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Wydział Architektoniczno-Budowlany  

Urząd Miasta Gdyni 

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 

 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2013 
 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  RAA.6730.275.2012. KR-565/16   

2013.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

zespół budynków 

wielorodzinnych z garażami 

podziemnymi, infrastruktura 

techniczna i obsługa 

komunikacyjna 

Osoba fizyczna 

 

KM 25 dz. 811/8,  

812/8, 962/28, 

963/28, 961/28, 

930/3, 437/6, i 

435/8 ul.Opata 

Hackiego 16 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

bud. wielorodz. przy  ul. Opata 

Hackiego 14a wskaźnik p.z. –24%.● 

szer. elew. front.- max 16 m ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 12m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

2.  RAA.6730.379.2012.WGN-945/15                                                                

2013.01.02                                                                                                                                                                                                                                                        

częściowa rozbiórka 

istniejącego budynku 

mieszkalnego oraz jego 

rozbudowa i przebudowa  

Osoba fizyczna 

 

KM 74 

 dz. 84/42 

ul. Armatorów 15   

● linia zabudowy – bez. zm.●wskaźnik 

p.z. – max 23%.● szer. elew. front.- 14 

m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 7,5m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

3.  RAA.6730.480.2012.WGN-880/125 

2013.01.02                                                                                                                                                                               

nadbudowa części budynku   Osoba fizyczna 

 

KM 3 WK 

dz. 200 

ul. Olgierda 125  

● linia zabudowy – bez. zm.●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm. ● wys. górnej kraw. elew.– do 

okapu 6,5m =/- 0,5m , do kalenicy jak 

istn.● geometria dachu: dach stromy 55o 

lub płaski 

  

4.  RAA.6730.478.2012.ES-702/dz.241/33 

2013.01.03                                                                                                                                                                                                              

zespół budynków 

jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej wraz z infrastrukturą  
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 46  

dz. 241/33  

ul. Bosmańska – 

Zielona 

● linia zabudowy – nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 38%.● szer. elew. front.- 9 m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

5,8m ● geometria dachu: dach stromy, 

dach dwuspadowy, kierunek gł. 

kalenicy równ. do  gr. E-F,kąt nachyl. 

350 

  

5.  RAA 6730.542.2012.ES-718/11 

2013.01.03                                                                                             

                                                         

rozbudowa w poziomie parteru 

od frontu i zaplecza działki 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego    

Osoba fizyczna 

 

KM 45  

dz. 190 

 ul. Żółta 11  

● linia zabudowy – obow. przedłużenie 

linii zabudowy w poziomie parteru 

budynku przy ul. Żółtej 13 i Żółtej 

9●wskaźnik p.z. – max 40%.● szer. 

elew. front.- bez zm.● wys. górnej 

kraw. elew.– max 4m ● geometria 

dachu: dach płaski 
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6.  RAAII.6730.103.2011-

MP/820/dz.1107/387 

2013.01.07                                                                                                                                           

                                                     

budowa drogi łączącej drogę 
serwisową projektowanego 

osiedla z ulicą Szyprów wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

INVEST KOMFORT S.A. w 

Gdyni,  

KM 81 

dz. 1107/387 

 ul. Szyprów/Alei 

Zwycięstwa 

  Decyzja 

odmowna 

7.  RAA.6730.488.2012.GZ-434/9 

2013.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych z 

infrastrukturą techniczną,      

BJK ARCHITEKCI s.c., 

Gdynia,  

 

KM 65 

dz. 343/51 

ul. Zielna 9 

● linia zabudowy – obow. w naw. do 

linii zab. bud. przy ul.Zielnej 8 i 10 A 

wg zał graf.●wskaźnik p.z. – max 

22%.● szer. elew. front.- 15 m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 9,5m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

8.  RAA.6730.515.2012.ASS.1196/2 

2013.01.08                                                                                                             

 

przebudowa istniejącej stacji 

paliw;    

 CTL Północ Sp. z o.o w 

Gdyni 

 

KM 112 dz. 11/2 

al.Solidarności 2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

9.  RAA.6730.519.2012.ASS.380/5 

2013.01.08                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

zabudowa części tarasu zewn. 

od str. płn.-zach.i jego 

rozbudowa  na dz. 360/16 i 

361/16  oraz zmiana sposobu 

użytk. lokali użytk.  na poziomie 

wys.parteru na przedszkole 

niepubliczne oraz pomieszczeń 
przyziemia na garaż- w budynku 

mieszkalno-usługowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WK  

dz. 360/16,367/4, 

361/16 i 490/16 

ul.Imbirowa 5   

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  

10.  RAA.6730.445.2012.OS-638/16 

2013.01.09                                                                                                                                                                                                                                                                

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 15 WI 

 dz. 416/53 i 416/54 

ul. Zwierzyniecka 

16   

● linia zabudowy – obow. 6 m o gr. dz. 

416/64 z możl. cofn. 50%dł. elew. max 

5m●wskaźnik p.z. – max 27%● szer. 

elew. front.- 10,3 m ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.– 7,5m, do kalen. do 

7,5.● geometria dachu: dach stromy 

dwuspadowy 35o lub płaski, kalen. 

prostop. 

  

11.  RAA.6730.491.2012.GZ-408/dz.509/73 

2013.01.09                                                           

 

budowa  budynku  usługowego  

z  garażem podziemnym oraz  

infrastrukturą techniczną 

„D&M” Sp. z o.o.,  Gdynia  KM 9 WI 

dz. 509/73 i 509/87 

ul. Chwarznieńska 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie  

linii istniejącej  zabudowy ●wskaźnik 

p.z. – max 50%● szer. elew. front.- 18 

m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 10m ● geometria dachu: płaski 

  

12.  RAA.6730.516.2012.ES-92/2 

2013.01.09                                                                                                                                  

                                                      

nadbudowa budynku 

mieszkalnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 60  

dz. 1021/460 

ul.Górna 2 

  Decyzja 

odmowna                                                                                     

13.  RAA.6730.580.2012.ES-560/13 

2013.01.11                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

reklama wolnostojąca 

nieoświetlona o wym. tablicy 

6,0x3,0m   

Artur Pawłowski INŻYNIER 

Agencja Budowlana,   Gdynia 

KM 18  

dz. 2333 

ul.Gniewska 13 

● linia zabudowy – obow. przedłużenie  

linii istniejącej  zabudowy ●wskaźnik 

p.z. – max 50%● szer. elew. front.- 18 

m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 10m ● geometria dachu: płaski 
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14.  RAA.6730.530.2012.GZ-1055/9 

2013.01.14                                                                                                                                                                                                                                                                     

nadbudowa parterowej części 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 WI   

dz. 335   

ul. Posejdona 9 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: płaski 

  

15.  RAA.6730.549.2012.WGN-939/10    

2013.01.14                                                                                                                                                                                                               

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego. 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  

dz. 117/43  

ul. Szturmanów 10 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. przy ul. Szturmanów 14 i 16 

●wskaźnik p.z. – max 25%● szer. elew. 

front.- 12 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– 7,5m,.● geometria dachu: dach 

płaski 

  

16.  RAA.6730.552.2012.GZ-982/2 

2013.01.15                                                                                                                                      

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 8  

dz. 4483/30  

ul.Sibeliusa 2 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 28%● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  

17.  RAA.6730.368.2012.WGN-705/6  

2013.01.16                                                                       

rozbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego   

Osoba fizyczna 

 

KM 9  

dz. 174/48 

ul.Lniana 6 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 27%● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– ok.10m 

● geometria dachu: bez zm. 

  

18.  RAA.6730.544.2012.KR-1006/68                                                                              

2013.01.16                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

droga dojazdowa z placem 

manewrowym do budynku 

wielorodzinnego 

Robotnicza S-nia 

Mieszkaniowa im. Komuny 

Paryskiej, Gdynia  

Km 17  

dz.954 i 530/21 

ul.Powstania 

Wielkopolskiego 68 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

19.  RAA.6730.482.2012.GZ-44/16 

2013.01.17                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka istn. budynku 

mieszkalnego oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym i  infrastr. techn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 52  

dz. 90 i 296 

ul.Słupecka 16 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

istn. zab. na dz. sąsied.j, przy 

ul.Słupeckiej 18  ; ●wskaźnik p.z. – 

max 25%● szer. elew. front.- 13 m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

12m ● geometria dachu: dach płaski 

  

20.  RAA.6730.513.2012.KR-84/schody 

terenowe                                          

2013.01.17                                                                                                                                                            

schody terenowe  od ul. 

Moniuszki 

Osoba fizyczna 

 

KM 60  

dz. 1385/332 i 

1712/386,1384/332 

ul. Norwida 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

21.  RAA.6730.447.2012.MP-931/29 

2013.01.18                                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbiórka istniejących obiektów 

i budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

usytuowanego bezpośrednio 

przy granicy z dz. nr 111/2 

(zabudowa bliźniacza), z 

biurami w parterze, garażem 

podziemnym i niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 94  

dz. 6/2  i 176/2 

ul.Druskiennicka 29 

● linia zabudowy – obow. 5,0m od gr. z 

pasem drog. ul. Druskiennickiej ; dop. 

się cofn. frag. elew. na odl. do 1,0m, na 

szer. elewacji front. do 50%; ewent. 

wprowadz. wykusza od ul. 

Druskiennickiej może pomn. o 1,0m 

odl. do gr. z pasem drog. ul. 

Druskiennickiej na szer.elew. front. do 

50%; ●wskaźnik p.z. – max 25%● szer. 

elew. front.- 10m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew– przedł. okapu bud. przy ul. 

Druskiennickiej 28 max 7,9m; do 
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kalenicy- przedł. kalenicy bud. przy ul. 

Druskiennickiej 28 max 12m ● 

geometria dachu: stromy dwuspad., kąt 
nachyl. jak bud. przy ul. 

Druskiennickiej 28 380-400, kalen. 

równol. 

22.  RAA.6730.462.2012.WGN-782/20                                                                

2013.01.18                                                                                                                                             

 

 

budynek usługowo-mieszkalny 

(rodzaj usług – gabinety 

lekarskie) wraz z infrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 104 

dz. 139/86 i 93 

ul. Traczy 20  

● linia zabudowy – obow. – 8,0 od gr. 

dz.; ●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. 

elew. front.- 10 m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 7,5m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

23.  RAA.6730.540.2012.ES-1070/16 

2013.01.18                                                                                                                                                      

                                                                  

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 28 WK  

dz. 321  

ul. Nagietkowa 16 

● linia zabudowy – obow.przedł. istn. 

zab.●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. 

elew. front.- 9,3m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– istn. ● geometria dachu: 

płaski 

  

24.  RAA.6730.557.2012.ES-296/11 

2013.01.21                                                       

                                                                  

 

zmiana sposobu użytkowania 2 

pomieszczeń piwnicznych na 

pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i gospodarcze                    

Centrum Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych, Gdynia 

KM 132  

dz. 19/2 

ul.Chrzanowskiego 

11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

25.  RAA 6730.565.2012.ES-607/1 

2013.01.22                                                                                                                                                                   

 

 

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego o klatkę 
schodową    

Osoba fizyczna 

 

KM 11  

dz. 798/37, 797/37 i 

707/37  

ul.Bławatna 1 

● linia zabudowy – obow.przedł. istn. 

zab.●wskaźnik p.z. – max 26%● szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– bez zm. ● geometria 

dachu: płaski 

  

26.  RAA.6730.25.2012.MP-873/dz.785/184 

2013.01.24                                                                                                                                                                                               

 

rozbiórka istniejącego garażu i 

budynku letniskowego i budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażami 

usytuowanymi bezpośrednio 

przy granicy z dz. nr 185, wraz z 

drogą wewnętrzną i niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM76  

dz.784/184, 

785/184 i 186 

ul. Wrocławska 20 

● linia zabudowy – obow. przedł. 

ściany bud.przy ul. Wrocławskiej 14A, 

w odl.34,0m od gr. z pasem dr. ul. j; 

dop.się wysunięcie bud. garaży poza 

obow. linię zab. oraz elewacji front.j 

bud.mieszk. w formie wykusza ● 

wskaźnik p.z. – max 38%● szer. elew. 

front.- 10m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 10m ● geometria dachu: 

płaski 

  

27.  RAA.6730.553.2012.GZ-1094/29 

2013.01.25                                                                                                                                                     

 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

– zmiana konstrukcji dachu w 

celu uzyskania poddasza 

użytkowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI  

dz. 472/2  

ul. Okrężna 29 

● linia zabudowy – bez.zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- 10m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew– bez 

zm. ● geometria dachu: stromy 

dwuspadowy, kąt nachyl. 300 lub 450, 

kalen. równol. 

  

28.  RAA.6730.536.2012.GZ-416/28 

2013.01.29                                                                                                                                                                                                                   

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (w głębi 

działki) – dobudowa do 

Osoba fizyczna 

 

KM 67 

 dz. 497/230 i 

498/230  

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. – max 31%● szer. elew. front.- 12m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew– do 
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 budynku istniejącego wraz z 

infrastrukturą techniczną 
ul.Stawna 28 5m● geometria dachu: stromy 

dwuspadowy, kąt nachyl. 300 - 400, 

kalen. równol. lub prostop. 

29.  RAA.6730.510.2012.JWK-

nadleśnictwo/dz.34 KM11 obr.Osowa 

2013.01.30                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

maszt kratowy o wysokości 20m 

i odciągach rozstawionych na 

17,5m, posadowiony na rzędnej 

terenu 140m.n.p.m. z jedną 
anteną sieci łączności radiowej o 

kierunku 3600 i mocy 

promieniowania 12,62W, 

umieszczoną na wysokości 20m 

od poziomu terenu. 

Nadleśnictwo Gdańsk z 

siedzibą w Gdyni   

 

Km 11 Osowa  

dz. 34 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

30.  RAA.6730.465.2012.GZ-436/3 

2013.01.31                                                                   

 

 

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

(wykonanie pomieszczenia 

technicznego pod przedsionkiem 

– legalizacja), 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  

dz. 128  

ul. Ogrodowa 3 

● linia zabudowy – bez.zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- 

bez.zm● wys. górnej kraw. elew– bez 

zm. ● geometria dachu: bez.zm 

  

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31.  RAA.6730.305.2012. MP-

504/dz.226/24   

2013.02.04                                                          

zmiana sposobu użytkowania 

garaży i pomieszczeń magazyn. 

na cele biurowe i socjalne wraz 

z nadbudową istn. budynku i 

niezbędną infrastrukturą 

REF-CON SERVICE sp. z 

o.o., Gdynia  

KM 29 

dz. 226/24 i 227/24 

ul.Hutnicza 1 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

32.  RAA.6730.551.2012.JWK-1097/1 

2013.02.04                                                                                                                                                       

dobudowa wejść do klatek 

schodowych (tzw. 

„wiatrołapów”) w budynku 

Wspólnota Mieszkaniowa 

budynku przy ul. Ledóchow-

skiego 1 

KM 17 PG 

 dz. 1001 i 1002 

ul. Ledóchowskiego 

1 

● linia zabudowy – 1,5m od wsch. gr. 

nieruch. ●wskaźnik p.z. – max 38%.● 

szer. elew. front.- bez zm. ●wys. górnej 

kraw. elew.– bez zm. ● geometria 

dachu: bez zm 

  

33.  RAA.6730.520.2012.ASS-893/12                                                           

2013.02.05                                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa budynku 

jednorodzinnego  wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 79 

dz. 565/83 i 593/81 

i 82 

ul. Małopolska 125  

● linia zabudowy –obow. 7,0m od gr.  

dz. od str. ul.Małopolskiej i 5,0m od gr 

dz od str. ul.Żmudzkiej ●wskaźnik p.z. 

– 25% szer. elew. front.- max 10m ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 8m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

34.  RAA.6730.501.2012.MP-884/17 

2013.02.06                                                                                                                           

rozbiórka istniejących obiektów 

i budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z 

gabinetami lekarskimi, garażem 

podziemnym, pompą ciepła i 

Osoba fizyczna 

 

KM 95 

dz. 100/2 i 175/2  

ul. Witolda 17 

● linia zabudowy – obow. ok. 7,0m od 

gr. z pasem dr. ul. Witolda – jak na zał. 

graf.; dop.się cofn. fragm. elew. na odl. 

do 3,0m, na szer.elew.front. do 50%; 

●wskaźnik p.z. – max 29%.● szer. 
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niezbędną infrastrukturą elew. front.- 12 m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 9,5m ● geometria 

dachu: dach płaski 

35.  RAA.6730.23.2013.ES-450/12 

2013.02.07                                                                                                                                                                                                                                

 

rozbudowa  budynku 

wielorodzinnego –zabudowa 

fragmentu galerii 

Osoba fizyczna 

 

KM 65  

dz. 336/88 

ul.Rolnicza 12 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  

36.  RAA 6730.10.2013.ES-431/6 

2013.02.08                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego     

Osoba fizyczna 

 

KM 66 dz. 544/153 

ul. Pionierów 6 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – max 26%.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– max 

4,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

37.  RAA.6730.11.2013.GZ-421/5 

2013.02.08                                                                     

                                                         

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego  

(garaż dwustanowiskowy w 

poziomie parteru oraz pom. 

gospod. w po. piwnic) 

bezpośrednio przy gr. z dz.nr 78 

przy ul.Polnej 3 - legalizacja 

Osoba fizyczna 

 

KM 67  

dz. 77 

 ul. Polna 5  

● linia zabudowy – obow. jako przedł.  

linii istn. zabud. na dz. sąsiednich oraz 

na dz. objętej dec., przy ul. Polnej 1-

5●wskaźnik p.z. – max 26%.● szer. 

elew. front.- 15 m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 3m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

38.  RAA.6730.134.2012.MP-

504/dz.nr504/10  

2013.02.11                                                                                                                                                                                                                                                

 

budowa budynku biurowo-

usług. (usługi nieuciążliwe- 

salony samochodowe, sklepy z 

ceramika budowlaną itp) wraz z 

parkingami, drogą 
Krzywoustego i niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 23  

dz. 504/10, 507/11, 

360/12 i 151/10, 

154/11, 157/12, 

160/13 

 ul.Hutnicza 

● linia zabudowy – obow. 20,0m od gr. 

dz. z pasem dr. ul. Hutniczej; dop. się 
wysun. poza ww. linię zabud. na odl. do 

10m, na szer. elew. front. do 60%;● 

wskaźnik p.z. – max 38%.● szer. elew. 

front.- 35 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 8m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

39.  RAA.6730.441.2012.ASS.590/dz231/20

6 

2013.02.11                                                                                                                                                                            

budowa budynku 

jednorodzinnego pow. zab. 

ok.110m2 

Osoba fizyczna 

 

KM 1 

dz. 231/206   

 ul. Marszewska 

  Decyzja 

odmowna 

40.  RAA.6730.442.2012.ASS.590/dz232/20

6 

2013.02.11                                                          

budowa budynku 

jednorodzinnego  pow. 

zabudowy ok.110m2,  

Osoba fizyczna 

 

Km 1  

dz. 232/206  

ul. Marszewska  

  Decyzja 

odmowna 

41.  RAA.6730.5.2013.GZ-408/83 

2013.02.11                                                                                                                                                                                                                                                             

 

zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku z funkcji 

usługowej  na funkcję 
mieszkalno-usługową 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 

dz. 744 

ul. Chwarznieńska 

83 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

42.  RAA.6730.469.2012.ASS.590/dz230/20

6 

2013.02.11                                                                                                                                                                                                                   

budowa budynku 

jednorodzinnego. pow. 

zabudowy ok.110m2,  

Osoba fizyczna 

 

Km 1  

dz. 230/206  

ul. Marszewska 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                                                                                              

43.  RAA.6730.556.2012.ES-92/2                                                     

2013.02.12                                                                                                      

                                                      

budowa reklamy wolnostojącej Osoba fizyczna 

 

KM 57  

dz. 293/11 

ul.Morska 81-87 

 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                                                               
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44.  RAA 6730.19.2013.ES-301/schody 

2013.02.13                                                                                                                    

rozbiórka istniejących schodów 

i budowa schodów terenowych 

wraz z murem oporowym   

ABK Nr 3, Gdynia 

 

KM 63 

 dz. 995/9  

ul. Wachowiaka 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

45.  RAA.6730.572.2012.MP-614/dz. nr 

2025/296                                                     

2013.02.14                                                                                                                                      

 

budowa elektroenergetycznej 

instalacji oświetleniowej 

(podziemna linia kablowa 

niskiego napięcia wraz z 

montażem latarń) w ciągu 

pieszo-jezdnym,  

Gmina Miasta Gdyni KM  18  dz. 298, 

2025/296, 297, 

2163/319, 2268/285 

KM 13 dz.909/122, 

104, 105, 99, 113, 

266/91, 269/90 KM 

13 w rejonie 

ul.Pustki/Kartuska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

46.  RAA.6730.573.2012.MP-748/dz. nr 

1030/3                                                          

2013.02.14                                                                                                                                                                                                                                          

budowa podziemnej, 

elektrycznej linii kablowej 

niskiego napięcia wraz z 

montażem latarń w ciągu 

pieszo-jezdnym 

Gmina Miasta Gdyni KM 18 PG 

dz.1030/3, 1049/3, 

KM 104 dz. 402/16, 

319/115, 403/17, 

306/17, 333/18, 

337/18, 221/18, 

200/47, 254/115, 

415/115  

ul. Kuśnierska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

47.  RAA.6730.526.2012.MP-872/dz.311/2 

2013.02.15                                                                                                                                                                                  

 

budowa 2 pylonów z logo firmy 

o wysokości tablicy reklamowej 

max. 6,0m i szerokości tablicy 

reklamowej max. 1,50m 

KMJ Centrum Mirosław 

Kaszubowski, Gdańsk 

Km 3 WK 

 dz.311/2 

ul.Wielkopolska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

48.  RAA.6730.568.2012.GZ-1059/4 

2013.02.15                                                                                                                                                                                                            

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 9 WI   

dz. 487/1 i 487/2, 

488/2, 486/2 

ul.Równoległa 4 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab.istn.przy ul. Równoległej. ● 

wskaźnik p.z. – max 29%● szer. elew. 

front.- 13,5 m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 9m ● geometria 

dachu: bez zm. 

  

49.  RAA.6730.18.2013.ES-426/4A 

2013.02.15                                                                                                                                                                                

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu handlowego na aptekę                    
Osoba fizyczna 

 

KM 64 

 dz. 201/9  

ul. Wielkokacka 4A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

50.  RAA.6730.385.2012.MP-624/dz.311/1 

2013.02.15                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

budowa 1 kondygnacyjnego 

budynku magazynowego z 3 

kondygnacyjną częścią biurową 
i niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

Km 23 

 dz. 311/1  

ul. Piaskowa 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                     

 

51.  RAA.6730.567.2012.GZ-926/15 

2013.02.19                                                                             

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz  budowa  dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej 

usytuowanych bezpośrednio 

przy granicy z działką nr 220/45 

przy ul.Kowieńskiej 13, 

Osoba fizyczna 

 

KM 79  

dz. 221/45 i 439/45 

ul.Kowieńska 15 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

istn. zabud. przy ul.Kowieńskiej 13 i 17 

● wskaźnik p.z. – max 32%● szer. 

elew. front.- 11 m ± 20%   ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 6m ● 

geometria dachu: stromy dwu lub 

wielospad, wys. kalen.–  przedł. wys. 
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infrastruktura techn. 

 

kalen. gł. bud. przy ul. Kowieńskiej 13, 

kąt nachyl. 350 

52.  RAA.6730.20.2013.GZ-75/155 

2013.02.19                                                                                                                                                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 

budynku z funkcji mieszkalnej  

na funkcję usługową (gabinety 

lekarskie oraz sale terapii 

psychiatr. i psychologicznej),   

Osoba fizyczna 

 

KM 71  

dz. 34/20 

ul. Legionów 155 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

53.  RAA.6730.460.2012.JWK-0291/ulica 

2013.02.20                                                                                                                                                                      

elementy obsługi 

komunikacyjnej (przebudowa 

torów i układu drog.) oraz 

elementy infrastr. (sieci, 

przyłącza, osadnik): -

przebudowa układu torów 

kolej., rozjazdów i ich 

odwodnienia, 

-przebudowa układu drog. w 

rejonie układu torów kolej. 

