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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 2014 
 

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.6730.412.2013.2013.MP-

504/dz.595/90 

2014.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                      

Myjnia samochodowa z infrastr. 

techniczną i odkurzaczem   

Czysto sp. zo.o.  

 

KM 14 

dz. 595/90, 

597/90,588/90  

ul.Hutnicza 35 

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

–23%.● szer. elew. front.- max 16m   ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 5m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

2.  RAA.6730.476.2013.JWK-876/7A 

2014.01.03                                                                                                                                                                                                                 

Zmiana sposobu użytk. części 

bud. jednorodzinnego na lokal o 

funkcji usług. (gabinety lekarskie 

i terapeutyczna),dobudowa 

windy osobowej (bez szybu 

dźwig.)   

Osoba fizyczna KM 81 

dz. 620/156 i 

152,17 

ul.Oficerska 7A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

3.  RAA.6730.487.2013.MP-600/151A 

2014.01.03                                                                                                                                       

 

budowa budynku usługowo-

mieszkalnego (usługi handlu, 

biura, itp.) wraz z niezbędną 
infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna KM 13  

 dz.968/92, 967/92 i  

811/92, 2190/52 

ul.Chylońska 151A 

● linia zabudowy – obow. 14m od 

kraw.jezdni ●wskaźnik p.z. – max 

42%.● szer. elew. front.- 13,9 m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 12m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

4.  RAA.6730.471.2013.KR-13/20                                           

2014.01.07                                                                                                                                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 

części budynku usługowo-

magazynowego na pracownię 
zbożową 

J.S. Hamilton Poland S.A. 

Gdynia  

 

KM 112 

dz. 78/2    

ul. Wiśniewskiego 

20                

 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

5.  RAA.6730.457.2013. JWK-865/49 

2014.01.10                                                                                                                                                                                                         

budynek garażu na granicy z 

działką nr 348 przy ul. bł. 

Królowej Jadwigi 45 

Osoba fizyczna  KM 2  

dz.347  i 374  

ul. bł. Królowej 

Jadwigi 49 

● linia zabudowy – obow. wg zał. 

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

elew. front.- ok.4,5m  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 3m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

6.  RAA.6730.460.2013.ES-833/42 

2014.01.13                                                                                                                                                                                                                        

rozbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego   

Osoba fizyczna KM 81  

dz. 1079/49 

ul.Świerkowa 42 

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. – max 45%.● szer. 

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

elew.– jak istn. ok.9m ● geometria 

dachu: dach płaski 
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7.  RAA.6730.464.2013.ES-990/8 

2014.01.13                                                                                                                                                                                                                                                                      

Budowa pawilonu 

wystawienniczego 

Osoba fizyczna KM 7 WK  

dz. 32  

ul.Korzenna 8 

  Decyzja 

odmowna 

8.  RAA.6730.398.2013.MP-504/36 

2014.01.15                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa istn. budynku o halę 
magazynową z częścią biurowo-

handlową (magazynowanie i 

sprzedaż materiałów oraz 

urządzeń spawalniczych) i 

niezbędną infrastrukturą 

H.A.P. EKOD Edmund 

Kwidziński, Gdynia, 

KM 14  

dz. 536/1, 538/1, 

538/4, 469/3, 535/1  

ul. Hutnicza 36 

● linia zabudowy – nie dot. ●wskaźnik 

p.z. – max 36%● szer. elew. front.- 77m 

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 

7,5m, do kalen. do 11m.● geometria 

dachu: dach stromy dwuspadowy 200-

25o , kalen. rónol.. 

  

9.  RAA.6730.463.2013.MP - 

693/dz.227/221 

2014.01.15                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa tymczasowego pawilonu 

handlowego wraz z niezbędna 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM  28 i 26 WK 

dz. 227/221 i 50/1 

 ul. 

Nowowiczlińska 

● linia zabudowy – obow. 8,0m od 

kraw. jezdni ul. Nowowiczlińskiej, 

równ. do gr, dz, ozn,jako AB; dop. się 
zmniej. odl. do 7,0m za zgodą zarządcy 

drogi ●wskaźnik p.z. – max 20%● szer. 

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

kraw. elew.– 2,5m, do kalen. do 4m.● 

geometria dachu: dach stromy 

dwuspad.200-25o,kalen. prostop. 

  

10.  RAA.6730.537.2013.KR- 124/18                                                                  

2014.01.15                                                                                                                                                                                                                                            

sieć kanalizacji deszczowej oraz 

wymiana nawierzchni na części 

powyższej działki 

Wspólnota Mieszkaniowa 

„Okrzei 18”, Gdynia  

 

KM  49  

dz. 850/4, 609/4, 

945/4  

ul. Okrzei 18 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

11.  RAA.6730.480.2013.ES-311/31 

2014.01.16                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa i przebudowa  

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego   

Osoba fizyczna KM 61 

 dz. 4  

ul. Kopernika 31 

● linia zabudowy – obow. istn. dop. się 
wysun.przyziem. 1,5m poza linię zab. 

bud.na całej szer. elew.front.●wskaźnik 

p.z. – max 29%● szer. elew. front.- 

15,5m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. 

– max 7m, ● geometria dachu: dach 

stromy dwuspad.400-45o,kalen. równol. 

  

12.  RAA.6730.497.2013.MP-907/24 

2014.01.16                                                                                                                                            

rozbudowa budynku handlowego 

(sklep internetowy) i budowa 

muru ogniowego, bezpośrednio 

przy granicy z dz. nr 212 KM 77 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 77  

dz. 211 i 189  

ul. Piotrkowska 24 

● linia zabudowy – obow. istn.; 

nieprzekracz. -●wskaźnik p.z. – max 

36%.● szer. elew. front.- 5,6 m ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 4m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

13.  RAA.6730.477.2013.GZ-873/12 

2014.01.21                                                                                              

                                                         

rozbiórka istn.bud.gospod.oraz 

budowa budynku garażowego z 

pomieszczeniem  gospod.,  usyt. 

bezp. przy granicy  z dz. nr 179 

przy ul. Wrocławskiej 10-10A 

Osoba fizyczna KM 76  

dz. 180 

ul. Wrocławska 12  

● linia zabudowy – nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 26%.● szer. elew. front.- 7m 

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

3m ● geometria dachu: dach płaski 

                                                                                                                                                                                           

 

14.  RAA.6730.344.2013.MP-897/112  

2014.01.23                                                                                                                                                 

                                                                             

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 78  

dz. 25  

ul.Płocka 112 

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

– max 24%● szer. elew. front.- bez zm 

● wys. górnej kraw. elew.– istn.● 

geometria dachu: płaski 

  



 

 

3

15.  RAA.6730.395.2013.KR-612/26 

2014.01.24                                                                                                                                                              

                                                                          

zespół zabudowy biurowo - 

usługowej (handel, gastronomia), 

infrastruktura techniczna i 

komunikacyjna 

 

Osoba fizyczna  Km 24  

dz. 590/47, 591/47, 

545/47 i 234/29, 

235/29 

ul.Malczewskiego 

26 

● linia zabudowy – 11 m od gr. dz. z 

ulicą, na przedł. linii zab. bud. przy ul. 

Malczewskiego 24- ●wskaźnik p.z. – 

max 37%.● szer. elew. front.- 17 m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

7m , w  odl. min 100m od gr. dz. – max 

38m● geometria dachu: dach płaski 

  

16.  RAA.6730.484.2013.WGN- 880/28 

2014.01.27                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Zjazd z drogi publicznej na dz. 

426 przyul.Olgierda 28 

Osoba fizyczna KM 94  

dz. 293/12 

ul.Olgierda 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

                                                                                                                                                                                  

17.  RAA.6730.540.2013.GZ-303/1 

2014.01.27                                                                                                                                            

rozbudowa Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Gdyni- 

budowa wiatrołapu o wym. 

ok.3,0m × ok.2,0m 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gdynia 

KM 63  

dz. 318/14 

ul.Gen.Maczka 1 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

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

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

● geometria dachu: bez zm. 

  

18.  .6730.543.2013.ES-1027/11 

2014.01.27                                                                                                                                                                 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego   wraz z 

infrastr. 

Osoba fizyczna KM 125  

dz. 158/1,159/117 

ul.Afrykańska 11 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn. 

linii zabud. na dz. przy ul.Afrykańskiej 

9-●wskaźnik p.z. – max 29%.● szer. 

elew. front.- 8m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 12m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

19.  RAA.6730.2.2014.KR- 304/19a-zjazd                                                                    

2014.01.27                                                                                                                                                             

 

zjazd z ul. Hallera na działkę nr 

931/91 

Osoba fizyczna  KM 63 

dz. 87 

ul. Hallera 19 i 19a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

20.  RAA.6730.478.2013.GZ-408/144 

2014.01.28                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

nadbudowa istn. budynku – 

zmiana konstr. dachu w  celu 

uzyskania poddasza użytk. oraz 

budowa garażu dwustan. 

