
nację mieszkalną (podwyższe-
nie ścian poddasza) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63 
dz.426/135 ul. 
Bat. Chłopskich 
27 

nie określa się linii zabudowy, wskaźni-
ka p.z. i szer. elewacji (bez zmian) 
● wys. górnej krawędzi el. frontowej - 
jak w części mieszkalnej budynku istn.  
● geometria dachu - dach płaski  

  

278 RAA-II-7440/7331/465/04/60/39/ES 
2004.09.22 

nadbudowa bud. mieszk. wie-
lorodzinnego w celu uzyska-
nia pomieszcz. technicznego 

Wspólnota Mieszkaniowa 
 

KM 59,dz.522/70 
ul. Partyzantów 
39 

nie określa się linii zabudowy, wskaźni-
ka p.z. i szer. elewacji (bez zmian) 
● wys. górnej krawędzi el. frontowej – 
jak istniejąca ● geometria dachu - płaski 

  

279 RAA-I-6295/7331/338/04/55/108B/LK 
2004.09.23 

zm. spos. użytk. lok. mieszk. 
nr 1 w bud.mieszk.-usług. na 
biuro, budowa wejścia w mie-
jscu okna i schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.588/1; 
częśc. dz. 8 
ul. Morska  108 

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

  

280 RAA-II-
14156/7331/2250/03/1031/dz.60/GZ 
2004.09.23 

budowa 2-kondygnacyjnego 
bud. mieszk. jednorodzinnego 
z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.60 
ul. Sucha 13 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. do 0,19 
● szer. elewacji frontowej max.14m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do4m  
● geometria dachu (wielospadowy) :   
- kąt nachylenia 30-40º,  
- wys. gł. kalenicy 7-8m, 
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- kalenica równoległa do frontu działki 
 

281 RAA-II-6618/7331/460/04/316/garaże/ES 
2004.09.23 

budowa garażu - dobudowa 
do istniejącego zespołu gara-
żowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 63 
dz.945/129 ul. 
Bat. Chłopskich  

● parametry wskazane w ustawie - w 
nawiązaniu do zespołu istniejącego,  
● dach płaski 

  

282 RAA-II-6624/7331/461/04/316/garaże/ES 
2004.09.23 

budowa garażu - dobudowa 
do istniejącego zespołu gara-
żowego 

Osoba fizyczna 
 

KM 63 
dz.945/129 ul. 
Bat. Chłopskich  

● parametry wskazane w ustawie - w 
nawiązaniu do zespołu istniejącego,  
● dach płaski 

  

283 RAA-II-7755/7331/511/04/302/3/ES 
2004.09.23 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszkalnego na gabinety 
psychologiczno-logopedyczne 

Osoba fizyczna 
 

KM 63 
dz.361/14 
ul. Dąbrowskiego 
3 

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

  

284 RAA-I-5569/7331/258/04/17/49/TS 
2004.09.27 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. na lok. użytkowy o 
funkcji biurowej 

Ewa Jeziorska,Joanna Solecka 
Notariusze s.c., Gdynia,  
 

KM 56,dz.585/88 
584/88;ul.Wła-
dysława IV 49 

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

  

285 RAA-I-7256/7331/295/04/19/78/TS 
2004.09.27 

rozbudowa lok. użytk. (serwis 
komputerowy) o część wspól-
ną budynku - cz. łącznika pie-
szego w bud. wielorodzinnym 

TopNet Sławomir 
Leszczyński 
Gdynia,  

KM 58 
 dz.944/16 
ul. Abrahama 78 

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

  

286 RAA-I-7924/7331/303/04/17/23/TS 
2004.09.27 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. na lok. użytk. o funk-
cji usług. (salon fryzjerski) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz. 
974/413; ul. Wła-
dysława IV 49 

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

  

287 RAA-II-7759/7331/633/04/1078/11/MM 
2004.09.27 

budowa bud. mieszk. wieloro-
dzinnego w zab. bliźniaczej 

UNI-BUD PARTNER  
Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 37 WK 
dz.38 
ul. Łopianowa 11 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. do 0,25 
● szer. elewacji frontowej max.10m  
● wys. górnej krawędzi el. front. oraz  
● geometria dachu - jak w bud. przy ul. 
Łopianowej 9 (kalenica równoległa) 

  

288 RAA-I-8908/7331/341/04/20/13/TS 
2004.09.28 

zm. sposobu użytkowania lok. 
mieszk. na lok. użytkowy o 
funkcji biurowej 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz. 
994/264 ; ul. 
Świętojańska 13 

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

  

289 RAA-II-5033/7331/369/04/980/194/KL 
2004.09.28 

rozbudowa budynku lakierni 
o halę o funkcji magazynowej 
(części motoryzacyjne) i gara-
żowej (samochody będące w 
naprawie) 

DRYWA SERWIS 
Gdynia,  

KM 3 
Chwaszczyno 
dz.149/3, ul. 
Chwaszczyńska 
194 

● linia zabudowy - nie określa się  
● wskaźnik p.z. 0,54 
● szer. el. frontowej do 35,5m ± 20%   
● wys. górnej krawędzi el. front. i ● ge-
ometria dachu jak w części istniejącej  

  

290 RAA-II-6449/7331/471/04/1165/23/GZ 
2004.09.28 

budowa dwóch budynków 
mieszk. jednorodzinnych wol-
nostojących, dwukondygnacy-
jnych z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM44 WI 
dz.34/44; 35/99 
ul. Tęczowa 23 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. do 0,26 
● szer. elewacji frontowej max.16,5m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok. 4m  
● geometria dachu -wielospadowy :  
- kąt nachylenia 30-40º, 
- wys. głównej kalenicy7-8m 
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291 RAA-II-6446/7331/474/04/1031/14O/GZ 
2004.09.28 

budowa dwóch budynków 
mieszk. jednorodzinnych, 
dwukondygnacyjnych z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI  
dz.131/10  
ul. Sucha 14O 
dz.131/11 
ul. Sucha 14N 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. do 0,20  
● szer. elewacji front. max.12m  
● wys. górnej krawędzi ok. 5m  
● geometria dachu (wielospadowy):  
-kąt nachylenia 30-40º, wys. gł. kaleni-
cy ok.9m (równoległa do frontu działki) 

  

292 RAA-II-5332/7331/367/04/426/15/BB 
2004.09.29 

zm. sposobu użytkowania cz. 
bud. mieszk.-usług. (gab. kos-
metyczny) na pok. mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.826/8 
ul. Wielkokacka 
15 

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

  

293 RAA-II-7649/7331/468/04/410/64D/ES 
2004.09.29 

zm. spos. użytkowania cz. po-
mieszczeń w bud. mieszk. na 
salon fryzjersko-kosmetyczny 

Osoba fizyczna 
 

KM 66 
dz.692/261 
ul.Słoneczna 64D  

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

  

294 RAA-II-10042/7331/564/04/694/178B/BB 
2004.09.29 

budowa 2 budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych w 
zabudowie bliźniaczej z gara-
żami i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WI 
dz.421/9; 421/10 
ul. Wiczlińska 
178B 

● linia zabudowy - 6m od linii rozgrani-
czającej ul. Gierdziejewskiego   
● wskaźnik p.z. 0,21 
● szer. el. frontowej ok. 11,5m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu (wielospadowy) :   
- kąt nachylenia 30-45º, 
- wys. gł. kalenicy ok.9m, 
- gł. kalenica równoległa do ulicy 

  

295 RAA-I-3775/7331/177/04/2/55/JM 
200.09.30 

rozbiórka garaży i muru grani 
cznego, budowa łącznika z 
windą między budynkami ad-
ministracyjno-biurowymi, cz. 
nadbudowa i przebudowa par-
teru i I piętra budynku, budo-
wa parkingu służbowego  

Sąd Okręgowy w Gdańsku 
 

KM 53,dz.591/12 
KM 54, dz.792/1 
ul. Jana z Kolna 
55  
oraz KM 53 
dz.729/11;730/11 
Pl. Konstytucji 5 

● linia zabudowy istniejąca   
● wskaźnik p.z. do 0,67 
● szer. el. frontowej - nie określa się  
● wys. górnej krawędzi el.front. do 19m  
● geometria dachu : dach płaski 

  

296 RAA-I-
5709/7331/269/04/628/dz.588/13/LK 
2004.09.30 

zespół 11 bud. mieszk. jedno-
rodzinnych w zab. szeregowej 
bliźniaczej i wolnostojącej z 
drogą wew. i ciągiem pieszym 
oraz infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 dz. 
331/13; 333/13; 
334/13; 383/31; 
500/19; 629/42 
ul. Chabrowa 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
- 6m od płn. i wsch. granicy terenu,30m 
od granicy lasu  
● wskaźnik p.z. do 0,22 
● szer. elewacji frontowej do 11m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 8m  
● geometria dachu-płaski lub spadzisty:   
- kąt nachylenia do 45º, 
- wys. gł. kalenicy do 10m, 
- gł. kalenica równoległa do fr. działki 

  

297 RAA-I-6828/7331/285/04/101/14A/LK 
2004.09.30 

podział działki, rozbiórka bud 
gospodarczego i budowa bud. 
mieszk. jednorodzinnego dwu 

Osoba fizyczna 
 

KM 50, dz.22 
ul. Beniowskiego 
14 

● linia zabudowy - nie ustala się   
● wskaźnik p.z. 0,22 
● szer. elewacji frontowej do 14m  
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kondygnacyjnego z garażem ● wys. górnej krawędzi el. front.do 12m  
● geometria dachu - dach płaski 

298 RAA-II-
2238/7331/174/04/694/dz.380/13/BB 
2004.09.30 

budowa bud. mieszk. jednoro-
dzinnego (dwie kondygnacje 
+ poddasze użytkowe) z gara-
żem, infrastrukturą techniczną 
i budynku gospodarczego 

Osoba fizyczna 
 

KM 15 
dz.380/13 
ul. Wiczlińska 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
12m od linii rozgraniczającej drogi  
● wskaźnik p.z. 0,12 
● szer. elewacji frontowej do 10m  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 7m  
● geometria dachu (dwuspadowy) :  kąt 
nachylenia do 45º,wys. gł. kalenicy do 
10m, gł. kalenica prostopadła do ulicy 

  

299 RAA-II-5305/7331/368/04/418/39/BB 
2004.09.30 

zm. spos. użytkowania części 
bud. mieszkalno-produkcyjne-
go (lok. mieszk.-parter i I pię-
tro) na pomieszczenia biuro-
we i ekspozycji biżuterii  

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.262 
ul. Graniczna 39 

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

  

300 RAA-II-6891/7331/440/04/694/76B/BB 
2004.09.30 

rozbudowa bud. mieszk. jed-
norodzinnego na cele miesz-
kalne i zmiana konstrukcji da-
chu (zwiększenie nachylenia) 

Osoba fizyczna 
 

KM 16 WI 
dz.392/5 
ul. Wiczlińska 
76B 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji frontowej 15m ± 20%    
● wys. górnej krawędzi el. front. 4m  
● geometria dachu (wielospadowy) :   
- kąt nachylenia 30-45º, 
- wys. gł. kalenicy - średnia dla obszaru, 
- gł. kalenica równoległa lub prostopad-
ła do frontu działki 

  

 

miesiąc : październik 2004  
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 

301 
 

RAA-I-
5239/7331/281/04/600/dz.491/43/LK 
2004.10.04 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 4-kondygnacy-
jnego z garażem wbudowanym i 
infrastrukturą techniczną 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ZAGÓRZE,  
Gdynia,  