-przebudowa sieci kanal. deszcz. 

wraz z odprowadz. wód opad. 

do zlewni istn. wylotów  

-budowa osadnika wraz z 

separatorem w miejscu 

istn.wylotu 14a 

-przebudowa istn. sieci wod., 

-przebudowa istn. sieci energet. 

wraz z budową kanal. kablowej, 

-przebud. istn. kanal. teletechn. 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A. 

pełnomocnik: 

Stanisław Kur 

 

KM 116 dz. 10/1, 

3/1, 7/1 

KM 117 dz. 28/2, 

4/2 

od Nabrzeża 

Rotterdamskiego do 

BTZ w Porcie 

Gdynia  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

54.  RAA.6730.569.2012.GZ-307/13 

2013.02.20                                                                                                                                                              

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 63   

dz. 57 ul. 

Hetmańska 13 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 34%● szer. elew. front.- bez 

zm ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: płaski 

  

55.  RAA.6730.457.2012.OS-1112/15 

2013.02.21                                                                                                                                                                               

 

 

budowa budynku 

jednorodzinnego z usługami  

weterynaryjnymi z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

Km  12 WI  

dz.448 i dz.442, 

454, 422/16, 427/6  

ul.Sokoła 15   

● linia zabudowy – obow. – 6m od 

kraw.jezdni ul. Sokoła  z możl. cofn.do 

50% dł. elew.do 2m; ●wskaźnik p.z. – 

max 31%● szer. elew. front.- 14,5 m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

6m ● geometria dachu: dach stromy 

dwuspad.,kalen.równol., kat nachyl. 300 

  

56.  RAA.6730.524.2012.JWK-0702/dz.313 

2013.02.21                                                             

 

budowa budynków 

wielorodzinnych wraz z 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 125  

dz. 313 329, 330, 

331, 332, 333, 

423/315  i  dz. 

424/315, 415/334, 

416/335, 419/315 , 

352/115, 298 

● linia zabudowy – obow. – kontyn. 

obecnej linii zabud. na dz. sąsied. (bud. 

przy ul. Aragońskiej 18, 16, 14, 12) - 

dla zabud. w pierwszej linii od ul. 

Aragońskiej na dz. nr 329, 330, 331, 

332, 333; ●wskaźnik p.z. – max 35%● 

szer. elew. front.- 28m  ● wys. górnej 
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ul. 

Bosmańska/Aragoń
ska 

kraw. elew.– od ul.Aragońskiej max 

5,5m, dla zabud. w głębi nieruch. na dz. 

313, – do 8,0m ● geometria dachu: dach 

stromy dwuspad., kalen. równol., kat 

nachyl. 350-370 

57.  RAAII.6730.252.2011.WGN-871/96 

2013.02.22                                                                                              

budynek mieszkalny 

wielorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną. 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  

dz. 1025/162, 

1026/162 i 166 

ul.Inżynierska  96 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

zabud. bud.nr 94 tj. ok. 6,5m od gr. z 

dz. drog.; ●wskaźnik p.z. – max 21%● 

szer. elew. front.- 17 m ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 10m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

58.  RAA.6730.555.2012.ES-55/81-87 

2013.02.22                                                                                                                   

rozbiórka budynku i budowa 

budynku usługowego o 

powierzchni do 700,0m2 

Osoba fizyczna 

 

KM 50  

dz. 293/11 

ul. Morska 81-87 

● linia zabudowy – obow. – przedł.linii 

zabud. wzdłuż ul. Grabowo ●wskaźnik 

p.z. – max 700m2● szer. elew. front.- 

15,5 m ● wys. górnej kraw. elew.– do 

16,0m  w nawiąz. do wys. skrzydła  C 

bud. gł. ● geometria dachu: dach płaski 

  

59.  RAA.6730.485.2012. JWK-0895/5A  

2013.02.26                                                                                                                    

nadbudowa i przebudowa 

budynku jednorodzinnego w 

zabudowie szeregowej 

Osoba fizyczna 

  

KM 85 

dz. 84/1 

ul.Bernadowska 5A 

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm. ● wys. górnej kraw. elew– wyrówn. 

do wys. bud. przyległego od str. połudn. 

(oraz pozostałych bud.w szeregu) t.j do 

ok. 7.93m Wyjście na poziom dachu 

(taras) jako nadbudówka o wys. do 

10m, Nadbudówkę należy usyt. w odl. 

min 3,0m od krawędzi zewn. dachu 

bud.● geometria dachu: płaski 

  

60.  RAA.6730.564.2012.KR- 311/90BiC                                                                      

2013.02.27                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

rozbudowa  dwóch  domów 

jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej-zabudowa logii i 

dobudoa wykusza do elewacji 

półn.-wsch (frontowej) bud., 

przebudowa schodów zewn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 71 

dz. 374/1,375/1  

ul. M.Kopernika 90 

BiC  

● linia zabudowy – istn. , dla wykuszy 5 

m od krawędzi jezdni za zgodą 
zarządcy●wskaźnik p.z. – max 34%● 

szer. elew. front.- bez zm.  ● wys. 

górnej kraw. elew.– bez zm. ● 

geometria dachu: bez zm. 

  

61.  RAA.6730.543.2012. JWK-0410/72 

2013.02.28                                                                                                                                     

rozbudowa istn. budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, 

zakres inwestycji: dobudowa 

schodów zewn. do budynku w 

celu uzyskania samodzielności 

dwóch lokali mieszkalnych 

(legalizacja stanu istniejącego) 

Osoba fizyczna 

 

KM 66  

dz.257  

ul.Słoneczna 72 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez 

zm.● geometria dachu: bez zm. 

  

 

 

 



 

 

1

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

62.  RAA.6730.499.2012.KR-1003/14 

2013.03.04                                                                                                                                                                                                    

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego  

od strony północnej (nadbudowa 

części podziemnej). 

Osoba fizyczna 

 

KM 71 

 dz. 202/21 

ul. Wiosny Ludów 

14 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – 32% szer. elew. front.-bez zm.● 

wys. górnej kraw. elew.– max 9 m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

63.  RAA 6730.570.2012.ES-104/16 

2013.03.04                                                                                

nadbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego    

Osoba fizyczna 

 

KM 51  

dz. 60, 383/61, 

508/59 

 ul. Kołłątaja 16 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.  ●wys. górnej kraw. elew.– max 

14m. ● geometria dachu: płaski 

  

64.  RAA.6730.527.2012.WGN-880/28                                                               

2013.03.04                                                                                                                                                                                                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

wraz z infrastrukturą techniczną. 

Osoba fizyczna 

 

KM 78  

dz.191/73 

 KM 94  

dz. 50/2  

ul. Olgierda 28 

● linia zabudowy –obow. 5m od gr. z 

dz. drog. ●wskaźnik p.z. – 22% szer. 

elew. front.- 12m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 11 m● geometria 

dachu: dach płaski 

  

65.  RAA.6730.561.2012. JWK-

0450dz.110/30 kiosk 

2013.03.04                                                                                                                                                             

jednokondygnacyjny budynek 

usługowy - kiosk handlowy 

(prasa). 

„Ruch” S.A . 

Warszawa 

 

KM 64 

 dz. 110/30 

ul.Rolnicza  i 

Małokacka 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. sąsiednich pawilonów ●wskaźnik 

p.z. – 0,9% szer. elew. front.- 6m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 3 m● 

geometria dachu: dach płaski 

   

 

66.  RAA.6730.546.2012.KR- 903/5                                                               

2013.03.05                                                                                                 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 77 

 dz. 638/236 

ul. Radomska 5 

● linia zabudowy –8m od krawędzi 

jezdni ●wskaźnik p.z. – max 32%.● 

szer. elew. front.- 13 m ± 20%  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 8m. ● 

geometria dachu: płaski 

  

67.  RAA.6730.336.2012.MP-859/99 

2013.03.05                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka istn. obiektów i 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego bezpośrednio 

przy gr.z dz. nr 43 KM 78, z 

garażem podziemnym i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM  78 

 dz.44  

ul. Sieradzka 99 

● linia zabudowy –obow. 5,0m od 

gr.dz. z pasem drogowym ●wskaźnik 

p.z. – max 29%.● szer. elew. front.- 10 

m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

max 9m. ● geometria dachu: płaski 

  

68.  RAA.6730.577.2012. JWK-828/4 

2013.03.06                                                                                                                                                              

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej, zakres 

inwestycji: nadbudowa o jedną 
kondygnację 

Osoba fizyczna 

 

KM 75 

 dz. 614/70 

 ul. Akacjowa 4 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– ok 8,1m 

● geometria dachu: dach płaski 

  

69.  RAA-II-6730.299.2011-

KZ/MP/693/dz.151/1 

2013.03.07                                                                                                                                                  

budowa pawilonu handlowego 

wraz z parkingiem naziemnym, 

pylonem reklamowym oraz 

Osoba fizyczna 

 

Km 26 WK 

dz. 151/1 i 49/1,75 

ul.Nowowiczlińska 

● linia zabudowy –obow. wg zał.graf. 

●wskaźnik p.z. – max 28%.● szer. 

elew. front.- 21,62 m ± 20%  ●wys. 

 wznowienie 

 



 

 

1

 infrastrukturą techniczną górnej kraw. elew.– ok.6,8m. ● 

geometria dachu: płaski 

70.  RAA.6730.1.2013.MP-872/44 

2013.03.07                                                                                                                                    

                                                         

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu niemieszkalnego na 

mieszkalny w suterenie budynku 

mieszkalno-usługowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 79  

dz. 324/19 

 ul. Wielkopolska 

44  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

71.  RAA 6730.27.2013.ES-1050/6 

2013.03.07                                                                                                                                                                                                                 

 

rozbiórka istniejącej nadbudowy 

garażu i nadbudowa garażu o 

jedną kondygnację oraz 

zabudowa schodów zewn.    

Osoba fizyczna 

 

KM 20  

dz. 375 

 ul.Ozyrysa 6 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– max 6m 

● geometria dachu: dach płaski 

  

72.  RAA 6730.56.2013.ES-1002/34 

2013.03.07                                                                                                                                                                            

 

nadbudowa garażu  na cele 

mieszkaniowe  

Osoba fizyczna 

 

KM 75  

dz. 299/5 

 ul. Kostki 

Napierskiego 34 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– istn. ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

73.  RAA.6730.500.2012.KR- 53/2  

2013.03.11                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka garażu oraz budowa 

garażu  podziemnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 58  

dz. 1543/255 

ul.Poznańska  2 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – max 46%.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  

74.  RAA.6730.45.2013.KR- 1034/33 H-K                                                         

2013.03.11                                                                                                                                                                      

 

studnia głębinowa wraz z 

instalacją do poboru wody 

Osoba fizyczna 

 

KM42 WI  

dz. 14 

 ul.Łanowa 33 H-K 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

75.  RAA.6730.316.2012.KR- 408/178a                     

2013.03.12                                                                                                                                                                                                               

jednokondygnacyjny budynek  

usługowo –mieszkalny, 

infrastruktura techniczna oraz 

obsługa komunikacyjna, 

bezodpływowy zbiornik na 

ścieki bytowe o poj. do 10m3 

Micronet Sp. z o.o. 

 

KM 12 WI 

 dz. 421/68 i 

421/67, 419/1, 420,  

259     

ul. Chwarznieńska  

178 A 

● linia zabudowy –obow. 7,0m od linii 

rozgr. u. Gierdziejewskiego; nieprzekr. 

od ul. Chwarznieńskiej – przedł. linii 

zabud. bud.  przy ul.Zauchy 1 i 5, od 

dz.nr 419– przedł. linii zabud. bud. 

Chwarznieńska 178 B, F, G, H ●wskaź-
nik p.z. – max 25%.● szer. elew. front.- 

18m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

przedł kraw.dachu bud. sąsiad., 3,5m do 

okapu ● geometria dachu: stromy , 

wielosp., kat nachyl. 300-450 

  

76.  RAA.6730.34.2013. JWK-0103/37 

2013.03.13                                                          

 

rozbudowa budynku- dobudowa 

od strony wschodniej 

jednokondygnacyjnej sali 

świetlicy 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Edukacji i Integracji 

„Tacy Sami” 

 Gdynia 

 

KM  50  

dz. 218/42 222/44, 

224/45 

ul.Kapitańska 37 

● linia zabudowy –obow. bez zm. ; 

nieprzekr. przedł. obow. linii zabudowy 

równolegle do gr.dz. z dz. dr ●wskaźnik 

p.z. – max 23%.● szer. elew. front.- 

48m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

max 6,5 m ● geometria dachu:dach 

płaski 

  

77.  RAA.6730.13.2013.MP-903/13 

2013.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

części parteru budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

na sklep wielobranżowy (art. 

spożywcze, monopolowe, 

Osoba fizyczna 

 

KM  77  

dz. 327/232  i 

426/234 

ul.Radomska 13 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

 



 

 

1

gospodarstwa domowego, 

biurowo-szkolne, chemia 

domowa i itp.) wraz ze zjazdem 

78.  RAA.6730.304.2012.MP-

504/dz.nr227/24 

2013.03.19                                                                                        

budowa budynku biurowego z 

częścią socjalną oraz z 

niezbędną infrastrukturą 

REF-CON SERVICE sp. z 

o.o.,  

Gdynia 

KM 29 

 dz. 227/24 

 i 228/27, 312/22 

ul. Hutnicza 1 

● linia zabudowy –obow. 3,0m od gr. 

dz. na wys. pkt A i poprowadzoną 
prostop. do gr.ozn. jako AF; dopuszcza 

się możl. cofn. na odl. do 9,0m na 

szer.elew. do 50%;●wskaźnik p.z. – 

max 27%.● szer. elew. front.- 31m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew.– max 12 

m ● geometria dachu:dach płaski 

  

79.  RAA.6730.31.2013.KR- 75/63 

 2013.03.19                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytk. części 

lokalu usług. położonego na I 

piętrze budynku mieszk.-usług. 

na  lokal   mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 60  

dz. 486, 487, 488, 

489, 490  

ul.Legionów 63 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

80.  RAA.6730.2.2013.JWK-0873/96 

2013.03.20                                                                                                                                                                                 

 

elementy obsługi 

komunikacyjnej 

Marcin Oktawian Dubienecki 

MADU INVEST Sp. z o. o.  

KM 80 

 dz. 617/194, 140 i 

338/148 

ul.Wrocławska 96 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

81.  RAA.6730.505.2012.WGN-880/83                                                              

2013.03.27                                                                                                                                                                             

 

budynek usługowy (sklep 

przem. – art. gospod., zakład 

kosmet.)  bezpośrednio przy gr. 

z dz.nr 274/2 

Osoba fizyczna 

 

KM 95 

dz. 272/2 i 

174/2,271/2,573/3 

ul.Olgierda 83 

● linia zabudowy – nie ustala się ● 

wskaźnik p.z. – max 40%● szer. elew. 

front.- 6 m ± 20%   ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 4,5m ● geometria dachu: 

płaski 

  

82.  RAA.6730.582.2012.OS-606/6 

2013.03.27                                                                                                                                                     

budowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

Km 21  

dz. 126/8 

ul.Gulgowskiego 6 

● linia zabudowy – 11m od kraw. jezdni 

ul. Gulgowskiego , z możl. wysun. i 

cofn. do 50% dł. elew. do 3,5m ● 

wskaźnik p.z. – max 40%● szer. elew. 

front.- 10,7 m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 6m ● geometria 

dachu: stromy wielospadowy, kąt nacyl. 

300,kalen. równol. do ul. 

  

83.  RAA.6730.41.2013.ASS-863/30 

2013.03.27   

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszk. nr1na lokal 

użytkowy (działalność biurowa, 

usługi: fryzjerskie, kosmet., 

krawieckie, finansowe lub 

sklep) i wykonanie schodów 

zewn. wejściowych  

Osoba fizyczna 

 

KM 76 

 dz. 107  

ul. Bytomska 30 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

84.  RAA.6730.528.2012.MP-385/12 

2013.03.28                                                                  

rozbudowa istniejącego obiektu 

handlowego nr 6 od strony 

zaplecza wraz z niezbędną 
infrastrukturą  

Osoba fizyczna 

 

KM 31 WK 

dz. 229/3  i 72/4, 

75/5, 160/4, 155/3 

ul.Paprykowa 12 

● linia zabudowy – obow. istn.  ● 

wskaźnik p.z. – max. 15m2● szer. elew. 

front.- istn.   ● wys. górnej kraw. elew.– 

przedł. istn. okapu bud.handl. nr 6 – do 

3,0m ● geometria dachu: stromy 

  



 

 

1

dwuspadowy; kąt nach. – jak istn. bud. 

handl. nr 6;wys. gł. kalen. – jako przedł. 

istn. gł. kalenicy bud. handl.nr 6 

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

85.  RAA.6730.76.2013.KR-986/40                                                                      

2013.04.03                                                                                                                                                                                                                                                                      

obudowa podestu przy lokalu 

mieszkalnym nr 1 w budynku 

wielorodzinnym do wysokości 

istniejącego stropu 

Osoba fizyczna 

 

KM 8 WK  

dz. 96/21 

ul. Nałkowskiej 40 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

m● geometria dachu: bez zm. 

  

86.  RAA.6730.54.2013.GZ-504/49B 

2013.04.05                                                                                                                                                     

budowa  trzykondygnacyjnego 

budynku biurowo-

administracyjnego z 

laboratorium badań łączników 

budowlanych, przy istniejącym 

budynku magazynowo-

produkcyjnym,  pow. zabudowy 

ok.200,0m2 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

HAMAR Sp.J.B.H.Grzesiak, 

81-061 Gdynia 

KM 6  

dz. 316/3, 319/3 i 

339/3  

ul. Hutnicza 49B 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

87.  RAA6730.507.2012.ES-311/36 

2013.04.08                                                                           

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z częścią 
usług.poznaczoną na: handel o 

pow. do 2000m3, biura, urzędy, 

rzemiosło, gastron., przychodnie 

lekarskie i poradnie, punkty 

dydaktyczno-edukacyjne 

3PB1 Spółka z o.o.S.K.A.  

 

KM 63  

dz. 516/49,517/49 i 

298/18 ,48  

KM 61  

dz.362/93 

ul.Kopernika 36 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od 

krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – 37% 

szer. elew. front.- 37m ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 15,33 m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

88.  RAA.6730.578.2012.JWK-0701/37 

2013.04.08                                                                                                                      

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z funkcją 
usług. handlową nieuciążliwą w 

parterze, garażami podziemnymi 

oraz infrastr. techn. i obsługą 
komunikacyjną. 

Gmina Miasta Gdyni KM 44  

dz. 251/77, 364/77 i 

461/60  

ul. Płk.Dąbka 37 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od 

granicy działki ●wskaźnik p.z. – 34% 

szer. elew. front.- max 25m ● wys. 

górnej kraw. elew. do kalen.– max 16 

m● geometria dachu: dach stromy, kąt 
nachyl. 350-400 , kalen.równol. 

  

89.  RAA.6730.46.2013.ES-1010/pawilon 

2013.04.08                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka pawilonu handlowego 

i budowa nowego pawilonu 

handlowego (sklep spożywczy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  

dz.974/21 

 ul. Bohaterów 

Starówki 

Warszawskiej 12 

● linia zabudowy –obow. jak 

dotychczasowa●wskaźnik p.z. – max 

34% szer. elew. front.- 4,75m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 5 m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

90.  RAA.6730.65.2013.ES-1019/9                                                                     

2013.04.08                                                                                                                                         

rozbudowa przedsionka 

(zabudowa schodów 

zewnętrznych), budowa muru  

oporowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 306/35, 307/35 

ul.  Kisielewskiego 

9 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.  ●wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  



 

 

1

91.  RAA.6730.82.2013.WGN-880/125 

2013.04.08                                                                                                                                                                                            

nadbudowa części budynku  na 

cele mieszkalne 

Osoba fizyczna 

 

KM 3 WK  

dz. 200  

 ul. Olgierda 125 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.  ●wys. górnej kraw. elew.– 6,5m z 

tolerancją do 0,5m., do kalen. max 10m 

● geometria dachu: stromy lub płaski, 

kąt. nachyl. 450 

  

92.  RAA.6730.38.2013.ASS.51/9  

2013.04.09                                                                                                                                  

nadbudowa poddasza 

nieużytkowego do wysokości 

normatywnej w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym 

oraz zmiana sposobu  

użytkowania poddasza na 

funkcję mieszkalną;. 

Osoba fizyczna 

 

KM 53  

dz. 716/254 

ul.Pomorska 9 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. –bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– w 

nawiązaniu do wysokości gzymsu 

istniejącej klatki schodowej ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

93.  RAA.6730.89.2013.GZ-431/2 

2013.04.10                                                                

zmiana konstrukcji dachu z 

płaskiego na spadzisty w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 

 dz. 626/152 

ul.Pionierów 2 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: dach spadzisty 

kopertowy kąt nachyl. 200 

  

94.  RAA.6730.506.2012.MP-874/18 

2013.04.15                                                                                                                                                               

budowa budynku usługowo-

mieszkalnego (usługi w 

parterze: biura, galeria 

plastyczna, gabinet 

kosmetyczny, lekarski, 

kawiarnia) wraz z niezbędną 
infrastrukturą,   

Osoba fizyczna 

 

KM 80  

dz. 540/187 i 

617/194 

ul.Architektów 18 

● linia zabudowy –obow. od ul. Wro-

cławskiej w odl. 6,0m od gr. z pasem ; 

od ul. Architektów w odl. 5,0m od gr.z 

pasem drog. ●wskaźnik p.z. – max 

29%.● szer. elew. front.- 12 m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew.– max 8,5m, 

do attyki max 9,0m. do kalen. max 

12m● geometria dachu:stromy  

dwuspadowy, kąt nachyl. 380-400, 

kalen. równol. 

  

95.  RAA.6730.16.2013 JWK-0411/34 

2013.04.15                                                                                                                                                                          

nadbudowa o 1 kondygnację 
(poddasze użytkowe) oraz 

zmiana sposobu użytk. z funkcji 

gospod. na mieszkalną, budynku 

usyt. w drugiej linii zab.  od ul. 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 

 dz. 133  

ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 34  

  Decyzja 

odmowna                    

 

96.  RAA.6730.17.2013 JWK-0411/34 

2013.04.15                                                                                                                                                                                                                                               

rozbudowa budynku do granicy 

z działkami nr 134 (Bohaterów 

Getta Warszawskiego 36) i nr 

91 (Słoneczna 33) i zmiana 

sposobu użytkowania z funkcji 

gospodarczej na mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 66 

 dz. 133  

ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 34 

● linia zabudowy –obow. wyzn. przez 

istn. zab. na dz. sąsiedniej ●wskaźnik 

p.z. – max 40%.● szer. elew. front.- 

ok.21m  ●wys. górnej kraw. elew.– ok 

4m. ● geometria dachu: płaski 

  

97.  RAA.6730.22.2013.MP-682/dz.421/55 

2013.04.15                                                         

 

rozbiórka części obiektów i 

budowa 2 budynków admin.-

biurowych oraz 2 budynków 

warsztatowych (remont turbo-

NAUTA TURBO-Sp. z o.o.,  

  Chwaszczyno., 

2.ELEKTRO-PLUS Sp. z. o., 

  

KM 17,18,23  

dz. 421/55, 513/55, 

417/55, 136/55, 

2337/40, 714/30, 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zabud. bud. składowego usyt. bezp.przy 

gr.z dz. 421/55, 513/55, 417/55, 136/55, 

2337/40, 714/30, 486/30) - jak na zał. 

  



 

 

1

sprężarek, wytwarzanie elemen. 

i części zamiennych do remont. 

instalacji) z zapleczem socjal., 

magazyn. (magaz.części 

zamiennych) i pomieszcz. 

techn.oraz z niezb.infrastr. 

486/30 i 463/41, 

423/55, 422/55, 

442/55, 510/55, 

556/40, 526/55, 

269/55, 94/49  

ul. Krzywoustego 

graf.; dopuszcza się cofnięcie budynku 

w stos. do obow. linii zabud. na szerok. 

elewacji do 50%;●wskaźnik p.z. – max 

34%.● szer. elew. front.- 46m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew.– max 15m; ● 

geometria dachu: płaski 

98.  RAA.6730.74.2012.OS-608/4 

2013.04.15                                                                                                     

 

rozbudowa budynku gospod. 

bezpośrednio przy gr. dz.nr 

743/37, 79/37, 652/37, 800/37 w 

miejsce rozbieranego budynku 

gospodarczego, ze zmianą 
sposobu użytkowania na funkcję 
usługową (gabinet weterynarii); 

Osoba fizyczna 

 

KM 11  

dz. 78/37  ul. 