.bezpośrednio przy gr. z dz. 456/ 

5 przy ul.Chwarznieńskiej 146 

Osoba fizyczna KM  9 WI  

dz. 457/4 

ul.Chwarznieńska 

144   

● linia zabudowy– obow. istn. 

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

front. garażu- 5,5m ± 20% ● wys. 

górnej kraw. elew.garaż max 3m, bud. 

mieszk. max 4,5m ● geometria dachu: 

dach stromy dwuspad.300kalen. równol. 

  

21.  RAA.6730.553.2013.JWK-656/5-7 

2014.01.30                                                                 

budowa parkingu wraz z 

infrastrukturą 
SM „Bałtyk”  

Gdynia 

 

KM 64  

dz. 223/168 i 

222/168 

ul.Narcyzowa  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

22.  RAA.6730.411.2013.WGN-537/8A                      

2014.01.31                                                                                                                                                                                                              

 

budynek mieszkalnego 

jednorodzinnego przy granicy z 

działką nr 1220/5 wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 19  

dz. 1221/5 i 869/5  

ul.Łebska 8A   

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab.bud.przy ul. Łebskiej 6-6A , ok. 5 m 

od gr. z dz. dr. ●wskaźnik p.z. – max 

32%● szer. elew. front.- 6m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 5m ● 

geometria dachu: stromy dwuspadowy 

kąt. nachyl 300, kalen. równoległa  
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miesiąc: luty 
l.p. Nr decyzji i data jej wydania 

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.  RAA.6730.583.2012.OS-55/dz.nr20 

2014.02.04                                                                                                      

 

budowa motelu z parkingiem,  z 

miejscami postojowymi dla 

pojazdów kempingowych – 

kamperów, z niezbędną 
infrastrukturą 

 Osoba fizyczna KM 1  

dz. 20 i 187/19, 21, 

84/19, 83/19 

ul.Morska 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –24%.● szer. elew. front.- 33 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

8m ● geometria dachu: dach płaski 

  

24.  RAA.6730.462.2013.OS-884/27 

2014.02.04                                                                                                                                                                                              

 

rozbiórka istniejącego budynku 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z 

usługami, z garażem wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 95  

dz. 240/2, 241/2 i 

175/2, 249/2, 250/2, 

248/2, 174/2  

ul. Witolda 27 

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

dz. 175/2   z możl. cofn. do 5m i wysun. 

do 2,5m na max50% dł. elew. ● 

wskaźnik p.z. –40%● szer. elew. front.- 

13 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–

max 11m●geometria dachu: dach płaski 

  

25.  RAA.6730.498.2013.KR-431/10- dz. 

652/191                                                    

2014.02.04                                                                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 

jednorodzinny przy granicy 

działki nr  623/190   

Osoba fizyczna  KM 66 

dz. 652/191  i 

653/191 

ul.Pionierów 10 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –30%.● szer. elew. front.- 12 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m ● geometria dachu: dach stromy, 

kąt. nachyl. 300, kalenica równol. 

  

26.  RAA.6730.498.2013.KR-431/10- dz. 

652/191                                                    

2014.02.04                                                                              

budynek mieszkalny 

jednorodzinny przy granicy 

działki nr  652/191   

Osoba fizyczna  KM 66 

dz. 623/190 i 

652/191 , 653/191 

ul.Pionierów 10 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –30%.● szer. elew. front.- 12 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m ● geometria dachu: dach stromy, 

kąt. nachyl. 300, kalenica równol. 

  

27.  RAA.6730.233.2012.WGN-833/33                                                              

2014.02.05                                                                                    

 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego wraz z 

niezbędną  

Gmina Miasta Gdyni KM 81 

dz.555/113 i 

862/113  

ul. Świerkowa 33 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                        

28.  RAA.6730.500.2013.KR- 

831/paw.gastr.   

2014.02.07                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego 

(socjalnego pracowników kolei) 

na  lokal gastronomiczny 

Osoba fizyczna KM 81  

dz. 649/130 i 

694/130  

ul.Klonowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

29.  RAA.6730.526.2013.ES-1034/33H-K 

2014.02.07                                                     

budowa wielorodzinnego 

budynku  mieszkalnego 

Grupa Inwestycje 

Nieruchomości Jerzy 

Pustelnik   Łódź 

KM 42  

dz.  14/1, 14/2, 

14/3, 14/4 

ul.Łanowa 33H-K 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                                      

30.  RAA.6730.551.2013.ES-112/26 

2014.02.07                                                                                              

rozbudowa  budynku 

wielorodzinnego –zabudowa 

galerii  w celu utworzenia  

 przedsionka do lokalu nr 12  

Osoba fizyczna KM 12 

dz. 422/47 

ul. Skoła 26                

 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

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

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

● geometria dachu: bez zm. 
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31.  RAA.6730.290.2013.JWK-0504/45 

2014.02.10                                                                                                     

budynek socjalny, utwardzony 

plac, elementy obsługi 

komunikacyjnej (zjazd z drogi 

publicznej), przyłącza wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej. 

Osoba fizyczna KM  7  

dz. 340/60, 342/60 i 

236/60, 239/60, 

326/60, 397/60 

ul.Hutnicza 45 

● linia zabudowy – obow. w linii bud. 

przy ul.Hutniczej 45●wskaźnik p.z. – 

max 3%● szer. elew. front.- max 5m  ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 3m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

32.  RAA.6730.459.2013.KR- 298/3                                                                      

2014.02.10                                                                                                                                                                                                                                           

rozbudowa Terminalu Nawozów 

Sypkich Bałtyckiej Bazy 

Masowej w Porcie Gdynia, do 

obsługi towarów w opakow. 

zjednostkowanych typu „Big-

Bag”:  budowa namiotowych hal 

magazyn., przebudowa rezerw. 

stanowiska załad. tankowców na 

Nabrzeżu inż. Wendy, budowa 

stanowiska rozład. nawozów w 

opakowaniach zjednostk. przy 

ul. Węglowej, w strefie II 

Nabrzeża Szwedzkiego 

Bałtycka Baza Masowa Sp. z 

o.o., Gdynia  

 

KM 133  

dz. 8/1 

ul.Węglowa 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

33.  RAA.6730.434.2013.ES-13/22C 

2014.02.11                                                                                                                                                                                                      

rozbudowa, przebudowa oraz 

częściowa rozbiórka budynku 

usług. wraz ze zmianą funkcji 

bud. na spalarnię zwłok, budową 
4-rech podziemnych zbiorników 

na gaz, infrastr. techniczną    

Osoba fizyczna KM 110  

dz. 58/3, 57/3  i 

49/3 i 38/1  

ul. Janka 

Wiśniewskiego 22C 

● linia zabudowy – obow. istn. dop. się 
wysun.dociepl.●wskaźnik p.z. – max 

35%● szer. elew. front.- 43m ± 20%  ● 

wys. górnej kraw. elew.– istn. ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

34.  RAA.6730.514.2013.KR- 417/10                                            

2014.02.11                                                                                                                                                                                                                             

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego, jednorodzinnego   

(legalizacja). 

Osoba fizyczna KM 67  

dz. 892/253 

ul.Krótka 10 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr, z 

ul.●wskaźnik p.z. – max 23%● szer. 

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

kraw. elew.– max 3m ● geometria 

dachu: dach stromy,kąt nachyl. 300-

350,kalen. równol; lub dach płaski 

  

35.  RAA.6730.4.2014.ASS-820/zjazd  

2014.02.11                                                                                                                                                                                                               

budowa zjazdu z Al. Zwycięstwa 

celem obsługi komunikacyjnej 

działek nr. 1031/380 i 899/380 

oraz likwidacja zjazdu 

istniejącego 

 

Osoba fizyczna KM  81  

dz. 1031/380, 

1030/380 i 388  

al.Zwycięstwa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

36.  RAA.6730.392.2013.KR-

108/2,dz.546/132 

2014.02.12                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z garażem, 

infrastruktura techniczna  i 

komunikacyjna 

Gmina Miasta Gdyni KM 51  

dz. 546/132 i 

358/134  

ul. Denhoffa   

 

 

● linia zabudowy – obow. 5 m od linii 

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

max 33%● szer. elew. front.- 15m ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.– max 

16m ● geometria dachu: dach płaski 

  

37.  RAA.6730.533.2013.ASS-

1070/dz.31/2 

budowa sieci energetycznej 

oświetleniowej wraz ze słupami; 

NORD INVESTMENTS Sp. 

z o.o. 

Km  28 WK  

dz. 31/2,51/2,170/1, 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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2014.02.12                                                                              Pruszcz Gdański  171/1, 183/1.233/1, 

235/1, 314/125, 

315/2,  KM 31 

o.W.K. 

603,624,625, 627 

ul.Nagietkowa 

na charakter zamierzenia 

38.  RAA.6730.534.2013.ASS-

395/dz.535oświetlenie 

2014.02.12                                                                                                                                  

budowa sieci energetycznej 

oświetleniowej wraz ze słupami; 

NORD INVESTMENTS Sp. 

z o.o. 