KM 7, dz.757/48; 
488/48; 490/43; 
491/43 
ul. Chylońska 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. - 0,40 
● szer. elewacji frontowej do 30m 
● wys. górnej krawędzi el.front. do 14m 
● geometria dachu - płaski 

  

302 RAA-II-6296/7331/417/04/841/9/KR 
2004.10.05 

budowa budynku mieszkalno-
gospodarczego o wysokości 2 
kondygnacji przy granicy z 
działką sąsiednią 

Osoba fizyczna 
 

KM 75, dz.102 
ul. Limbowa 9 

● linia zabudowy-nie dotyczy 
● wskaźnik p.z. do 0,40 
● szer. elewacji frontowej do 10m 
● wys. górnej krawędzi el. front. 7m 
● geometria dachu - dwuspadowy : 
- gł. kalenica prostopadła do fr. działki  
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303 RAA-II-9176/7331/558/04/694/91G/GZ 
2004.10.05 

zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczenia biurowego na 
mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 29, dz.179/15 
ul. Wiczlińska 91G 

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

  

304 RAA-II-2714,2715/7331/242,243/04/340/ 
dz.698,699/KR 
2004.10.06 

budowa zespołu zabudowy mie-
szkaniowej wielorodzinnej z ga-
rażami podziemnymi i usługami 
w parterze : budynek 4-6 kondy-
gnacji (dz.698), 10 kondygnacji 
(dz.699), przebudowa ulicy Ka-
czewskiej i infrastruktura  

Korporacja Budowlana 
„Doraco” Sp. z o.o.  
Gdańsk,  

KM 70, dz.698; 
699; 575/18; 696; 
697; 700; 701; 
270/18  
ul. Kaczewska, 
Legionów,  Stryjska 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. do 0,35 
● szer. elewacji frontowej od 7 do 40m 
● wys. górnej krawędzi el.front. średnia 
jak dla 6 kondygnacji; lub odpowiednio 
jak dla 10 kondygnacji mieszkalnych 
● geometria dachu – płaski 
  

  

305 RAA-II-
10035/7331/567/04/812/22A/WGN 
2004.10.06 

zabudowa tarasu na I piętrze do 
wys. kondygnacji I piętra z 
przeznaczeniem na łazienkę 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.766/18 
ul. Popiela 22A 

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

  

306 RAA-I-13098/7331/2150/03/17/57/JM 
2004.10.07 

nadbudowa budynku o jedną 
kondygnacją o funkcji miesz-
kalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.541/75 
ul. Władysława IV 
57 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.-bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front. 13,5m 
● geometria dachu - dach płaski 
   

  

307 RAA-I-5726/7331/241/04/490/4/EM 
2004.10.07 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego (przeksz- 
tałcenie poddasza nieużytkowe-
go na funkcje mieszkalne) 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 Pogórze 
dz.406 
ul. Stalowa 4 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el.front.do 6,5m 
● geometria dachu - płaski lub dwuspa-
dowy (kąt nachylenia do 45°, kalenica 
równoległa do frontu działki) 

  

308 RAA-II-15034/03/7331/4/04/75/108/KR 
2004.10.07 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego o jedną 
kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 70 
dz.415/18; 416/18 
ul. Legionów 108 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front. 13,5m 
● geometria dachu - dach płaski  

  

309 RAA-II-321/7331/201/04/1084/24/WW 
2004.10.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (dwie kondy-
gnacje + poddasze użytkowe) z 
usługami nieuciążliwymi i infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 
 

KM 8 Kolonia 
dz.88; 79/17; 79/17 
ul. Pokrzywowa 24 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji frontowej 10m ±20% 
● geometria dachu-spadzisty (w nawią-
zaniu do zabudowy sąsiedniej) : kąt na-
chylenia 30-40º; główna kalenica pros-
topadła lub równoległa do frontu działki 

  

310 RAA-II-321/7331/202/04/1084/24/WW 
2004.10.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (dwie kondy-
gnacje + poddasze użytkowe) z 
usługami nieuciążliwymi i infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 Kolonia 
dz.87; 79/17; 79/17 
ul. Pokrzywowa 24 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji frontowej 10m ±20% 
● geometria dachu-spadzisty (w nawią-
zaniu do zabudowy sąsiedniej) :  
- kąt nachylenia 30-40º;  
- główna kalenica prostopadła lub rów-
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noległa do frontu działki 
311 RAA-II-3971/7331/313/04/420/33/BB 

2004.10.07 
nadbudowa budynku mieszkal-
nego dwukondygnacyjnego w 
zabudowie bliźniaczej - podnie-
sienie konstrukcji dachu w celu 
powiększenia powierzchni mie-
szkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.588/215 
ul. Pasieczna 33 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el.front. ok. 6m 
● geometria dachu - dwuspadowy (kąt 
nachylenia do 12°, kalenica równoległa 
do fr. działki, wys. gł. kalenicy ok.7m) 

  

312 RAA-II-4652/7331/343.04.965/3/KL 
2004.10.07 

rozbiórka budynku gospodarcze-
go i budowa garażu dwustano-
wiskowego z pomieszczeniem 
gospodarczym przy granicy z 
dz. 238 i 139/12 

Osoba fizyczna 
 

KM 12 WK 
dz.237 
ul. Lipowa 3 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. 0,28 
● szer. elewacji front. jak istniejąca 
● wysokość - 1 kondygnacja  
● geometria dachu - dach płaski 

  

313 RAA-II-4647/7331/348/04/420/35/BB 
2004.10.07 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego dwukondygnacyjnego w 
zabudowie bliźniaczej - podnie-
sienie konstrukcji dachu w celu 
powiększenia powierzchni mie-
szkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 67, dz.590/216 
ul. Pasieczna 35 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok. 6m 
● geometria dachu - dwuspadowy : 
- kąt nachylenia do 12°,  
- kalenica równoległa do frontu działki,  
- wys. gł. kalenicy ok.7m 
 

  

314 RAA-II-8316/7331/507/04/1070/13/GL 
2004.10.07 

przebudowa budynku mieszkal-
negojednorodzinnego, poszerze-
nie i zabudowa tarasu oraz prze-
budowa schodów wejściowych  

Osoba fizyczna 
 

KM 28 WK 
dz.268 
ul. Nagietkowa 13 

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

  

315 RAA-II-9559/7331/557/04/440/15/GZ 
2004.10.07 

rozbiórka istniejącego obiektu i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (2 lokale mie-
szkalne) na granicy z działką 
sąsiednią 

Agnieszka Piotrowicz 
Biuro Inwestorskie 
Reda,  

KM 67, dz.105 
ul. Gajowa 15 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. do 0,32 
● szer. elewacji frontowej do 10m 
● wys. górnej krawędzi el. front. 7m 
● geometria dachu-płaski lub wielospa-
dowy : kąt nachylenia 30-40º, wys. głó-
wnej kalenicy (prostopadła lub równo-
legła do frontu działki) 7-8m, 

  

316 RAA-II-8480/7331/517/04/871/92/GL 
2004.10.08 

rozbiórka istniejących obiektów 
i budowa zespołu budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych z 
infrastrukturą techniczną 

MUNDO Sp. z o.o. 
Paweł Korpys 
Gdynia,  

KM 80 
dz.46; 47; 45 
KM 81, dz.166 
ul. Inżynierska 92 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. do 0,30 
● szer. elewacji frontowej 15m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el.front. do 10m 
● geometria dachu - dach płaski  

  

317 RAA-I-8153/7331/316/04/738/2/EM 
2004.10.11 

zm. sp. użytk. pom. biurowych i 
zaplecza zakładu cukierniczego 
na pomieszczenia mieszkalne w 
budynku mieszk.-usługowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz. 
279/164; 280/164 

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

  

318 RAA-II-2607/7331/233/04/318/12/BB 
2004.10.11 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o garaż 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.38/15 
ul. Skośna 12 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. do 0,20 
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● szer. el. frontowej- istniejąca + ok.4m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m 
● geometria dachu - dach płaski  

319 RAA-II-3682/7331/294/04/1005/20/WGN 
2004.10.11 

rozbudowa i częściowa nadbu-
dowa budynku mieszkalnego o 1 
kondygnację 

Osoba fizyczna 
 

KM 71, dz.148/21 
ul. Powstania 
Śląskiego 20 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji frontowej 11m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m  
(dopuszcza się cz. nadbudowę o 1 kon-
dygnację od strony płn. - wys. ok. 11m) 
● geometria dachu - dach płaski   

  

320 RAA-II-6297/7331/420/04/302/4/BB 
2004.10.11 

zm. sposobu użytkowania części 
bud.wielorodzinnego (strych) na 
pokój mieszkalny (przyłączenie 
do mieszkania przyległego) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.369/12;  
371/9 ; ul. Gen. J. 
Dąbrowskiego 4A 

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

  

321 RAA-II-10050/7331/662/04/915/7/MM 
2004.10.11 

przebudowa poddasza budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 94 , dz.259/2 
ul. Lidzka 7 

● linia zabudowy● wskaźnik p.z.● szer. 
elewacji front.- bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front. 8m 
● geometria dachu - płaski lub dwuspa-
dowy (kąt nachylenia do 15°; wysokość 
głównej kalenicy do 9m ; kalenica rów-
noległa do frontu działki 

  

322 RAA-I-1841/7331/102/04/300/10/MZ 
2004.10.12 

zm. sp. użytk. magazynu nr 66 
(sprzęt połowowy) na składowa-
nie bananów i owoców cytruso-
wych;  zm. sp.użytk. części bud. 
biur.-socjalnego nr 29 na skła-
dowanie j.w. i maszynownię 
urządzeń schładzających 

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

KM 135, dz.32/1 
ul. Hryniewickiego 
10 

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

  

323 RAA-I-2593/7331/154/04/751/170/EM 
2004.10.12 

rozbiórka budynków gospodar-
czych i budowa budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego  

Osoba fizyczna 
 

KM 9 Pogórze 
dz.587/2 
ul. Adm. Unruga 
170 

● linia zabudowy - nie określa się 
● wskaźnik p.z. do 0,33 
● szer. elewacji frontowej do 17m  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia do 45°, wys. głównej kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) do 11m 

  

324 RAA-I-5643/7331/239/04/729/11A/MZ 
2004.10.12 

zm. sp.użytk.: części bud. wielo-
rodzinnego przy ul. Żeglarzy 11 
(łącznik); części bud.wielorodzi-
nnego przy ul. Śmidowicza 41A 
(suszarnia) lub jego rozbudowa 
(alternatywa) w celu realizacji 2 
kotłowni gazowych niskopara-
metrowych z przyłączem gazu  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NOVA”  
Gdynia,  

KM 126, dz. 18/2; 
27/2; 28/2; 32/2; 
35/2; 36/2  
ul. Żeglarzy/ 
Śmidowicza 

bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-
ku - nie określa się parametrów wskaza-
nych w ustawie 
● w przypadku rozbudowy (alternaty-
wa) zachować istn. linię zabudowy ul. 
Śmidowicza 

  

325 RAA-I-7846/7331/365/04/549/1/LK rozbudowa budynku mieszkalne Osoba fizyczna KM 27 ● linia zabudowy jak na zał. graficznym   
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2004.10.12 go jednorodzinnego o garaż z 
poddaszem (pomieszczenie gos-
podarcze) 

 dz.646/169 
ul. Bażyńskiego 1 

● wskaźnik p.z. 0,24 
● szer. elewacji frontowej do 11m  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia do 45°, wys. głównej kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) do 6m  