Jaskółcza 4 

● linia zabudowy –obow. istniejąca ; 

●wskaźnik p.z. – max 34%.● szer. 

elew. front.- ok.22,5m  ●wys. górnej 

kraw. elew.– max 4m. ● geometria 

dachu: płaski 

 

  

99.  RAA.6730.74.2013.ES-681/11                                                                                   

2013.04.15                                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbudowa hali produkcyjnej o 

powierzchnię ok. 250,0m2 i 

budowa wiaty magazynowej o 

powierzchni ok. 50,0m2 

 

Franke Foodservice Systems 

Poland Sp. z o.o., Gdynia  

 

KM 14 

 dz. 170/90, 501/1, 

502/1, 481/86, 

483/1, 484/1, 486/1 

ul. Północna 11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

100.  RAA.6730.107.2013.ES-600/293 

2013.04.15                                                                                                                                                                     

budynek gospodarczy i garaż 
(jako dobudowa do istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem) 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 8 

 dz. 599 

ul.Chylońska 293 

● linia zabudowy –obow. przedł. istn. 

linii zabud. garażu na dz. 427/25 

●wskaźnik p.z. – max 33%.● szer. 

elew. front.- 6,5 m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew.– max 3m. ● geometria 

dachu: płaski 

  

101.  RAA.6730.402.2012.MP-953/dz.nr 

152/1 

2013.04.16                                                     

budowa hali magazyn. ( skła-

dowanie art. spoż.: odżywek dla 

dzieci, soków, mleka konfekcj., 

napojów itp.) wraz z częścią 
biurowo-socjalną, studnią 
głębinową , bezodpływowym 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe i niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 14 o.Kolonia 

dz. 152/1, 151, 

152/2 i  131/1, 147, 

134/2, 134/3, 

132/12, 133/1, 148, 

133/5, 136/4, 142, 

154  

ul.Rdestowa 

● linia zabudowy –obow. 8,0m od gr. 

dz. z pasem drogowym dł. elewacji 

●wskaźnik p.z. – max 36%.● szer. 

elew. front.- max 60m  ●wys. górnej 

kraw. elew.– max 8m; ● geometria 

dachu: płaski 

  

102.  RAA.6730.470.2012.OS-884/27 

2013.04.17                                                                                                                                                                                          

rozbiórka budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz wszystkich budynków 

gospod., oraz budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego, 

z garażem wbudowanym wraz z 

niezbędną infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 95  

dz. 240/2,241/2 i 

175/2  

ul.Witolda 27 

● linia zabudowy –obow. 6,5m od gr. z 

dz. nr 175/2    z możliwością cofnięcia 

do 5m i wysunięcia do 2,5m  na 50% dł. 

elewacji ●wskaźnik p.z. – max 40%.● 

szer. elew. front.- 13 m ± 20%  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 10m; ● 

geometria dachu: płaski 

  

103.  RAA.6730.58.2013.GZ-321/58 

2013.04.17                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

usytuowanym bezpośrednio 

przy granicy z działką nr 62/15 

Gmina Miasta Gdyni KM  70 

 dz.885/15 

ul. Redłowska 28a 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. istn. na dz. przy ul. Redłowskiej 

24-26  ●wskaźnik p.z. – max 22%.● 

szer. elew. front.- 13,5 m ± 20%  ●wys. 

  



 

 

1

przy ul.Redłowskiej 26, górnej kraw. elew.– max 9,5m;garaż 
max 3m ● geometria dachu: płaski 

104.  RAA.6730.75.2013.KR- 565/10                                                                        

2013.04.17                                                                                                                                                                                                                                             

 

budynek biurowy oraz hala 

magazynowa elementów 

stalowych, infrastr.techniczna 

oraz obsługa komunikacyjna, 

droga dojazdowa 

ECon-sk sp. z o.o. w 

Krakowie 

KM  28  

 dz. 629/43,631/42 i 

276/43 i 275/43 

 ul. Opata Hackiego 

10            

● linia zabudowy – obow. 30 m od gr. 

dz. z ul..● wskaźnik p.z. – max 43%● 

szer. elew. front.-do 14m● wys. górnej 

kraw. elew.– do 12m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

105.  RAA.6730.64.2012.OS-43/64 

2013.04.18                                                                                                                                                                

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 52  

dz. 5,281/4 i 

210/179,130 

ul. Wolności 64 

● linia zabudowy –obow. 4m od gr. z 

dz. nr 130  z możl. cofnięcia  do 50% 

dł. elewacji do 3m ●wskaźnik p.z. – 

max 28%.● szer. elew. front.- 18,1 m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew.– max 

11m; ● geometria dachu: płaski 

  

106.  RAA.6730.104.2013.KR-450/dz.399/88 

2013.04.18                                                                                                                                                           

parking dla samochodów do 3,5t 

DMC 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 

dz. 399/88 

 ul. Rolnicza  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

107.  RAA.6730.117.2013.KR-1006/68   

2013.04.18                                                                                                                                                                                                                               

droga dojazdowa z placem 

manewrowym do budynku 

wielorodzinnego 

Robotnicza S-nia Mieszk. im. 

Komuny Paryskiej, Gdynia  

KM 71  

dz. 774/21,954, 

896/1 i 530/21  

ul.Powstania 

Wielkopolskiego 68 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

108.  RAA.6730.114.2013.ES-87/8 

2013.04.19                                                                                                                  

rozbiórka budynku istn. i 

budowa budynku mieszk.     

jednorodzinnego na granicy z 

działką przy ul. Tetmajera 10 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 60  

dz. 1603/188  i 

940/186  

ul.Tetmajera 8 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 

zab.bud.przy ul. Tetmajera 10 – dop. się 
wycof. 50% elewacji w odniesieniu do 

linii zab. ●wskaźnik p.z. – max 51%.● 

szer. elew. front.- 12,1 m ± 20%  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 10,8m;+ 

kl.schod. ● geometria dachu: płaski 

   

109.  RAA.6730.548.2012.WGN-1141/30   

2013.04.22                                                                                 

                                                            

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem i 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK  

dz. 230/56 

ul.Szwoleżerów 30 

● linia zabudowy –obow. 5 m od 

granicy z działką drogową ●wskaźnik 

p.z. – max 23%.● szer. elew. front.- 

15m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

max 6,5m; do kalen. max 9m● 

geometria dachu: stromy ,kąt nachyl. 

300-400, kalen. równol. 

  

110.  RAA.6730.124.2013.KR-909/6                                                            

2013.04.22                                                        

 

rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego,  w poziomie I 

piętra, poprzez zabudowę części 

istniejącego tarasu 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz. 666 

ul.Wieluńska 6 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 

● geometria dachu: bez zm. 

  

111.  RAA.6730.131.2013.ES-450/10 

2013.04.22                                                                                                                                                                                                       

                                                         

rozbudowa  budynku 

wielorodzinnego –zabudowa 

galerii I, II, III, IV piętra 

 obu skrzydeł budynku 

Wspólnota Mieszkaniowa 

Nieruchomości p. Barbara 

Ptak, Gdynia 

KM 65 

dz. 327/88 

 ul. Rolnicza 10  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  



 

 

1

112.  RAA.6730.39.2013.ASS.708/dz.359, 

360 

2013.04.23                                                                                                                                                               

 

Budowa samoobsługowej myjni 

samochodowej z pom. 

technicznym (maszynownia, 

pompy) z infrastrukturą 

Vega Inwest Czesław 

Kukowski, Wejherowo 

KM 46  

dz. 359,360 

 ul. Benisławskiego 

  Decyzja 

odmowna                                                                    

 

113.  RAA.6730.51.2013.MP-872/82 

2013.04.26                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

budowa 3 kondygn.budynku 

mieszkalnego jednorodz. – 

dwulokal. z kondygnacją 
podziemną na dz. nr 358/105 

KM 79, usyt. w odl.1,50m od gr. 

z dz. nr 360/47, 362/47, 356/106 

oraz 4,0m od gr.z dz. nr 104 

wraz z 2 tymcz. zbiornikami na 

nieczystości ciekłe (do 10m3 – 

każdy), 3 miejscami postoj.i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 79 

 dz. 358/105 i 

357/105, 585/45, 

359/47  

ul. Wielkopolska 82 

● linia zabudowy – obow. 

poprowadzona prostop. do gr. ozn.na 

zał.graf. jako BD w odl.12m na wys. 

pkt B, od gr. z pasem drog. ul. 

Wielkopolskiej (dz. nr 357/105) - jak na 

zał. graf.; dop.się wysunięcie poza 

obow. linię lub cofnięcie na odl.1,0m na 

szer.elewacji do 50%; ● wskaźnik p.z. – 

max 36%.● szer. elew. front.- 11 m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

10m ● geometria dachu: dach płaski 

   

114.  RAA.6730.214.2012.OS-610/21-23 

2013.04.29                                                                

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, 

wolnostojącego 

Gmina Miasta Gdyni 

 

KM 11  

dz.745/39 

ul.Jałowcowa 21-23 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zabud.bud.sąsiednich nr 19 i 25  ● 

wskaźnik p.z. – max 41%.● szer. elew. 

front.-9,5 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 7,5m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

115.  RAA.6730.28.2013.ES-1034/31 

2013.04.29                                                                                                                                                           

rozbiórka budynku istniejącego i 

budowa 2-ch budynków 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej        

 

Osoba fizyczna 

 

KM 42 WI 

 dz. 8/18 i 

8/13,8/17,8/14     

ul. Łanowa 31 

● linia zabudowy –nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 32%.● szer. 

elew. front.- 10m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew.– przedł krawędzi dachu 

bud. sąsiad., do  4,5 m do okapu ● 

geometria dachu: stromy,kalen. rónol , 

wielospadowy lub dwuspad., kat 

nachyl. 350-450 

  

 

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

116.  RAA.6730.377.2012.GZ-1014/2-8 

2013.05.06                                                                                                                                                                                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym oraz infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 152/35, 153/35,  

154/35,665/35  i 

510/35, 258/35 i 

552/21  

ul.Miłosza 2-8 

● linia zabudowy –obow. 7 m od 

krawędzi ul.Miłosza●wskaźnik p.z. – 

max 19% szer. elew. front.- 35m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 12 m● 

geometria dachu: dach płaski 

  



 

 

1

117.  RAA.6730.378.2012.GZ-1014/10-12 

2013.05.06                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym oraz infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 155/35,156/35  i 

510/35, 258/35 i 

552/21  

ul.Miłosza 10-12 

● linia zabudowy –nie ustala 

się●wskaźnik p.z. – max 19% szer. 

elew. front.- 23m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 12 m● geometria 

dachu: dach płaski 

  

118.  RAA.6730.102.2013.ASS.313/24-30 

2013.05.06                                                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu użytkowego nr 6 na 

parterze  budynku mieszkalno-

usługowego na 2 gabinety 

lekarskie wraz z przebudową 

Osoba fizyczna 

 

KM 59  

dz. 575/238 

ul. Bp.Dominika 

24- 30   

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

119.  RAA.6730.7.2013.KR- 820/18-30    

2013.05.07                                                                                                                                                                          

zespół budynków mieszkalno-

usługowych; infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna, droga 

dojazdowa 

Gmina Miasta Gdyni KM 59 dz. 735/252, 

736/252, 734/252, 

733/252, 540/249, 

538/248 , 535/252 i 

251, 620/244, 619 

KM 63 dz. 1027 

al.Zwycięstwa 18-

30 

● linia zabudowy – przedł. linii zab. 

bud.przy ul. B-pa Dominika 32-38 oraz 

41-47, od str. ul. Harcerskiej, tj. 8 m od 

projekt. krawędzi jezdni drogi 

dojazd.●wskaźnik p.z. max 22 %.●szer. 

elew. front.- 17m ± 20%  max 22 %.● 

wys. górnej kraw. elew – przedł. linii 

gzymsu   przy ul. B-pa Dominika 32-38 

oraz 41-47, od str. ul. Harcerskiej- tj. 

max 17.30 m.;● geometria dachu: dach 

płaski 

  

120.  RAA.6730.92.2013.ASS.150/22     

2013.05.07                                                                                                                                                                                                                          

nadbudowa nieużytkowego 

poddasza IV kondygnacji do 

wysokości normatywnej i 

nadbudowa V kondygnacji w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 57 

dz. 85  

ul.Olsztyńska 22 

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. – bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew do attyki 

(będącej krawędzią murowanej 

balustrady tarasu na 5 kond. -ok. 

13,60m, wys. bezwzględna: 60,15 m 

n.p.m.. Wys. do gzymsu werandy na 5 

kond. -15,80m,wys. bezwzględna: 62,20 

m n.p.m.;● geometria dachu: dach 

płaski 

  

121.  RAA.6730.88.2013.GZ-320/19 

2013.05.08                                                                                                                                                                                                                      

 

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego  jednorodzinnego 

o część mieszkalno-usługową, 
(część usługowa – gabinet 

lekarski -  do 30% powierzchni 

całkowitej budynku) 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 62,70 

 dz. 624/15, 625/15, 

321/307 

ul.Stoczniowców 19 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. przy ul. Redłowskiej 24-26  ; dop. 

się (w jej jednokond. części, usyt. bezp. 

przy gr. z dz.n62/15) przekroczenie tej 

linii na szer. ok.4,0m ●wskaźnik p.z. – 

max  25% szer. elew. front.- 18m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m● geometria dachu: dach płaski 

  

122.  RAA.6730.157.2013.ASS.535/14 

2013.05.08                                                                                                                                                                                     

 

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń mieszkalnych na 

biurowe na I i II piętrze 

(poddasze) budynku 

mieszkalno-usługowego 

PPR Rem-Service Sp. z 

o.o,Gdynia 

KM 19  

dz. 714/196 

ul.Helska 14 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  



 

 

1

123.  RAA.6730.79.2013.WGN-880/111  

2013.05.09                                                                                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego nr 1 na 

lokal usługowy – gabinety 

lekarskie 

Osoba fizyczna 

 

KM 95  

dz. 302/2 

ul.Olgierda 111 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

 

124.  RAA.6730.531.2012.JWK-0013/22C 

2013.05.09                                                                                                                           

budynek usługowy wraz z 

dojazdem i infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 110  

dz. 58/3 i 57/3,49/3  

ul. Janka 

Wiśniewskiego 22C 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. bud. na dz. nr 48/3;●wskaźnik p.z. 

–max 34% szer. elew. front.- max 41m 

● wys. górnej kraw. elew. do kalen.– 

max 6,5 m● geometria dachu: dach 

płaski 

  

125.  RAA.6730.108.2013.KR- 833/50                                                  

2013.05.10                                                                                                                                                                                                                                       

garaż usytuowany przy granicy 

działek nr 53 oraz  nr 593/40 

km.81 – legalizacja istniejącego 

obiektu. 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  

dz. 1085/52  

ul. Świerkowa 50   

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. – 38% szer. elew. front.- ok. 4m  ● 

wys. górnej kraw. elew.–ok.3 m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

126.  RAA.6730.33.2013.WGN-1177/15   

2013.05.13                                                                                                                                                                             

budowa hali magazynowo-

produkcyjnej (produkcja 

opakowań tekturowych, i 

metalowych, urządzeń 
wentylacyjnych 

Mega S.A. w Gdyni 

 

KM  6 

dz. 342, 313/3, 

61/3, 111/3, 279/3, 

315/3  

ul.Handlowa 15 

● linia zabudowy –obow. w linii zab. 

budynku na dz. 342/3●wskaźnik p.z. – 

max 45%.● szer. elew. front.- 80m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew.– max 

11,5 m ● geometria dachu:dach płaski 

  

127.  RAA.6730.161.2013.ES-863/42 

2013.05.14                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 

garażu na pomieszczenie 

biurowe                    

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz. 101 

ul.Bytomska 42 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

128.  RAA.6730.64.2013.MP-520/151 

2013.05.15                                                                                                                                                                                                                                                      

 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

bezpośrednio przy granicy z dz. 

nr 116/8. 

Osoba fizyczna 

 

KM 21 

dz. 115/8,408/4 

ul.  Kartuska 151 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.  ●wys. górnej kraw. elew.– max 6m 

● geometria dachu: stromy 

dwuspadowy, kalen. równoległa, kąt 
nachyl 230 

  

129.  RAA.6730.130.2013.OS-55/364A 

2013.05.15                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

części  lokalu mieszkalnego  na 

funkcję usługową (biurowo – 

handlową) 

Osoba fizyczna 

 

KM 1  

dz. 192/2  

ul.Morska 364A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

130.  RAA.6730.132.2013.ES-1116/9 

2013.05.16                                                                                                                                                                                                                                 

rozbiórka budynków 

istniejących i budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

wraz z infrastr.       

  

FT2B Sp. z o.o.  

 

KM 12 WI  

dz. 457 i 

421/40,421/64 

 ul. Zauchy 9 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od gr. 

dz. (odc. C-D)–●wskaźnik p.z. – max 

22%.● szer. elew. front.- 10m ± 20%   

●wys. górnej kraw. elew.–max 6,5 m., 

● geometria dachu: stromy dwu lub 

wielospadowy , kalen. prostop. kąt. 
nachyl. 350 lub 400 

  

131.  RAA.6730.144.2013.MP-824/dz.283 

2013.05.20                                                             

budowa zjazdu z ulicy 

Miodowej, z działki nr 283 na 

działkę nr 776/284 

Osoba fizyczna 

 

KM 81 

dz. 283,776/284 

ul.Miodowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

132.  RAA.6730.148.2013.MP-682/dz.498/25 

2013.05.20                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa wewnętrznej drogi  - 

ulica Krzywoustego 

Gmina Miasta Gdyni KM 23 

 dz. 360/12, 503/20, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

  



 

 

2

501/24, 498/25, 

496/31, 507/11, 

504/10, 473/19, 

300/32 

ul. Krzywoustego 

na charakter zamierzenia 

133.  RAA.6730.59.2013.GZ-905/85 

2013.05.22                                                                                                                                                                                                                       

 

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej 

usytuowanych bezpośrednio 

przy granicy z działką nr 

435/235 przy ul.Łęczyckiej 1 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz. 260/235 

ul.Olkuska 85 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. przy ul. Łęczyckiej 1  ●wskaźnik 

p.z. – max 29%.● szer. elew. front.- 

14m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

przedł. wys.górnej kraw.elew.front. 

bud.przy ul.Łęczyckiej 1; ● geometria 

dachu: płaski 

  

134.  RAA.6730.71.2013.GZ-407/dz.293/180 

2013.05.22                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejącego obiektu 

oraz budowa budynków 

mieszkalnego wielorodzinnych z 

garażami podziemnymi  oraz  

infrastrukturą techniczną      

Gmina Miasta Gdyni KM 65 

 dz. 293/180 i 

313/180 

ul. Uczniowska 

● linia zabudowy –obow. 16,0m od linii 

rozgran. ul.Uczniowskiej ●wskaźnik 

p.z. – max 24%.● szer. elew. front.- 15 

m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew.– 

max 16m; ● geometria dachu: płaski 

  

135.  RAA.6730.176.2013.GZ-

55/dz.662/reklama 

2013.05.22                                                                      

rozbiórka istn. nośnika 

reklamowego typu billboard 

oraz budowa nowego 

wolnostojącego nośnika reklam. 

owym.6,0m×3,0m i wysokości 

10,0m 

 

Galeria ADMAR s.c. KM 9 

dz. 662 

ul.Morska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia kalen. równol. 

  

136.  RAA.6730.8.2013.KR- 820/18-30   

2013.05.27                                                                                                                                                                                             

 

zespół budynków biurowo-

usługowych, infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna, droga 

dojazdowa 

Gmina Miasta Gdyni KM 59  

dz. 735/252, 

736/252, 734/252, 

733/252, 540/249, 

538/248, 535/252 i 

251, 620/244, 619 , 

KM 63 dz. 1027 

Al.Zwycięstwa 18-

30 

● linia zabudowy –obow. przedł.linii 

zab. bud. przy ul. B-pa Dominika 32-38 

oraz 41-47, od str. ul. Harcerskiej, tj. 8 

m od projekt.krawędzi jezdni drogi 

dojazd..●wskaźnik p.z. max 22 

%.●szer. elew. front.- 17m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew – przedł.linii 

gzymsu   przy ul. B-pa Dominika 32-38 

oraz 41-47, od strony ul. Harcerskiej- tj. 

max 17.30 m.;● geometria dachu: dach 

płaski 

  

137.  RAA.6730.21.2013.KR- 820/18-30          

2013.05.28                                                                                                                                                                    

zespół budynków biurowo-

usługowych, infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna, droga 

dojazdowa 

Gmina Miasta Gdyni KM 59  

dz. 735/252, 

736/252, 734/252, 

733/252, 535/252  i 

251, 620/244, 619 , 

KM 63 dz. 1027 

Al.Zwycięstwa 18-

30 

● linia zabudowy – obow.przedł. linii 

zab. bud. przy ul. B-pa Dominika 32-38 

oraz 41-47, od str. ul. Harcerskiej, tj. 8 

m od projekt.krawędzi jezdni drogi 

dojazd..●wskaźnik p.z. max 22 

%.●szer. elew. front.- 17m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew – przedł. linii 

gzymsu   przy ul. B-pa Dominika 32-38 
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oraz 41-47, od strony ul. Harcerskiej- tj. 

max 17.30 m.;● geometria dachu: dach 

płaski 

138.  RAA . 6730.42.2013.ASS-874/40 

2013.05.28                                                                                                     

budowa budynku usługowo-

mieszkalnego, wielorodzinnego  

wraz z infrastrukturą techniczną; 

Osoba fizyczna 

 

KM 80  

dz. 486/194 i 

617/194 

ul.Architektów 40 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii zab. 

bud. (nr 38),  do którego będzie dobud., z 

utrzymaniem front. i tylnej linii zabud, 

●wskaźnik p.z. – max 36%.● szer. elew. 

front.- max 8,0m ●wys. górnej kraw. elew.– 
w naw. do bud. sąsiedn. w zab. bliźn. 

(dz.487/194, nr 38) wys. górnej krawędzi 

elewacji front. jak wys. gzymsu tarasu (ostat. 
kondygn. cofnięta jak w bud. sąsiednim.)● 

geometria dachu:: w naw. do bud. nr 38, 

dach 2 spadowy o nachyl. 300, wys. w 
kalenicy do 13,5m   

  

139.  RAA.6730.116.2013.GZ-1096/7 

2013.05.29                                                                                                    

rozbudowa  budynku  

mieszkalnego jednorodzinnego 

o część usługową (gabinet 

lekarski) oraz mieszkalną,  do 

granicy z  działką nr 703/1 przy 

ul. Heweliusza 6; przebudowa 

dachu części budynku 

(sąsiadującej  z działką nr 

705/1) polegająca na 

dostosowaniu kąta nachylenia 

dachu do kąta nachylenia dachu 

głównej części budynku, 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  

dz. 704/1  

ul. Heweliusza 7 

● linia zabudowy –w naw. do linii 

ogrodzenia plan. w proj. budowl. 
„Przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni 

wraz z infrastr. techn. oraz bud. kanal. 

deszcz. i sanit. z przyłączami w ul. 

Redłowskiej i Kopernika” wyk. przez 

„ERBUD” w XII.2008r. Jest to linia maks. 

nieprzekr., która pokrywa się z linią rozgran. 

ulicy Heweliusza●wskaźnik p.z. – max 

54%.● szer. elew. front.- = szer. działki  

●wys. górnej kraw. elew.– przedł. wys. elew. 
front. dwukondygn. części bud. przy ul. 

Heweliusza 6. ● geometria dachu: płaski 

  

140.   RAA.6730.150.2013.WGN-

565/dz.631/42 

2013.05.29                                                                                                

budowa stacji kontroli 

pojazdów, budynku biurowo-

socjalnego z kotłownią i 
magazynem oraz 

samoobsługowej myjni 

samochodowej 

ASAR s.c. Jarosław 

Wojewódzki ,Łucja Hewelt-

Wojewódzka,  

 Reda 

 

 KM 28  

dz. 631/42 i 629/43 

i 276/43, 275/43, 

446/75  

ul.Opata Hackiego 

● linia zabudowy – obow. w linii zab. 

bud.przy ul. Opata Hackiego nr 10A tj. 

ok. 12m od linii gr. z dz. dr..●wskaźnik 

p.z. max 45 %.●szer. elew. front.- max 

15m● wys. górnej kraw. elew - max 5,5 

m.;● geometria dachu: dach płaski 

  

141.  RAA.6730.417.2012.WGN-1026/13                                                             

2013.05.31                                                                                                                                                                                   

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

 dz. 224/56  i 

237/56   

ul. Grenadierów 13 

● linia zabudowy –obow. 5m od gr. z 

dz. dr. ●wskaźnik p.z. – max 25%.● 

szer. elew. front.- 12m ± 20%  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 10m ● 

geometria dachu: płaski 

  

142.  RAA.6730.196.2013.GZ-826/4a 

2013.05.31                                                                                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego (nr 1 na 

parterze) na lokal usługowy 

(biuro projektowe) w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym,     

Osoba fizyczna 

 

KM 75  

dz. 908/66, 909/66, 

885/66, 993/66, 

995/66 

ul. Kasztanowa 4a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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miesiąc: czerwiec 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

143.  RAA.6730.367.2012.WGN-828/39D  

2013.06.06                                                                                                                              

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna 

 

Km 81 

 dz. 725/378 i 

908/352,718/378 

ul.Akacjowa 39D 

● linia zabudowy –obow. 3m od gr. z 

dz. dr ●wskaźnik p.z. – max 35% ●szer. 

elew. front.- 10,0m ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 6,5 m● 

geometria dachu-stromy, kąt nach. 

połaci  30°- 35 °,wys. kalen. max 10m, 

kier. gł. kalenicy – prostop.do frontu dz. 