Pruszcz Gdański 

KM  28 WK  

dz. 535,567,603,624 

ul.Ziołowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

39.  RAA.6730.548.2013.JWK-395/4 

2014.02.12                                                                                                                                                                                                                                 

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna  KM  28 WK  

dz. 340 

ul. Ziołowa 4 

  

● linia zabudowy – obow. w linii 

istn.zabud. przy ul. Ziołowej 6-12 

●wskaźnik p.z. – max 39%● szer. elew. 

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

istn. ● geometria dachu: dach istn. 

  

40.  RAA.6730.13.2014.GZ-820/173 

2014.02.13                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa pasa skrętu w prawo z 

al.Zwycięstwa oraz budowa i 

przebudowa sieci i przyłączy,                                                                                    

GCH Property Sp. z o.o, i 

Princess Yachts Poland 

KM 75  

dz. 807/4, 809/2, 

811/4, 319/5, 794/6 

al.Zwycięstwa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

41.  RAA.6730.15.2014.GZ-1049/8 

2014.02.13                                                                                       

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej 

(dobudowa klatki schodowej) 

Osoba fizyczna KM 20  

dz. 355  

ul.Marsa 8 

● linia zabudowy – nie ust.●wskaźnik 

p.z. – max 46%● szer. elew. front.- 

10,5m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– istn. ● geometria dachu: istn. 

  

42.  RAA.6730.496.2013.MP-1006/68                                                                    

2014.02.14                                                                                                                         

rozbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego o 

balkony do mieszkań 1, 4, 7, 10, 

13 w klatce B 

Osoba fizyczna KM 71 

 dz. 954 

ul. Powstania 

Wielkopolskiego 68 

● linia zabudowy – obow. 

istn..●wskaźnik p.z. – max 20%● szer. 

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

elew.– istn. ● geometria dachu: istn. 

  

43.  RAA.6730.505.2013.MP - 

693/dz.227/221 

2014.02.14                                                                                                                                                               

budowa tymczasowego pawilonu 

handlowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 26,28 WK  

dz. 227/221, 50/1 

ul. Nowowiczlińska 

● linia zabudowy – obow. 8m od 

kraw.●wskaźnik p.z. – max 19%● szer. 

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

kraw. elew.– max 2,5m● geometria 

dachu: stromy ,, kalen. prostop.,kąt 
nachyl. 130-200 

  

44.  RAA.6730.461.2013.ASS-1017/11 

2014.02.17                                                                                                                                               

nadbudowa o 1 kondygnację 
(poddasze użytkowe z dachem 

stromym, dwuspadowym) 

budynku jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 70 

dz. 161/35   

ul.Bałtycka 11 

  Decyzja 

odmowna 

45.  RAA.6730.467.2013.JWK-603/47-49 

2014.02.17                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem wraz 

z infrastrukturą techniczną i 

obsługą komunikacyjną 

RG BUDOM Boike Roman, 

Gdynia  

 

KM 21  

dz. 724/4, 725/4 i 

222/4  

ul. Demptowska 47-

49 

● linia zabudowy – obow. linia równol. 

do ul. Demptowskiej ●wskaźnik p.z. – 

max 21%.● szer. elew. front.- 12,3m± 

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

10,5m ● geometria dachu: dach płaski 

  

46.  RAA.6730.500.2013.KR- 

831/paw.gastr.   

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego 

Osoba fizyczna KM 81  

dz. 649/130 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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2014.02.18                                                                           (socjalnego pracowników kolei) 

na  lokal gastronomiczny 

ul.Klonowa  na charakter zamierzenia 

47.  RAA.6730.556.2013.KR-51/46a 

2014.02.18                                                                                                                                                                                                                           

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia pralni w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, 

na pracownię protetyczną 

Osoba fizyczna  KM  57  

dz. 355/189 

ul.Pomorska 46a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

48.  RAA.6730.7.2014.ASS-382/4 

2014.02.18                                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

garażu o pow. 22,0m2 na salę 
sprzedaży artykułów 

spożywczych w celu 

powiększenia istniejącego sklepu 

Roman Witek Sklep „AN-

KA”, Gdynia 

KM  29 WK 

dz. 516  

ul. Kolendrowa 4 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

49.  RAA.6730.561.2013.GZ-743/9 

2014.02.19                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zabudowie bliźniaczej z 

budynkiem przy ul.Białej 7 wraz 

z  infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 45  

dz. 156 i 

230/145,232/145 

ul.Biała 9 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn. przy ul. Białej 3-21 

●wskaźnik p.z. – max 38%.● szer. 

elew. front.- 8m-12m ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 10m● geometria 

dachu: dach płaski 

  

50.  RAA.6730.80.2013.GZ-451/2A 

2014.02.20                                                   

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z usługami 

(biura) wraz z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna KM 64  

dz.242/23 i 243/23 

ul.Bursztynowa 2A 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 

krawędzi jezdni ul.Bursztynowej),dop. 

wycof. części elewacji front. max  50% 

●wskaźnik p.z. – max 24%● szer. elew. 

front.- 11,2m-16,8m● wys. górnej kraw. 

elew.– max 8,5m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

51.  RAA.6730.550.2013.ES-119/11 

2014.02.21                                                                                 

                                                         

budynek biurowy przylegający 

do istniejącego na działce 

budynku usługowego, wraz              

z murami oporowymi                        

i infrastrukturą techniczną 

PEBEX-6 Sp. z o.o., Gdynia 

 

KM 49 

dz. 31 i 438/251 

ul. Mireckiego 11  

● linia zabudowy – bez zm.●wskaźnik 

p.z. – max 50%.● szer. elew. front.- 

19m ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 9m ● geometria dachu: dach płaski 

  

52.  RAA.6730.489.2013.WGN-1141/30 

2014.02.24                                                                                     

                                                              

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą   

Osoba fizyczna KM 2 WK  

dz. 230/56 i 238/56, 

445/56 

ul.Szwoleżerów 30 

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

dz.dr. ●wskaźnik p.z. – max 23%● szer. 

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

kraw. elew.– max 6,5m do okapu i max 

9m do kalen.● geometria dachu: stromy 

,kąt. nachyl 300-400, kalen. równoległa 

  

53.  RAA.6730.507.2013.OS-377/33C 

2014.02.24                                                                                                               

                                                                             

budowa podjazdu  dla karetek do 

Centrum Medyczne Dąbrowa 

-Dąbrówka 

Centrum Medyczne 

Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z 

o.o. Gdynia 

KM 30 WK   

dz. 171/121 , 

183/122   

ul.Sojowa 33C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

54.  RAA . 6730.512.2013.ASS-

219/dz.112,113                                                          

2014.02.24                                                                                                                                                                      

budowa budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego,  z garażem 

podziemnym, wjazdem z 

Osoba fizyczna Km 51 

dz. 112,113 i 

450/96  

● linia zabudowy – obow. 8,5 od gr. 

dz.-●wskaźnik p.z. – max 30%.● szer. 

elew. front.- 15 m ± 20%  ● wys. górnej 
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                                                                          ul.Falistej wraz z infrastrukturą 
techniczną  

ul.Falista kraw. elew.– max 9m , ● geometria 

dachu: dach płaski 

55.  RAA.6730. 532.2013.ASS-1072/18A 

2014.02.24                                                             

rozbudowa o klatkę schodową 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej 

Osoba fizyczna KM 37 WK  

dz. 236/106  

ul.Piołunowa 18A   

  Decyzja 

odmowna 

56.  RAA.6730.305.2013.OS-558/9-11 

2014.02.27                                                  

 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z infrastrukturą 
m.locum SA KM 19 dz. 1359 i 

922/76, 925/77, 

926/78, 236/79, 

235/79, 1011/97 

ul.Rozewska 9-11 

● linia zabudowy – obow. kontynuacja 

linii zabudowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego ul. Rozewska 25-29 

●wskaźnik p.z. – max 28%● szer. elew. 

front.- 48,8m ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 38m. ● geometria 

dachu: płaski 

  

57.  RAA.6730.435.2013.OS-701/232b 

2014.02.28                                                                                                               

                     

 

budowa hali magazynowej z 

zapleczem socjalno - biurowym 

Osoba fizyczna KM 32  

dz. 107/24 i 26 

ul. Pułk. Dąbka 

232b 

● linia zabudowy – obow., wyzn. 

prostopadle do odc. BC, w odl. 20m od 

pkt. B ●wskaźnik p.z. 12%● szer. elew. 

front.- 19m  ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 8m. ● geometria dachu: płaski 

  

 

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 

58.  RAA.6730.468.2013.KR -708/dz. 359 i 

360   

2014.03.03                                                                                                                                                                                                                                                  

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z garażem, z 

możliwością nieuciążliwych 

usług  w parterze (handel, biura), 

infrastruktura techniczna  i 

komunikacyjna 

 Osoba fizyczna  Km 46  

dz. 359 i 360 i 352, 

353, 354/4 i 403  

ul. Benisławskiego 

● linia zabudowy – obow. od ul. 