326 RAA-II-3861/7331/299/04/408/164/BB 
2004.10.12 

rozbiórka przedsionka budynku 
mieszkalnego i rozbudowa bu-
dynku w stronę północną 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.447/5 
ul. Chwarznieńska 
164 

● linia zabudowy istniejąca - bez zmian 
● wskaźnik p.z. 0,23 
● szer. elewacji front. (wschodnia) 13m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.5m 
● geometria dachu - dach płaski  

  

327 RAA-II-7691/7331/477/04/894/37/KL 
2004.10.12 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego o pomie-
szczenie mieszkalne w zbliżeniu 
do granicy działki 

Osoba fizyczna 
 

KM 76, dz.665/198 
ul. Kurpiowska 37 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. 0,30 
● szer. elewacji front. ok.10m ±20% 
● geometria dachu i ● wys. górnej kra-
wędzi elewacji frontowej ok.8m - jak w 
części istniejącej budynku 

  

328 RAA-II-10706/7331/596/04/80/1/BB 
2004.10.12 

zmiana sposobu użytkowania bu 
dynku gospodarczo-administra-
cyjnego na potrzeby Warsztatu 
Terapii Zajęciowej dla osób nie-
pełnosprawnych 

Stowarzyszenie Osób  
z Wadą Słuchu „Cisza” 
Gdynia,  

KM60, dz. 
943/177; 944/177;  
946/178; 948/134; 
952/135; 1217/174 
Al. Marszałka 
Piłsudskiego 1 

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

  

329 RAA-II-2078/7331/171/04/885/14/WW 
2004.10.13 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego (zmiana dachu płaskiego 
na stromy), rozbudowa budynku 
na cele mieszkalne z klatką 
schodową 

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.324/73 
ul. Gedymina 14 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. 0,30 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m 
● geometria dachu (dwuspadowy) : kąt 
nachylenia 30-45°, wys. głównej kaleni-
cy (równoległa do fr. działki) do 12m 

  

330 RAA-II-10306/7331/579/04/1186/23/GZ 
2004.10.13 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (parter i podda-
sze użytkowe) z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI, dz.172 
ul. Kmicica 23 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. do 0,24 
● szer. elewacji frontowej do 17m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m 
● geometria dachu (wielospadowy) : kąt 
nachylenia 30-40°, wys. głównej kaleni-
cy (równoległa lub prostopadła do fron-
tu działki) 7-8m 

  

331 RAA-I-24853/7331/212/04/7/47/ 
st. bazowa CENTERTEL/AM 
2004.10.14 

wymiana anten stacji bazowej 
telefonii komórkowej i rozbudo-
wa platformy pod urządzenia 
sterujące na dachu budynku 

SYSCOM SERVICE  
Sp. z o.o. w Sopocie  
wnioskująca w imieniu :  
PTK Centertel Sp. z o.o. 
Warszawa, 

KM 53, dz.44 
ul. Starowiejska 47  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  



 44

332 RAA-I-5600/7331/240/04/19/14/JM 
2004.10.14 

częściowa nadbudowa i rozbu-
dowa (pow. ok.60m2) budynku 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.102 
ul. Abrahama 14-16 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. do 0,70 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys. górnej krawędzi el.front. ok.15m 
● geometria dachu- dach płaski lub man 
sardowy (kąt nachylenia ok.75° i ok.5°)   

  

333 RAA-I-8417/7331/320/04/11/10/JM 
2004.10.15 

budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej BT-43794 na da-
chu budynku Poczty Polskiej  

Piotr Miliszkiewicz,  
w imieniu POLKOMTEL 
S.A. w Warszawie 

KM 55, dz.412 
ul. 10 Lutego, róg 
ul. Władysława IV 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 
 

  

334 RAA-II-2879/7331/331/04/872/dz.463/2, 
334/2, 552/2/WW 
2004.10.15 

przebudowa istniejącej  stacji 
paliw : rozbiórka obiektów istnie 
jących i budowa nowych  ze sta-
nowiskiem tankowania gazu 
LPG  

PKN „ORLEN” S.A. 
Regionalne Biuro Inwestycji i 
Remontów w Gdańsku 
Gdańsk,  

KM 95 
dz. 463/2; 552/2 
ul. Wielkopolska  

● linia zabudowy 15m od ulicy 
● wskaźnik p.z. i ● szer. elewacji fron-
towej - nie dotyczy 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.5m 
● geometria dachu - dach płaski 

  

335 RAA-II-7985/7331/529/04/821/17/WGN 
2004.10.15 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego o jedną kondygnację mie-
szkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz. 
986/286; 987/286 
ul. Przebendow-
skich 17 

● linia zabudowy ● wskaźnik p.z.  
i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian 
(nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.10m 
● geometria dachu - dach płaski  

  

336 RAA-II-4334/7331/330/04/dz.44/4,147/5, 
72/5,16/6,172/6/WW 
2004.10.18 

rozbudowa parkingu obsługują-
cego Centrum Handlowe 
„EUROMARKET” o ok. 90 
miejsc postojowych  

Krzysztof Kozłowski  
w imieniu :  
Centromor Sp. z o.o.  
w Gdańsku 

KM 26 WK 
dz.16/6; 44/4; 72/5; 
147/5; 172/6  
ul. Nowowiczli-
ńska 35 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  

337 RAA-II-4538/7331/342/04/895/3/KL 
2004.10.18 

rozbiórka parterowej części bu-
dynku i budowa domu jednoro-
dzinnego na działce powstałej 
po podziale dz.39/1 

Osoba fizyczna 
 

KM 85, dz. 2; 26/1; 
39/1; 41; 54/1 
ul. Bernadowska 3 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. 0,32 
● szer. elewacji frontowej 11m 
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto-
wej do 11,5m 
● geometria dachu - dach płaski   

  

338 RAA-II-5762/7331/390/04/1081/29/KL 
2004.10.18 

zmiana sposobu użytkowania  
części budynku mieszkalnego na 
gabinet lekarski weterynaryjny 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.387 
ul. Grodnieńska 29 

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

  

339 RAA-I-
6619/7331/369/04/1024/dz.1066/51/HNB 
2004.10.19 

rozbudowa pawilonu handlowe-
go w celu powiększenia powie-
rzchni sprzedaży 

KRYSPOL Przeds. Handlowe 
Krystyna Urbańska 
Gdynia,  

KM 19 Pogórze 
dz.1066/51 
ul. Ikara 

● linia zabudowy 4,5m od drogi dojazd. 
● wskaźnik p.z.- nie dotyczy z uwagi na 
charakter inwestycji  
● szer. el. front.- zgodnie z war. techn. 
● wysokość górnej krawędzi elewacji 
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frontowej ok.3,5m 
● geometria dachu- dach płaski 
    

340 RAA-II-
10030/7331/569/04/1191/telefon/KL 
2004.10.19 

budowa sieci telefonicznej do 
budynków mieszkalnych 

ŁĄCZPOL Sp. z o.o. Gdańsk, 
w imieniu : Telekomunikacja 
Polska S.A.  

KM 93, dz.35/1; 
37/1; 44/1; 46/1; 
47/1; ul. Parkowa  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
z uwagi na charakter inwestycji 

  

341 RAA-II-10562/7331/584/04/1047/21/ES 
2004.10.19 

nadbudowa parterowej części 
budynku mieszkalnego o 
pomieszczenie werandy 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.254 
ul. Izydy 21 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i ● 
szer. el. front. - bez zmian (nadbudowa) 
● wys. górnej krawędzi elewacji  front. 
jak istniejąca 
● geometria dachu - dach płaski  

  

342 RAA-I-8372/7331/332/04/104/46/LK 
2004.10.20 

rozbudowa pawilonu usługowe-
go o część usługową i garaż oraz 
nadbudowa o piętro i poddasze 
użytkowe z przeznaczeniem na 
mieszkanie wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 51 
dz.488/25; 489/29; 
490/29 
ul. Kołłątaja 46 

● linia zabudowy 5m od płd. granicy  
● wskaźnik p.z. 0,24 
● szer. elewacji frontowej do 15m 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 7m 
● geometria dachu - dwuspadowy :  kąt 
nachylenia do 45°, wys. głównej kaleni-
cy (równoległa do frontu dz.) do 11m 

  

343 RAA-II-7836/7331/483/04/931/18-19/KL 
2004.10.20 

zm. sposobu użytkowania części 
bud. mieszk. na salon fryzjerski 
i budowa miejsc postojowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 94, dz.130/2 
ul. Druskiennicka 
18-19 

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

  

344 RAA-I-8375/7331/334/04/42/32/TS 
2004.10.22 

zm. spos. użytk. pom. gospodar-
czego z przyłączeniem do lokalu 
mieszk. w bud. mieszk.-usług. 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.160 
ul. Słowackiego 32 

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

  

345 RAA-I-4099/7331/340/04/576/18/LK 
2004.10.22 

budynek mieszkalny jednorodzi-
nny, podpiwniczony, trzykondy-
gnacyjny z dwoma garażami 
wbudowanymi 

Osoba fizyczna 
 

KM 26, dz.27; 26 
ul. Stoigniewa 18 

● linia zabudowy istn. (6m od jezdni) 
● wskaźnik p.z. 0,31 
● szer. elewacji frontowej do 12m 
● wys. górnej krawędzi el.front. do 11m 
● geometria dachu - dach płaski   

  

346 RAA-I-9537/7331/363/04/80/50/AM 
2004.10.25 

zm. spos. użytkowania pomiesz-
czenia suszarni w bud. wieloro-
dzinnym na mieszkanie 

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 

  

347 RAA-II-
6824/7331/447/04/1030/23L,23K/ES 
2004.10.25 

budowa 2 budynków gosp.parte-
rowych w zab. bliźniaczej  (fun-
kcja uzupełniająca zab. mieszka-
niowej w trakcie realizacji)  

Osoba fizyczna 
 

KM 38 WI, dz.295 
ul. Śliska 23L 
dz.296 
ul. Śliska 23K 

● wskaźnik p.z. 0,28 
● szer. elewacji frontowej do 5m 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 4m 
● geometria dachu - płaski lub stromy   

  

348 RAA-I-6090/7331/259/04/299/7-9/MZ 
2004.10.26 

dobudowa bud. technicznego 
(agregat prądotwórczy) do budy-
nku biurowego „Multimedia”  

„Multimedia” Polska 
Gdynia,  

KM 119, dz.92/1 
ul. Wendy 7/9 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z.,● szer. el.front. i ● wys. 
górnej krawędzi elewacji front.-nie ana- 
lizowano (wielkość inwestycji)  
● geometria dachu - dach płaski  

  

349 RAA-I-
11070/7331/438/04/702/dz.57/4,53/4/MZ 

budowa pawilonu handlowego 
(pow. sprzedaży nie przekracza-

„WINDPOWER” Sp. z o.o.  
Gdynia,  

KM 124, dz.57/4; 6; 
31/5;32/5;33/8;34/8

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. max.0,50 
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2004.10.26 jąca 2000m2) z parkingiem i in-
frastrukturą techniczną 

53/4;54/4;55/4;56/4 
81/9; 82/3;84/4; 
KM 45, dz.118;119 
120;121 
ul. Bosmańska 

● szer. elewacji frontowej max.35m 
● wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej do 9m 
● geometria dachu - dach płaski   

350 RAA-I-11459/7331/456/04/1099/11/EM 
2004.10.26 

dobudowa dźwigu osobowego 
do budynku Ośrodka Adaptacyj-
nego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej  

Gdyńskie Stowarzyszenie 
Integracyjne „PROMYK” 
Gdynia,  

KM 21 Pogórze 
dz.973/102 
ul. Maciejewicza 11  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
z uwagi na wielkość inwestycji w stosu-
nku do pow. działki 