  

144.  RAA.6730.87.2013.JWK-

1010/dz.195/11 

2013.06.06                                                                                                        

rozbudowa, nadbudowa 

budynku handlowego 

Osoba fizyczna 

 

KM 62  

dz. 195/11  

ul. Bohaterów 

Starówki 

Warszawskiej 3 

● linia zabudowy –istn.●wskaźnik p.z. 

– max 29%● szer. elew. front.- max 8m 

● wys. górnej kraw. elew.–  max 3.50 m 

– wyrówn. do wys.bud. przyległego;● 

geometria dachu: dach płaski 

  

145.  RAA.6730.160.2013.KR- 

789/dz.417/342                                                       

2013.06.06                                                                                                                                                                                         

zespół jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych w 

zab.szeregowej, infrastr. 

techniczna i komunikacyjna na 

dz. nr 279/99 oraz 416/335 i 

419/315 (pasy drogowe ul. 

Aragońskiej i Andaluzyjskiej). 

Gmina Miasta Gdyni KM 125  

dz. 417/342   i 

279/99, 416/335 i 

419/315 

ul. Andaluzyjskiej                       

i Aragońskiej    

● linia zabudowy –obow. w linii 

zespołu bud. przy ul. Andaluzyjskiej 10 

– 20●wskaźnik p.z. – max 21%● szer. 

elew. front.- 6m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max  7.50 m – przedł. linii 

gzymsu bud. przy ul. Andaluzyjskiej 

10-20;● geometria dachu: dach płaski 

  

146.  RAA.6730.203.2013.ES-511/2 

2013.06.06                                                                                                                                                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny na granicy z 

działką nr 848/36 KM 25                                      

Osoba fizyczna 

 

KM 25 

dz. 847/36 

ul.Geskiego 2 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. ul. Ramułłta ●wskaźnik p.z. – max 

41%● szer. elew. front.- 10,5m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 8,7 m● 

geometria dachu- stromy dwuspad.o 

niesymetr. ukł. połaci dachu, kąt 
nach.połaci  35° i 45 °,kier. gł. kalenicy 

– równol.  do frontu dz. 

  

147.  RAA.6730.138.2013.GZ-52/5 

2013.06.07                                                                                                                                                                                                                                                             

rozbudowa garażu, przebudowa 

schodów wejściowych, 

wykonanie schodów 

zewnętrznych od strony ogrodu 

oraz ocieplenie budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 58  

dz. 1564/247 

ul. Toruńska 5   

● linia zabudowy – istn., projekt. 

rozbud. garażu maks. do istn. linii zab. 

wyzn. przez bud. przy ul.Toruńskiej 3-

5●wskaźnik p.z. – max 32% ●szer. 

elew. front.- bez zm. ● wys. górnej 

kraw. elew.–  bez zm.● geometria 

dachu: dach płaski 

  

148.  RAA.6730.182.2013.ES-978/4 

2013.06.07                                                                                                                                                                                                                                                             

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  wraz z 

infrastrukturą       

Osoba fizyczna 

 

KM 2 WK 

 dz. 507/20 i 

23,506/20 

ul.Głowackiego 4 

● linia zabudowy –nie ustala się  
●wskaźnik p.z. – max 15% ●szer. elew. 

front.- 13m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew. do okapu– max 4,5 m● geometria 
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dachu- stromy dwuspad. lub wielosp., 

kąt nach.połaci  35° do 45 °,kier. gł. 

kalenicy – prostop.  do frontu dz. 

149.  RAA.6730.70.2013.ES-886/7 

2013.06.10                                                                                          

budynek zamieszkania 

zbiorowego z przeznaczeniem 

na dom starości dla osób  

niepełnosprawnych 

Fundacja na Rzecz Osób 

Niewidomych i 

Niepełnosprawnych „Pomóż i 
TY”, Gdynia 

 

KM 79  

dz. 284/45 i 247/45 

ul.Sochaczewska 7 

● linia zabudowy –obow. 6m od 

krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – max 

24% ●szer. elew. front.- 11m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew. do okapu– max 

6 m● geometria dachu- stromy 

dwuspad., kąt nach.połaci  30 °,kier. gł. 

kalenicy – równol.  do frontu dz. 

  

150.  RAA.6730.125.2013.KR- 1010/5     

2013.06.12                                                             

rozbudowa budynku usługowo -  

handlowego  z przeznaczeniem 

na aptekę; zmiana sposobu 

użytkowania części istniejącego 

budynku na aptekę; parking 

Osoba fizyczna 

 

KM 71  

dz. 517/24 oraz 

520/21    

ul. Boh. Starówki 

Warszawskiej 5 

● linia zabudowy – istn.●wskaźnik p.z. 

– max 51% ●szer. elew. front.- bez zm. 

● wys. górnej kraw. elew.–  ok. 4m .● 

geometria dachu: dach płaski 

  

151.  RAA.6730.185.2013.KR- 408/36  

2013.06.12                                                                                                                                                                                                                                            

tablica reklamowa wolnostojąca 

o powierzchni 12 – 18 m2, z 

oświetleniem 

Wspólnota Mieszkaniowa 

"Chwarznieńska 36"  Gdynia  

KM 66 d 

z. 597/15,434/16 

ul.Chwarznieńska 

36 

● linia zabudowy – min 6 m od linii 

rozgraniczającej ul. Chwarznieńskiej 

wskaźnik p.z. – nie dot. ●szer. tabl..- 

max 6m. ● wys. tabl. max 7m.● 

geometria dachu: dach płaski 

  

152.  RAA.6730.208.2013.ASS-1177/11 

2013.06.17                                                                                                                                                                                                                                                               

sieć kanalizacji deszczowej z 

separatorem, zbiornikami 

retencyjnymi wód opadowych, 

wylotem do Strugi Cisowskiej 

oraz przepompownią 

Archiwum Państwowe w 

Gdańsku 

KM 6 

 dz.240/3 i 97/3 

ul.Handlowa11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

153.  RAA.6730.72.2013.MP -728/dz.44/2 

2013.06.18                                                                                                                                        

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem w 

poziomie przyziemia wraz z 

miejscami postojowymi i 

niezbędną infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 129 

 dz. 44/2 i 26/2, 

50/2, 392, 389/51, 

387/50, 399/50, 

355/53, 358/53 

ul.Arciszewskich  

● linia zabudowy –4,0m od gr. dz. ozn. 

jako BC, z pasem drog. ul. 

Arciszewskich ●wskaźnik p.z. – max 

35%● szer. elew. front.- 12,5m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 13 m● geometria dachu- płaski  

  

154.  RAA.6730.110.2013.WGN-992/5    

2013.06.18                                                                                                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania 

byłego domu opieki nad małym 

dzieckiem na budynek 

mieszkalny wielorodzinny 4-

mieszkaniowy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Karwiny”, Gdynia 

 

KM 7 WK 

 dz. 163/18 i 

154/18, 156/18 i 

155/18  

ul. Buraczana 5 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

155.  RAA.6730.167.2013.ASS.959/zjazd     

2013.06.18                                                                                                                                         

Budowa zjazdu wraz z 

infrastrukturą (odwodnienie i 

oświetlenie) 

Baltic Invest Development 

Sp. z o.o, Gdynia 

KM 23 WK 

dz. 141/10,140/10 

ul.Źródło Marii  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

156.  RAAII.6730.282.2011-MP/954/dz.nr 

689/500 

2013.06.19                                                                                                                      

 

budowa budynku mieszkalno-

usługowego (biuro, gabinet 

lekarski) wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni 

 

KM 95  

dz. 689/500 i 

692/2,688/500 

ul.Spokojna  

● linia zabudowy –obow. ok. 6,50m od 

gr. dz. z pasem drog. ul. Spokojnej 

●wskaźnik p.z. – max 15%.● szer. 

elew. front.- 15m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew. do kalenicy– max 5m ● 
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geom.dachu:dach stromy dwuspad., kąt 
nach.połaci 450,kier. gł. kalen. – 

równol.  do fr. dz.,wys. kalen. max 9,5m 

157.  RAA.6730.153.2013.ES-748/30A 

2013.06.19                                                                                                                                                                        

                                                      

Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (legalizacja). 

Osoba fizyczna 

 

KM 104  

dz. 34  

ul.Kuśnierska 30A 

  Decyzja 

odmowna 

158.  RAA.6730.216.2013.ES-70/17 

2013.06.19                                                                                                                                                                                                                                                

 

reklama wolnostojąca  o wym. 

tablicy 1,0 x 1,94m   

Chipolbrok-Investment Sp. z 

o.o. , Gdynia 

 

KM 53 

 dz. 925/152 

ul.Śląska 17 

● linia zabudowy –nie ust.;●wskaźnik 

p.z. –nie ust.● szer. elew. front.- max  

nie ust. ● wys. górnej kraw. elew. do 

kalen.– 1,6m ● geometria dachu: nie 

ust. 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

159.  RAA.6730.218.2013.GZ-

407/dz.293/180 

2013.06.19                                                                                                                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku szkoły na 

funkcję usługową - żłobek  

Gmina Miasta Gdyni 

 

KM 65 

 dz. 293/180 

ul.Uczniowska  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

160.  RAA.6730.126.2013.KR- 534/3 

2013.06.24                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                 

nadbudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  oraz zmiana 

jego klasyfikacji na budynek 

wielorodzinny, infrastruktura 

techniczna i komunikacyjna 

Osoba fizyczna 

 

KM 20  

dz. 613/29, 614/29, 

615/29, 616/29, 

617/29,  618/29, 

619/29 i 312/29 

ul.Chełmińska 3 

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. – max 21%.● szer. elew. front.- 

11,5m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. 

do kalenicy– max 12 m ● geometria 

dachu:dach stromy ,kąt nach.połaci 35 ° 

- 400,kier. gł. kalenicy – równol.  do 

frontu dz. 

  

161.  RAA.6730.175.2013.GZ-50/46 

2013.06.24                                                                                                                                                                                                                             

 

rozbudowa  budynku 

mieszkalno-usługowego 

(zaplecze gospodarcze oraz    

  garaż) do granicy z działką nr 

165 przy ul.Witomińskiej 48 

Osoba fizyczna 

 

KM 58  

dz. 164 

ul.Witomińska 46 

● linia zabudowy –istn.;●wskaźnik p.z. 

–max 47% ;●szer. elew. front.- max 

16,5m± 20%   ● wys. górnej kraw. 

elew. do kalen.– istn.● geometria 

dachu: płaski 

  

162.  RAA.6730.50.2013.MP -337/18, 18A, 

18B 

2013.06.25                                                                                                                           

nadbudowa o 1 kondygnację 4 

kondygnacyjnego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

ul.Sojowa nr 18, 18A, 18B 

Wspólnota  Mieszkaniowa 

„SOJOWA XVIII” Kazimiera 

Zaród, Gdynia 

KM 30 WK  

dz. 174/128 

ul.Sojowa nr 18, 

18A, 18B 

  Decyzja 

odmowna 

163.  RAA.6730.186.2013.JWK-900/76 

2013.06.25                                                                                                                                                                                                                                           

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

kM 77  

dz. 76  

ul.Siedlecka 7 

● linia zabudowy –istn.;●wskaźnik p.z. 

–max 27% ;●szer. elew. front.- mistn.● 

wys. górnej kraw. elew. do kalen.– 

istn.● geometria dachu: płaski 

 

  

164.  RAA.6730.247.2013.ES-308/18                                                                     

2013.06.25                                                                                                                                  

budowa murów oporowych Osoba fizyczna 

 

KM 63  

dz. 83,84,85 

ul.Kasztelańska 18 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

165.  RAAII.6730.281.2011-MP/954/dz. 

nr418/2 

2013.06.26                                                                       

budowa budynku handlowego 

(sprzedaż kwiatów, zniczy, 

upominków), o wys. 2 

kondygn., w tym poddasze 

użytkowe, o kącie nach. dachu 

45º wraz z niezbędną infrastr. 

Gmina Miasta Gdyni KM 94,95  

dz. 418/2, 417/2, 

604/500 

ul.Spokojna 

  Decyzja 

odmowna            
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166.  RAA.6730.209.2013.GZ-863/2 

2013.06.26                                                                                                                                                                                                                                           

budynek gospodarczy 

usytuowany bezpośrednio przy 

granicy  z działką nr 120 przy 

ul. Bytomskiej 4 (legalizacja) 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz.121  

ul.Bytomska 2 

● linia zabudowy –nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 39%.● szer. 

elew. front.- 4m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew. do kalenicy– max 3 m ● 

geometria dachu:dach płaski 

  

167.  RAA.6730.226.2013.ES-410/5 

2013.06.26                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 

jednorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 66  

dz. 101 

ul.Słoneczna 15 

● linia zabudowy –obow. przedł. istn. 

linii zab., dop. się wycof. na 2,75m 

części elew. ●wskaźnik p.z. – max 

27%.● szer. elew. front.- 12m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew. do kalenicy– 

max 9 m ● geometria dachu:dach płaski 

  

168.  RAA.6730.560.2012.WGN-1177/21  

2013.06.27                                                                                                                                                                                                                             
budowa namiotowej hali 

magazynowej 

Vistal Eko Sp. z o.o. Gdynia KM 5 

 dz. 194/3 

ul.Handlowa 21 

● linia zabudowy –obow. w linii istn. 

bud. na dz. 194/3 ,. ●wskaźnik p.z. – 

max 43%.● szer. elew. front.- do 80 m  

●wys. górnej kraw. elew. do kalenicy– 

max 4 m ● geometria dachu:dach płaski 

max 200 

  

169.  RAA. 6730.119.2013.JWK-954/23 

2013.06.27                                                     

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego do granicy z 

działką sąsiednią nr 530,(na 

poziomie II kondygnacji) 

Osoba fizyczna 

 

 

Km  95  

dz. 529 

ul. Spokojna 31 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 36%.● szer. elew. front.- bez 

zm.  ●wys. górnej kraw. elew. do 

kalenicy– bez zm. ● geometria dachu: 

bez zm. 

  

170.  RAA.6730.187.2013.ES-872/45A 

2013.06.27                                                                                                                                                                                               

rozbiórka bud. istn. i budowa 

budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego z częścią: handlową 
przezn. na sprzedaż artykułów 

wyposaż-enia wnętrz; usługową 
przezn.na obsługę w zakresie 

aranżacji wnętrz,; biurową 

Bogdan Czaja, PHPU 

Magnus, Lębork  

KM 80 

 dz. 329/208 i 

328/208 

ul.Wielkopolska 

45A 

● linia zabudowy –nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 54%.● szer. 

elew. front.- 10m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew. do kalenicy– max do 

13,50m w nawiązaniu do budynku na 

działce bezpośrednio sąsiadującej o nr 

688/195● geometria dachu:dach płaski 

  

171.  RAA.6730.221.2013.ASS-55/511 

2013.06.27                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia stanowiska 

przygotowania samochodu do 

wydania na pomieszczenie 

serwisu (bez robót budowl.)   

MARGO H.D. Kuźmiccy Sp. 

J., Gdańsk 

KM 1  

dz. 188/19  

ul. Morska 511 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

172.  RAA.6730.255.2013.KR-980/21                                                                            

2013.07.01                                                                                   

przebudowa zjazdu z drogi 

publicznej  do działki przy ul. 

Osoba fizyczna 

 

Km 10 WK 

dz. 57/18, 164/31 i  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

  



 

 

2

Chwaszczyńskiej 21 32    ul.Chwasz-

czyńska 21 

na charakter zamierzenia 

173.  RAA.6730.197.2013.ES-426/6C 

2013.07.03                                                                                                                                                                                                                  

zmiana sposobu użytk. części 

budynku usług. (I piętro i 

poddasze) na funk. mieszkalną                   

Osoba fizyczna 

 

KM64  

dz. 277/9 i 276/9 

ul. Wielkokacka 6C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

174.  RAA 6730.243.2013.ES-714/16 

2013.07.03                                                                                                                                

nadbudowa  

budynkujednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 45 

dz. 250/216 

ul. Zielona 16    

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm. ●szer. 

elew. front.- bez z.  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max  o 1 m ;● geometria dachu: 

dach płaski 

  

175.  RAA.6730.172.2013.KR-1038/43                                                            

2013.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

o wiatę 

Osoba fizyczna 

 

KM 19 WI  

dz. 197,223/11 

ul.Apollina 43 

● linia zabudowy –obow. w linii wiaty 

dobud. do bud. przy ul. Apollina 45, 

min. 6 m od kraw. jezdni ●wskaźnik 

p.z. – max 23% ●szer. elew. front.- max 

5m  ● wys. górnej kraw. elew.– max  3 

m ; ● geometria dachu: dach płaski 

  

176.  RAA.6730.242.2013.KR-434/8                                                                     

2013.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                 

budowa zjazdu z drogi 

publicznej  do działki przy ul. 

Zielnej 8 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 

dz. 501/409 i 52 

ul. Zielna 8   

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

177.  RAA.6730.497.2012.OS-

291/dz.13/1,14/1 

2013.07.08                                                                                                                                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytk. części 

bud.magazyn., w trakcie 

realizacji,  na ciąg antykor. wraz 

z niezbędną infrastr.techn. i 

urządzeniami na dz., niezbędn. 

dla funkcjon.przedsięwzięcia 

(estakady, fundamenty pod 

urządzenia) oraz zapleczem 

socjalnym, oraz rozbudowa 

wytwórni, z możliwością 
etapowania inwestycji 

Vistal Gdynia SA,  

Gdynia  

 

KM 116  

dz. 13/1 i 14/ 1 

ul.Indyjska 

● linia zabudowy –obow. 10,0m od 

krawędzi jezdni ul. Indyjskiej 

●wskaźnik p.z. – max 44%. ●szer. 

elew. front.- max 220m  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max   15 m ;● geometria 

dachu: dach płaski 

  

178.  RAA.6730.204.2013.ASS.Nab.Rumuńs
kie   

2013.07.08                                                                                                                            

infrastruktura techniczna 

towarzysząca zabudowie 

portowej 

Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia S.A 

KM 115   

dz. 4/1 i 19/1      

KM 114 dz.  29/1    

Nabrzeże 

Rumuńskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

179.  RAA.6730.245.2013.ASS-1177/dz.91/4 

2013.07.08                                                                                                                                                                                                          

 

budowa wagi samochodowej z 

zapleczem kontenerowym, 

portierni kontenerowej oraz 

miejsc postojowych- dla 

istn.wytwórni mas bitumicznych 

Strabag Sp. z o.o w 

Pruszkowie 

KM 5  

 dz. 91/4 

ul.Handlowa 27 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

180.  RAA.6730.140.2013.JWK-600/196 

2013.07.09                                                                

budowę budynku usługowo-

handlowego (sklep motoryz., 

sprzedaż ubezpieczeń) z wiatą 
bezdotykowej myjni 

Osoba fizyczna 

 

KM 13  

dz. 451/3, 886/2  i 

822/2, 821/2, 

779/89 

● linia zabudowy –obow. zgodna z 

istniejącą na działkach sąsiednich nr 

156/1 i 365/3.●wskaźnik p.z. – max 

28%. ●szer. elew. front.- max 16m  ● 
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samochodowej, dojazd, 

infrastruktura 

ul.Chylońska 196 wys. górnej kraw. elew.– max   10 m ; ● 

geometria dachu: dach płaski 

181.  RAA.6730.179.2013.ASS-1000/ulica 

2013.07.09                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

budowa fragmentu 

ul.Kombatantów wraz z 

infrastrukturą 

GCH Property Sp. z o.o w 

Gdyni oraz Princess Yacht 

Poland Jerzy Jankowski w 

Gdańsku 

KM 75  

dz. 900/6 i 901/6, 

793/6,716/5, 733/5 

ul.Kombatantów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

182.  RAA.6730.241.2013.MP-406/6 

2013.07.09                                                                                                                                                                               

zmiana sposobu użytkowania 

części pawilonu handlowego na 

szkołę 

Osoba fizyczna 

 

KM 65 

dz. 379/140, 377/21 

i część dz. 378/21 

ul.Nauczycielska 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

183.  RAA.6730.115.2013.MP-959/19M  

2013.07.10                                                                                                                

budowa parterowego obiektu 

magazynowo- handlowego 

(składowanie i sprzedaż papieru 

toaletowego), legalizacja 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WK 

dz. 291/30    

ul. Źródło Marii 

19M 

  Decyzja 

odmowna                                                                       

 

184.  RAA.6730.479.2012.WGN-881/23 

2013.07.11                                                                                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

ze zmianą dachu na stromy    

 

Osoba fizyczna 

 

KM 78  

dz. 146/73 

ul.Kiejstuta 23 

● linia zabudowy –bez zm.wskaźnik 

p.z. – bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm.  ● wys. górnej kraw.  do okapu- ok. 

9m, do kalenicy ok. 13m; ● geometria 

dachu: dach stromy dwuspadowy, 

kalen. równol., kąt dachu  350 

  

185.  RAA.6730.60.2013.WGN-909/58   

2013.07.11                                                                                                                                

rozbudowa budynku o garaż i 

werandę oraz  połączenie dwóch 

lukarn 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz. 374/232 

ul.Wieluńska  58 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 31%● szer. elew. front.- 12m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 5 m● geometria dachu- 

płaski 

  

186.  RAA.6730.134.2013.OS -1112/15 

2013.07.11                                                                                                                                                           

Budynek mieszkalno-usługowy 

(handel na parterze) z infrast. 

techn. 

Osoba fizyczna 

 

KM 12 WI  

dz. 448; 449; 453 i 

442, 454, 422/16, 

427/6  

ul.Sokoła 15 

● linia zabudowy –obow. 6m od kraw. 

jezdni ul.Sokoła, z możl. cof. 50% 

elew.na max 2m ●wskaźnik p.z. – max 

31%● szer. elew. front.- 14,5m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 7 m ● geometria dachu:dach 

stromy ,kąt nach.połaci  450,kier. gł. 

kalenicy – równol do frontu dz. 

  

187.  RAA.6730.200.2013.MP-385/dz. nr 

72/4 

2013.07.11                                                                                                                                                                                                                                                                  

rozbiórka istniejącego obiektu i 

budowa pawilonu handlowego 

(art. spożywcze) wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 31 WK 

dz. 72/4, 75/5 i   

75/2, 229/3, 160/4, 

167/5, 155/3, 157/3 

ul.Paprykowa 

● linia zabudowy –istn.●wskaźnik p.z. 

– nie ust.● szer. elew. front.- 5m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 3 m ● geometria dachu:dach 

stromy ,kąt nach.połaci 20 ° - 300,kier. 

gł. kalenicy – prostop. do frontu dz. 

  

188.  RAA.6730.106.2013.GZ-86/18 

2013.07.15                                                                                                                                                                                                                                   

nadbudowa budynku 

mieszkalnegojednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 60 

 dz.571/453, 

569/499 

ul.Ujejskiego 18 

● linia zabudowy –istn.●wskaźnik p.z. 

– istn.● szer. elew. front.- istn.  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 9,5 m ● 

geometria dachu:dach płaski 
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189.  RAA.6730.190.2013-KR/847/5 

2013.07.15                                                                                                                                                                   

 

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  

dz. 20 i 12 

ul.Ułańska 5 

● linia zabudowy –obow.w linii bud. 

przy ul.Ułańskiej 3●wskaźnik p.z. – 

max 11%● szer. elew. front.- 12m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 78,0mnpm ● geometria 

dachu:dach stromy ,kąt nach.połaci 40 ° 

-450,kier.gł. kalen. – równ. do frontu dz. 