Benisławskiego – 16 m od kraw. jezdni, 

jak na zał. graf.; dop. się wysun. części 

bud. od linii zab. w str. ul. Benisław- 

skiego na odl. do 1,2 m oraz wycof. 

ostat. kond. bud. w głąb dz. ●wskaźnik 

p.z. –46%.● szer. elew. front.- 21,25 m 

± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 15m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

59.  RAA.6730.495.2013.MP-299/15 

2014.03.03                                                                                                                            

zmiana sposobu użytkowania 

budynku nr 2 z funkcji magaz. 

na biurowo-usługową (sklepy 

branży odzieżowej, sprzedaży 

detalicznej, hurtowej; usługi 

finansowo-bankowe, gastron., 

biura, salony fryzjersko-kosmet., 

sprzedaży samoch.; medyczne: 

Morska Agencja Gdynia Sp. z 

o.o., Gdynia 

KM 119  

dz. 4 i części dz. 2, 

3, 14, 13  

ul. T.Wendy 15 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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poradnie lekarskie, stomatologia, 

rehabilitacja, usługi fitness; 

szkolnictwo) wraz z nadbudową, 
przebudową i zmianą usyt. stacji 

transformat. do budynku nr 3 

oraz budową układu 

komunikacyjnego i miejsc 

postojowych 

60.  RAA.6730.528.2013.KR- 1127/ 149/3  

2014.03.04                                                                        

 

budynek mieszkalny 

wielorodzinny, infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna 

 Osoba fizyczna KM 9 WK  

dz. 149/3 i 145/3, 

131/3, 149/3, 2, 86, 

116/2, 127/4, 31/4, 

32/4,KM 10 dz. 

120/3, 200/2, 128/4, 

121/3, 130/5, 133/6, 

129/4, 277/4, 278/4, 

132/6  

ul.Fleszarowej-

Muskat  

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –37%.● szer. elew. front.- 46 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

23m ● geometria dachu: dach płaski 

  

61.  RAA.6730.527.2013.KR- 1127/dz. 

150/3                                                                 

2014.03.05                                                                      

 

budynek mieszkalny 

wielorodzinny, infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna 

 Osoba fizyczna KM 9 WK  

dz. 150/3  i 145/3, 

131/3, 149/3, 2, 86, 

116/2, 127/4, 31/4, 

32/4 ;KM 10 WK 

dz. 120/3, 200/2, 

128/4, 121/3, 130/5, 

133/6, 129/4, 277/4, 

278/4, 132/6 

ul.Fleszarowej-

Muskat 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –37%.● szer. elew. front.- 46 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

23m ● geometria dachu: dach płaski 

  

62.  RAA . 6730.6.2014.ASS-894/27      

2014.03.04                                                                  

                                                                 

rozbiórka istn. budynku i 

budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego przy granicy z 

dz. 883/205  wraz z 

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 71  

dz. 459/204 i 

882/205, 611/11 

ul.Kurpiowska 27    

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

zab. bud. w 1 linii zabud. po tej str. ul. 

●wskaźnik p.z. –30%.● szer. elew. 

front.- max 9,75m ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 9,5m ●geometria dachu: 

dach płaski 

  

63.  RAA.6730.535.2013.ES-701/165A 

2014.03.05                                                                                             

 

budowa samoobsługowej myjni 

samochodowej  wraz z 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 40  

dz.218/15  i 8  

ul. Płk. Dąbka 165A 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 

kraw.jezdni ul. płk. Dąbka , bud. należy 

proj.równol.do gr. dz.ozn. lit.A-B, B-C, 

C-D ●wskaźnik p.z. –35%.● szer. elew. 

front.-max 25 m ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 5m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

64.  RAA.6730.536.2013.ES-701/165A budowa budynku usługowego o Gmina Miasta Gdyni KM 40  ● linia zabudowy – obow. 6,0m od   



 

 

1

2014.03.05                                                                                                            

 

pow. do 2000m2 (mieszczącego 

np. biura, urzędy, drobne 

rzemiosło, gastronomię, 
przychodnie i poradnie lekarskie, 

punkty dydaktyczno-edukacyjne) 

wraz z dojazdem i infrastrukturą  

dz.218/15  i 8  

ul. Płk. Dąbka 165A 

kraw.jezdni ul. płk. Dąbka , budynek 

należy proj.równolegle do gr. dz.ozn. 

lit.A-B, B-C, C-D ●wskaźnik p.z. –

35%.● szer. elew. front.-max 25 m ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 5m ● 

geometria dachu: dach płaski 

65.  RAA.6730.529.2013.KR- 1127/dz. 

149/3 i 150/3                                             

2014.03.06                                                                                                                                                            

Zespół budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych:infrastruktura 

techniczna oraz obsługa 

komunikacyjna   

Osoba fizyczna KM 9 WK  

dz. 149/3 i 150/3 i 

145/3, 131/3, 2, 86, 

116/2, 127/4, 31/4, 

32/4;KM 10 WK 

120/3, 200/2, 128/4, 

121/3, 130/5, 133/6, 

129/4, 277/4, 278/4, 

132/6 

ul.Fleszarowej-

Muskat 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –37%.● szer. elew. front.- 46 m ± 

20%   ● wys. górnej kraw. elew.– max 

23m ● geometria dachu: dach płaski 

  

66.  RAA.6730.21.2014.ES-608/27  

2014.03.07                                                                                                                                                                                                                         

budowa budynku handlowo-

usługowego (sklep 

motoryzacyjny, sprzedaż 
ubezpieczeń) z wiatą myjni 

samochodowej wraz z dojazdem 

i infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 11 dz. 1102/35 

i 750/35 

ul.Jaskółcza 27 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 

kraw. ul. Jaskółczej ●wskaźnik p.z. –

max 27%.● szer. elew. front. 21 m ● 

wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

67.  RAA.6730.16.2014.JWK-905/29 

2014.03.10                                                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

budynku jednorodzinnego na 

wielorodzinny 

Osoba fizyczna  Km 77 

 dz. 505/36,506/36, 

507/36  

ul.Olkuska  29 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

68.  RAA.6730.3.2014.ES-894/7A 

2014.03.11                                                                                                                                                                                                                                               

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z  

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 76 

 dz.550/215 i 209 

ul.Kurpiowska 7A 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –max 28%.● szer. elew. front.- 10 

m ± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 8m ● geometria dachu: dach 

stromy dwuspad., kąt. nachyl. 

300,kalen.równol. 

  

69.  RAA.6730.34.2014.ES-1116/9B 

2014.03.11                                                                                                                                                                          

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 12 dz.421/38 i 

421/40 

ul. Zauchy 9B 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –max 22%.● szer. elew. front.- 13,5 

m ± 20%   ● wys. górnej kraw. elew.– 

max 6m ● geometria dachu: dach 

stromy dwu –lub wielospad. kąt. nachyl. 

350-400,kalen.prostopadła 

  

70.  RAA.6730.379.2013.OS-1039/3 

2014.03.12                                                                                                                                         

nadbudowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 19  

dz. 44  

ul.Amona 3 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

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

● wys. górnej kraw. elew.– max 8,5m ● 

geometria dachu: dach stromy 

wielospad. kąt. nachyl. 350-400, 

  



 

 

1

71.  RAA.6730.530.2013.GZ-825/19 

2014.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa budynku  mieszkalnego  

wielorodzinnego z   

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna Km 81  

dz. 365 i 366 , 1 

ul.Bukowa 19 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

istn. zab. przy ul.Bukowej 11, 13, 15 

(5,0m od linii rozgr. ul.Bukowej)  

●wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. elew. 

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

elew.– max 10m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

72.  RAA . 6730.45.2014.ASS-1169/58                                                                     

2014.03.12                                                                                               

budowa budynku mieszkalnego, 

jednorodzinnego z garażem- z 

zachowaniem normatywnych 

odległości od granic działki, 

wraz z infrastrukturą techniczną; 

Osoba fizyczna KM26 WI  

dz. 142 i  

dz. 124  

ul. Kormorana 58 

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

●wskaźnik p.z. –20%.● szer. elew. 

front.- 14,4m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 4,5m ● geometria 

dachu: dach stromy, dwu- lub 

wielospadowy , kąt. nachyl. 350-

400,kalenica równol. 