  

351 RAA-II-
7630/7331/476/04/953/dz.159/29/KL 
2004.10.26 

budowa obiektu biurowo-maga-
zynowego (sprzedaż i magazyno 
wanie części samochodowych) z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 2 Chwaszczyno 
dz.159/29 
ul. Rdestowa 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym 
● wskaźnik p.z. 0,14 
● szer. elewacji frontowej ok.20m±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m 
● geometria dachu - dach płaski 

  

352 RAA-I-5/7331/15/04/682/dz.270/55/HNB 
2004.10.27 

budowa obiektu handlowo-usłu-
gowego (usł. komercyjne, techn. 
obsługa gospodarki, handel hur-
towy) z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 23, dz.270/55  
ul. Krzywoustego 

● linia zabudowy 4m od linii rozgrani-
czającej ulicy, 10m od granicy torów  
● wskaźnik p.z. do 0,30 
● szer. elewacji frontowej 26m ±20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. do 8m 
● geometria dachu - dach płaski   

  

353 RAA-I-8479/7331/323/04/19/14/JM 
2004.10.27 

rozbudowa o pow. ok.20m2 bu-
dynku cukierni przy ul. Abraha-
ma 14 (zabudowa podcienia) 

Osoba fizyczna 
 

KM52, dz.102 
ul. Abrahama 14 

● linia zabudowy bez zmian 
● wskaźnik p.z. do 0,80 
● szer. elewacji frontowej ● wysokość 
górnej krawędzi bez zmian 
● geometria dachu - dach płaski   

  

354 RAA-II-7677/7331/478/04/1111/11f/KL 
2004.10.27 

rozbudowa budynku mieszk.-us-
ługowego (zabudowa cz. 
podbalkonowej przeszkloną 
witryną na poz. parteru 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK 
dz.194/35 
ul. Staffa 11 

● linia zabudowy - bez zmian 
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto- nie mają zas-
tosowania 

  

355 RAA-II-10942/7331/610/04/116/16/BB 
2004.10.27 

zm. spos. użytkowania cz. budy-
nku jednorodzinnego (parter, Ip) 
na Warsztaty Terapii Zajęciowej 
i rozbudowa o dźwig osobowy 

Stowarzyszenie Osób z Wadą 
Słuchu „Cisza”  
Gdynia,  

KM 44 WI 
dz.35/39 
ul. Gradowa 16 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. max.0,20 
● szer. el.front.; ● wys. górnej krawędzi 
el. front.;● geometria dachu - bez zmian  

  

356 RAA-I- 
5077/7331/230/04/702/51-wieża/MZ 
2004.10.28 

budowa stacji transmisyjnej TP 
EmiTel (antena paraboliczna) na 
istniejącej wieży antenowej 

TP EmiTel Region Północny 
Gdańsk,  

KM 124, dz.86/12 
ul. Bosmańska 51 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

357 RAA-I-7930/7331/304/04/504/24/MZ 
2004.10.28 

budowa 2 tablic reklamowych 
wolnostojących podświetlanych 
o pow. 48m2 i wys.10-12m  

„Elektrician” S.A. 
Gdańsk,  

KM 17 
dz.250/1; 251/7 
ul. Hutnicza 24 

● linia zabudowy 20m od ul. Hutniczej i 
Puckiej; ● inne parametry określone w 
ustawie pominięto   

  

358 RAA-II-1537/7331/208/04/923/8A/WW 
2004.10.28 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.488/45 
ul. Orańska 8A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.;  
   ● szer. elewacji front. - nie dotyczy  
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● geometria dachu – dwuspadowy : kąt 
nachylenia max.45°, wys. gł. kalenicy 
do 10m (równoległa do frontu działki) 

359 RAA-II-8301/7331/512/04/1045/10/ES 
2004.10.28 

rozbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, zmiana 
konstrukcji dachu z płaskiego na 
wysoki 

Osoba fizyczna 
 

KM 19, dz.207 
ul. Herkulesa 10 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. 0,24 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys.górnej krawędzi el.front. jak istn. 
● geometria dachu - stromy o kącie na-
chylenia max.45° 

  

360 RAA-II-9138/7331/540/04/1030/28E/ES 
2004.10.28 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (piwnica, par-
ter i poddasze użytkowe) wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WI 
dz.321/18 
ul. Śliska 28E 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. 0,26 
● szer. elewacji frontowej 9m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku na sąsiedniej dz.321/11 
● geometria dachu - dwu-lub wielospa-
dowy:kąt nachylenia 35-50°,główna ka- 
lenica równoległa lub prostopadła do 
frontu działki 

  

361 RAA-II-9748/7331/559/04/820/230/WGN 
2004.10.28 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami w 
parterze oraz parkingiem pod-
ziemnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.623/101 
Al. Zwycięstwa 230 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. 0,50 
● szer. elewacji front. jak szer. działki 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku na sąsiedniej działce - ok.11m 
● geometria dachu - dwuspadowy : kąt 
nachylenia do 23°, wys. gł. kalenicy ok. 
14m (równoległa do frontu działki)  

  

362 RAA-II-
10269/7331/607/04/1086/dz.265/13-cz.A/ 
/GL 
2004.10.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 38 WK 
dz.265/13-część A 
ul. Cynamonowa 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. max.0,28 
● szer. elewacji frontowej 13m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku sąsiednim - ul. Cynamonowa 2 
● geometria dachu – wielospadowy: kąt 
nachylenia i wys. gł.kalenicy (prostopa-
dła do fr. dz.) jak bud. Cynamonowa 2  

  

363 RAA-II-
10270/7331/608/04/1086/dz.265/13-cz.B/ 
/GL 
2004.10.29 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 38 WK 
dz.265/13-część B 
ul. Cynamonowa 

● linia zabudowy jak na zał. graficznym  
● wskaźnik p.z. max.0,28 
● szer. elewacji frontowej 13m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku sąsiednim - ul. Cynamonowa 2 
● geometria dachu – wielospadowy: kąt 
nachylenia i wys. gł.kalenicy (prostopa-
dła do fr. dz.) jak bud. Cynamonowa 2 
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miesiąc : listopad 2004 
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 

364 
 

RAA-I-1786/7331/47/04/4/8/TS 
2004.11.02 

rozbudowa i nadbudowa o 3 kon 
dygnacje bud. magazynowego z 
przebudową na funkcję biurowo 
hotelową z infrastrukturą techn. 
i miejscami postojowymi (garaż 
lub parking wielopoziomowy) 

BARA Sp. z o.o. 
Gdynia,  
 

KM 54  
dz.1281/111 
ul. Św. Piotra 8 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,70 
● szer. elewacji front. - nie określa się 
● wys. górnej krawędzi el. front. 22m  
● geometria dachu - dach płaski  

  

365 RAA-I-
4585/7331/207/04/504/8/Makro/MZ 
2004.11.02 

budowa wiaty (skład palet) wraz 
z przyłączem energetycznym 

„Macro Cash and Carry 
Polska” S.A.  
Gdynia 

KM 23, dz.483/13 
ul. Hutnicza 8 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. nie analizowano z uwa-
gi na charakter inwestycji 
● szer. elewacji frontowej max.25m 
● wys. górnej krawędzi el. front. 5-10m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

366 RAA-I- 
6461/7331/264/04/702/51-wieża/MZ 
2004.11.02 

budowa stacji transmisyjnej  
TP EmiTel (antena paraboliczna 
Ø 0,6m) na istniejącej wieży an-
tenowej 

TP EmiTel Sp. z o.o.  
w Krakowie  
Region Północny w Gdańsku, 
Kraków,  

KM 124, dz.86/12 
ul. Bosmańska 51 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  

367 RAA-II-
6726/7331/431/04/379/dz.645/5/KL 
2004.11.02 

budowa linii kablowej zasilania 
energetycz. i parkingu dla sam. 
osobowych (ok. 30 stanowisk) 

INVEST KOMFORT S.A. 
Gdynia,  

KM 28, 29 WK, dz. 
dz. 32/2; 173/3; 
236/4; 552; 553; 
463/3; 644/5 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

368 RAA-II-6827/7331/484/04/881/13/GL 
2004.11.02 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego w zabu-
dowie szeregowej o poddasze 
mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 79, dz.542/45 
ul. Kiejstuta 13 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., 
   ● szer. elewacji frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi el. front. jako 
średnia dla bud. 3-kondygnacyjnego  
● geometria dachu - dwuspadowy : 
- kąt nachylenia 35-45º; 
- wys. głównej kalenicy (równoległa do 
frontu działki) max.12m  

  

369 RAA-II-7442/7331/490/04/980/194/GL 
2004.11.02 

budowa łącznika między bud. 
produkcyjno-mag.194 i 194 A-B 
z przeznaczeniem na garaż,część 
komunikacyjną i magazynową 

Centrum Techniki 
Wentylacyjnej 
KLIMAWENT Gdynia,  
 

KM 5 Chwaszczyno 
dz.143/20; 143/21 
ul. Chwaszczyńska 
194 

nie analizowano cech zabudowy i zago-
spodarowania terenu z uwagi na chara-
kter inwestycji (zabudowa uzupełniają-
ca o niewielkich gabarytach) 

  

370 RAA-II-
7792/7331/510/04/693/światłowód/WW 
2004.11.03 

budowa wielootworowego ruro-
ciągu kablowego dla kabli świa-
tłowodowych łączących maszt 

Krzysztof Kozłowski  
w imieniu POLKOMTEL 
S.A. z siedzibą w Warszawie  

KM 26 WK 
dz.35/1; 47/1; 49/1; 
148/1  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
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na terenie EUROMARKETU z 
kanalizacją światłowodową w 
ul. Nowowiczlińskiej 

ul. Nowowiczlińska 

371 RAA-II-8399/7331/520/04/880/91/WW 
2004.11.03 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z parkingiem 
podziemnym i infrastrukturą  

Osoba fizyczna 
 

KM 95, dz.280/2 
ul. Olgierda 91 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji front. ok.9m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el.front. ok.9m  
● geometria dachu - płaski lub dwuspa-
dowy o parametrach : kąt nachylenia 
30-45º; wys. gł. kalenicy (prostopadła 
do frontu działki) ok.13m  

  

372 RAA-II-8743/7331/551/04/1186/43/GZ 
2004.11.03 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, dwukondygna-
cyjnego (parter i poddasze użyt-
kowe) z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI, dz.182 
ul. Kmicica 43 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,24 
● szer. elewacji frontowej max. 14m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy : 
- kąt nachylenia 30-45º; 
- wys. głównej kalenicy (prostopadła 
lub równoległa do frontu działki) 7-8m  

  

373 RAA-I-9545/7331/364/04/80/50/AM 
2004.11.04 

zm. sposobu użytkowania pralni 
na IV p. budynku mieszk. wielo-
rodzinnego na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.836/415; 
985/415; ul. Marsz. 
Piłsudskiego 50 

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

  

374 RAA-II-5823/7331/395/04/873/109/KL 
2004.11.05 

rozbiórka budynku istniejącego i 
budowa zespołu budynków jed-
norodzinnych z podziemnym ga-
rażem i niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

TARGO S.A. 
Gdynia,  

KM 80, dz.106; 141 
ul. Wrocławska 109 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,27 
● szer. elewacji front. ok.13,5m ±20% 
● wys. górnej krawędzi el. front.11,5m  
● geometria dachu – dach płaski 

  