  

190.  RAA.6730.199.2013.JWK-701/65 

2013.07.15                                                                                                                                                                                             

 

budowla – budowa parkingu 

wraz z infrastrukturą 
Wspólnota Mieszkaniowa 

bud. Płk Dąbka 65  

Gdynia 

KM 45  

dz. 693/651 i 

39,40,610/110  

ul. Pułkownika 

Dąbka 65 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

191.  RAA.6730.32.2013.WGN-893/18                                                             

2013.07.16                                                     

nadbudowa budynku o poddasze 

mieszkalne  

Osoba fizyczna 

 

KM 79 

 dz. 50 

ul.Małopolska 18 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                  

192.  RAA.6730.158.2013.JWK-897/118 

2013.07.16                                                                                                                                                                                                                      

budynek przezn.na stały pobyt 

osób starszych i niepełnospr. z 

usługą opiekuńczą przeznaczoną 
dla mieszkańców – dom 

spokojnej starości wraz z 

infrastrukturą; likwidacja 

istniejącego zainwestowania 

Fundacja na Rzecz Osób 

Niewidomych i 

Niepełnosprawnych “Pomóż i 
Ty”, Gdynia 

KM 78  

dz. 262/21,263/21 i 

23  

ul.Płocka 118 

● linia zabudowy –obow. kontyn. linii 

zab. bud. na dz. nr 22●wskaźnik p.z. – 

max 26%● szer. elew. front.- 9,4m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 4,5m ● geometria 

dachu:dach stromy ,kąt nach.połaci 25 ° 

-300,kier.gł. kalen. – równ. do frontu dz. 

  

193.  RAA.6730.169.2013.MP-871/102 

2013.07.19                                                                                                                                              

rozbiórka istniejącego obiektu i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego bezpośrednio 

przy granicy z dz. nr 401/45, 

400/45, 402/45 wraz z 

niezbędną infrastrukturą, 

Osoba fizyczna 

 

KM 79  

dz. 403/45, 402/45 i 

246/45, 198/45 

ul.Wielkopolska 

102 

● linia zabudowy –obow. od ul. 

Kiejstuta: uskok. – wyzn. przez cofniętą 
ścianę front. bud. przy ul. Kiejstuta 7, 

na szer. elew.front. do 50%, i przez 

tylną ścianę bud. przy ul. Kiejstuta 

9●wskaźnik p.z. – max 31%● szer. 

elew. front.- 12m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew. do okapu– max 5,5m ● 

geometria dachu:dach stromy ,kąt 
nach.połaci 300, wys.kalen., do 9,50m 

;kier.gł. kalen. – równ. do frontu dz. 

  

194.  RAA.6730.213.2013.KR- 1027/15 

2013.07.19                                                                            

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

o jedną kondygnację mieszkalną 

Osoba fizyczna 

 

KM 125  

dz. 155/1 

ul.Afrykańska 15 

● linia zabudowy –obow. kbez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. 

elew. front.- bez zm.  ●wys. górnej 

kraw. elew.– max 10,4m ● geometria 

dachu:dach płaski 

  

195.  RAA . 6730.207.2013.ASS-670/12                                                            

2013.07.24                                                                                                                                                                       

 

budowa bud. A mieszkalno –

usług.3 kondygn., nie podpiwn. 

z pralnią wodną na parterze i 

lokalami mieszkalnymi na 

wyższych kondygn. i budynku B 

Osoba fizyczna 

 

KM 7  

dz. 483/43, 485/43, 

484/43, 482/43 i 

555/43  

ul.Janowska 12 

● linia zabudowy –obow.ok. 5 m  od gr. 

dz. ●wskaźnik p.z. – 33%● szer. elew. 

front.- 15,5  ●wys. górnej kraw. elew. 

do okapu– max. 11m ● geometria 

dachu:dach płaski 
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magazyn. podziemnego, nie 

połączonego z bud. A, z 

parkingiem na stropie , wraz z 

infrastr. techniczną; 
196.  RAA.6730.299.2013.ES-998/43                                                                   

2013.07.24                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Budowa zjazdu Osoba fizyczna 

 

KM 43 Kolnia 

 dz. 104/5    

ul. Kolonia 43 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

197.  RAA.6730.168.2013.WGN-1120/47A                                                          

2013.07.26                                                                                                                                                                                                                                                           

 

budowa garażu 

trzystanowiskowego   

Osoba fizyczna 

 

KM 13 Kolonia  

dz. 139/2  

ul.Kolonia 47A 

● linia zab. –nie ust.●wskaźnik p.z. – 

max 7%● szer. elew. front.- 9m ± 20%  

●wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 4m, do kalen. max. 8,5m ● geom. 

dachu:dach stromy ,kąt nach. 30 ° - 

400,kier.gł. kalen. – prost. do frontu dz. 

  

198.  RAA.6730.222.2013-KR/431/10                                                                 

2013.07.26                                                                                      

 

budynek mieszkalny jednorodz. 

na dz. 652/191 km.66 przy ul. 

Pionierów 10, z garażem przy 

gr. dz.nr 623/190 km.66, 

infrastr. techn. i komunik. 

Osoba fizyczna 

 

KM 66  

dz. 652/191  i 

653/191 

ul.Pionierów 10 

● linia zabudowy –nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 22%● szer. elew. front.- 12m 

± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu–7,5m ● geometria dachu:dach 

płaski 

  

199.  RAA.6730.263.2013.KR- 872/dz.426/2               

2013.07.26                                                                                                            

 

pawilon handlowo usługowy - 

salon samochodowy, z serwisem 

i myjnią samochodową 

PUH Zdunek Sp. z o.o.,  

Gdańsk  

KM 94  

dz. 426/2  

ul.Druskiennicka/ 

Wielkopolska 

● linia zabudowy –obow. 8 m  od 

krawędzi jezdni  ul. Druskiennickiej 

●wskaźnik p.z. – max 43%● szer. elew. 

front.- 72m ± 20%  ●wys. górnej kraw. 

elew. do okapu– max. 12m ● geometria 

dachu:dach płaski 

  

200.  RAA.6730.269.2013-KR/431/10 

2013.07.26                                                                                                              

                                                                  

budynek mieszkalny jednorodz. 

na dz. 623/190 km.66 przy ul. 

Pionierów 10, z garażem przy 

gr. dz. 652/191km.66, infrastr. 

techniczna i komunikacyjna 

Osoba fizyczna 

 

KM 66  

dz. 623/190  i 

652/191,653/191 

ul.Pionierów 10 

● linia zabudowy –nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 22%● szer. elew. front.- 12m 

± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu–7,5m ● geom.dachu:dach płaski 

  

201.  RAA.6730.274.2013.ES-437/26 

2013.07.29                                                                                                                      

 

Budowa garażu Osoba fizyczna 

 

Km 67  

dz. 186  

ul. Kwiatowa 26 

● linia zabudowy –obow. przedł. istn. 

linii zab. garażu na dz. nr 187 przy ul. 

Kwiatowej 26●wskaźnik p.z. – 42%● 

szer. elew. front.- 4,5m ± 20%  ●wys. 

górnej kraw. elew. do okapu–3m ● 

geometria dachu:dach płaski 

  

202.  RAA.6730.286.2013.ASS-113/2 

2013.07.30                                                                                                                                                                                                         

zmiana sposobu użytk. lokalu 

mieszk.nr 14 na II piętrze  

bud.mieszk.-usług.na pracownię 
malarską  wraz z przebudową 

Młodzieżowy Dom Kultury, 

Gdynia 

KM 49 dz. 836/59 

ul.Grabowo 2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

203.  RAA.6730.571.2012.MP – 

693/dz.227/221 

2013.07.31                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

byłego domu opieki nad małym 

dzieckiem na budynek 

mieszkalny wielorodzinny 4-

mieszkaniowy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Karwiny”, Gdynia 

 

KM 7 WK 

 dz. 163/18 i 

154/18, 156/18 i 

155/18  

ul. Buraczana 5 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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miesiąc: sierpień 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

204.  RAA.6730.135.2013.OS -980/172CiD 

2013.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                

 

rozbudowa oraz nadbudowa 

budynku magazynowo - 

biurowego z przeznaczeniem na 

funkcję produkcyjno – biurową 

Osoba fizyczna 

 

KM 3 o.Chwaszcz 

dz. 158/7; 158/8 i 

nr158/14  

ul. Chwaszczyńska 

172CiD 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

205.  RAA.6730.129.2013.OS-874/61 

2013.08.05                                                                                                       

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 80  

dz.448/155 

ul.Architektów 61 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 39%● szer. elew. front.- bez 

zm.●wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

bez zm.● geometria dachu- bez zm. 

  

206.  RAA.6730.235.2013.JWK-600/194 

2013.08.05                                                                

nadbudowa bud.mieszkalnego z 

przekształceniem funkcji z 

zabudowy jednorodzinnej na 

wielorodzinną  

Osoba fizyczna 

 

Km 13  

dz. 365/3 

ul.Chylońska 194 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm. ●szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max  10,5 m ;● geometria 

dachu: dach płaski 

  

207.  RAA.6730.238.2013.MP-526/4 

2013.08.05                                                                                                                                         

 

budowa budynku usługowo-

handlowego (sklep mięsno-

wędliniarski, mała gastronomia, 

biura) bezpośr. przy gr. z dz. nr 

870/103, z miejscami 

postojowymi, zjazdem oraz z 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 18  

dz. 2335/104  i 

862/102, 867/104, 

871/102, 2468/2414 

ul. Starogardzka 4 

● linia zabudowy –obow. istn. nr70 

●wskaźnik p.z. – max 55%● szer. elew. 

front.- 15m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew. do okapu– max 8,5 m● geometria 

dachu- płaski 

  

208.  RAA.6730.571.2012.MP – 693/ 

dz.227/221 

2013.08.06                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rozbiórka  istn. obiektu i 

budowa tymcz. , 1 kondygn. 

budynku handlowego o pow. 

sprzedaży ok. 300m2 wraz z 

niezbędną infrastrukturą, 

DSG Inwestycje sp. z o.o., 

Gdynia 

KM 28 WK 

 dz. 227/221 

ul.Nowowiczlińska 

  Decyzja 

odmowna 

209.  RAA.6730.30.2013.OS-908/72 

2013.08.06                                                                                                                                                                                                                                    

częściowa rozbiórka istn. bud. 

(od frontu dz.) i budowa bud. 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej, bezpośrednio przy 

gr.z dz. 101/73 (ul. Kaliska 70) 

Osoba fizyczna 

 

KM 78  

dz. 87/73 

ul. Kaliska 72 

● linia zabudowy –obow. kontyn. linii  

zab.bud. nr70 ●wskaźnik p.z. – max 

33%● szer. elew. front.- 10,5m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 10,5 m● geometria dachu- płaski 

  

210.  RAA.6730.96.2013.WGN-820/222      

2013.08.08                                                                                                                                                                                                                                                                 

budowa budynku usługowo-

mieszkalnego (usługi typu: 

biura, gabinety lekarskie, 

sklepy, usługi hotelarskie) przy 

granicy z działką nr 263   

Osoba fizyczna 

 

KM 81 

 dz. 408/268, 269, 

267, 409/268 i 265, 

266, 283  

Al Zwycięstwa 222 

● linia zabudowy –obow. od str. 

Al.Zwycięstwa w linii zab. istn. bud. na 

dz.263 przy ul. Orłowskiej 66; 

●wskaźnik p.z. – max 43%● szer. elew. 

front.- 14m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew. do okapu– przedł. wys. bud. przy 

ul. Orłowskiej 66 ok.15 m , możl. obniż. 
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wys. w nawiąz. do bud.  ● geometria 

dachu- płaski 

 

211.  RAA.6730.198.2013.JWK-820/232 

2013.08.08                                                                                                                    

nadbudowa (podniesienie połaci 

dachowej od str.ul.), rozbudowa 

(o kl. schodową) budynku 

mieszk.-usług. oraz zmiana 

sposobu użytk. pom. poddasza 

nieużytk. na lokal mieszkalny 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  

dz. 625/98   

Al. Zwycięstwa 232 

● linia zabudowy–obow.bez zm. 

●wskaźnik p.z. – max 60% ●szer. elew. 

front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 

elew.– ok.13,9m , równa z górną kraw. 

elew. front.bud. przy Al. Zwycięstwa 

234  ;● geometria dachu: dach płaski 

  

212.  R RAA.6730.276.2013.GZ-433/15 

2013.08.08                                                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa budynku szkoły 

społecznej (dobudowa 

zadaszonego wejścia do 

budynku),  

      

 Społeczne Towarzystwo 

Oświatowe „In gremio”,  

Gdynia,  

KM 65 

dz. 528/140 

ul. Strażacka 15    

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm. ●szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– bez zm. ;● geometria 

dachu: dach płaski 

  

213.  RAA.6730.495.2012.OS-55/509 

2013.08.09                                                                                                                                                     

nadbudowa o jedną kondygnację 
budynku usługowego z 

przeznaczeniem na funkcję 
biurową. 

NEXUM Sp z o.o.  

 

KM 1  

dz. 84/19 ul.Morska 

509 

  Decyzja 

odmowna 

 

214.  RAA.6730.67.2013.OS-748/dz.304/115 

2013.08.09                                                        

Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z infrastr. 

Gmina Miasta Gdyni KM 104  

dz. 304/115 i 

303/115; 319/115; 

306/17; 221/18; 

403/17 

ul.Kuśnierska 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. bud. sąsiednich  ●wskaźnik p.z. – 

max 150m2● szer. elew. front.- 10,5m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 6,5 m ● geometria 

dachu:dach stromy dwu lub wielospoad. 

kąt nach.połaci  300,kier. gł. kalenicy – 

równol do frontu dz. 

  

215.  RAA.6730.143.2013.MP-693/dz. nr 

175/1 

2013.08.09                                                                                                                                                                                                                                                                

budowa budynku –punktu 

odbioru zakupów internetowych 

wraz z chłodnią i magazynem, 

niezbędną infrastrukturą oraz 

tablicami reklamowymi, 

kierunkowymi 

Tesco Polska Sp. z o.o.,  KM 26 WK   

dz. 175/1, 44/4, 

147/5  i 175/1, 44/4, 

146/5  

ul. Nowowiczlińska 

35 

● linia zabudowy – nieprzekr. –w odl. 

40,0m od zewn. kraw. jezdni drogi 

ekspr.S6;●wskaźnik p.z. – nie ust. 

●szer. elew. front.- max 9m  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max  4,5 m ; ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

216.  RAA.6730.282.2013.KR-311/86                                     

2013.08.14                                                                                                                                                                                                                      

wyburzenie części budynku 

gospodarczego oraz rozbudowa 

garażu. 

T-T&WB Beata Chałupka,  

Gdynia  

KM 62 

 dz. 247/12 

ul.Kopernika 86 

● linia zabudowy –obow. 7,0m od gr. 

dz. z ul. Redłowską.●wskaźnik p.z. – 

max 33%. ●szer. elew. front.- bez zm.  

● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. ;● 

geometria dachu: dach płaski 

  

217.  RAA.6730.517.2012.OS-55/349 

2013.08.20                                                                                           

nadbudowa części budynku 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej o jedną kondygnację, 
przy ul. Morskiej 349  

Osoba fizyczna 

 

KM 13  

dz. 644/122; 

646/122  

ul.Morska 349 

● linia zabudowy –obow. kontynuacja 

linii  zab. bud. nr 349A.●wskaźnik p.z. 

– bez zm. ●szer. elew. front.- bez zm.  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 10,5m ;● 

geometria dachu: dach płaski 

  

218.  RAA.6730.68.2013.OS-748/dz.304/11  

2013.08.20                                                                                                              

Budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z infrastr. 

Gmina Miasta Gdyni KM 104   

dz. 304/115 i 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. bud. sąsiednich  ●wskaźnik p.z. – 
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303/115; 319/115; 

306/17; 221/18; 

403/17 

ul.Kuśnierska 

max 150m2● szer. elew. front.- 10,5m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 6,5 m ● geometria 

dachu:dach stromy dwu lub wielospad. , 

kąt nach.połaci  300,kier. gł. kalenicy – 

równol do frontu dz. 

219.  RAA.6730.325.2013.ES-681/2A/1                                                                              

2013.08.20                                                                                                                                                                                                                                                             

 

rozbiórka zabud.istn. i budowa 

warsztatu samochodowego wraz 

z garażem i częścią gospodarczą 
o powierzchni  do 200,0m2 

Osoba fizyczna 

 

KM 14  

 dz. 314/84 i 315/84  

i 317/84  

ul. Północna 2A/1    

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

220.  RAA.6730.195.2013.KR- 504/26                                                                               

2013.08.21                                                                              

rozbudowa budynku usług., o  

część biurowo usługową od str. 

ul. Hutniczej; przebudowa i 

zmiana sposobu użytk. części 

dwukondygn. budynku warszt.                

z przezn.na funkcję biurową i 
usługową; rozbiórka garaży 

położonych wzdłuż ul. 

Hutniczej 

Integra Kamiński Sp. z o.o., 

Gdynia  

 

KM 17 

 dz. 716/1, 249/1, 

715/1, 706/1, 652/1, 

735/5 i 736/5 

ul.Hutnicza 26 

● linia zabudowy –obow. w linii 

istniejącego budynku przy ul. Hutniczej 

28●wskaźnik p.z. – max 38%. ●szer. 

elew. front.- max 25m  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max  7 m ; ● geometria 

dachu: dach płaski 

   

 

221.  RAA.6730.206.2013.OS-1010/16 

2013.08.21                                                                                                                                                                                                                  

budowa  budynku  garażu 

dwustanowiskowego w odl. 

1,5m od dz. 486/35 oraz 

bezpośrednio przy gr. z dz. 

nr 839/35  wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 463/35  

ul. Boh. Starówki 

Warszawskiej 16 

● linia zabudowy –istn.●wskaźnik p.z. 

– max 32%. ●szer. elew. front.- 6,6m  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max  3 m ; ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

222.  RAA.6730.237.2013.KR- 504/26                                                        

2013.08.21                                                                                                                                                                                                                              

  

rozbudowa budynku 

usługowego o stację kontroli 

pojazdów 

Integra Kamiński Sp. z o.o.,  

Gdynia  

 

KM 17 

 dz. 716/1, 249/1, 

715/1, 706/1, 652/1, 

735/5 i 736/5 

ul.Hutnicza 26 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – max 38%. ●szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– bez zm. ; ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

223.  RAA.6730.244.2013.ES-318/3 

2013.08.21                                                                                 

budowa muru oporowego 

wzdłuż gr.dz. ozn. A-B 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 74/15  

ul.Skośna 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

224.  RAA.6730.272.2013.ES-318/3 

2013.08.21                                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa muru oporowego 

wzdłuż gr.dz. ozn. A-F 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 74/15  

ul.Skośna 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

225.  RAA.6730.12.2013.OS -600/172,174 

2013.08.22                                                                                                                                                                                                       

budowa budynku usługowego 

(handlowego) na dz. nr 1042/35 

– z obsługą komunikacyjną 
przez dz. dr. nr1041/35; 1043/35 

oraz nośnika reklamowego wraz 

z niezbędną infrastrukturą oraz 

przebudowa i poszerzenie pasa 

drogowego ulic wewn. 

ABRAVAsp. z o.o. IGP 

Sp.komandytowo-akcyjna 

 Świecie  

KM 13  

dz. 1042/35, 

1041/35; 1043/35   i 

752/38, 764/35 i 

779/89 

ul.Chylońska 

172,174 

● linia zabudowy –obow. kontyn. linii 

zab. bud.przy ul. Chylońskiej 176  

●wskaźnik p.z. –28%● szer. elew. 

front.- 17,5m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew. do okapu– ok. 6,0m t.j. w 

bud. przy ul.Chylońskiej 176● geom. 

dachu:dachstromy dwuspad.,wielosp., 

kąt nach.połaci  ok. 250, kier. gł. 

kalenicy – prostop. do frontu dz. 
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226.  RAA.6730.193.2013.MP-959/30D 

2013.08.26                                                                                                                                        

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, z 

podpiwniczeniem i niezbędną 
infrastrukturą 
 

J Osoba fizyczna 

 

KM 23 WK  

dz. 400/13, 399/13 

i141/10, 140/10, 14 

ul. Źródło Marii 

30D 

● linia zabudowy –nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –21%● szer. elew. front.- 11m ± 

20%  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 7 m , wys. kalen. max 

12m● geometria dachu:dach stromy 

dwuspad. ,kąt nach.połaci  390-400,kier. 

gł. kalenicy – równol do frontu dz. 

  

227.  RAA.6730.260.2013.MP-1150/1149/dz. 

nr 144/28 

2013.08.26                                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa wysokoparametrowej 

osiedlowej sieci cieplnej i 

przyłączy wraz ze zmianą 
sposobu zasilania istniejącej 

sieci z niskoparametrowej na 

wysokoparametrową; 

Biuro Obsługi Budynków 

„BOB” Gdynia 

KM 22 WK  

dz. 144/28, 160/28, 

183/28, 185/28, 

163/27, 164/27, 

170/27, 171/27  

ul. Damroki i 

Witosławy 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

228.  RAA.6730.265.2013.GZ-1169/61 

2013.08.26                                                                   

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI  

dz. 130 I 124 

ul.Kormorana 61 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. istn. przy ul.Kormorana ●wskaźnik 

p.z. – max 21%● szer. elew. front.- 

14,5m ± 20%  ●wys. górnej kraw. elew. 

do okapu– max 4,5 m ● geometria 

dachu:dach stromy dwu lub wielospoad. 

,kąt nach.połaci  300-450,kier. gł. 

kalenicy – równol lub prost. do frontu 

  

229.  RAA.6730.288.2013.ES-504/35                                                                              

2013.08.26                                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa magazynowej hali 

namiotowej o powierzchni do 

313m2 z możliwością 
połączenia z  budynkiem 

biurowym  

Firma Budowlano-Drogowa 

MTM  

 

Km 14 

 dz.597/90  

ul. Hutnicza 35  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

230.  RAA.6730.295.2013.ES-1019/9  

2013.08.26                                                                                                      

zabudowa schodów 

zewnętrznych (po obrysie 

istniejącej piwnicy) 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 306/35 i 307/35 

ul. Kisielewskiego 9 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm. ●szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– bez zm. ; ● geometria 

dachu: bez zm. 

  

231.  RAA.6730.174.2013.GZ-379/dz.460/3 

2013.08.27                                                                                                                                                                                              

budowa budynku usługowego 

(usługi nieuciążliwe: handel, 

drobne usługi, biura),   

Osoba fizyczna 

 

KM 29 WK  

dz. 460/3  

ul. Gorczycowa 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. bud. sąsiednich  ●wskaźnik p.z. – 

max 46%● szer. elew. front.- od 6,4m-

9,6m  ●wys. górnej kraw. elew. do 

okapu– max 4,5 m ● geometria 

dachu:dach stromy dwuspad. ,kąt 
nach.połaci  450,kier. gł. kalenicy – 

równol do frontu dz. 

  

232.  RAA.6730.279.2013.MP-980/68 

2013.08.27                                                                                                                                                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 

salonu handlowego na lokal 

gastronomiczny (restaurację) 

Osoba fizyczna 

 

Km 24 WK 

dz.141/13  

ul. Chwaszczyńska 

68 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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233.  RAA.6730.315.2013.ES-860/4  

2013.08.27                                                                                                                                                                           

rozbudowa budynku 

gospodarczego na granicy z 

działką nr 70 KM 76 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz. 69 

 pl. Górnośląski 4 

● linia zabudowy –nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 80% ●szer. elew. front.-bez 

zm.●wys. górnej kraw. elew.– max 4 m 

● geometria dachu:dach płaski 

  

234.  RAA.6730.321.2013.GZ-820/173 

2013.08.27                                                                                                 

budowa fragmentu drogi 

dojazdowej – powiązanie 

planowanej przy al.Zwycięstwa 

171  inwestycji,  z miejskim 

układem drogowym  

GCH Property Sp. z o.o,  KM 75 

 dz. 793/6 

al.Zwycięstwa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

235.  RAA.6730.323.2013.GZ-377/18C 

2013.08.27                                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku z funkcji 

handlowej na funkcję usługową 
(przedszkole). 