  

73.  RAA.6730.558.2013.WGN-1140/62    

2014.03.13                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa budynku mieszkalnego 

dwurodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej       

Osoba fizyczna KM 2WK   

dz. 243/56  

ul.Kirasjerów 62 

  Decyzja 

odmowna 

74.  RAA.6730.23.2014.WGN-1128/56F                                                        

2014.03.13                                                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego nr 7 na 

usługowy (biuro rachunkowe 

Osoba fizyczna KM 23 WK  

dz. 282   

ul.Gryfa 

Pomorskiego 56F 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

75.  RAA.6730.42.2014.OS-1223/sieć 
oświetl. 

2014.03.14                                                                                                                                                                                                                         

budowa sieci oświetleniowej 

(składającej się z podziemnej 

elektroenergetycznej sieci) ciągu 

pieszego przy ul. Rumskiej w 

ramach inwestycji pn.: ”Budowa 

oświetlenia wybranych ulic, 

ciągów pieszych, boisk i placów 

zabaw na terenie Gdyni” 

Gmina Miasta Gdyni  KM 12 

dz. 351/7 

ul. Rumska 

 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

76.  RAA.6730.504.2014.JWK-

1034/20dz.131/34 

2014.03.17                                                                                                                                          

budowa budynku 

jednorodzinnego z infrastrukturą 
Osoba fizyczna  KM 27 WI  

dz. 131/34 i 131/25 

ul.Ketlinga 20 

● linia zabudowy – obow. 8m od gr, z 

dz.dr.●wskaźnik p.z. – max 21%● szer. 

elew. front.- 13,5m ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 4m ● 

geometria dachu: dach stromy dwusp. 

lub wielospad.,kąt nachyl. 300-

400,kalen. równol; lub dach płaski 

  

77.  RAA.6730.559.2013.GZ-295/56 

2014.03.17                                                                                                        

 

budowa  budynku biurowo-

socjalnego dla Bałtyckiego 

Terminalu Drobnicowego z 

infrastrukturą techniczną 

Bałtycki Terminal 

Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. 

Gdynia 

KM 117  

dz. 28/2  

ul.Polska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

78.  RAA.6730.26.2014.GZ-75/145B 

2014.03.17                                                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 

jednorodzinny usytuowany 

bezpośrednio przy granicy z 

działką nr 1028 przy 

Osoba fizyczna KM  71  

dz. 1029/20 , 83/21 

i 1028/20 i 111/20 

ul.Legionów 145B 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. – max 28%● szer. elew. front.- 12m 

± 20%    ● wys. górnej kraw. elew.– 

przedł. górnej kraw. elew. front. bud. 

  



 

 

1

ul.Legionów 145B   wraz z  

infrastrukturą techniczną 
przy ul.Legionów 145B ● geometria 

dachu: dach płaski 

79.  RAA.6730.485.2013.WGN-1140/62                                                             

2014.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                      

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą   

Osoba fizyczna  KM 2WK   

dz. 243/56 i 445/56 

ul.Kirasjerów 62 

● linia zabudowy – obow. 6m od gr. z 

dz. dr ●wskaźnik p.z. – max 19%● szer. 

elew. front.- 14m ± 20%    ● wys. 

górnej kraw. elew.– do 6,5m mierzona 

do okapu i do 10m mierzona do kalen. 

● geometria dachu: dach stromy od 30o 

do 40o  , 

  

80.  RAA.6730.25.2014.KR-953/4a                                                                          

2014.03.18                                                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu handlowo usługowego w 

budynku mieszkalno-usługowym   

na aptekę 

Osoba fizyczna  

 

KM 29 WK   

dz. 533/3 

ul.Rdestowa 4a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

81.  RAA.6730.56.2014.JWK-876/17 

2014.03.18                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa bryły budynku na II 

kondygnacji o klatkę schodową, 
przebudowa na budynek 

jednorodzinny o 2 lokalach 

mieszkalnych 

Osoba fizyczna  KM 80  

dz. 347/123 

ul.Oficerska 17 

● linia zabudowy – bez zm. ●wskaźnik 

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

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

● geometria dachu: bez zm. 

  

82.  RAA.6730.59.2014.GZ-431/25 

2014.03.18                                                                                                                                                    

budynek gospodarczy 

usytuowany bezpośrednio przy 

granicy  z działkami  nr:317/229 

i 311/208  przy ul. Pańskiej 21 

(legalizacja) 

Osoba fizyczna KM 66 

dz. 318/229, 

332/208, 323/230 

ul. Pionierów 25 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr, z 

ul.●wskaźnik p.z. – max 22%● szer. 

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

kraw. elew.– max 3m ● geometria 

dachu:  dach płaski 

  

83.  RAA.6730.32.2014.KR-75/63                                                                         

2014.03.19                                                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego w parterze 

budynku  mieszkalno-

usługowego na lokal usługowy – 

biura oraz części lokalu 

usługowego pierwszym piętrze 

na  lokal mieszkalny 

CHB Hellas-Polska Sp z o.o.,. 

Gdynia  

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 

  

84.  RAA.6730.55.2014.KR-1005/4a                                                                         

2014.03.19                                                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

części lokalu mieszkalnego w 

budynku mieszkalno usługowym 

na salon urody oraz serwis 

komputerowy 

Osoba fizyczna  KM 71  

dz. 895/1 

ul. ul.Powstania 

Śląskiego 4a               

 

 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia  

  

85.  RAA.6730.31.2014.OS-908/72 

2014.03.21                                                                                                                                                                                                                                        

budynek gospodarczy 

zlokalizowany bezpośrednio 

przy granicy z działką nr 85/73 i 

nr 103/73 wraz z infrastrukturą. 

Osoba fizyczna KM 78 dz.87/73 i 

106/73  

ul.Kaliska 72 

● linia zabudowy – obow. 17m od gr, z 

dz. dr.●wskaźnik p.z. – max 33%● szer. 

elew. front.- max 6,5m ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 3m ● geometria 

dachu:  dach płaski 

  

86.  RAA.6730.522.2013.MP-872/268 

2014.03.24                                                                                                                                       

 

rozbiórka istniejących obiektów 

na dz. nr 70 i budowa budynku 

usługowo-handlowo-gastrono-

Osoba fizyczna KM 3 WK 

dz.70,174 

ul.Wielkoplska 268 

● linia zabudowy – obow. 14,0m od gr. 

z  ul. Wielkopolską, dop. się wysun., 

cofn. fragm. bud. na odl. do 3,0m na 

  



 

 

1

micznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

szer. elewacji front. do 50%;●wskaźnik 

p.z. – max 32%● szer. elew. front.- 19m 

± 20%●wys.górnej kraw. elew.–  

przedł. gzymsu bud. przy ulWielko-

plskiej 250 max 8m ● geometria dachu:  

dach płaski 

87.  RAA.6730.508.2013.OS-907/92 

2014.03.25                                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego bezpośrednio 

przy granicy z działką 
nr 256/235 wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna Km  77  

dz. 257/235,374/73 

i  105/73, 423/235, 

362/43, 307/39, 

403/73 

ul.Piotrkowska 92 

● linia zabudowy – obow. 

istn.●wskaźnik p.z. – max 37%● szer. 

elew. front.- bez zm.  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 8m ● geometria 

dachu:  dach płaski 

  

88.  RAA.6730.67.2014.ES-479/1 

2014.03.28                                                                                                                                                     

budowa wewnętrznej drogi 

osiedlowej wraz z miejscami 

postojowymi 

Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Komuny 

Paryskiej , Gdynia 

 

KM 104  

dz.413/392 

ul.Boisko 1 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

89.  RAA.6730.100.2014.OS-600/dz. 

582/48 

2014.03.28                                                                                                                                                                                                      

budowa infrastruktury w 

postaci sieci elektroener-

getycznej sterującej pro-

jektowanym oświetleniem 

Gmina Miasta Gdyni KM 7  

dz. 445/41, 52 

ul.Chylońska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

90.  RAA.6730.560.2013.GZ-907/50 

2014.03.31                                                                                                                                                                                      

rozbiórka istn. zabud. oraz 

budowa  budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego usyt. bezpośr. 
przy gr. z dz.nr 310/232 przy 

ul.Piotrkowskiej 48  wraz z  

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM  77  

dz. 311/232 i 

431/232 

ul.Piotrkowska 50 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn. przy ul. Piotrkowskiej 52-56 

●wskaźnik p.z. – max 28%● szer. elew. 

front.- 8m -12m  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 9,5m ● geometria dachu:  

dach płaski 

  

91.  RAA.6730.22.2014.WGN-869/8 

2014.03.31                                                             

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego przy granicy z 

działką nr 385/170 KM 76 przy 

ul. Chorzowskiej 10 wraz z 

niezbędną infrastrukturą   

Osoba fizyczna  KM 76  

dz. 515/171 i 151 

ul.Chorzowska 8 

● linia zabudowy – obow. w linii zab. 

bud.przy ul. Chorzowskiej 10 ● 

wskaźnik p.z. – max 33%● szer. elew. 

front.- 10m ± 20%    ● wys. górnej 

kraw. elew.– max przedł.wys. bud. przy 

ul. Chorzowskiej 10 -ok. 9m ● 

geometria dachu:  dach płaski 

  

92.  RAA.6730.91.2014.ES-1003/17 

2014.03.31                                                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana funkcji budynku z 

mieszkalno-usługowej na 

mieszkalną 

Osoba fizyczna KM  71  

dz. 325/21 

ul. Wiosny Ludów 

17 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

 

 

 

 

 



 

 

1

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 

93.  RAA.6730.18.2014.MP-504/20A 

2014.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

rozbudowa o łącznik pomiędzy 

istn. budynkiem biurowym a 

budynkiem biurowo-usługowym 

(inwestycja w trakcie realizacji) 

wraz z nadbudową istn. budynku 

biurowego i niezbędną infrastr. 