375 RAA-II-6794/7331/436/04/810/6/KR 
2004.11.05 

rozbudowa tarasu budynku  
Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, 
dobudowa werandy od strony ul. 
Zacisznej, zmiana sposobu użyt-
kowania parteru na kawiarnię 

Osoba fizyczna 
 

KM 73, dz.9 
ul. Orłowska 6 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji frontowej max. 16m 
● wys. górnej krawędzi el. front. bez 
zmian, ● geometria dachu - skośny : kąt 
nachylenia 45º; gł. kalenica prostopadła 
do frontu działki  

  

376 RAA-II-10594/7331/601/04/1084/26/GL 
2004.11.05 

budowa muru oporowego na 
granicy działki 
 

Osoba fizyczna 
 

KM 8 WK, dz.79/6 
ul. Pokrzywowa 26 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

377 RAA-II-7254/7331/453/04/859/57/WW 
2004.11.08 

budowa budynku gospodarczo-
garażowego jako dobudowa do 
bud. mieszkalnego i przyległego 
do granicy działki  

Osoba fizyczna 
 

KM 78, dz.62 
ul. Sieradzka 57 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,23 
● szer. elewacji front. ok.15m , w tym 
budynek istniejący ok.9m 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m  
● geometria dachu – dach płaski 
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378 RAA-II-9569-7788/7331/632/04/810/sieć 
tele./WGN 
2004.11.08 

budowa podziemnej jednootwo-
rowej kanalizacji teletechnicznej 
Ø 100 wraz ze studniami 

Vectra Technologie S.S. 
Elbląg,  

KM 81, dz.12;14;24 
107; 115; 116; 119; 
120; 121; 127; 388; 
419/128; 563/108; 
633/105; 635/13; 
649/130; 915/129; 
922/129; 985/11; 
1013/23; 1014/25; 
1015/25; 1016/26 
ul. Orłowska 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

379 RAA-I-1347/7331/87/04/172/12/TS 
2004.11.09 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszk. jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.598/185 
ul. Siemiradzkiego 
12 

● linia zabudowy 7m od ul. Siemiradz-
kiego i 5m od ul. P.Skargi , 
● wskaźnik p.z. 0,21 
● szer. elewacji frontowej 11m i 12m 
● wys. górnej krawędzi el.front.ok.6,5m  
● geometria dachu - wielospadowy :  
- kąt nachylenia do 40°, 
- wys. gł. kalenicy do 11m    

  

380 RAA-I-2065/7331/115/04/491/2/MZ 
2004.11.09 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go 

Osoba fizyczna 
 

KM 7 Pogórze 
dz.398 
ul. Niklowa 2 

● linia zabudowy istn. (4m od granicy)  
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji frontowej do 17m 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 7m 
● geometria dachu - dwuspadowy :  
- kąt nachylenia do 45º,  
- wys. gł. kalenicy do 10m  
- kalenica równoległa do frontu działki  

  

381 RAA-I-6917/7331/305/04/Rumia/wz/JM 
2004.11.09 

budowa sceny amfiteatru na te-
renie Parku Miejskiego wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

Gmina Rumia Rumia, obręb 18 
dz.872/1 
ul. Starowiejska 

● lokalizacja obiektu w płn. części 
działki  
● wskaźnik p.z. do 0,20, 
● pow. biologicznie czynna min. 0,25 
pow. działki  
● gabaryty obiektu wolnostojącego (p.z. 
ok. 100m2, wys. zabudowy max.7m)   
● geometria dachu - dwu lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia połaci 30-45º  

 wniosek prze-
kazany przez 
Burmistrza Ru-
mi-postanowie 
nie SKO wyz 
naczające Pre 
zydenta Gdyni 

382 RAA-II-10040/7331/572/04/452/2/BB 
2004.11.09 

rozbudowa budynku przychodni 
lekarskiej o dźwig osobowy dla 
osób niepełnosprawnych 

Wydział Budynków  
UM Gdyni 

KM 64, dz.113/30 
ul. Konwaliowa 2 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - z uwagi na niewielki 
zakres inwestycji  

  

383 RAA-II-10431/7331/583/04/1186/15/ES 
2004.11.09 

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

Osoba fizyczna 
 

KM 27 WI  
dz.168; 184; 185 
ul. Kmicica 15 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. 0,24 
● szer. elewacji frontowej max. 17m 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynkach sąsiednich,  
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● geometria dachu - dwu lub wielospa-
dowy : kąt nachylenia do 45º; gł. kaleni-
ca prostopadła lub równoległa do fr. dz.  

384 RAA-II-7286/7331/657/04/1050/10/BB 
2004.11.09 

rozbudowa budynku jednorodzi-
nnego w zabudowie bliźniaczej 
o parterową, przeszkloną weran-
dę o pow. ok.10m2   

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.492/2 
ul. Okrężna 20A 

● linia zabudowy istniejąca - bez zmian 
● wskaźnik p.z. 0,35 
● szer. el. front. powiększenie o ok.3m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m,  
● geometria dachu -nachylenie do 45º  

  

385 RAA-II-10865/7331/612/04/836/2/WGN 
2004.11.09 

budowa garażu na granicy z dz. 
933/113 przy ścianie istniejącej 
trafostacji  

Osoba fizyczna 
 

KM 81, dz.807/113 
ul. Jodłowa 2 

● linia zabudowy 6,5m od ul. Olchowej  
● wskaźnik p.z. 0,31 
● szer. elewacji frontowej ok.3-4m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m 
● geometria dachu - dach płaski  

  

386 RAA-II-
4768/7331/356/04/1048/dz.275/2/BB 
2004.11.10 

budowa 2 hal namiotowych typu 
„Elipsa” nad istn.kortami teniso- 
wymi, budowa parterowego pa-
wilonu (szatnie, toalety, pomiesz 
czenia klubowe) w zbliżeniu do 
granicy działki, kontener na apa-
raturę grzewczą, infrastruktura   

Osoba fizyczna 
 

KM 19 WI, 
dz.275/2; 288 
ul. Jowisza 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.- nie 
określa się z uwagi na typ inwestycji  
dla pawilonu : 
 ● szer. el. front. - ok.13m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - dach płaski  

  

387 RAA-II-6717/7331/442/04/1057/4/BB 
2004.11.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego trzykondygna-
cyjnego (w tym poddasze użyt-
kowe) na bazie istn. stanu zero-
wego z garażem wbudowanym i 
infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 20 WI, dz.430; 
548; 550 
ul. Merkurego 4 

● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., 
   ● szer. elewacji frontowej - bez zmian  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m  
● geometria dachu - dwuspadowy : kąt 
nachylenia 35-45º; wys. głównej kaleni-
cy (prostopadła do ul. Mitry) max.12m  

  

388 RAA-II-8482/7331/526/04/327/8/WW 
2004.11.10 

zmiana sposobu użytkowania cz. 
budynku admin.-garażowego na 
tymcz. myjnię samochodową 

Przeds. Robót Sanitarno-
Porządkowych SANIPOR Sp. 
z o.o. Gdynia,  

KM 63, dz.919/139; 
952/139 
ul. Sportowa 8 

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

  

389 RAA-II-
9231/7331/588/04/311/dz.978/1/KR 
2004.11.12 

budowa zespołu zabudowy mie-
szkaniowej jednorodzinnej w 
układzie szeregowym, droga do-
jazdowa i infrastruktura techn. 

Kazimierz Wąsik, Obsługa 
Inwestycji i Remontów 
Gdańsk,  

KM 71, dz.978/1; 
242/8 
ul. Kopernika 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,32 
● szer. elewacji front. 9m (dla 1 segm.) 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.7m  
● geometria dachu - dwuspadowy, kąt 
nachylenia 40°, kalenica równoległa do 
ulicy 

  

390 RAA-I-7436/7331/298/04/80/56/JM 
2004.11.15 

zmiana sposobu użytkowania cz. 
budynku (lok. mieszkalny nr 5) 
na gabinet praktyki lekarskiej 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz.101 
Al. Marsz. 
Piłsudskiego 56 

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

  

391 RAA-II-8119/7331/530/04/949/3/WGN 
2004.11.15 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem 
dwustanowiskowym 

Osoba fizyczna 
 

KM 74, dz.138/42 
ul. Sterników 3 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. el. front. max.9m; wys. górnej 
krawędzi ok.8,5m; ● dach płaski 
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392 RAA-II-2289/7331/217/04/840/linia opto-
telekomunikacyjna/WGN 
2004.11.17 

budowa linii optotelekomunika-
cyjnej w rurociągu z niezbędny-
mi studniami technicznymi 

Polska Telefonia Cyfrowa  
Sp. z o.o. w Warszawie 
reprezentowana przez  
MOBI-TELEKOM, Sopot,   

KM 75, dz.14;17;18 
20; 22; 24; 25; 69; 
525/15; 526/15; 
528/23; 531/16; 
537/19; 539/28; 
543/55; 553/55 
554/57; 555/57; 
557/64; 559/66; 
562/70 
KM 81, dz.34;78;80 
83; 91; 96; 106; 
264; 265; 266; 283; 
286; 289; 290; 388; 
420/294; 421/294; 
446/113; 566/102; 
599/379; 622/101; 
624/98; 626/97; 
701/85; 703/93; 
804/284; 858/380; 
859/380; 869/35; 
871/36; 900/380; 
966/186; 968/184; 
990/293; 1010/89; 
KM 82, dz. 
966/186; 968/184 
KM 83, dz. 4; 73/8; 
74/8; 77/5;  99/17; 
100/17; 103/1; 
107/3; 110/3; 111/1 
KM 84, dz.24/1; 
27/13; 37/13; 39/1; 
41/9; 45/1; ul.Pows-
tania Styczniowego, 
Al. Zwycięstwa  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

393 RAA-II-12377/7331/687/04/694/sieć 
teletechniczna/ES 
2004.11.17 

budowa kanalizacji teletechnicz-
nej w ul. Wiczlińskiej 

Telekomunikacja Polska S.A. 
w Warszawie 
reprezentowana przez 
ŁĄCZPOL Sp. z o.o.  
Gdańsk,  

KM 29 WI, dz. 
166/13; 166/19; 
166/21; 185/5 
KM 37 WI, 
dz.166/7; 166/10; 
184/1; 185/1; 612 
ul. Wiczlińska  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

394 RAA-I-15112/7331/1/04/773/dz.317/36-
parking/MZ 

budowa parkingu dla samocho-
dów osobowych 

Osoba fizyczna 
 

KM 33, dz.317/36; 
503/430; 1543; 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
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2004.11.18 1245/4 
ul. Jantarowa 

395 RAA-I-1008/7331/61/04/17/57/JM 
2004.11.18 

rozbudowa budynku w kierunku 
zachodnim o wys. 6 kondygnacji 
i funkcji usługowo (biura)-miesz 
kalnej z infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 58, dz. 541/75; 
529/104 
ul. Władysława IV 
57  

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,80 
● szer. el. front. jak szer. frontu działek 
● wys. górnej krawędzi el. front.ok.22m  
● geometria dachu – dach płaski 

  

396 RAA-II-
10241/7331/577/04/105/21A/WGN 
2004.11.18 

zabudowa tarasu ostatniej kon-
dygnacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 70, dz.430/35 
ul. Szarych 
Szeregów 21A 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; 
   ● szer. el. front.; i ● wys. górnej kra- 
   wędzi el. frontowej - nie dotyczy   
● geometria dachu – stromy w nawiąza-
niu do budynku ul.Szarych Szeregów 21  

  

397 RAA-I-3649/7331/172/04/504/36/MZ 
2004.11.19 

rozbudowa hali warsztatowej, 
przebudowa bud. administracyj-
no-socjalnego i adaptacja jego 
części na mag. części, przyłącza 