Osoba fizyczna 

 

KM 30 WK  

dz.173/128 

ul.Sojowa 18C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

236.  RAA.6730.335.2013.GZ-871/25 

2013.08.27                                                                                                                            

budowa zjazdów: publicznego i 

indywidualnego na teren 

nieruchomości przy 

ul.Inżynierskiej 25 

Osoba fizyczna 

 

KM 76 

dz. 400/50 

ul.Inżynierska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

237.  RAA.6730.94.2013.KR-831/PKP   

2013.08.28                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego 

(socjalnego pracowników kolei) 

na  lokal gastronomiczny 

PKP Oddział 

Gospodarowania 

Nieruchomościami 

Gdańsk  

KM 81  

dz. 649/130 

ul.Klonowa  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

238.  RAA.6730.105.2013.GZ-1014/2-12 

2013.08.28                                                                         

budowa budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych z  

infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni  KM 70 

dz. 152/35, 153/35, 

155/35, 156/35, 

665/35, 510/35, 

dz.dz.258/35 i 

258/35, 552/21 i 

551/21 

ul.Miłosza 2-6,10-

12 

● linia zabudowy –nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 19% ●szer. elew. front.- 18-

35m●wys. górnej kraw. elew. do – max 

12 m ● geometria dachu:dach płaski 

  

239.  RAA.6730.225.2013.MP-1067/48 

2013.08.28                                                                                

budowa budynku garażu wraz z 

pomieszczeniem gospodarczym 

i wiatą w odległości od 1,5m do 

4,50m od granicy z działką nr 

387/176 

Osoba fizyczna 

 

Km 27 WK 

dz.388/176 

ul. Koperkowa  

  Decyzja 

odmowna 

 

240.  RAA.6730.248.2013.GZ-520/66 

2013.08.29                                                                                                                                                                                                                                                            

budowa budynku mieszkalno-

usługowego (biura i pokoje do 

wynajęcia) z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna 

 

KM 20 

 dz.306/29 i  

307/29, 313/11, 

357/10, 364/11 

ul.Kartuska 66 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. istn. na dz. przy ul. Kartuskiej 60-

70  ●wskaźnik p.z. – max 23%● szer. 

elew. front.- od 9,2-13,8m  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 9,5m ● 

geometria dachu:dach płaski 

  

241.  RAA.6730.223.2013.GZ-51/23 

2013.08.29                                                                                                                                                                                                                                           

nadbudowa części  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

(w północno-wschodnim 

Osoba fizyczna 

 

KM 53  

dz. 867/220 

ul.Pomorska 23 

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.-bez 

zm.●wys. górnej kraw. elew.– bez zm. 
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narożniku),    

 

m ● geometria dachu:dach płaski 

242.  RAA.6730.35.2013.JWK-294dz.6/2 

2013.08.30                                                         

budynek usługowo-

przemysłowy z silosami 

zbożowymi wraz z wjazdem i 

infrastrukturą techniczną 

ROL-RYŻ sp. z o.o. Gdynia 

 

KM 117 

 dz. 6/2, 28/2  

ul. Celna/Indyjska 

● linia zabudowy –obow. - na gr. 

działki ●wskaźnik p.z. – max 70%● 

szer. elew. front.- max 133m  ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 26m ● 

geometria dachu:dach płaski 

  

243.  RAA.6730.256.2013.KR-894/17 

2013.08.30                                                                                                     

rozbiórki istniejącego budynku, 

budowa budynku  mieszkalnego 

jednorodzinnego  w zab.bliźn. z 

bud. na dz. 208  i dodatkowy 

wjazd na działkę 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz.210  i 209 

ul. Kurpiowska 17  

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab.bud.przy ul. Kurpiowskiej 

●wskaźnik p.z. – max 35%● szer. elew. 

front.- 10,5m ± 20%  ●wys. górnej 

kraw. elew.– max 10m ● geometria 

dachu:dach płaski 

  

244.  RAA.6730.261.2013.MP-880/34 

2013.08.30                                                                                                                                                                                                                                                            

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowabudynku mieszkalnego 

wielorodzinnego o powierzchni 

zabudowy ok. 525m2 wraz z 

garażem podziemnym i 

niezbędną infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 94  

dz. 296/2, 297/2, 

73/2  

ul.Olgierda 34 

  Decyzja 

odmowna 

 

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

245.  RAA.6730.240.2013.MP-399/1 

2013.09.02                                                                                                            

nadbudowa budynku garażu, 

usyt. bezp.przy gr. z dz. 134/109 

oraz w odl. od gr.tej działki od 

ok. 0,4m do ok. 1,0m wraz ze 

zmianą wjazdu 

Osoba fizyczna 

 

Km 26 WK 

 dz. 133/109 i 110 

ul.Lukrecjowa 1 

● linia zabudowy –istn. bez zm.● 

wskaźnik p.z. – istn. ●szer. elew. front.- 

istn.  ● wys. górnej kraw. elew.– do 

8,0m;● geometria dachu: dach płaski 

  

246.  RAA.6730.281.2013.WGN-557/11                                                              

2013.09.02                                                                               

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z częściową rozbiórką 
istniejącej zabudowy 

Osoba fizyczna 

 

KM 19  

dz. 1022/133, 

265/9, 1004/135, 

1006/133 i 959/156 

ul. Swarzewska 11 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – max 36% ●szer. 

elew. front.- 17m  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max  9m ;● geometria dachu: 

dach płaski 

  

247.  RAA.6730.331.2013.ASS-1/48 

2013.09.03                                                                                                                          

 budowa hali produkcyjno-

magazynowej jednokondygn., o 

konstr. stal.w lekkiej obudowie, 

z częścią socjalno-bytową, pow. 

zab. ok.600m2, wys.ok.7m;  

budowa budynku biurowo –

socjalnego, 2 kondygn., wys. 

„Stal Complex”  Czesław 

Toruńczak, Gdynia 

Km 126 

dz. 99/2 i 30/2 

ul.Smidowicza 48 

● linia zabudowy –dla bud. biurowo-

socjalnego obow.- przedł.linii zab. bud. 

szkolnego na dz.41/2. Dla hali produ. 

nie ustala się  linii zab., a jedynie 

konieczność usytu. równol. do istn.  

bud. stacji uzdatniania wody●wskaźnik 

p.z. – max 11% ●szer. elew. front.- do 
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ok.7m, pow zab.ok.200 m2,-  

wraz z infrastrukturą techniczną 
21m  ● wys. górnej kraw. elew.– max  

7,5 m ;● geometria dachu: dach płaski 

248.  RAA.6730.333.2013.ES-505/5 

2013.09.03                                                                         

 

zadaszenie myjni skrzyń 

samochodowych jako uzup. 

funkcji przemysłowej zakładu 

przetwórstwa ryb 

„MOREX” Sp. z oo. , Gdańsk 

 

KM 17  

dz. 426/5 i 427/5  

ul. Przemysłowa 5 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

249.  RAA.6730.595.2012.WGN-1177/21 

2013.09.06                                                                                                                                                                                                         

                                                              

budowa wiat magazynowych Vistal Eko Sp. z o.o. –Gdynia KM 5 

 dz. 194/3 

ul.Handlowa 21 

● linia zabudowy –nie ust. ●wskaźnik 

p.z. – max 43%● szer. elew. front.- nie 

ust.●wys. górnej kraw. elew. do okapu– 

max 4 m● geometria dachu- płaski  

  

250.  RAA.6730.307.2013.WGN-390/17  

2013.09.06                                                                                       

                                                             

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

do gr. z dz. nr 283 przy ul. 

Majerankowej 15  i 

wykorzystaniu stropu 

rozbudowywanej części na taras   

Osoba fizyczna 

 

KM 38 WK  

dz. 282 

ul.Majerankowa 17 

● linia zabudowy –obow. w linii ściany 

bud. przy ul. Majerankowej 15  

●wskaźnik p.z. – max 42%● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew. - jak w górnej warstwie stropu na 

parterem ● geometria dachu- płaski 

  

251.  RAA.6730.267.2013 JWK-603/83 

2013.09.09                                                                                                                                                                                                                                                               

budowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 21  

 dz. 371/8, 365/4, 

368/5 

ul.Demptowska 

63A 

  Decyzja 

odmowna 

252.  RAA.6730.338.2013.ES-1138/22 

2013.09.09                                                                                                                     

                                                                     

zabudowa podcienia od frontu 

działki i tarasu od zaplecza 

działki (po obrysie istniejącej 

piwnicy)  

 

Osoba fizyczna 

 

KM 11 Kolonia  

dz. 111/32 

ul.Owocowa 22 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. –bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm. ● wys. górnej kraw. elew. bez zm.● 

geometria dachu- bez zm. 

  

253.  RAA.6730.159.2013.JWK-1034/35J 

2013.09.10                                                                                                                                                                                               

Budowa budynku 

gospodarczego 

Osoba fizyczna 

 

KM 42  

dz.5/17  

ul.Łanowa 35J 

  Decyzja 

odmowna 

254.  RAA.6730.270.2013.ES-871/66 

2013.09.10                                                                                                                                                                                                                                                              

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

podziemnym i  infrastrukturą 

dreamHOMES, 

 Gdynia 

KM 80  

dz. 477/234 i 228 , 

231  

ul.Inżynierska 66 

● linia zabudowy –nie ust. ●wskaźnik 

p.z. – max 20%● szer. elew. front.- 15m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. –max 

8m● geometria dachu- płaski 

  

255.  RAA.6730.328.2013.KR-297/dz.7/2                                                                           

2013.09.10                                                                                             

montaż żurawika do wodowania 

łodzi hybrydowej wraz z 

budową fundamentu oraz 

przyłącza elektroenergetycznego 

Przedsiębiorstwo Portowe 

SIEĆ Sp. z o.o., Gdynia 

 

KM 132  

dz.7/2 

ul.Warsztatowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

256.  RAA..6730.341.2013.ASS-504/45    

2013.09.10                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa o magazyn 

opakowań  istniejącej hali 

magazynowej 

Poland-Services Cold 

Store”Sp. z o.o, Gdynia 

KM 7  

dz. 347/60 KM 7 

ul.Hutnicza 45 

 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – 40%● szer. elew. front.- bez zm. 

● wys. górnej kraw. elew. bez zm.● 

geometria dachu- bez zm. 

  

257.  RAA.6730.596.2013.WGN-915/49                                                             

2013.09.11                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego na 

usługowy – salon fryzjerski 

Osoba fizyczna 

 

KM 95 

 dz. 196/2  

ul.Lidzka 49 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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258.  RAA.6730.348.2013. KR-504/35  
2013.09.11                                                                                                                                                                                                                                                

budowa hali namiotowej o pow. 

ok.1000 m2 (magazyn dla 

produkt. osprzętu elektrotechn.) 

oraz budynku garażowego  z 

częścią socjalną o pow. 370 m2 

Andrzej Kamiński,  

P.H.U. RENKOR 

Gdynia  

 

KM 14  

dz. 558/90   

ul.Hutnicza 35 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 38%● szer. elew. front.- max 

20m ● wys. górnej kraw. elew. –max 

8m● geometria dachu- płaski max 200 

  

259.  RAA.6730.358.2013.ES-909/74 

2013.09.11                                                                                                                                                                                                                                                               

budowa budynku gospodarczego 

na granicy z działką przy ul. 

Wieluńskiej 76 

Osoba fizyczna 

 

KM 78 dz.96/73 

KM 77 dz. 289/235 

ul.Wieluńska 74 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 38%● szer. elew. front.- bez 

zm.  ● wys. górnej kraw. elew. –max 

4m● geometria dachu- płaski 

  

260.  RAA.6730.359.2013.ES-909/76 

2013.09.11                                                                                                                                                               

budowa budynku gospodarczego 

na granicy z działką przy ul. 

Wieluńskiej 74 (dobudowa do 

istn. budynku) 

Osoba fizyczna 

 

KM 78 dz.95/73 

KM 77 dz. 288/235 

ul.Wieluńska 76 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 38%● szer. elew. front.- 14m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew. –max 

4m● geometria dachu- płaski 

  

261.  RAA.6730.49.2013.MP-873/29 

2013.09.12                                                                                                                                                                                                                                                                 

nadbudowa o 1 kondygnację 
części budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy gr. z dz. 

543/161 w celu uzyskania 

wyjścia na dach z mieszkania nr 

3 wraz z wykonaniem tarasu nad 

3 kondygnacją 

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz. 427/160  

ul. Wrocławska 29 

● linia zabudowy –istn. dop. się cofn. 

plan.nadbud.na odl. do 4,50m od istn. 

lica bud. ●wskaźnik p.z. – istn● szer. 

elew. front.- istn● wys. górnej kraw. 

elew. – przedł. krawędzi gzymsu bud. 

przy ul. Wrocławskiej 28 max 11,8m● 

geometria dachu- płaski 

  

262.  RAA.6730.354.2013.KR- 679/74                                                                 

2013.09.12                                                                                                                                                                          

budynek gospodarczy 

usytuowany przy granicy dz.nr 

1309/1, 217/1 oraz  nr 216/1 

km.11 – legalizacja istniejącego 

obiektu. 

Osoba fizyczna 

 

KM 11 

dz. 1310/1 

ul.Żurawia 74 

● linia zabudowy –obow. 5 m od linii 

rozgran.ul. ●wskaźnik p.z. – max 43% 

●szer. elew. front.- ok.8m● wys. górnej 

kraw. elew.– ok. 3,5m – do gzymsu, 5,5 

m do kalenicy;● geometria dachu: dach 

skośny, jednospad., kąt nach. ok.25%. 

  

263.  RAA.6730.257.2013.JWK-

990/14parking 

2013.09.13                                                                                                                                                                                                          

budowla – budowa parkingu 

wraz z infrastrukturą      
Wspólnota Mieszkaniowa bud. 

Korzenna 14  

 

KM 7 WK 

dz. 131/8,130/18 i 

135/38 

ul. Korzenna 14    

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

264.  RAA.6730.298.2013.ES-965/37 

2013.09.16                                                                                                                                        

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego położonego 

na poziomie I piętra na 

pomieszczenie usługowe-biuro                   

BOB,Gdynia KM 23 WK 

dz.406/7 

 ul.Lipowa 37 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

265.  RAA.6730.327.2013.KR-648/11                                                        

2013.09.16                                                                                                                                                                                                                                                 

parking dla samochodów 

osobowych. 

Osoba fizyczna 

 

KM 9  

dz. 697/660  

ul.Owsiana 11 i 11a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

266.  RAA.6730.149.2013.WGN-931/44A                                                             

2013.09.18                                                                                                                                                                            

rozbudowa pawilonu 

handlowego do gr. z działką nr 

149/2 przy ul. Druskiennickiej 

46 wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 95   

dz. 457/2,458/2  

ul. Druskiennicka 

44-44A 

● linia zabudowy – obow. w linii ściany 

pawilonu handl. przy ul. 

Druskiennickiej 44 tj. ok. 4m od gr. 

dz.;●wskaźnik p.z. do dz. 458/2– max 

40% ●szer. elew. front.- 12,5m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max  8 m ; 

● geometria dachu: dach płaski 
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267.  RAA.6730.285.2013.ASS-981/23 

2013.09.23                                                                                                                                                                                      

rozbudowa ok.13,0m2 i  

nadbudowa o jedną kondygnację 
(poddasze użytkowe) budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM  2 WK  

dz. 106/51 

ul.Żniwna 23 

  Decyzja 

odmowna 

 

268.  RAA.6730.336.2013.ASS-291/13,15  

2013.09.23                                                                                                                                                                                       

budowa parkingu, przebudowa 

istn. infrastruktury, w tym 

odprowadzenie ścieków 

technologicznych do portowej 

kanalizacji sanitarnej, na terenie 

przyległym do budynku 

biurowo-laboratoryjnego 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A 

KM 114  

 dz. 2/1, 35/1, 25/1, 

26/1, 27/1, 28/1, 

36/1 , KM 117  

dz. 13/2,28/2 

ul.Indyjska 15 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

269.  RAA.6730.308.2013.WGN-872/61                                                             

2013.09.24                                                                                                                                                   

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy granicy z 

działką nr 373/45 przy ul. 

Wielkopolskiej 59 wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM79 

 dz. 375/45 i 

374/45,585/45 

ul.Wielkopolska 61 

● linia zabudowy –obow. 8m od gr. z 

dz. dr ●wskaźnik p.z. – max 32% ●szer. 

elew. front.- 10m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 10m ;● geometria 

dachu: dach płaski 

  

270.  RAA.I.6730.241.2011.WGN-133/29A  

2013.09.25                                                                                                                                                                                                                      

budowa garażu przy granicy z 

działką nr 280 wraz z 

infrastrukturą (legalizacja) 

 

Osoba fizyczna 

 

KM 57  

dz. 409/281  

ul. Tatrzańska 29A 

● linia zabudowy – obow. –nie ust. 

●wskaźnik p.z. – max 36% ●szer. elew. 

front.- max 18m ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 6m ;● geometria dachu: 

dach płaski 

  

271.  RAA.6730.228.2013.GZ-110/ 

2013.09.30                                                      

budowa  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w 

parterze, garażem podziemnym 

oraz  infrastrukturą techniczną 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, Gdynia,  

KM 49  

dz. 894/116, 

895/116 i 

935/113,114 

ul.Wąsowicza 8 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn. na dz. sąsiednich, przy 

ul.Wąsowicza;●wskaźnik p.z.– max 

26% ●szer. elew. front.- 16-24m● wys. 

górnej kraw. elew.– max  10 m ; ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

272.  RAA.6730.322.2013.GZ-157/6 

2013.09.30                                                                                                                                                                                                                                                         

zmiana sposobu użytkowania 

strychu na funkcję mieszkalną w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym 

Osoba fizyczna 

 

KM 53  

dz. 328  

ul.Karpacka 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

273.  RAA.6730.357.2013.GZ-520/66 

2013.09.30                                                                                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
techniczną,   

Osoba fizyczna 

 

KM 20 

 dz. 306/29 i 

307/29, 313/11, 

357/10, 364/11  

ul.Kartuska 66 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. istn. na dz. sąsiednich,  przy ul. 

Kartuskiej60-70  ●wskaźnik p.z. – max 

23% ●szer. elew. front.- 11,5m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 9,5m ; 

● geometria dachu: dach płaski 

                                                                                                                                                                                                                 

 

274.  RAA.6730.366.2013.GZ-625/47 

2013.09.30                                                                                                                                                                               

budynek usługowo- mieszkalny 

(firma programistyczna z 

częścią mieszkalną) z garażem 

wolno stojącym ( usyt. w głębi 

działki, bezpośrednio przy wsch. 

i połudn. gr.) oraz  infrastrukturą 
techniczną, 

Tomasz Prokopiuk, 

PROKHARD Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 13  

dz. 438/3,10,435/4 

ul.Żwirowa 47 

● linia zabudowy –obow. 8m od gr. z 

dz. dr ●wskaźnik p.z. – max 34% ●szer. 

elew. front. bud. usług..- 12,5m ± 20%; 

garaż-7m ± 20%    ● wys. górnej kraw. 

elew. bud. usług.– max 9,5m; bud. 

garaż. max 3,5m ;● geometria dachu: 

garaż -dach płaski; bud. usug. –dach 
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stromy wielospad., kat. nachyl .200-350, 

kalen. równol. do fr. dz. 

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

275.  RAA.6730.234.2013.GZ-1112/dz.443 

2013.10.01                                                                                                                                                                                              

rozbiórka istn.obiektu oraz 

budowa budynku usługowego 

(sklep wielobranżowy),        

Osoba fizyczna 

 

Km 19 WI 

 dz. 443 

ul.Sokoła  

● linia zabudowy –obow. 5m od linii 

rozgr. ul.Dulina● wskaźnik p.z. – max 

24% ●szer. elew. front.- 8,8-13,2m  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 4m;● 

geometria dachu: dach stromy, 

wielospad. ,kalen. prost. lub równol.,kąt 
nachyl. 300 

  

276.  RAA.6730.250.2013-KR/130/17 

2013.10.01                                                                                                                                                                                                                 

garaż dwustanowiskowy, 

wolnostojący 

Osoba fizyczna 

 

KM 51  

dz. 641  

ul.Lelewela 17 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. jednokondygn. części bud. na 

dz.●wskaźnik p.z. – max 35%● szer. 

elew. front.- 7m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.  max 4 m● geometria 

dachu- płaski 

  

277.  RAA.6730.319.2013.GZ-377/18C 

2013.10.01                                                                                                                                                                                                                                 

rozbiórka pawilonu handl. oraz 

budowa  budynku  mieszkalnego  

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym, usyt. przy gr. z dz. 

nr 174/128, wzdłuż połudn. 

elewacji budynku przy ul.Sojo-

wej 18B wraz z infrastr.techn. 

Adam Wojtkowski EKO 

INVEST, Gdynia,  

Km 30 WK 

dz. 173/128 i 

183/122,129 

ul.Sojowa 18C 

● linia zabudowy –istn. bez zm.● 

wskaźnik p.z. – max 33% ●szer. elew. 

front.- 28-42m  ● wys. górnej kraw. 

elew.– przedł. górnej krawędzi bud. 

przy ul.Sojowej 18B;● geometria 

dachu: dach płaski 

  

278.  RAA.6730. 371.2013.ES- 860/16 

2013.10.01                                                                                                                 

rozbiórka istn. budynków 

gospodarczych i budowa 

budynku wielorodzinnego z 

częścią usługową (sklep) w 

parterze budynku   

Osoba fizyczna 

 

KM 76  

dz. 75 i 394/81,62 

Plac Górnośląski 16 

● linia zabudowy – przedł. istn. linii 

zab., ● wskaźnik p.z. – max 41% ●szer. 

elew. front.- równa szer. dz.  ● wys. 

górnej kraw. elew.– przedł. górnej 

krawędzi bud. przy Pl.Górnośląskim 

14;● geometria dachu: dach płaski 

  

279.  RAA.6730.300.2013.MP- 1110/dz. nr 

246/6                                                          

2013.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa i przebudowa 

parkingu wraz z przebudową 
chodnika, zmianą lokalizacji 

wiaty śmietnikowej i budową 
murków oporowych 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„KARWINY” w Gdyni 

Km 10 WK 

dz. 246/6, 247/6, 

240/6, 245/6 

ul.Kruczkowskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

280.  RAA.6730.113.2013.JWK-0410/1 

2013.10.03                                                                      

 

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z funkcją 
usługowo-handlową na kond. 

przyz. (0) i kond. podz. (-1), o 

Zatoka sp. z o. o. spółka 

komandytowo-akcyjna  

KM 66  

dz. 738/111, 

753/736 i 737/111 

ul.Słoneczna 1 

● linia zabudowy –obow. -kontynuacja 

obecnej linii zab. na sąsiednich 

nieruch.,poprowadzona równol. do 

przebiegu pasa dr. ul. Bohaterów Getta 
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pow. sprzed. do 1700m2, 

garażami na kond. podziemnej 

(-2) oraz infrastr. techn. i 

obsługą komunikacyjną; 
(likwidacja istn. zainwest.) 

Warszawskiego● wskaźnik p.z. – max 

27% ●szer. elew. front.- max 19,4m  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 33,8m;● 

geometria dachu: dach płaski 

281.  RAA.6730.283.2013.OS-781/1 

2013.10.03                                                                                                                                                     

 

budynek kasowo – handlowy Shell Self Service Sp. z o.o.  

 

KM 105 

dz. 223/23; 100/23; 

101/23  

ul. Szlifierzy 1 

● linia zabudowy –obow. 6m od 

krawędzi ul.Szlifierzy ●wskaźnik p.z. – 

max 20%● szer. elew. front.- 6,4m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.  max 4 

m● geometria dachu- płaski 

  

282.  RAA.6730.374.2013.KR-1009/3                                                              

2013.10.03                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                              

wjazd na działkę oraz 

infrastruktura techniczna do 

obsługi budynku 

jednorodzinnego, 

Osoba fizyczna 

 

KM 71 

 dz. 870/21  

ul. Powstania 

Warszawskiego             

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

283.  RAA.6730.252.2013.GZ-1014/2-12 

2013.10.07                                                                              

budynki mieszkalne 

wielorodzinne z  infrastrukturą 
techniczną 

Małgorzata Wójcik MW 

Pracownia Projektowa,  

Gdynia,  

KM 70 dz. 152/35, 

153/35, 155/35, 

156/35, 665/35, 

510/35,258/35 i 

510/35, 258/35, 

552/21 i 551/21 ul. 