ELFEKO Inwestycje Feil, 

Piwko Sp. J., Gdynia 

KM 17  

dz. 724/527, 

725/527 i 728/17, 

729/17, 730/17, 

553/17, 551/16 

ul.Hutnicza 20A 

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

–36%.● szer. elew.front.- istn.  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 15m ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

94.  RAA.6730.68.2014.ASS-

1000/dz.716/5  

2014.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                       

budowa fragmentu ul. Kom-

batantów zapewniającej komu-

nikację istniejącej zabudowy z 

Al.Zwycięstwa wraz z 

chodnikami 

Princess Yacht Poland Jerzy 

Jankowski w Gdańsku, GCH 

Property Sp. z o.o w Gdyni 

  

Km 75   

dz. 793/6,716/5, 

733/5 

ul.Kombatantów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

95.  RAA.6730.14.2014.ES-668/22A 

2014.04.03                                                                                                                          

rozbiórka budynku gospod. i 

rozbudowa bud. mieszkalnego 

jednorodz.-budowa przedsionka, 

przebudowa fragm.konstr. dachu 

w  celu zmiany otworów okien., 

ocieplenie ścian zewn. 

Osoba fizyczna KM 20  

dz. 457/24  

ul.Pawia 22A 

● linia zabudowy – obow. przedł. 

istn.linii zab.z możl.wycof. do 1,0m w 

głąb dz.●wskaźnik p.z. –35%.● szer. 

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

elew.– istn.● geometria dachu: dach 

płaski 

  

96.  RAA.6730.58.2014.GZ-504/39 

2014.04.03                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytk. części 

budynków i placów składowych 

punktu skupu złomu na stację 
demontażu pojazdów  oraz 

budowa zadaszenia nad istn. 

wagą oraz pomiędzy budynkami 

wraz z infrastrukturą techniczną, 

Osoba fizyczna KM 7  

dz. 252/7 i 253/7 

ul. Hutnicza 39 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

 

97.  RAA.6730.84.2014.ES-1031/dz.59/2 

2014.04.04                                                                                                         

 

budynek mieszkalny jednoro-

dzinny wraz z infrastrukturą 
 Osoba fizyczna KM 30  

dz. 59/2 i 621/1 i 87  

ul.Sucha  

 

● linia zabudowy – obow. 8,0m od gr. 

dz. ●wskaźnik p.z. –12%.● szer. elew. 

front.- 16 m ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 4m ●geometria dachu: 

stromy, dwusp. lub wielospad., kąt 
nach. połaci  40° lub 42 °,kalen. równol. 

do fr. dz. (odc. C-D) 

  

98.  RAA.6730.552.2013.JWK-293/9-11 

2014.04.07                                                                                                                                                                                                                                                   

 

budowa miejsc postojowych, 

budowa drenażu opaskowego, 

ogrodzenia i elementów małej 

architektury, przebudowa 

infrastruktury (sieci, przyłącza, 

inst. zewn.: kanal. deszczowej, 

sanitarnej, ciepłowniczej, 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A. Gdynia 

 

KM 117  

dz. 1 , 13/2, 28/2  

ul. Rotterdamska 9-

11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  



 

 

1

energetycznej i teletechnicznej); 

99.  RAA.6730.39.2014.MP-

873/dz.617/194 

2014.04.08                                                       

 

 

budowa zjazdu z ul. 

Wrocławskiej (część dz. nr 

617/194 KM 80) celem obsługi 

komunikacyjnej dz. nr 539/195 

przy ul. Folwarcznej 2  

Folwarczna” Górski Sp. z 

o.o., Gdańsk 

KM 80 

dz. 617/194, 

539/195 

ul.Wrocławska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

100.  RAA.6730.48.2014.KR- 1026/1i 1A  

2014.04.08                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 

2 budynki mieszkalne 

jednorodzinne (legalizacja 

istniejących budynków).           

 Osoba fizyczna  KM 2 WK 

dz.24 

ul.Grenadierów 1i 

1a 

● linia zabudowy – obow. 6m od gr. z 

dz. ul.Grenadierów ●wskaźnik p.z. –

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

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

geometria dachu: dach płaski 

  

101.  RAA.6730.87.2014.GZ-751/39 

2014.04.08                                                                                                                 

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu usługowego na gabinet 

stomatologiczny w budynku 

usługowo-handlowym, 

 Osoba fizyczna KM 104  

dz. 329, 395/324, 

397/326, 398/326, 

396/324  

ul.Unruga 39 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

102.  RAA.6730.89.2014.GZ-377/18B 

2014.04.08                                                                                                                                                                                           

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu mieszkalnego nr 5 

(ul.Sojowa 18B) na lokal 

biurowy  w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym 

 Adam Wojtkowski EKO 

INVEST,  Gdynia,  

KM 30 WK  

dz. 174/128 

ul.Sojowa 18B 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

103.  RAA.6730.70.2014.KR- 979/15                                                                       

2014.04.09                                                                  

 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny (legalizacja istn. 

budynku), usytuowany przy 

granicy działki nr 149/27 

 Osoba fizyczna  KM 2 WK 

dz.24 

ul.Racławicka 15 

● linia zabudowy – obow. 13 m  od gr. 

dz. z ul. Racławicką ●wskaźnik p.z. –

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

wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m● 

geometria dachu: dach płaski 

  

104.  RAA.6730.515.2013.WGN-736/24                                                                

2014.04.10                                                                                                                                                                                 

 

budynek mieszkalny jednorodz. 

(dwumieszkaniowy) wraz z 

infrastrukturą oraz rozbiórka 

istniejącej zabudowy 

 Osoba fizyczna KM 45  

dz. 282/54  

ul. Rycerska 24 

● linia zabudowy – obow. 6m od gr. z 

dz. dr. ul. Rycerskiej; ●wskaźnik p.z. –

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

● wys. górnej kraw. elew.– max 6m ●  

geometria dachu: dach stromy, kąt nach. 

30o-35o,kalen. prostop. do fr. dz. 

   

105.  RAA.6730.557.2013.KR- 1017/13 

2014.04.10                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                     

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego, rozbiórka 

przedsionka i schodów 

zewnętrznych 

 Osoba fizyczna KM 70  

dz. 706/35, 707/35 i 

705/35   

ul.Bałtycka 13  

●linia zabudowy –obow. 5m od kraw. 

jezdni,dla garazu min. 3m od kraw. 

●wskaźnik p.z. –31%.● szer. elew. 

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

elew.– przedł. linii gzymsu bud. istn. 

garaz- max 3,5m● geometria dachu: 

dach płaski 

   

106.  RAA.6730.24.2013.OS-820/6,6a 

2014.04.10                                                                                     

 

budynek biurowo – usługowy 

generujący mały ruch pojazdów 

(branża komputerowa – IT, 

usługi teleinformat., sklep 

internetowy – sprzedaż wysyłk.,  

 Gmina Miasta Gdyni KM 59   

dz. 712/260, 

746/259 i 747/259 i 

713/46, 711/260, 

631/259, 839/258, 

● linia zabudowy – obow. kontyn. linii 

zab. bud. sąsiednich, bezp.na gr. z dz. 

dr. nr 631/259 ●wskaźnik p.z. –38%.● 

szer. elew. front.- 29m    ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 15m ● geometria 

 Zawieszenie 

17.05-8.10                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

 

1

centrum finansowe) wraz z 

infrastrukturą oraz przyłączami 

651/228  

Al.Zwycięstwa 6,6a 

dachu: dach płaski 

107.  RAA.6730.50.2014.ES-1019/2 

2014.04.10                                                                                                                                                                                                       

 

rozbiórka garażu oraz 

przedsionka,rozbudowa budynku 

wraz z dobudową jednokondygn. 

garażu dwustanowiskowego (ze 

zbliżeniem 1,5m do gr. z działką 
przy ul. Bałtyckiej 6) 

 Osoba fizyczna KM 70  

dz. 183/35 

ul.Kisielewskiego 2 

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. –35%.● szer. elew. 

front.- 11,5m  ± 20%        ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 10m ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

108.  RAA.6730.82.2014.WGN-600/54A  

2014.04.10                                                                                         

                                                               

ustawienie dwóch kontenerów 

stalowych o wym. 2,44m x 

6,06m każdy, nietrwale 

związanych z gruntem 

pełniących funkcję magazynu 

profili stalowych   

Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., Gdynia 

  

KM 23  

dz. 346/38  

ul. Chylońska 54A 

● linia zabudowy – nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –nie ust.● szer. elew. front.- 2,5m  

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

max 3m ● geometria dachu: dach płaski 

   