„Bernard Trucks Poznań” 
Sp. z o.o. Poznań 
 

KM 14, dz.498/1 
ul. Hutnicza 36 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - z uwagi na charakter 
inwestycji  

  

398 RAA-I-10013/7331/387/04/751/dz.100/23, 
185/23/HNB 
2004.11.19 

budowa bezobsługowej stacji 
paliw płynnych (bez obiektu  
kubaturowego) z infrastrukturą 
techniczną 

Kancelaria Prawnicza Radcy 
Prawnego, Grzegorz Stempski 
Gdynia,  

KM 105  
dz.100/23; 185/23 
ul. Adm. Unruga 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki na podstawie 
uzgodnień z organami właściwymi w  
sprawie ochrony środowiska 

  

399 RAA-II-9516/7331/546/04/1030/24/ES 
2004.11.19 

rozbudowa o wys.2 kondygnacji 
(parter i poddasze użytk.) bud. 
mieszk. w celu powiększenia 
pow. mieszkalnej 

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WI  
dz.322/2 
ul. Śliska 24 

● linia zabudowy 9m od wsch. granicy 
● wskaźnik p.z. 0,23 
● szer. el. front. 13,5m ±20%, ● wys. 
górnej krawędzi elewacji front. jak w 
budynkach sąsiednich 
● geometria dachu – dwu- lub wielospa-
dowy, kąt nachylenia max.45°, kalenica 
równoległa lub prostopadła do frontu 
działki 

  

400 RAA-II-7759/7331/633/04/1078/9/MM 
2004.11.19 

budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w zabudowie 
bliźniaczej  

UNI-BUD PARTNER  
Sp. z o.o. 
Gdynia,  

KM 37 WK, dz.39 
ul. Łopianowa 9 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji front. max.10m 
● wys. górnej krawędzi el.front.; ● geo-
metria dachu - dwuspadowy, kąt nachy-
lenia 40°, kalenica równoległa do frontu 
dz. - jak w bud. przy ul. Łopianowej 11 

  

401 RAA-II-
12525/7331/685/04/1007/dz.577/1/WGN 
2004.11.19 

zm. sposobu użytkowania części 
budynku kotłowni OPEC na 
świetlicę socjoterapeutyczną i 
Miejskie Centrum Sportowe 

Gmina Miasta Gdyni KM 71, dz.577/1 
ul. Cylkowskiego 
(róg ul. Powstania 
Wielkopolskiego) 

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

  

402 RAA-II-11877/7331/652/04/452/1/ES budowa tymcz. mag. odpadów Komunalny Związek Gmin KM 64, dz.162/30 ● linia zabudowy wg zał. graficznego   



 54

2004.11.24 (posadowienie typowego konte-
nera) 

„Dolina Redy i Chylonki” 
Gdynia,  

ul. Konwaliowa 1 ● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - nie dotyczy  

403 RAA-I-
7837/7331/317/04/1092/parking/ASS 
2004.11.25 

budowa parkingu publicznego 
dla samochodów trasowych i 
osobowych Terminalu 
Kontenerowego  

Nord Investments S.A. 
Gdańsk,  
w imieniu Zarządu  
Morskiego Portu Gdynia S.A. 

KM 104 
dz.373/115; 
379/115 
ul. Kontenerowa 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

404 RAA-I-8755/7331/336/04/497/19/HNB 
2004.11.25 

nadbudowa bud. mieszkalnego 
jednorodzinnego i budowa 
garażu wolnostojącego  

Osoba fizyczna 
 

KM 6 Pogórze 
dz.240 
ul. Cynkowa 19 

● linia zabudowy 4,5m od granicy z ul. 
● wskaźnik p.z. 0,20 
● szer. elewacji front. bez zmian 
● wys. górnej krawędzi el.front.8m;  
● geometria dachu - dwuspadowy, kąt 
nachylenia ok.35°, kalenica równoległa 
do frontu działki 

  

405 RAA-I-
6711/7331/427/04/600/251/pawilony/LK 
2004.11.26 

budowa zespołu pawilonów han 
dlowo-usługowych (pow. sprze-
daży pawilonu ok..30m2) wraz z 
infrastrukturą techniczną 

Gdyńska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa  
Gdynia,  

KM 7, dz. 449/41; 
451/41; 52 
ul. Chylońska 251  

● linia zabudowy - nie ustala się 
● wskaźnik p.z. 0,40 
● szer. el. front. zespołu; ● wys. jej gór-
nej krawędzi - jak w  bud. handlowym 
na dz.589/41 ● geometria dachu - płaski 

  

406 RAA-I-10890/7331/432/04/80/50/AM 
2004.11.26 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszk. nr 52 na lok. użytkowy 
(gabinet kosmetyczny) 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.987/415 
Al. Marszałka 
Piłsudskiego 50B  

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

  

407 RAA-II-12320/7331/684/04/966/13/GL 
2004.11.26 

budowa masztu wys. 16m (mon-
taż anteny telekomunikacyjnej o 
równoważnej mocy promienio-
wanej izotropowo 6W) na dachu 
budynku przepompowni OPEC 

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

KM 12 WK 
dz.422/7 
ul. Myśliwska 13 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

408 RAA-I-10338/7331/414/04/17/50/JM 
2004.11.29 

rozbudowa stacji bazowej tele-
fonii komórkowej PTC ERA na 
dachu bud. wielorodzinnego 

Polska Telefonia Cyfrowa  
Sp. z o.o. w Warszawie  
reprezentowana przez  
Atem Polska Sp. z o.o.  
Gdynia,  

KM 55, dz.763 
ul. Władysława IV 
50 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

409 RAA-II-11800/7331/644/04/86/7-9/GZ 
2004.11.29 

rozbiórka istniejącego budynku i 
budowa trzykondygnacyjnego 
bud. mieszkalnego wielorodzin-
nego z infrastrukturą techniczną 

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

KM 60, 
dz.1023/446; 
1566/445; 1567/445 
ul. Ujejskiego 7-9 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,39 
● szer. elewacji frontowej max.18m 
● wys. górnej krawędzi el.front.- przed-
łużenie krawędzi elew. istn. zabudowy  
● geometria dachu - dach płaski 

  

410 RAA-II-11794/7331/645/04/86/7-9/GZ 
2004.11.29 

rozbudowa istniejącego budynku 
- trzykondygnacyjny bud. miesz-
kalny wielorodzinny z infrastru-
kturą techniczną 

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

KM 60, 
dz.1023/446; 
1566/445; 1567/445 
ul. Ujejskiego 7-9 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,39 
● szer. elewacji frontowej max.18m 
● wys. górnej krawędzi el.front.- przed-
łużenie krawędzi elew. istn. zabudowy  
● geometria dachu - dach płaski 
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411 RAA-II-12086/7331/656/04/83/15b/GZ 
2004.11.29 

nadbudowa dwukondygnacyjnej 
części budynku mieszkalnego o 
1 kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 
 

KM 60  
dz.1364/350 
ul. Norwida 15b 

● wys. górnej krawędzi elewacji front.- 
jak w części istniejącej   
● geometria dachu - dach płaski 
● pozostałe parametry inwestycji okreś-
lone w ustawie pominięto - nie dotyczy 

  

412 RAA-II-12421/7331/733/04/905/35a/MM 
2004.11.29 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 
budowa domu jednorodzinnego 
w zabudowie bliźniaczej 

Osoba fizyczna 
 

KM 77, dz.575/7 
ul. Olkuska 35a 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,325 
● szer. elewacji frontowej max.10m 
● wys. górnej krawędzi el. front. 10m  
● geometria dachu - dwuspadowy, kąt 
nachylenia do 30°, kalenica równoległa 
do frontu działki 

  

413 RAA-I-9277/7331/334/04/6/53/TS 
2004.11.30 

zm. sp. użytk, cz. poddasza nad 
III piętrem w bud. mieszk.-usłu-
gowym na 1 lok. mieszkalny 

Wspólnota Mieszkaniowa 
 

KM 53, dz.15 
ul. Wójta Radtkego 
53 

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

  

414 RAA-I-10862/7331/439/04/524/16/LK 
2004.11.30 

zm. sp. użytkowania cz. strychu 
w bud. wielorodzinnym na pom. 
gospodarcze (garderoba) funkcjo 
nalnie połączone z mieszk. nr 5  

Osoba fizyczna 
 

KM 19 
dz.1101/172 
ul. Raduńska 16 

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

  

415 RAA-II-5553/7331/383/04/93/15/ES 
2004.11.30 

rozbudowa I piętra bud. mieszk. 
dobudowa schodów zewn., gara-
żu na granicy z dz. przy ul. Gro-
ttgera 13 i przedsionka 

Osoba fizyczna 
 

KM 60, dz.401 
ul. Grottgera 15 

● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 
● wskaźnik p.z. 0,34 
● szer. elewacji frontowej bez zmian 
● wys. górnej krawędzi el. front.; ●geo-  
   metria dachu - płaski (jak istniejące) 

  

 

miesiąc : grudzień 2004  
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 

416 
 

RAA-I- 
14724/03/7331/48/04/55/519-521/LK 
2004.12.01 

rozbiórka budynków mieszkal-
nych, budowa stacji paliw płyn-
nych z lok. usługowym (sklep, 
bar bistro) i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 01, dz.75/27; 
147/27; 148/27; 
149/27 
ul. Morska  

● linia zabudowy 18m od ul. Morskiej 
● wskaźnik p.z. 0,20 i ● szer. el. front.  
- nie określa się  
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto-
wej (pawilon) ok.4m  
● geometria dachu - płaski  

  

417 RAA-II-7992/7331/495/04/828/44/KR 
2004.12.01 

budowa wolnostojącego budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go o wys. 3 kondygnacji, rozbió-
rka istn. bud. mieszkalnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 80, dz.2 
ul. Akacjowa 44 

● linia zabudowy 8m od ul. Bukowej, 
7m od ul. Akacjowej 
● wskaźnik p.z. 0,26 
● szer. elewacji frontowej 14m  
● wys. górnej krawędzi elewacji fronto-
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wej ok.10m  
● geometria dachu - dach płaski 

418 RAA-II-9427/7331/547/04/812/11/WGN 
2004.12.02 

rozbudowa budynku mieszk. 
jednorodzinnego od strony 
ogrodu 

Osoba fizyczna 
 

KM 82, dz.832/339 
ul. Popiela 11 

● linia zabudowy i ● szer. el. frontowej 
- bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,27 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
części istniejącej (2 kondygnacje)  
● geometria dachu - dach płaski  

  

419 RAA-II- 
9408/7331/632/04/810/sieć tele/WGN 
2004.12.02 

budowa podziemnej jednootwo-
rowej kan. teletechnicznej ø 100 
wraz ze studniami 

Vectra Technologie S.A. 
Elbląg,  

KM 81, dz.12; 
945/387; 985/11; 
1013/23; 1015/25; 
1016/26      KM 62, 
dz.3; 428; 433; 434; 
443; 685/6; 1051/7; 
1052/20; 1062/5; 
1066/2; 1070/2 
ul. Orłowska  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

420 RAA-I-11390/7331/464/04/17/38/TS 
2004.12.03 

zm. sposobu użytkowania lokalu 
mieszkalnego na użytkowy (biu-
ro) z dobudową schodów zewn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 55, dz.579/314, 
575/305               ul. 
Władysława IV 38 

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

  

421 RAA-II-12855/7331/702/04/1030/6B/ES 
2004.12.03 

budowa 2-kondygnacyjnego bu-
dynku jednorodzinnego (parter + 
poddasze użytkowe) z garażem i 
infrastrukturą techn.  