Miłosza 2-6 i 10-12 

● linia zabudowy –obow. w odl. 7,0m 

od kraw. jezdni ul.Miłosza ● wskaźnik 

p.z. – max 19% ●szer. elew. front.- 18-

35m  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

12m;● geometria dachu: dach płaski 

  

284.  RAA.6730.313.2013.KR-  626/5A                                                                            

2013.10.07                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             

rozbiórka  istn. budynków 

gospod. i mieszkalnego, budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wolnost.; 

wjazd na działkę, infrastruktura 

techniczna 

Osoba fizyczna 

 

KM 21  

dz. 571/8 i 572/8, 

KM 6 WI  

dz.232/2 

ul.Sakowicza 5A 

● linia zabudowy –obow. 5 m od gr. dz. 

z dr. dojazd. ●wskaźnik p.z. – max 

28%● szer. elew. front.- 12m ± 20%   ● 

wys. górnej kraw. elew. – max 7m ● 

geometria dachu- stromy dwu lub 

wielosp. o kalenicy  równol.; kat 

nachyl. 300-400 

  

285.  RAA.6730.326.2013.ES-828/39C                                                     

2013.10.07                                                                                                                                                        

budynek gospoarczy z garażem 

dwustanowiskowym 

Osoba fizyczna 

 

KM 81 

 dz. 1029/378 

ul.Akacjowa 39C 

   Decyzja 

odmowna 

286.  RAA.6730.310.2013.WGN-708/6                                                                    

2013.10.08                                                                                                                                                         

                                                                     

Wjazd na działkę nr 527/39  Osoba fizyczna 

 

KM 46  

dz. 213/39 i 527/39 

ul. Benisławskiego 

6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

287.  RAA.6730.363.2013.MP- 907/53 

2013.10.08                                                                             

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego wraz ze 

zmianą rodzaju zab.budynku 

jednorodz. na wielorodzinny i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz. 350/232  i 

431/232 

ul.Piotrkowska 53 

● linia zabudowy –obow. 

istn.●wskaźnik p.z. – max 135,05m2● 

szer. elew. front.- 9m ± 20%   ● wys. 

górnej kraw. elew. – max 12,5m ● 

geometria dachu – płaski  

  

288.  RAA.6730.301.2013.JWK-1034/5 

2013.10.09                                                                                                                                                                     

Budynek  jednorodzinny z 

infrastrukturą, 
Osoba fizyczna 

 

KM 27 WI  

dz. 186/5 

ul.Ketlinga 5 

● linia zabudowy –obow. kontyn. istn. 

linii zabud. ●wskaźnik p.z. – max 

20%● szer. elew. front.- 14,6m ± 20%   

● wys. górnej kraw. elew. – max 4m ● 
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geometria dachu- stromy wielospad. o 

kalen.  równol.; kat nachyl. 300-400 

289.  RAA.6730.309.2013.WGN-904/7                                                  

2013.10.09                                                                                                                                                                                                                                          

rozbudowa budynku 

mieszkalnego i garażu      

Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz.256/235  

ul.Łęczycka 7 

  Decyzja 

odmowna 

290.  RAA.6730.403.2013.KR-947/12                                                               

2013.10.09                                                                                                                                                                                                                                                     

Rozbiórka istn. zabudowy; 

budowa budynku jednorodz. z 

garażem; infrastruktura 

techniczna i komunikacyjna 

Osoba fizyczna 

 

KM 74  

 dz. 98/42 i 314/42 

ul.Nawigatorów 12 

● linia zabudowy –obow. przedłuż. linii 

zab. istn. bud.●wskaźnik p.z. – max 

25%● szer. elew. front.- 12m ± 20%   ● 

wys. górnej kraw. elew. – max 7,5m ● 

geometria dachu: dach płaski 

                                                                                                                               

 

291.  RAA.6730.339.2013.ES-312/21                                                     

2013.10.11                                                                                                                                                                                                                                                             

Nadbudowa budynku 

wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 60 

dz. 525  

ul.Reja 21 

  Decyzja 

odmowna  

292.  RAA.6730.254.2013.GZ-931/20B 

2013.10.14                                                                                                                                     

 

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z 

usługami w parterze (trzy 

segmenty budynku na wspólnej 

hali garażowej) wraz   z  

infrastrukturą techniczną,          

Osoba fizyczna 

 

KM 94 

 dz. 209/2, 210/2, 

327/2, 456/2 i 

176/2, 457/2  

ul. Druskiennicka 

20B 

● linia zabudowy –obow. - przedł. linii 

zab. istn.przy ul. Druskiennickiej; od 

ul.Lidzkiej – przedł.  linii zabud.istn. 

przy ul. Lidzkiej ●wskaźnik p.z. – max 

28%● szer. elew. front.- 10-15m   ● 

wys. górnej kraw. elew. – max 7,5, max 

9m,max 11m, ● geometria dachu-dach 

płaski 

  

293.  RAA.6730.330.2013.ASS-820/220 

2013.10.14                                                                                                                                                                                                                                                              

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalno-

usługowego do wysokości 3 

pełnych kondygnacji +4 

kondygnacja dominanta w 

narożniku oraz budowa  

budynku jednorodzinnego wraz 

z infrastrukturą 

Osoba fizyczna 

 

KM 81  

dz. 776/284,  283 , 

804/284 oraz dz.283 

al.Zwycięstwa 220 

● linia zabudowy –obow. bez zmian, od 

str. ul.Miodowej przedł.linii zab. bud. 

istn. na dz., (z możl.część. cofn. elew.) 

●wskaźnik p.z. – max 55%● szer. elew. 

front.- od str.al.Zwycięstwa bez zm., dla 

bud. jednorodz. od str. ul.Miodowej -do 

13,0m ● wys. górnej kraw. elew. –bud. 

istn. od str.ul.Miodowej i al.Zwycięs-

twa) –12,0 m, z  dominantą o wys.4 

kond.przy skrzyż. ul. Miodowej i al. 

Zwycięstwa –do 15,0m; bud. jednor. -

do 10,0m● geometria dachu: dach 

płaski 

  

294.  RAA.6730.9.2013.WGN-897/dz.253/73  

2013.10.15                                                                                                                                                                                                                             

Budynki  mieszkalne 

wielorodzinne wraz z 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 78  

dz. 253/73,319/73 i 

399/73 i 212/73  

ul. Gedymina/ 

Płocka 

● linia zabudowy –nie ustala się 
●wskaźnik p.z. – max 25%● szer. elew. 

front.- 16m ± 20%    ● wys. górnej 

kraw. elew. –  max 11,0m, ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

295.  RAA.6730.215.2013.JWK-6/491 

2013.10.15                                                 

budynek handlowo-usługowy 

(pow. sprzedaży do 1300m2) z 

wraz z  pylonami reklam.(szt.2), 

parkingami, niezbędną infrastr. i 

Osoba fizyczna 

 

KM  1 

 dz. 211/15, 212/15, 

184/15 i 184/15, 

93/15  

● linia zabudowy –obow. linia 

równol.do ul.Morskiej w odl.ok. 26m 

od gr. dz., jako kontyn. linii zabud. bud. 

na dz. 184/15 ●wskaźnik p.z. – max 
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obsługą komunikacyjną, 
(likwidacja części istn. zab. ozn. 

na zał.graficznym). 

ul.Morska 491 29%● szer. elew. front.- 35,5m ± 20%    

● wys. górnej kraw. elew. – ok. 6,0m, 

t.j. równa z górną krawędzią elewacji 

front. bud. na dz. 184/15 ● geometria 

dachu: dach płaski 

296.  RAA.6730.390.2013.GZ-867/35 

2013.10.15                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytk.części 

budynku mieszk.jednorodz.  

(przyziemie) na funkcję usług.  

(produkcja garmażeryjna – 

wyroby wegańskie)   

Osoba fizyczna 

 

KM 76 

dz. 658/104 

ul.Sosnowiecka 35 

 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

 

297.  RAA.6730.391.2013.ASS-820/dz.794/  

2013.10.15                                                                                                                                                                                                                                                              

Sieć  energetyczna GCH Property Sp. z o.o w 

Gdyni i  Princess Yacht 

Poland Jerzy Jankowski w 

Gdańsku  

KM 75 

 dz. 794/6  

ul.Kombatantów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

298.  RAA.6730.415.2013.ES- 1163/7B 

2013.10.15                                                                                                                                                                                                                                               

zabudowa ażurowej konstrukcji 

w poziomie parteru w celu 

uzyskania pomieszczenia 

gospodarczego i tarasu w 

poziomie I piętra 

Osoba fizyczna 

 

KM 79  

dz. 553/36 

ul.Kłajpedzka 7B 

● linia zabudowy –obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –ok. 12,6m2● szer. 

elew. front.- bez zm.   ● wys. górnej 

kraw. elew. – bez zm. ● geometria 

dachu-bez zm. 

  

299.  RAA.6730.397.2013.GZ-1049/10 

2013.10.16                                                                                                

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie szeregowej 

Osoba fizyczna 

 

KM 20  

dz. 354,531/2,543/3 

ul.Marsa 10 

● linia zabudowy –obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. elew. 

front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 

elew. – bez zm. ● geometria dachu-bez 

zm. 

  

300.  RAA.6730.262.2013.MP-387/75 

2013.10.17                                                                                                                                                                                                                                                             

 

budynek usługowo- mieszkalny 

(gabinety lekarskie, fryzjer, 

sklep osiedlowy) wraz ze 

zjazdem i niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 32 WK dz. 

231/5 i  232/5, 

151/5, 115, 45/5 

ul.Szafranowa 75 

● linia zabudowy –obow. kontyn. istn. 

●wskaźnik p.z. – max 21%● szer. elew. 

front.- 12,5m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew. – max 5,3m ● geometria 

dachu- stromy dwuspad.,kalenicy  

równol lub prostop.;wys. do kalen. max 

9,6m; kat nachyl. 350 

  

301.  RAA.6730.375.2013.KR-565/12  

2013.10.17                                                                                                                                                                                     

tablica reklamowa o 

wym.400x105 cm, na słupie 

stalowym o wys. 9m. 

Arma Inwestment Sp.z o.o. w 

Skierniewicach  

 

KM 25 

dz. 935/905 

ul.Opata Hackiego 

12 

● linia zabudowy –obow. 6m od linii 

rozgr. ul.  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

302.  RAA.6730.180.2013.OS-429/19 

2013.10.18                                                                                                                                                                                                                                                      

budynek jednorodzinny oraz 

budynek gospodarczy 

bezpośrednio przy granicy 

działek nr: 308/207, 

306/207,305/205 

Osoba fizyczna 

 

KM 66  

dz. 299/212; 

313/211; 303/205; 

309/207  

ul.Pańska 19 

● linia zabudowy –obow. kontyn. istn.  

z możl. wysun.garażu na max 4m na 

50%szer.elew. ●wskaźnik p.z. – max 

29%● szer. elew. front.- 13,6m ± 20%   

● wys. górnej kraw. elew. – max 8m ● 

geometria dachu- płaski 

  

303.  RAA.6730.258.2013.JWK-

295/1posterunek płd 

budynek posterunku kontroli 

dostępu do terenów portowych 

Gmina Miasta Gdyni KM 131  

dz. 18/1 ,10/1 

● linia zabudowy –wg zał. graf.. 

●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 
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2013.10.18                                                                                                                                                                                                         (zmiana obecnej lokalizacji 

obiektu o ok. 12m w kierunku 

południowo-zachodnim). 

ul.Polska 1 front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 

elew. – bez zm. ● geometria dachu-bez 

zm. 

304.  RAA.6730.259.2013.JWK-

295/1posterunek płn 

2013.10.18                                                                                                                                                                                                                                                             

budynek posterunku kontroli 

dostępu do terenów portowych 

(zmiana obecnej lokalizacji 

obiektu o ok. 15m w kierunku 

północnym). 

Gmina Miasta Gdyni KM 131  

dz. 18/1  

ul.Polska 1 

● linia zabudowy –wg zał. graf.. 

●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 

elew. – bez zm. ● geometria dachu-bez 

zm. 

  

305.  RAA.6730.353.2013.KR-299/15 

2013.10.18                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania  

pow. mag. na 3-ciej kond. 

budynku usług.-magazyn. na 

salę do ćwiczeń ruchowych oraz 

pomieszczenia pomocnicze, 

związane z istn. klubem fitness 

SisCom S.C., 81-155, Gdynia  KM 119 dz. 

2,3,4,13,14 

ul.Wendy 15 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

306.  RAA.6730.364.2013.MP-907/53A 

2013.10.18                                                                                                                                                                            

nadbudowa budynku 

mieszkalnego wraz ze zmianą 
konfiguracji dachu na płaski i 

zmianą rodzaju zabudowy 

budynku jednorodzinnego na 

wielorodzinny 

Osoba fizyczna 

 

KM 77 

dz. 350/232 

ul.Piotrkowska 53A 

● linia zabudowy –obow. 

istn.●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. 

elew. front.- bez.zm   ● wys. górnej 

kraw. elew. – od str. półn. – przedł. 

krawędzi gzymsu bud. przy ul. 

Piotrkowskiej 49 -  max. 12,50m;  dla 

pozostałej części nadbudowy, od str. 

połud.  - max. 10,50m ● geometria 

dachu – płaski 

  

307.  RAA..6730.350.2013.ASS-504/dz. 

143/3 

2013.10.21                                                                                                                       

budynek  handlowo-

magazynowy z częścią biurowo-

socjalną z przezn. na hurtownię 
art. spożywczych i gospod.  oraz 

wiat gospodarczych, wraz z 

infrastrukturą    

ARMET Bis, Robert 

Pstrągowski,  Gdynia; 

KM 6   

dz. 143/3, 145/3, 

122/4,120/4 i 144/3 

i 146/3  

ul.Hutnicza 

● linia zabudowy –obow. równol. do 

bud. nr 49, w odl. ok.40m od jezdni 

ul.Hutniczej oraz około 15m i 22m od 

półn. gr.terenu ●wskaźnik p.z. – max 

27%.● szer. elew. front.- 34m ± 20%   

● wys. górnej kraw. elew. –-  max. 8m; 

● geometria dachu – płaski 

  

308.  RAA.6730.377.2013.ES - 75/155 

2013.10.21                                                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego ze zmianą na 

 budynek mieszkalny 

wielorodzinny    

Osoba fizyczna 

 

KM 71  

dz. 112/20 
ul.Legionów 155 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – max 34%.● szer. 

elew. front.- bez zm.● wys. górnej 

kraw. elew. –-  max. 11m; ● geometria 

dachu – płaski 

 

  

309.  RAA.6730.393.2013.ES-55/41 

2013.10.21                                                                                                                                                                               

zmiana sposobu użytkowania 

lokali niemieszkalnych o nr 12 i 

13 na lokale mieszkalne                   

Osoba fizyczna 

 

KM 51 

 dz. 310/63 

ul.Morska 41 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

310.  RAA.6730.401.2013.ES-84/10 

2013.10.21                                                                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

parteru i piętra budynku 

mieszkalnego na punkt  

przedszkolny                    

 

Gdynia International School 

Sp. z o.o.  

 

KM  60  

dz. 655/335 

ul.Moniuszki 10 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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311.  RAA.6730.120.2013.OS-60/39III 

2013.10.22                                                                                                                                                                                                                                                            

nadbudowa o jedną kondygnację 
czterokondygnacyjnej części 

budynku wielorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 59 dz. 523/70 

ul. Partyzantów 39 I

II 

  Decyzja 

odmowna 

312.  RAA.6730.291.2013.JWK-1009/4 

2013.10.22                                                                                                                                                                                    

dwa budynki jednorodzinne w 

zabudowie bliźniaczej z 

infrastrukturą, z likwidacją 
istniejącej zabudowy 

HOMESA Sp. z o. o.             

Gdańsk 

 

KM 71  

dz. 287/21 i 

870/21,810/21  

ul. Powstania 

Warszawskiego 4 

● linia zabudowy –obow. 6m od gr. z 

dz. dr.●wskaźnik p.z. – max 33%.● 

szer. elew. front.- max 13m● wys. 

górnej kraw. elew. -  max. 10m; ● 

geometria dachu – płaski 

                                                                                                                                                                                                                         

 

313.  RAA.6730.352.2013.KR-825/18 

2013.10.22                                                                                                                                                                                    

rozbiórka dachu stromego, 

nadbudowa budynku o jedną 
kondygnację mieszkalną z 

dachem płaskim, nadbudowa  

werandy o jedną kondygnację 
 

Osoba fizyczna 

 

KM 80  

dz.357/7  

ul.Bukowa 18 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. 

elew. front.- bez zm.● wys. górnej 

kraw. elew. –- przedł. gzymsu bud. przy 

ul.Bukowej 16, max. 10,5m; ● 

geometria dachu – płaski 

  

314.  RAA.6730.413.2013.ASS-110/9A 

2013.10.22                                                                                                                                                                            

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

poziomie piętra o pow. 

mieszkalną, na gr. z dz. 308/71 

Osoba fizyczna 

 

KM 49  

dz. 307/71 

ul.Wąsowicza 9A 

● linia zabudowy –wg zał. graf. 

●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.   ● wys. górnej kraw. 

elew. – bez zm. ● geometria dachu-bez 

zm. 

  

315.  RAA.6730.183.2013. JWK-307/14 

2013.10.23                                                      

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 63  

dz. 41  

ul.Hetmańska 14 

● linia zabudowy –obow. bez zm., 

nieprzekr. 8,5m od gr. z dz. 

dr.●wskaźnik p.z. – max 25%.● szer. 

elew. front.- 13m● wys. górnej kraw. 

elew. –-  max. 10m; ● geometria dachu 

– płaski 

  

316.  RAA.6730.317.2013.JWK-717/2 

2013.10.24                                                                                                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 

części budynku jednorodzinnego 

na lokal o funkcji usługowej 

(konfekcjonowanie i handel 

środkami dietetycznymi), 

Osoba fizyczna 

 

KM 46  

dz.310/33 

ul.Granatowa 2 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

317.  RAA.6730.432.2013.ES-906/17 

2013.10.25                                                                                                                         

budowa zjazdu Osoba fizyczna 

 

KM 77  

dz. 222 

ul.Lipnowska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

318.  RAA.6730.296.2013.ES- 318/3 

2013.10.28                                                                                    

budynek mieszkalny 

jednorodzinny na zapleczu 

działki   

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 74/15 i 847/15 

ul. Skośna 3 

● linia zabudowy –nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 24%● szer. elew. front.- 10m 

± 20%   ● wys. górnej kraw. elew. – do 

rzędnej 65,70mnpm, (do 7,0m) ● 

geometria dachu- płaski 

  

319.  RAA.6730.399.2013.GZ-880/46 

2013.10.28                                                                                                                                                                                      

nadbudowa budynku – zmiana 

konstrukcji dachu 

dwukondygnacyjnej części 

budynku, z płaskiego na 

spadzisty; zabudowa tarasu w 

poziomie parteru 

Osoba fizyczna 

 

KM 94  

dz. 97/2 

 ul.Olgierda 46 

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. – bez zm.● szer. elew. front.- bez 

zm.   ● wys. górnej kraw. elew. – bez 

zm. ● geometria dachu- stromy 

dwuspadowy o kalenicy  równol.; kat 

nachyl. 450 
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320.  RAA.6730.410.2013.ES-718/3 

2013.10.28                                                                                                                                                                                      

rozbudowa budynku 

gospodarczego 

Osoba fizyczna 

 

KM 45 

 dz. 197  

ul.Żółta 3 

● linia zabudowy –bez zm.●wskaźnik 

p.z. –max 46 %● szer. elew. front.- bez 

zm.   ● wys. górnej kraw. elew. – bez 

zm.● geometria dachu-istn. 

  

321.  RAA.6730.253.2013.GZ-1019/6 

2013.10.29                                                                                         

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna 

 

KM 70  

dz. 384/35 

ul.Kisielewskiego 6 

  Decyzja 

odmowna 

322.  RAA.6730.372.2013.GZ-1169/56 

2013.10.29                                                                                                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz budynek 

gospodarczy wraz  z 

infrastrukturą techniczną,      

Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI  

dz. 143 i 124 

ul.Kormorana 56 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od linii 

rozgran. ul.Kormorana ●wskaźnik p.z. – 

max 24%● szer. elew. front.- 14,5m ± 

20%, bud.gosp. 5m ± 20%      ● wys. 

górnej kraw. elew. – max 4,5m, bud. 

gosp. max 2,5m ● geometria dachu- 

stromy wielospad. o kalen.  równol. lub 

prost.; kat nachyl. 300-400 

  

323.  RAA.6730.373.2013.GZ-1169/79 

2013.10.30                                                                                                                                                        

budynek mieszkalny 

jednorodzinny  z infrastrukturą 
techniczną,      

Karolina i Daniel Nowik,  

81 Osoba fizyczna 

 

KM 26 WI  

dz. 138 i 123,160 

ul.Kormorana 79 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od linii 

rozgran. ul.Kormorana ●wskaźnik p.z. – 

max 24%● szer. elew. front.- 14,5m ± 

20%, ● wys. górnej kraw. elew. – max 

4,5m, ● geometria dachu- stromy 

wielospad. o kalen.  równol. lub prost.; 

kat nachyl. 300-400 

  

324.  RAA.6730.340.2013.GZ-557/19 

2013.10.31                                                                  

 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny  z infrastrukturą 
techniczną,      

Osoba fizyczna 

 

KM 17 

 dz. 491/141 i 

959/156 

ul.Swarzewska 19 

● linia zabudowy –obow. 5,0m od linii 

rozgran. ul. ●wskaźnik p.z. – max 

29%● szer. elew. front.- od 6,8m do 

10,2m ● wys. górnej kraw. elew. – max 

8,0m● geometria dachu- płaski 

  

325.  RAA.6730.378.2013.KR-681/8b  

2013.10.31                                                                         

                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

mag. piwa na magazyn do 

czasowego gromadzenia 

surowców wtórnych, 

makulatury i wyrobów 

plastikowych, prasowaniu ich w 

baloty i wysyłkę do zakładów 

przetwórczych 

FOX RECYKLING Sp. z 

o.o., Gdynia  

 

KM 15  

dz. 140/5, 155/4, 

181/4, 183/5, 184/5 

oraz 151/6 

ul.Północna 8b 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

326.  RAA.6730.280.2013.JWK-13/dz.75/2  

2013.11.04                                                                                                                                                                  

centrum recyklingu złomu: bud. 

nawierzchni placu, przebudowa 

Kuusakoski Sp. z o. o.  

Gdynia 

Km 112 

 dz. 75/2 i 40/2, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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kanal.deszczowej, budowa 

zjazdów, ekran dźwiękochłonny, 

fundament pod urządzenie do 

cięcia złomu nadgabaryt., 

przebudowa i zmiana sposobu 

użytk. istn. budynków z funkcji 

przem.- magaz. na funkcję 
biurowo-socjalną 

 50/2, 51/2, 76/2 

ul. Janka 

Wiśniewskiego 

na charakter zamierzenia 

327.  RAA.6730.337.2013.WGN-1063/13    

2013.11.04                                                               

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

o wiatrołap   

Osoba fizyczna KM 27 WK  

dz. 139/1 

ul.Jemiołowa 13 

● linia zabudowy –obow. w linii 

istn.podestu ●wskaźnik p.z. –bez zm,● 

szer. elew. front.- bez zm.   ● wys. 

górnej kraw. elew. – bez zm. ● 

geometria dachu-bez zm. 

  

328.  RAA.6730. 275.2013.ES.- 318/3 

2013.11.05                                                                                                           

budynek mieszkalny 

wielorodzinny  na zapleczu 

działki   

Osoba fizyczna KM 70  

dz. 74/15 i 847/15 

ul.Skośna 3 

● linia zabudowy –nie ust. ●wskaźnik 

p.z. – max 24%● szer. elew. front.- 10m 

± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.  max 

7 m● geometria dachu- płaski 

  

329.  RAA.6730.414.2013.ASS-558/11  

2013.11.05                                                                                                                                               

rozbiórka istn. zabudowy i 

budowa budynku 

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym, miejscami 

postojowymi naziemnymi i 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 19 dz. 1359 i 

926/78, 925/77, 

922/76, 235/79, 

1011/97, 931/94, 

236/79 i 1364 

ul.Rozewska 11 

● linia zabudowy –obow. 10m od 

krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – max 

28%● szer. elew. front.- 54m ± 20%   ● 

wys. górnej kraw. elew.  max 38 m● 

geometria dachu- płaski 

  

330.  RAA.6730.442.2013.GZ-560/11 

2013.11.06                                                                                                                                                                                                                                                                

budowa drogi dojazdowej oraz 

parkingu 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa , Gdynia,  

KM 19  

dz. 1375 

ul.Gniewska 11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

331.  RAA.6730.446.2013.GZ-1057/23 

2013.11.07                                                                                             

zmiana sposobu użytkowania 

części parteru w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na funkcję usługową (gabinet 

lekarski),     

Osoba fizyczna KM 20 WI 

dz. 530/1, 

530/2,644 i 645 

ul. Merkurego 23-

23A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

332.  RAA.6730.396.2013.OS-600/dz. 582/48 

2013.11.08                                                                                                                                                                        

parking z infrastrukturą, 
kanalizacją deszczową oraz 

oświetleniem (parkingu i 

przyległego ciągu pieszego) 

Gmina Miasta Gdyni 

 

KM 9 

dz. 582/48 ;334/40; 

589/41; 674/40; 

803/36; 812/682 

KM 7; 530/48; 

456/2; 582/48; 

617/48; 403/48 

ul.Chylońska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

333.  RAA.6730.417.2013.MP-907/24 

2013.11.12                                                                                                                                                                                                               

budynek handlowy – sklep 

internetowy (legalizacja), bezp. 

przy gr. z dz. nr 212, 532/213 

KM 77 wraz niezbędną 
infrastrukturą, 

Osoba fizyczna KM 77  

dz. 211 

ul.Piotrkowska 24 

●linia zabudowy –obow. istn. 