109.  RAA.6730.76.2014.JWK-

1010/dz.195/11 

2014.04.11                                                                                                                 

 

nadbudowa i rozbudowa 

budynku pawilonu handlowego 

do granicy z działką gminną nr 

564/24 KM 71 

 Osoba fizyczna  KM 62  

dz. 195/11  

ul. Bohaterów 

Starówki 

Warszawskiej  

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. –35%.● szer. elew. 

front.- max 8m        ● wys. górnej kraw. 

elew.–ok.3,5m ● geometria dachu: dach 

płaski 

   

110.  RAA.6730.92.2014.GZ-1138/39 

2014.04.11                                                                                                                                                       

 

zmiana sposobu użytk. części 

budynku mieszkalnego 

jednorodz. (garaż) na funkcję 
usług. (oklejanie samochodów 

osob. folią samoprzylepną) 

 Osoba fizyczna KM 11 Kolonia  

dz. 111/17 

ul.Owocowa 39 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

111.  RAA.6730.97.2014.WGN-314/17                                                                  

2014.04.11                                                                                                                 

 

zmiana sposobu użytkowania 

części budynku na przedszkole      
 Osoba fizyczna KM 61  

dz. 204/94 

ul.Narutowicza 17  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

112.  RAA.6730.19.2014.MP-504/20B 

2014.04.16                                                                                                                                                

                                                                 

budowa wiaty do składowania 

elementów stalowych wraz 

niezbędną infrastrukturą 

Rollmex Sp. z o.o.,  

Gdynia 

KM 17 

dz. 528 

ul.Hutnicza 20B    

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

bud. biur. przy ul. Hutniczej 20A  odl. 

ok. 8,50m od gr. z dz. nr 529.●wskaźnik 

p.z. –36%.● szer. elew. front.- max 12m    

● wys. górnej kraw. elew.– max 6m ● 

geometria dachu: dach dwuspadowy 

max. 12º 

  

113.  RAA.6730.534.2012.KR -311/137                                                                    

2014.04.22                                                                                                                                   

rozbiórka istn. zabudowy, 

budowa zespołu budynków 

mieszkalnych, wielorodzinnych,  

infrastruktura techniczna oraz 

obsługa komunikacyjna, parking 

WAM Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa, Gdynia  

 

KM 71 dz.1031 i  

KM 62 dz.320/8 

ul.Kopernika 137 

● linia zabudowy – obow.5,50m od gr. 

z pasem dr. ul. Wrocławskiej; dop. się 
cofn. na odl. do 4,0m, na szer. elew. do 

50%;●wskaźnik p.z. –max 21%.● szer. 

elew. front.-max 32m ● wys. górnej 

kraw. elew.–  do 15m ; garaż max3,5m 

● geometria dachu: dach płaski 

  

114.  RAA.6730.555.2013.MP-873/110 

2014.04.22                                                                                                                                            

rozbiórka istn. obiektów na 

działce i budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 80  

dz. 120 i 140 

ul. Wrocławskiej 

● linia zabudowy – obow.5,50m od gr. 

z pasem drog. ul. Wrocławskiej; dop. 

się cofn. na odl. do 4,0m, na szer. elew. 

  



 

 

1

oraz garażu lub budynku 

gospodarczego przy granicy z 

dz. nr: 121 i 122 wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

110 do 50%;●wskaźnik p.z. –33%.● szer. 

elew. front.-17m, garażu  4,2 m ± 20%   

● wys. górnej kraw. elew.– część 3 

kond. -   do 9,70m; część 2 kond. - do 

7,0m ; garaż max3,5m ● geometria 

dachu: dach płaski 

115.  RAA.6730.103.2014.ES-600/186 

2014.04.22                                                                                                                                                                                     

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na granicy z 

działką nr 20 

Osoba fizyczna KM 13 

 dz. 19 

ul.Chylońska 186 

● linia zabudowy – istn●wskaźnik p.z. 

–29%.● szer. elew. front.-istn.● wys. 

górnej kraw. elew.do okapu-   do 4,0m;  

● geometria dachu: dach stromy 

wielospadowy ,kąt nachyl. 38° - 42° 

  

116.  RAA.6730.104.2014.ES-600/184 

2014.04.22                                                                                                                                                          

budynek mieszkalny 

jednorodzinny  

Osoba fizyczna KM 13 

 dz. 20 

ul.Chylońska 184 

● linia zabudowy – nie ustal.●wskaźnik 

p.z. –35%.● szer. elew. front.- 13 m ± 

20% ● wys. górnej kraw. elew.do okap. 

- do 4,0m;  ● geometria dachu: dach 

stromy wielospad. ,kąt nachyl. 38° - 42° 

  

117.  RAA.6730.131. 2014.ES-44/6 

2014.04.23                                                                                                                                                                                                                                                                   

zmiana sposobu użytk. części 

lokalu usług. na pow. komuni-

kacji oraz budowa zewn. 

schodów oraz pochylni dla osób 

niepełnosprawnych 

Osoba fizyczna KM 53  

dz. 584/299, 

1002/299 

ul.Słupecka 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

118.  RAA.6730.525.2013.WGN-899/26                                                             

2014.04.24                                                                                                                       

budynek mieszkalno-usługowy 

(wielorodzinny 3-mieszkaniowy, 

rodzaj usług – sprzedaż z częścią 
biurową i magazynową części 

elem. metalowych systemów 

wentyl. i klimat.) oraz rozbiórka 

istn. zabudowy. Lokalizacja przy 

gr. z dz.nr 489/61 KM 79   

Osoba fizyczna KM 79  

dz.60 i 452/45, 65 

ul.Łowicka 26 

● linia zabudowy – obow. – przedł. linii 

zab.bud. przy ul. Łowickiej 28 ok.5 m 

od gr. z dz. dr. ●wskaźnik p.z. –max 

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

● wys. górnej kraw. elew. do okapu do 

7,0m;do kalen. ok.10m;  ● geometria 

dachu: dach stromy ,kalen. równol.;kąt 
nachyl. ok.260 

  

119.  RAA.6730.60.2014.GZ-870/5 

2014.04.24                                                                                                                                                                                                                                                  

rozbiórka części istn. zabudowy 

( garaże i budynek gospod.) oraz 

budowa  budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego usyt. bezpośr. 
przy gr. z dz. nr 466/131 przy 

ul.Sieradzkiej 11 wraz z  

infrastrukturą techniczną        

Osoba fizyczna KM 76  

dz/ 130 i 138 

ul.Rybnicka 5 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 

zab. istn.przy ul. Rybnickiej 7-9 

● wskaźnik p.z. –35%.● szer. elew. 

front.- 10 m ± 20%   ● wys. górnej 

kraw. elew.do 10,0m;  ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

120.  RAA.6730.81.2014.WGN-1061/36      

2014.04.24                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa wiatrołapu, tarasu i 

piwnicy oraz poszerzenie lukarn 

w budynku jednorodzinnym  

Osoba fizyczna KM 27 WK 

 dz. 248/1  

ul. Anyżowa 36 

● linia zabudowy – obow.przedł. linii 

zab. bud. przy ul. Anyżowej 38 ● 

wskaźnik p.z. –36%.● szer. elew. front.-

istn.   ● wys. górnej kraw. elew.– część 
3 kondygn. -   przedł.wys.wiatrołapu 

bud.przy ul. Anyżowej 34● geometria 

  



 

 

1

dachu: dach stromy ok.300 

121.  RAA.6730.119.2014.ES-876/21B 

2014.04.24                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbiórka części budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego i  

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

(ze zbliżeniem 1,5m do granicy z 

działką przy ul. Oficerskiej 19A) 

Osoba fizyczna KM 80  

dz. 693/124  

ul. Oficerska 21B 

● linia zabudowy – obow. nie ust. ● 

wskaźnik p.z. –30%.● szer. elew. front.- 

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

jak wysokość budynku istniejącego;  ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

122.  RAA.6730.24.2014.WGN-87/54                                                                 

2014.04.30                                                                                                                                                                                                                                                     

 

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń na piętrze budynku 

gospodarczego na lokal 

mieszkalny     

Osoba fizyczna KM 61  

dz.74  

ul. Tetmajera 54 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

123.  RAA.6730.64.2014.ASS-1/48 

2014.04.30                                                                                                                                                                                                                                      

zmiana sposobu użytk. budynku 

byłej odlewni na halę produkcji 

konstr. stal. oraz nadbudowa 

budynku w części biurowej i 

socjalnej o 1 kond. i dobudowa 

klatki schod.,wejścia gł. i połą-
czenia bud. w części biurowej, 

budowa infrastr., w tym: 

podtorza pod bramownicę, na 

dł.ok.120m i szer. ok.20m,  placu 

parking. na 10 samochodów 

osob., placu odkładczego 

odkrytego o pow. ok.400m
2
; oraz 

wyburzenie części przybudówek 

„Stal Complex”  Czesław 

Toruńczak, Gdynia 

KM 126  

dz. 66/2,67/2 i 83/2 

ul.Śmidowicza 48 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

124.  RAA.6730.523.2013.JWK-979/13, 13A 

2014.05.05                                                                                                                     

budynek mieszkalny wielo-

rodzinny wraz z infrastrukturą 
techniczną i obsługą komunik., 

likwidacja obecnego zainwest. 