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WI 
dz.337/15; 337/12 
ul. Śliska 6B 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,18 
● szer. elewacji frontowej 10,5m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynkach przy ul. Śliskiej 8B, 8C, 8D  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia max. 45º; gł. kalenica pros-
topadła lub równoległa do fr. działki  

  

422 RAA-I-6539/7331/265/04/181/27/AM 
2004.12.06 

rozbudowa i nadbudowa budyn-
ku mieszkalnego, dobudowa ga-
rażu z łącznikiem wraz z infra- 
stukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.251; 
263; 798/250 
ul. Kasprowicza 2 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji frontowej 15m ± 20% 
● wys. górnej krawędzi el.front. ok.10m 
(jak dla bud. 3-kondygnacyjnego)  
● geometria dachu - dach płaski  

  

423 RAA-I-6286/7331/272/04/73/9/TS 
2004.12.06 

nadbudowa bud. mieszkalno-us- 
ług. o 1 kondygnację i przebudo-
wa poddasza na cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.138 
ul. Portowa 9 

● dach płaski ; ● pozostałe parametry 
inwestycji określone w ustawie - bez 
zmian  

  

424 RAA-II-
12690/7331/694/04/1030/dz.325/2/GZ 
2004.12.06 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytko-
we) z infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 22 WI 
dz.325/2 
ul. Śliska 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,12 
● szer. elewacji frontowej 15m  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia 30-45º; gł. kalenica prosto-
padła lub równoległa do frontu działki  
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425 RAA-II-12490/7331/678/04/1031/2A/ES 
2004.12.07 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego 2-kondygnacy-
jnego (parter i poddasze użytko-
we) z częścią usługową i infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 44 WI 
dz.35/108 
ul. Sucha 2A 

● linia zabudowy 10m (cz. usług.) 15m 
(cz. mieszk.) od wsch. i płd. granicy dz. 
● wskaźnik p.z. do 0,18 
● szer. elewacji frontowej 14,5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku na dz.35/106  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia max.30º; gł. kalenica prosto-
padła lub równoległa do frontu działki  

  

426 RAA-I-
2189/7331/131/04/747/22/dz.462/4/HNB 
2004.12.08 

realizacja miejsc postoj. (20 sta-
nowisk) z pergolą śmietnikową, 
drogą dojazdową i oświetleniem 

Robotnicza Spółdz.  Mieszk. 
im. Komuny Paryskiej, 
Gdynia,  

KM 32, dz.462/4 
ul. Stolarska 22 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

427 RAA-I-6515/7331/263/04/682/4/MZ 
2004.12.08 

rozbiórka bud. techn.-warsztat., 
przebudowa hali magazyn., roz-
budowa hali produkcyjnej,budo-
wa hali przyjęć surowca, maga-
zynowej, oczyszczalni ścieków z 
bud. obsługi i infrastruktura  

Zakład Przetwórstwa 
Rybnego „Syrena Royal”  
Sp. z o.o. Gdynia  
 

KM 17, dz.486/30 
KM 18, dz.465/41; 
480/41; 556/40; 
2237/40 
KM 23, dz.136/55; 
417/55; 419/55; 
421/55 
ul. Krzywoustego 4 

● linia zabudowy - zał. graf.● wskaźnik 
p.z. nie analizowano (charakter inwesty-
cji; ●szer.el. front. max.85m;●wys. gór-
nej krawędzi 10m; ●geometria dachu - 
płaski i dwuspadowy;● tryb wynikający 
z ustawy Prawo ochrony środowiska -   
warunki w uzgodniono z organami wła-
ściwymi w  sprawie ochr. środowiska  

  

428 RAA-I-8685/7331/347/04/724WOG/ASS 
2004.12.08 

budowa portowego terminalu 
przeładunkowego towarów dro-
bnicowych (nabrzeże przeładun-
kowe, place składowe, magazy-
ny) z infrastrukturą techn. oraz 
sukcesywna rozbiórka obiektów 
istniejących 

Wolny Obszar Gospodarczy 
S.A. Gdynia,  
 

KM106dz.60/1,61/1 
KM107, dz.23/1 
KM108, dz.60/8; 
79/8; 80/8  KM 109  
16/2;25/2;30/2;35/2
51/2;52/2;64/2;65/2 
66/2;68/2;73/2;74/2 
75/2; 76/2;77/2;87/2 
7/1;9/2;13/2;63/2; 
88/2;95/2;97/2;91/2
15/2;/17/2;24/;61/8 
ul. Energetyków 5 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

429 RAA-II-
7888/7331/486/04/1070/Polkomtel/KL 
2004.12.08 

przebudowa stacji bazowej tel. 
komórkowej POLKOMTEL na 
wieży kościoła 

POLKOMTEL S.A. 
Warszawa,  

KM 28 WK 
dz.241/3 
ul. Nagietkowa 61 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami właściwymi w  sprawie 
ochrony środowiska 

  

430 RAA-II-9318/7331/566/04/412/sieć 
tele/BB 
2004.12.08 

budowa sieci teletechnicznej – 
element infrastruktury techn. dla 
obsługi proj. osiedle mieszka-
niowego „Sokółka II”  

„Telemonter „ Sp. z o.o. 
Rumia,  
w imieniu : „Multimedia 
Polska” Sp. z o.o. w Gdyni 

KM 2L, dz.274/1;   
cz.274/2; 280; 281  
KM 4L,  dz.192/4; 
192/1; 193;  
KM 6, dz.247;  

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

 c.d. wykazu 
działek z kol.5 
na str.4 
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KM 7, dz.512/7; 
519/1; 424/1; 424/2;  
514/1; 514/4; 515; 
519/5; 519/6; 519/7 
519/10; 519/9; 
519/11; 512/7; 
519/14; 519/16; 423 
KM 9, dz.507/6; 
509/8; 509/73  
KM 12, dz.422/28; 
427/6; 422/44  
KM 13, dz. 512/6; 
520/5; 522/10; 
522/16; 522/19; 
522/24; 541;  
KM 19 dz.507/2; 
122/1; 507/4;  
KM 20 dz. 569; 
KM 38 dz.258; 
260/4; 260/6   
KM 65 dz.172;174; 
178; 193; 194; 195; 
196; 197; 198; 199; 
200; 201; 202; 
221/21; 357/173; 
350/164; 374/180; 
434/164; 435/164; 
436/174; 435/164; 
438/140; 439/140; 
KM 66 dz.413/17; 
434/16; 597/15; 723 
721/4; 725/15; 
726/15 
ul. Chwarznieńska 

431 RAA-I-2948/7331/152/04/79/30/AM 
2004.12.09 

nadbudowa budynku mieszkal-
nego na cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 
 

KM 60 
dz.849/62; 850/62 
ul. Krasickiego 30 

● wys. górnej krawędzi el. front. 
ok.15,5m; ● dach płaski; ● pozostałe 
parametry inwestycji określone w usta-
wie pominięto - nie mają zastosowania  

  

432 RAA-I-10041/7331/383/04/35/9/JM 
2004.12.09 

rozbudowa przychodni NZOZ 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
przy ul. Traugutta 9 (dobudowa 
windy dla niepełnosprawnych) 

Gmina Gdynia KM 58, dz.1369/68 
ul. Traugutta 9 

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

  

433 RAA-I-9522/7331/395/04/587/1A/MZ rozbudowa i przebudowa hali Przedsiębiorstwo Produkcji KM 28, dz.558/24 ● pominięto parametry inwestycji okre-   
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2004.12.09 przemysłowej w celu montażu 
linii technologicznej do produk-
cji drobnowymiarowych elem. 
wibroprasowanych 

Betonów „Kombet” Sp. z o.o. 
Gdynia,  

ul. Osada Kolejowa 
1A 

ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

434 RAA-II-324/7331/183/04/1166/1/GZ 
2004.12.09 

budowa budynku usługowo-mie-
szkalnego, 2-kondygnacyjnego 
(parter i poddasze użytkowe) z 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM 36 WI 
dz.188/60; 
188/21; 18859 
ul.  Gradowa 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,28;● szer.el. front. 
14-16m;● wys. górnej krawędzi ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia 35-45º; wys. gł. kalenicy do 
9m (prostopadła do ul. Gradowej)  

  

435 RAA-I-
4102/7331/355/04/556/dz.1317/162/LK 
2004.12.10 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, podpiwniczo-
nego, 2-kondygnacyjnego z pod-
daszem użytkowym wraz z dro-
gą dojazdową i infrastrukturą 

Osoba fizyczna 
 

KM19,dz.1317/162
904/50; 905/50; 
1316/162; 237/57; 
825;171; 829/48 
ul. Rozewska 

● linia zabudowy; ● szer.elewacji front. 
nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,30  
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia do 45º  

  

436 RAA-I-6287/7331/410/04/55/47/LK 
2004.12.10 

zm. spos. użytkowania pom. su-
szarni na lok. mieszkalny w bud. 
mieszk.-usług. wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 
 

KM 51, dz. 315/49; 
374/49 
ul. Morska 47B 

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

  

437 RAA-I-9586/7331/480/04/565/14/LK 
2004.12.10 

rozbudowa bud. produkcyjno-
magazynowego o powierzchnię 
dodatkową i część socjalną  

Ostrowski-Pilachowski s.c.  
Gdynia,  

KM 25, dz.980    ul. 
Opata Hackiego 14 

● linia zabudowy-nie ustala się 
● wskaźnik p.z. 0,40 
● szer. elewacji front., ● wys. jej górnej 
krawędzi – w nawiązaniu do cz. istniej.  
● geometria dachu - dach płaski  

  

438 RAA-II-
12004/7331/654/04/1031/dz.55/GZ 
2004.12.10 

budowa budynku mieszkalnego, 
dwukondygnacyjnego (parter i 
poddasze użytkowe) z infrastru-
kturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.55 
ul. Sucha 13 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,18 
● szer. elewacji frontowej max.16m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia 35-45º; wys. gł. kalenicy ok. 
8m (równoległa do płn. granicy działki)  

  

439 RAA- 
II-12212/7331/672/04/1021/sieć tele/BB 
2004.12.10 

budowa kanalizacji telefonicznej 
dla kabla światłowodowego 

„Multimedia Polska”  
Sp. z o. o. 
Gdynia,  

KM 58, dz.274; 
503/181;591/180; 
730/184;732/182; 
734/183;737/185; 
740/187;742/186; 
893/180;898/180; 
899/180;1255/193; 
1271/273;1272/273;
1287/13;1326/273; 
1343/283;1353/263;
1354/263;1415/202;
1417/194;1420/193;
1470/273; KM 64, 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
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dz.20;70/27; 74/21; 
111/30;154/28; 
159/28;170/28; 
213/168 KM 65, dz. 
435/164; 439/140 
KM 66, dz.50; 
413/17; 716/49 
KM 141, dz.180/9; 
181/9;182/9;184/8; 
187/10; ul. Warsza-
wska,Śląska,Kielec-
ka, Rolnicza, Niska, 
Konwaliowa,Widna
Chwarznieńska,  

440 RAA-II-
15038/03/7331/150/04/1031/dz.79/GZ 
2004.12.13 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 33 WI, dz.79 
ul. Sucha 13 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. do 0,19 
● szer. elewacji frontowej max.14m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia 35-45º; wys. gł. kalenicy 7-8 
m (równoległa do frontu działki)  

  