●wskaźnik p.z. – max 29%● szer. elew. 

front.- 5,6m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.  max 4 m● geometria 

dachu- płaski 
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334.  RAA.6730.430.2013.MP-502/35 

2013.11.12                                                                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 

parteru z funkcji mieszkalnej na 

handlową (sklep z 

kosmetykami) oraz rozbudowa i 

nadbudowa istn. budynku o 

część mieszkalną i garaż przy 

gr.z dz. nr 34 

Osoba fizyczna KM 17  

dz.83/33  

ul.Pucka 35 

● linia zabudowy –obow. 

istn.●wskaźnik p.z. – max 60%● szer. 

elew. front.- istn.   ● wys. górnej kraw. 

elew.  max 8 m● geometria dachu- 

płaski 

  

335.  RAA.6730.370.2013.JWK-701/257 

2013.11.14                                                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa budynku pawilonu 

handlowo-usługowego 

OPTIMA K. Borecka, M. 

Borecki s.j. 

 

KM  33  

dz.397,398 

ul.Płk.dabka 257 

● linia zabudowy –obow. 

istn.●wskaźnik p.z. – max 48%● szer. 

elew. front.- istn.   ● wys. górnej kraw. 

elew.  ok.4 m● geometria dachu- płaski 

  

336.  RAA.6730.402.2013.KR- 298/1-8                                                                  

2013.11.14                                                                

przebudowa torowiska 

poddźwigowego na Nabrzeżu 

Śląskim w Porcie Gdynia,                

na dł. ok. 550 m, likwidacja 

nieużytk. torowiska, przebud. 

zasilania kanału trolejowego w 

związku z przebudową szyn 

poddźwigowych 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia SA, Gdynia  

 

KM133 

dz. 8/1 i 15/1 

ul.Węglowa 1-8 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

337.  RAA.6730.453.2013.KR-600/98                                                        

2013.11.14                                                                                                                                                                                                                                    

 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny, usytuowany w 

zbliżeniu do granic działek 

sąsiednich na odległość min 1,5 

m; infrastruktura techniczna i 

komunikacyjna 

 

Gmina Miasta Gdyni KM 18  

dz. 2510/30, 

2511/30 i 2236/31, 

2434/30, 941/32  

ul.Chylońska 98 

● linia zabudowy –obow. –w linii 

budynku przy ul.Chylońskiej 96● 

wskaźnik p.z. – max 36% ●szer. elew. 

front.- max 9m  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 7m;● geometria dachu: 

dach płaski 

  

338.  RAA.6730.111.2013.GZ-1014/6-12 

2013.11.18                                                                                                                                                                              

budynki mieszkalne 

wielorodzinne z  infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 70 dz. 153/35, 

155/35, 156/35, 

510/35,258/35 i  

258/35, 552/21 i 

551/21  

ul. Miłosza 6- 12 

● linia zabudowy –nie ust. ● wskaźnik 

p.z. – max 19% ●szer. elew. front.- 18-

35m  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

12m;● geometria dachu: dach płaski 

  

339.  RAA.II.WGN.7331-322/10/859/73     

2013.11.18                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                            

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

o 1 kondygnację   

Osoba fizyczna  KM 77 

 dz. 145 

ul.Sieradzka 73 

● linia zabudowy –obow. bez 

zm.●wskaźnik p.z. – bez zm.● szer. 

elew. front.- bez zm.   ● wys. górnej 

kraw. elew. – jak w bud. przy ul. 

Sieradzkiej 71 tj. ok. 4,5m ● geometria 

dachu- stromy ,wys. kalen. jak w bud. 

przy ul. Sieradzkiej 71 tj. ok. 9m, 

kalenicy  równol.; kąt nachyl. ok.400 

  

340.  RAA.6730.345.2013..MP-385/12 

2013.11.18                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

rozbiórka pawilonu handl. na dz. 

nr 167/5 i na części dz. nr 75/5, 

249/5 oraz istn. obiektów na dz. 

nr 229/3, 72/4, 75/5, budowa 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

MARGO, P.Mariusz 

Czapiewski,  Gdynia, 

KM 31 WK  

dz. 229/3, 72/4, 

75/5 i 249/5, 160/4, 

167/5, 155/3 

● linia zabudowy –obow. 4,0m od 

granicy parceli (dz. nr 229/3, 72/4, 75/5 

KM 31, o. Wielki Kack ) z pasem 

drogowym ul. Paprykowej wskaźnik 
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budynku mieszkalno- 

usługowego (usługi: biura, bank, 

sklep spożywczy, tekstylny, 

kwiaciarnia, fryzjer, apteka itp.) 

wraz z tarasami nad częścią 
usług. oraz halą garaż., miejsc. 

postoj. i niezbędną infrastr. 

ul.Paprykowa 12 p.z. – max 38%● szer. elew. front.- 46m 

± 20%   ● wys. górnej kraw. elew. – 

max 4,1m;do kalen. max 16,5m ● 

geometria dachu- płaski 

341.  RAA.6730.422.2013.ASS-

1093/dz.852/803 

2013.11.18                                                                                                                                                                                                                  

 

infrastruktura uzupełniająca 

zabudowę wielorodzinną 
osiedlową: zieleń parkowa 

urządzona, boiska sportowe , 

obiekty  małej architektury wraz 

z infrastrukturą techniczną-
oświetlenie, kanalizacja 

deszczowa, miejsca postojowe; 

Gmina Miasta Gdyni  

 

KM 67 

dz. 802,852/803, 

321,320,848/319, 

846/318, 850/319, 

843/318, 849/319, 

847/319, 844/318, 

851/803, 845/318 

ul. 2 Morskiego 

Pułku Strzelców   

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

342.  RAA.6730.452.2013.ES-318/4 

2013.11.18                                                                                                                                                                    

  

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego    

Osoba fizyczna KM 70  

dz. 68/15  

ul.Skośna 4 

● linia zabudowy –obow. istn. ● 

wskaźnik p.z. – max 21% ●szer. elew. 

front.- 12,5m ± 20%    ● wys. górnej 

kraw. elew.– istn.;● geometria dachu: 

dach płaski 

  

343.  RAA.6730.292.2013.JWK-1034/31E  

2013.11.19                                                                                              

 

 

                                                              

Budynek jednorodzinny z 

infrastrukturą i przydomową 
oczyszczalnią  
ścieków lub zbiornikiem 

bezodpływowym; 

 

Osoba fizyczna  KM 42 WI 

 dz. 7/11 i 9/1  

ul. Łanowa 31E             

● linia zabudowy –obow. kontyn. 

istn.●wskaźnik p.z. – max 17%● szer. 

elew. front.- 13,1m ± 20%   ● wys. 

górnej kraw. elew. – max 4,1m;do 

kalen. max 8m ● geometria dachu- 

stromy dwuspad.,o kalenicy  równol.; 

kat nachyl. 300-400 

  

344.  RAA.6730.450.2013.OS-670/23A 

2013.11.21                                                                    

Zmiana sposobu użytkowania 

budynku usługowego na 

mieszkalny 

Osoba fizyczna KM 8  

dz. 440/17  

ul. Janowska 23A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

345.  RAA.6730.458.2013.GZ-431/30 

2013.11.21                                                                                                                                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

garaż, budowa wiaty o wym. ok. 

6x4m oraz budowa zadaszonych 

tarasów oraz zadaszonego 

wejścia w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

Osoba fizyczna KM 66  

dz. 233, 384/234, 

385/234 

ul.Pionierów 30 

● linia zabudowy –nie ust. ● wskaźnik 

p.z. – max 24% ●szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– bez 

zm.;● geometria dachu: dach płaski 

  

346.  RAA.6730.91.2013.GZ-1014/2-12 

2013.11.22                                                                                               

 

budynki mieszkalne 

jednorodzinne z  infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni  

 

KM 70  

dz. 152/35,153/35, 

155/35, 156/35, 

665/35, 510/35, 

258/35 i  258/35, 

552/21 i 551/21  

● linia zabudowy –nie ust. ● wskaźnik 

p.z. – max 23% ●szer. elew. front.- 9,6-

14,6m  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

12m;● geometria dachu: dach płaski 
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ul. Miłosza 2- 12 

347.  RAA.6730.584.2012.OS-1112/2-8                                                                       
2013.11.22                                                                                                                          

 

jednokondygnacyjny budynek 

handlowo – usługowy 

Kamil Tarczewski, 

"Dwunasta-Czerwona 

Torebka spółka akcyjna" 

S.K.A., Gdańsk  

KM 7 WI 

 dz. 422/17, 

422/18, 422/19, 

422/20 

ul. Sokoła 2 – 8 

   Decyzja 

odmowna 

348.  RAA.6730.192.2013.WGN-841/21 

2013.11.22                                                                                                           

 

rozbiórka istniejącej zabudowy i 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy granicy z 

działką nr 97 (ew. przy ścianie 

budynku przy ul. Limbowej 19) 

wraz z infrastrukturą 

Grzegorz Ziętek, Aternative 

Dedelopment Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 75  

dz. 96 i 107 

ul.Limbowa 21 

● linia zabudowy –obow. kontyn. istn. 

bud.przy ul.Limbowej 19●wskaźnik 

p.z. – max 29%● szer. elew. front.- 11m 

± 20%   ● wys. górnej kraw. elew. – jak 

w bud. przy ulLlimbowej 19● 

geometria dachu- płaski 

  

349.  RAA.6730.430.2013.JWK-820/232 

2013.11.22                                                                              

 

Nadbudowa –podwyższenie 

zachodniej ściany budynku 

(zaplecze budynku) i zmaiana 

geometeii dachu na dach płaski 

Osoba fizyczna KM 81  

dz. 625/98 

Al.Zwycięstwa 232 

● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik 

p.z. – bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew.– max 

13,9m;● geometria dachu: dach płaski 

  

350.  RAA.6730.312.2013.WGN-1055/9 

2013.11.25                                                                                                                                                                                                                    

 

nadbudowa dwukondygnacyjnej 

części budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  

 

Osoba fizyczna KM 7 WI  

dz. 335 

ul.Posejdona 9 

● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik 

p.z.–bez zm.●szer. elew. front.- bez zm.  

●wys. górnej kraw. elew.– przedł. 3-

kondygn.j części bud.; ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

351.  RAA.6730.419.2013.MP – 600/26 

2013.11.25                                                                                                          

 

rozbiórka istniejących obiektów 

i budowa budynku mieszkalno – 

usługowego (usługi: bank, biura, 

apteka, drogeria, sklep 

spożywczy, punkt telefonii 

komórkowej, itp.), bezpośrednio 

przy granicy z dz. nr 1059/22 

wraz niezbędną infrastrukturą, 

Osoba fizyczna KM 22  

dz. 1056/21, 

1058/22 i 1055/21, 

823/31, 798/26, 

1059/22  

ul. Chylońska 

26/Św. Mikołaja 

● linia zabudowy –obow.: od ul. 

Chylońskiej – na wys.pkt A – 8,0m od 

kraw. jezdni ul. Chylońskiej i 

poprowadzona równol. do lica bud. nr 

28; od ul. Św. Mikołaja przedł. ściany 

bud. przy ul. Św. Mikołaja 1– na wys. 

pkt D w odl.  6,0m od gr. z pasem drog. 

ul. Św. Mikołaja ;dop. się wysunięcie 

fragmentu bud. poza obow. linię zab. na 

odc. ozn. jako BCD na odl. do 2,0m na 

50% jego szer. oraz cofnięcie na odl. do 

2,0m przy załamaniu linii zab.● 

wskaźnik p.z. – max 31 % ●szer. elew. 

front.- 21m± 20%     ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 11,5m (kl. schod. – 

max 14m) ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

352.  RAA.6730.429.2013.GZ-86/20A 

2013.11.25                                                                                                                       

                                                                     

budowa murów oporowych  

oraz tarasu 

Osoba fizyczna KM 60  

dz. 870/454  

ul. Ujejskiego 20A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

353.  RAA.6730.443.2013.GZ-377/18C 

2013.11.25                                                                                                                                                                                                                                                           

 

rozbiórka pawilonu handlowego 

oraz budowa  budynku  

mieszkalnego  wielorodzinnego 

Adam Wojtkowski EKO 

INVEST, Gdynia,  

KM 30 WK 

dz. 173/128  i 

183/122, 129 

● linia zabudowy –obow. 6,0m od 

krawędzi jezdni ul. Sojowej  ●wskaźnik 

p.z. – max 33%● szer. elew. front.- 28m 
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z usługami w parterze (apteka i 

gabinety lekarskie) garażem 

podziemnym, usyt.przy gr. z dz. 

nr 174/128, wzdłuż połudn. 

elewacji bud. przy ul.Sojowej 

18B; infrastruktura techniczna 

ul. Sojowa 18C -42m   ● wys. górnej kraw. elew. – 

przedłużenie krawędzi elewacji 

frontowej budynku przy ul.Sojowej 18B 

● geometria dachu – płaski  

354.  RAA.6730.91.2013.GZ-1014/2-12 

2013.11.26                                                                                                                                                   

 

budynki mieszkalne 

jednorodzinne z  infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni  

 

KM 70  

dz. 153/35, 155/35, 

156/35, 510/35, 

258/35 i  258/35, 

552/21 i 551/21  

ul. Miłosza 6- 12 

● linia zabudowy –nie ust. ● wskaźnik 

p.z. – max 23% ●szer. elew. front.- 9,6-

14,6m  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

12m;● geometria dachu: dach płaski 

  

355.  RAA.6730.385.2013.WGN-

945/17wjazd  

2013.11.26                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                         

budowa zjazdu z drogi 

publicznej na działkę budowlaną 
nr 83/42 przy ul. Armatorów 17   

Osoba fizyczna KM 74  

dz. 152/42 

ul.Armatorów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

356.  RAA.6730.381.2013.GZ-75/dz.628/453 

2013.11.27                                                                                                                                                  

budynek  mieszkalny  

wielorodzinny z   infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 60  

dz.628/453, 452 , 

1275/453 i  

1275/453, 554/450, 

553/450, 449 

ul.Legionów 

● linia zabudowy –obow. w nawiązaniu 

do linii zab. bud. przy ul.Legionów 45 

●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. elew. 

front.- 24m -36m   ● wys. górnej kraw. 

elew. – przedł.krawędzi elewacji front. 

bud. przy ul.Legionów 45 – do 12,m (do 

50,5mnpm) ● geometria dachu – płaski 

  

357.  RAA.6730.472.2013.KR- 1038/1 

2013.11.27                                                                                                                                                          

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

od frontu działki (legalizacja 

istniejącej rozbudowy). 

Osoba fizyczna  KM 19 WI 

dz. 145  

ul. Apollina 1 

● linia zabudowy –obow. min 6 m od 

krawędzi jezdni ● wskaźnik p.z. – max 

36% ●szer. elew. front.- 9,8m± 20%     

● wys. górnej kraw. elew.– ok. 3m; ● 

geometria dachu: dach płaski lub 

stromy ,kalen. równol.;kąt. nachyl. 300 

  

358.  RAA.6730.475.2013.GZ-686/27 

2013.11.27                                                                                                                                                          

budowa zadaszenia oraz 

ogrodzenia na terenie placu 

manewrowego Centrum 

Handlowego TESCO 

TESCO POLSKA Sp. z o.o., 

Waszawa,  

KM 12 

 dz. 403/6, 400/6, 

287/12, 402/7 

ul.Kcyńska 27 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

                                                                                                           

 

359.  RAA.6730.447.2013.ES - 75/155 

2013.11.28                                                                           

 

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego     

Osoba fizyczna Km 71  

dz. 112/20 

ul.Legionów 155 

● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik 

p.z. – max 34% ●szer. elew. front.- bez 

zm.  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

11m; ● geometria dachu: dach płaski 

  

360.  RAA 6730.481.2013.ES-51/12 

2013.11.28                                                                                                                                                                                                                                                              

 

budowa schodów terenowych, 

muru oporowego, dojść 
pieszych        

Wspólnota Mieszkaniowa 

Pomorska 12 ,Gdynia  

KM 57 

 dz. 20  

ul. Pomorska 12 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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miesiąc: grudzień 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

361.  RAA.6730.407.2013.KR-899/86A  

2013.12.02                                                                                                                                                                                      

Zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego na 

mieszkalno-usługowy 

(przedszkole) 

Punkt Przedszkolny Magiczny 

Zamek  

 

Km 77 

 dz. 572/49 

ul. Łowicka 86A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

362.  RAA.6730.383.2013.ES-103/35    

2013.12.04                                                                                                                                                                                                                                                                

Budynek mieszkalny z częścią 
usługową   wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna KM 50  

dz. 36 i 216/34, 

217/34, 221/43, 

199/12 

 ul.Kapitańska 35 

● linia zabudowy –obow. przedłużenie 

istn.●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. 

elew. front.- 35m± 20%    ● wys. górnej 

kraw. elew. – max 16,4m ● geometria 

dachu-płaski 

  

363.  RAA.6730.428.2013.ASS-871/34 

2013.12.04                                                                  

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

o 1 kondygnację mieszkalną; 

Osoba fizyczna KM 76  

dz. 678/56 

ul.Inżynierska 34 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. –bez zm. ● szer. elew. front.- bez 

zm.● wys. górnej kraw. elew. – przedł. 

gzymsu bud. nr 36● geometria dachu- 

dach stromy  jak dach bud. nr 36 

  

364.  RAA.6730.387.2013.JWK-289/4/1 

pachołek cumowniczy  

2013.12.05                                                     

Budowa pachołka 

cumowniczego 

Zarzad Morskiego Portu 

Gdynia SA, Gdynia  

KM 115  

dz. 4/1    Nabrzeże 

Węgierskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

365.  RAA.6730.439.2013.WGN-872/dz.70 i 

174  

2013.12.05                                                                                                                                                         

budowa zjazdu z drogi 

publicznej na działki nr 70 i 174 

przy ul. Wielkopolskiej   

Osoba fizyczna KM 3 WK  

dz. 36/7,174 

ul.Wielkopolska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

366.  RAA.6730.400.2013.WGN-

565/dz.631/42 

2013.12.06                                                                                                                                                                                   

Samoobsługowa myjnia 

samochodwa wraz z infrastr. 

ASAR s.c. Jarosław 

Wojewódzki i Łucja Hewelt-

Wojewódzka Reda 

KM 28  

dz. 631/42, 629/43 i 

276/43,275/43  

ul.Opata Hackiego  

● linia zabudowy –nie ust.. ●wskaźnik 

p.z. – max 45% ●szer. elew. front. 

14m± 20%    ● wys. górnej kraw. elew.  

max 5,5m ● geometria dachu- płaski 

  

367.  RAA.6730.311.2013.WGN-979/1  

2013.12.09                                                                                                                                                        

Budynek mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami 

(biura) wraz z infrastr.oraz 

rozbiórka istniejącej zabudowy 

Osoba fizyczna KM 2 WK  

dz. 44 i 45,1,2,3, 

120/46,221/72  

ul.Racławicka 1 

● linia zabudowy –obow. 7 m od gr. z 

dz. drog. ul.Olgierda●wskaźnik p.z. – 

max 27% ●szer. elew. front. 22m± 20%    

● wys. górnej kraw. elew.  max 10m ● 

geometria dachu- płaski 

   

 

368.  RAA.6730.488.2013.OS-781/1 

2013.12.09                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 

usługowego o zewnętrzny szyb 

windy 

Wojkowa Agencja 

Mieszkaniowa w Gdyni –

pełnomocnik Patryk Pniewski,  

KM 98  

dz. 178/8 

ul. Marii Curie-

Skłodowskiej 19 

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – bez zm. ●szer. elew. front.- bez 

zm● wys. górnej kraw. elew.  przedłuż. 
istn. wys. ● geometria dachu- płaski 

  

369.  RAA.6730.426.2013.ASS-293/3 

2013.12.09                                                                                                                                                                                                                                                       

budowa oświetlenia parkingu 

wraz z linią zasilającą, 
Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A, pełnomocnik 

Artur Cerek  

KM 117  

dz. 28/2  Port 

Morski   

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

370.  RAA 6730.465.2013.ES-312/16 

2013.12.10                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego     

Osoba fizyczna KM 70   

dz. 52/15  

● linia zabudowy –bez zm. ●wskaźnik 

p.z. – max 16% ● szer. elew. front.- 
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KM 62  

dz. 58/17 

ul.Redłowska 16 

13,6m± 20%    ● wys. górnej kraw. 

elew.  bez zm.● geometria dachu- płaski 

371.  RAA.6730.416.2013.KR-872/57 

2013.12.12                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 

przyziemia bud.mieszkalnego na 

lokal usług. – drobne usługi 

motoryzacyjne, t. j. montaż  i 
naprawa alarmów samoch., 

diagnostyka samoch., naprawa 

rozruszników  i alternatorów; 

Osoba fizyczna  KM 79  

dz. 371/45 

ul.Wielkopolska 57 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

372.  RAA.6730.486.2013.ASS-296/19  

2013.12.16                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka budynku biurowego i   

budowa  parkingu wraz 

przebudową istn. infrastruktury; 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A, pełnomocnik 

Anna Markiewicz  

KM 119 

dz. 118/1,139/1, 

140/1 

ul. Port Morski 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

373.  RAA.6730.406.2013.KR-304/8 

2013.12.17                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 

pom. gospod. w przyziemiu 

budynku wielorodzinnego na 

pomieszczenie mieszkalne. 

Osoba fizyczna  KM 61  

dz. 137 ul.Hallera 8 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

374.  RAA.6730.470.2013.ASS-299/15 

2013.12.17                                                                                                                                                           

zmiana sposobu użytk.części 

budynku magazynowego na 

funkcję usługową (restauracja, 

pub z własną warzelnią ) 

AleBrowar Sp. z o.o.,Lębork KM 119  

dz.2  

ul. Tadeusza Wendy 

15 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

375.  RAA.6730.482.2013.ES-1269/11 

2013.12.17                                                                                                                                                                                                                                                               

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna KM 29  

dz. 179/1 i 179/13 

ul.Jagienki 11  

● linia zabudowy –obow. przedłuż. istn. 

zabud..●wskaźnik p.z. – max 14%● 

szer. elew. front.- 14m± 20%    ● wys. 

górnej kraw. elew. do okapu  – max 4m 

● geometria dachu- stromy , dwuspad. 

kalenicy  równol.; kąt nachyl. .400-450 

  

376.  RAA.6730.513.2013.WGN-980/182 

2013.12.18                                                 

Budynek jednorodzinny 

(dobudowa do istn. budynku) 

wraz z infrastr. 

Osoba fizyczna KM 3  

dz. 156/16 , 156/18 

ul. Chwaszczyńska 

182 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. istn. segm. ●wskaźnik p.z. – max 

25%● szer. elew. front.- 8m ± 20%● 

wys. górnej kraw. elew.- przedł. wys. 

istn. segm. ● geometria dachu- płaski 

  

377.  RAA.6730.518.2013.ASS-

504/kan.deszczowa 

2013.12.18                                                                                                   

Sieć kanalizacji deszczowej z 

wpustem do Strugi Cisowskiej 

ARMET Bis Robert 

Pstrągowski  pełnomocnik-

Adam Skolimowski  

KM 6 

dz. 89/3 i 90/3  

ul. Hutnicza 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

378.  RAA.6730.451.2013.GZ-1080/3 

2013.12.31                                                                                                                                                                                                                                

nadbudowa części budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 18 PG 

dz.1027/2  

ul. Skrajna 3 

  Decyzja 

odmowna 

 

379.  RAA.6730.516.2013.ASS-Gołębiewo/4 

2013.12.31                                                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 

budynku o funkcji biurowej na 

funkcję mieszkalną 
jednorodzinną 

Nadleśnictwo Gdańsk z 

siedzibą w Gdyni,  , 

pełnomocnik Maciej 

Szpilewicz 

KM 11  

dz.  34   

Gołębiewo 4 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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