441 RAA-II- 
11024/7331/613/04/316/24-28/BB 
2004.12.13 

nadbudowa cz. bud. mieszk.wie-
lorodzinnego na poz. IV kondy-
gnacji, zm. spos. użytkowania 
cz. strychu na cele mieszkalne  

Osoba fizyczna 
 

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

● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
mieszkaniach sąsiednich; ● pozostałe 
parametry inwestycji określone w usta-
wie pominięto - nie mają zastosowania  

  

442 RAA-I-3581/7331/268/04/126/2/LK 
2004.12.14 

budowa budynku usługowo-han-
dlowego ( w zabudowie  bliźnia-
czej) z infrastrukturą techniczną  

Osoba fizyczna 
 

KM 49, dz.747/4 
619/13; 663/2; 
675/10; 676/10; 
746/2; 748/4; 769/4 
Przybyszewskiego 2 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,60 
● szer. elewacji front.; ● wys. jej górnej 
krawędzi; ● geometria dachu - w nawią-
zaniu do budynku sąsiedniego  

  

443 RAA-II-1776/7331/131/04/303/dz.988/BB 
2004.12.14 

budowa dwóch garaży o pow. 
ok.40m2 (rozbudowa zespołu 
garaży istniejących) 

Osoba fizyczna 
 

KM 63, dz.988 
ul. Gen. Maczka 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● szer. elewacji frontowej ok.7m,● wys. 
jej górnej krawędzi jak w zespole istn.  
● geometria dachu - dach płaski  

  

444 RAA-II-12491/7331/679/04/1031/2B/ES 
2004.12.15 

budowa 2-kondygnacyjnego (pa-
rter i poddasze użytkowe) budy-
nku mieszkalnego jednorodzin-
nego z częścią usługową i infra-
strukturą techniczną 

Osoba fizyczna 
 

KM 44 WI 
dz.35/107 
ul. Sucha 2B 

● linia zabudowy 10m (cz. usług.) 15m 
(cz. mieszk.) od wsch. i płd. granicy dz. 
● wskaźnik p.z. do 0,18 
● szer. elewacji frontowej 14,5m ± 20%  
● wys. górnej krawędzi el. front. jak w 
budynku na dz.35/106  
● geometria dachu - wielospadowy: kąt 
nachylenia max.30º; gł. kalenica prosto-
padła lub równoległa do frontu działki  
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445 RAA-I-4850/7331/373/04/541/11/LK 
2004.12.16 

nadbudowa o piętro i poddasze 
użytkowe oraz rozbudowa o wia 
trołap budynku mieszkalnego je-
dnorodzinnego 

Osoba fizyczna 
 

KM 22, dz.163/32 
ul. 
Władysławskiego 
11 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,14 
● szer. elewacji frontowej do 10,5m 
● wys. górnej krawędzi el. front. do 7m  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia do 45º; wys. gł. kalenicy do 
11m (równoległa do frontu działki)  

  

446 RAA-I-11483/7331/448/04/17/11A/JM 
2004.12.16 

zm. sposobu użytk. cz. bud. mie-
szkalnego wielorodzinnego (lok. 
mieszkalnego nr 1 na usługowy) 

Osoba fizyczna 
 

KM 54, dz.746/332 
ul. Władysława IV 
11A 

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

  

447 RAA-I-7436/7331/298/04/44/32/JM 
2004.12.17 

budowa garażu dla sam. osobo-
wego wraz z tarasem na dachu 

Osoba fizyczna 
 

KM 52, dz.101 
ul. Słupecka 32 

● linia zabudowy istniejąca  
● wskaźnik p.z. do 0,30  
● szer. elewacji front. ok.4m (garaż), 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m 
● geometria dachu - dach płaski 

  

448 RAA-I-
6600/7331/430/04/553/dz.730/173/LK 
2004.12.20 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, parterowego z 
poddaszem użytkowym,garażem 
i infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.730/173 
837/173; 246/173; 
405/170; 754/58 
ul. Kalksztajnów 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,25 
● szer. elewacji frontowej max.14m 
● wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m  
● geometria dachu - dwuspadowy: kąt 
nachylenia do 45º; wys. gł. kalenicy do 
7m (prostopadła do frontu działki)  

  

449 RAA-II-12300/7331/677/04/694/73/ES 
2004.12.20 

rozbudowa bud. mieszkalnego w 
celu powiększenia pow. mieszk. 
(wys.rozbudowy 2 kondygnacje) 

Osoba fizyczna 
 

KM 66, dz.266 
ul. Chwarznieńska 
73 

● linia zabudowy istniejąca; ● wskaźnik 
p.z. 0,24; ● szer. elewacji front.; ● wys. 
jej górnej krawędzi; ● geometria dachu 
- jak w części istniejącej 

  

450 RAA-I-10308/7331/406/04/182/9/AM 
2004.12.21 

budowa nowego budynku mie-
szkalnego z infrastrukturą w 
miejscu istniejącego po jego wy-
burzeniu 

Osoba fizyczna 
 

KM 56, dz.212; 
1043/213; 1079/215 
ul. Mickiewicza 9 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z. 0,33; 
● szer. elewacji front. ok.13,5m ± 20%; 
● wys. górnej krawędzi elew. front. 2-3 
kondygnacje nadziemne; 8m od pozio-
mu ulicy; ● geometria dachu - płaski 

  

451 RAA-I-4319/7331/197/04/681/1D/MZ 
2004.12.22 

budowa budynku ekspozycyjno-
biurowego, hal magazynowych, 
parkingu wraz z infrastrukturą 

„Beditom-Z.Bednarczyk” 
Sp.j. Gdynia,  

KM 14,     dz.410/1; 
411/85;414/4;421/5; 
510/5;511/5;512/85; 
513/85;517/5;519/5; 
520/5; 521/5; 525/5; 
526/5; 574/85; 
575/85; 576/5; 
577/85 
ul. Północna 1D 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z.; ● szer. elewacji front. 
(nie analizowano z uwagi na charakter 
inwestycji) 
● wys. górnej krawędzi elewacji front. 
max.8m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

452 RAA-I-10878/7331/424/04/295/2/kabel 
optotelekomunikacyjny/MZ 

budowa kabla światłowodowego 
optotelekomunikacyjnego rela-

Urząd Morski w Gdyni 
Gdynia,  

KM 131 
dz.5/1; 12/1 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 
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2004.12.22  cji Gdynia-Hel (odcinek lądowy 
między Kapitanatem Portu a ze-
jściem do wody) 

ul. Polska 2 

453 RAA-I-11891/7331/473/04/735/4/EM 
2004.12.22 

budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z przyłączami 

Osoba fizyczna 
 

KM 44, dz.205/132 
ul. Zbrojna 4 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,18 
● szer. elewacji frontowej max.15m 
● wys. górnej krawędzi el.front. do 10m  
● geometria dachu- dwu- lub czterospa-
dowy, kąt nachylenia do 45º;wys. gł.ka- 
lenicy 12m (równoległa do frontu dz.)  

  

454 RAA-I-5084/7331/231/04/724/1-
antena/MZ 
2004.12.23 

budowa anteny parabolicznej 
stacji transmisyjnej TP EmiTel 
w kierunku RkCN Oksywie na 
dachu budynku wytwórni ceme-
ntu „Chełm-Bałtyk Cement” 

TP EmiTel Sp. z o.o.  
w Krakowie  
Region Północny w Gdańsku,  

KM 109, dz.13/2 
ul. Energetyków 1 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

455 RAA-I-
7807/7331/300/04/725/dz.374/115/MZ 
2004.12.27 

budowa tymczasowego pawilo-
nu handlowego o pow. sprzeda-
ży ok.12m2 z przyłączami inst. 

Osoba fizyczna 
 

KM 104 
dz.374/115 
ul. Kontenerowa 

● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. - nie   
określa się 
● szer. elewacji front. ok.6m; ● wys. jej 
górnej krawędzi do 2,5m  
● geometria dachu - dach płaski 

  

456 RAA-I-11032/7331/437/04/681/9A/HNB 
2004.12.28 

budowa abonenckiej stacji trafo 
dla Izby Celnej w miejscu istnie-
jącej przeznaczonej do rozbiórki 

Izba Celna w Gdyni 
Gdynia,  

KM 14, dz.509/84 
ul. Północna  

bez zmian w zagospodarowaniu terenu - 
nie określa się parametrów wskazanych 
w ustawie 

  

457 RAA-I-
11569/7331/463/04/298/dz.8/1/HNB 
2004.12.28 

budowa urządzeń  podczyszcza-
jących (osadniki) i studzienek 
pomiarowych przed wylotami 
kan. deszczowej 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 133, dz.8/1 
ul. Węglowa 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania 

  

458 RAA-I-
12146/7331/481/04/725/dz.1040/HNB 
2004.12.28 

przebudowa i rozbudowa budy-
nku biurowo-socjalnego o klatkę 
schodową i pow. komunikacyjną 
oraz budowa wartowni 

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A. 
Gdynia,  

KM 18 PG, dz.1040 
ul. Kontenerowa 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z.; ● szer. elewacji front.; 
● wys. jej górnej krawędzi (nie analizo-
wano z uwagi na charakter inwestycji)  
● geometria dachu - dach płaski 

  

459 RAA-II-12941/7331/706/04/408/170B/BB 
2004.12.28 

rozbudowa budynku usługowo-
biurowego o klatkę schodową o 
pow. ok.10m2 

Osoba fizyczna 
 

KM 9 WI, dz.509/5 
ul. Chwarznieńska 
170B 

● linia zabudowy istniejąca 
● wskaźnik p.z.; ● szer. elewacji front.; 
● wys. jej górnej krawędzi (nie analizo-
wano z uwagi na charakter inwestycji)  
● geometria dachu - nachylenie do 12 

  

460 RAA-I-5797/7331/291/04/571/47A/LK 
2004.12.29 

rozbiórka garażu wolnostojące-
go, budowa zespołu 4 garaży 

Osoba fizyczna 
 

KM 27, dz.551/177 
ul. Gen. Orlicz 
Dreszera 47A 

● linia zabudowy wg zał. graf. 
● wskaźnik p.z. 0,45 
● szer. elewacji frontowej do 13m 
● wys. górnej krawędzi el.front.do 3,5m  
● geometria dachu - dach płaski  

  

461 RAA-I- rozbudowa inst. radioliniowych Morski Oddział Straży KM 131, dz.5/1 ● pominięto parametry inwestycji okre-   
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8857/7331/343/04/295/2/antena/MZ 
2004.12.29 

(stacja radarowa i radiolinia kie-
runek Hel) na dachu budynku 
Kapitanatu Portu 

Granicznej 
Gdańsk,  

ul. Polska ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

462 RAA-II-12416/7331/676/04/98/12/ES 
2004.12.29 

zmiana sposobu użytkowania  
pomieszczeń pawilonu handlo-
wego na pokoje gościnne  

Osoba fizyczna 
 

KM60, dz.1121/315 
ul. Wincentego Pola 
12 

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

  

463 RAA-II-11978/7331/653/04/1007/stacja 
bazowa/KR 
2004.12.30 

rozbudowa stacji bazowej tele-
fonii komórkowej ERA GSM na 
kominie ciepłowni 

Polska Telefonia Cyfrowa  
Sp. z o.o. w Warszawie 
Oddział w Gdańsku  
 

KM 71, dz.577/1 
ul. Cylkowskiego 

● pominięto parametry inwestycji okre-
ślone w ustawie - nie mają zastosowania  
● tryb wynikający z ustawy Prawo och-
rony środowiska : warunki w uzgodnie-
niu z organami ochrony środowiska 

  

 
 

 