Osoba fizyczna  KM 2 WK  

dz. 130/28, 129/28 i 

2,3, 133/28  

ul. Racławicka13, 

13A 

● linia zabudowy – obow. 6m od gr. z 

dz.dr. ●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer. 

elew. front.- 11,40m + 20%, ●wys. 

górnej kraw. elew.– max 6,5m ● 

geometria dachu: dach stromy wielosp. 

kąt nach. 30o-40o,kalen. gł. o wys. do 

10m, prostop.do ul. Racławickiej 

  

125.  RAA.6730.108.2014.JWK-314/3 

2014.05.05                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

części bud.usługowego z funkcji 

biurowej (pomieszczenia parteru 

o pow. ok. 300m2) na żłobek 

Osoba fizyczna  KM 63  

dz. 416/49 

ul.Narutowicza 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  



 

 

1

126.  RAA.6730.545.2013.GZ-84/14-18 

2014.05.06                                                                                                                                                                                                      

budynek mieszkalny wieloro-

dzinny z garażem wbudowanym 

oraz infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 60 

 dz. 1614/334, 

1383/333 i 

1613/334,1523/326, 

1185/239,1103/295, 

1111/296,1114/320, 

1382/333, 

1384/332, 1385/332 

ul.Moniuszki 14-18 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zabud. istn.przy ul. Moniuszki 2-12A 

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

front.- 18,4m-27,6 wys. górnej kraw. 

elew.– max 12,4m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

127.  RAA.6730.54.2014.KR -1006/71 

2014.05.06                                                                                                                                                                                                                        

rozbiórka istn.zabud., budynek 

mieszkalny jednorodzinny,  w 

zbliżeniu do dz.drog. nr 453/21 

na odl. 1,5 m,     infrastr. techn. 

oraz obsługa komunik. – reali-

zacja nowego zjazdu na dz.ę, 
przestawienie lampy ulicznej 

Osoba fizyczna  KM 71  

dz. 330/21 i 774/21  

ul. Powst. 

Wielkopolskiego 71  

● linia zabudowy – obow. 5 m od gr. 

dz.z ul. ●wskaźnik p.z. –max 31%.● 

szer. elew. front.- 13m + 20%,● wys. 

górnej kraw. elew.– dla niższej części 

budynku, max 7,5 m, dla części 

wyższej, odsuniętej od linii zab., max 

10,5 m ● geometria dachu: dach płaski 

  

128.  RAA .6730.94.2014.ASS-889/37                                                                  

2014.05.06                                                                                                                                                                                                                                                  

budynek mieszkalny, 

jednorodzinny 2 kondygnacyjny, 

podpiwniczony, wraz z 

infrastrukturą techniczną; 

Osoba fizyczna KM 87  

dz. 132/21 i 17 

ul.Techniczna 37 

● linia zabudowy – obow. 11 m od gr. 

dz.z ul. ●wskaźnik p.z. –max 24%.● 

szer. elew. front.- 14m + 20%,● wys. 

górnej kraw. elew.–  max 8,5 m, dla 

części wyższe ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

129.  RAA.6730.106. 2014.ES-416/13 

2014.05.06                                                                                                                                                                                                                                                                       

zmiana funkcji garażu na 

pomieszczenie usług elektr. i 

elektrotechnicznych – wymiana i 

naprawa komputerów 

samochodowych. 

Osoba fizyczna KM 67  

dz. 463/71  

ul. Stawna 13 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

130.  RAA. 6730.51.2014.ES-702/dz.73/9  

2014.05.08                                                                                                                                           

zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej wraz ze ścianami   

oporowymi oraz   infrastrukturą i 
dojazdem  

 

ALLCON OSIEDLA Sp. z 

o.o., Gdynia  

  

KM 124  

dz. 3/9 i 22/11 i  

81/9, 82/3, 83/3, 

84/4, 31/5, 33/8, 

34/8 , 25/3, 72/9, 

78/9, 79/9   

KM 146 dz. 183/7, 

25, 28, 29 

ul. Bosmańska/ 

Australijska 

● linia zabudowy – obow. nie ust. 

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

front.- moduł 40,00m + 20%, w 

przypadku bud. dłuższych  - należy 

zaakcentować moduł podstawowy (np. 

ryzalitem);● wys. górnej kraw. elew.– 

max 11m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

131.  RAA.6730.123.2014.WGN-557/11F 

2014.05.09                                                                                                                                                                                                                                                                       

nadbudowa budynku 

mieszkalnego o 1 kondygnację z 

dachem stromym 

Osoba fizyczna KM 19  

dz. 1241/134 

ul.Swarzewska 11F 

  Decyzja 

odmowna 

132.  RAA.6730.104.2012.KR-

450/dz.399/88                                                        

2014.05.12                                                                                                                                                                                                                                              

jednokondygnacyjny budynek 

usługowy o pow. 200 m2 

(handel, biura).   

Osoba fizyczna KM 65 

 dz.399/88 i 386/88 

ul.Rolnicza 

● linia zabudowy – obow. 15m od 

ul.Strażackiej, nieprzekr. 10m od gr. z 

ul.Rolniczą  ●wskaźnik p.z. –max 

23%.● szer. elew. front.- 6m● wys. 

  



 

 

2

górnej kraw. elew.– max 3,5m ● 

geometria dachu: dach płaski     

133.  RAA.6730.43.2014.OS-737/27 

2014.05.12                                                                                                                 

budowa dwóch segmentów 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej z infrastrukturą 

Spółdzielcze Zrzeszenie 

Budowy Domów "Lotnik", 

Gdynia  

KM 45 

dz. 275/54 i 669/54, 

664/54 

ul. Czarnieckiego 

27   

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z 

dz.dr.●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. 

elew. front.- 13m+ 20%, ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 6m● geometria 

dachu:  dach stromy,  dwuspad.  kąt 
nach. 35o, kalenica równol. do fr., wys. 

kalenicy – do 11,0 m. 

  

134.  RAA.6730.122.2014.GZ-926/15 

2014.05.12                                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbiórka części istn. zabudowy 

(garaż, budynek gospodarczy) 

oraz  budowa   budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

usyt. bezpośrednio przy gr. 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 

zab. przy ul.Kowieńskiej 13 i 17 

●wskaźnik p.z. –max 32%.● szer. elew. 

front.- 8,8m-13,2m● wys. górnej kraw. 

elew.– max 6m ● geometria dachu: 

dach stromy dwuspad. lub 

wielospad.,kalen. równol.; kąt.nachyl. 

35°, wys. kalen. jak w bud. przy 

ul.Kowieńskiej 13     

  

135.  RAA.6730.11.2014.JWK-0410/1 

2014.05.13                                                                                                                                                                                       

budynek mieszkalny wieloro-

dzinny z funkcją handlową o 

pow. sprzedaży do 1700m2, 

garażem podziemnym oraz 

infrastrukturą techniczną i 

obsługą komunikacyjną 
(likwidacja istn. zainwest.). 

Zatoka sp. z o. o. spółka 

komandytowo-akcyjna 

Starogard Gd 

KM 66  

dz. 738/111, 

753/736, 754/736 i 

737/111, 116, 52 

ul.Słoneczna 1 

●linia zabudowy – obow. kontyn. linii 

zab. bud., który znajduje się w większej 

odl. od pasa dr. poprowadzona równol. 

do ul.Boh. Getta Warszawskiego; 

●wskaźnik p.z. –max 27%.● szer. elew. 

front.-max 54 m, dop. się możl. 
częściowego wycof.elew. front. poza 

obow. linię zab.na max 75% szer. 

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

max 31m od natur. warstwicy terenu; 

● geometria dachu: dach płaski 

  

136.  RAA.6730.45.2012.MP-728/63 

2014.05.13                                                                                                                                                                                                                                                                       

budowa 2 budynków mieszk. 

jednorodzinnych o pow. zab. 

150m2, każdy, na 2 dz. o pow. 

1250m2 każda wraz z ciągiem 

pieszo-jezdnym o szer.5,0m i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 41 

dz. 95/5 i cz. 

dz.71/5 i 27/5, 16, 

53/21  

ul.Dickmana 61i 63 

● linia zabudowy – obow. nie 

ust.●wskaźnik p.z. –max 12%.● szer. 

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

kraw. elew.– max 5,6m ● geometria 

dachu: dach stromy dwuspad, kalen. 

równol.; kąt.nachyl. 30º - 45º, wys. 

kalen. max 9,5m     

  

137.  RAA.6730.46.2012.MP-728/61 

2014.05.13                                                                                                                                                                                                                                                                       

budowa 2 budynków mieszk. 

jednorodzinnych o pow. zab. 

150m2, każdy, na 2 dz. o pow. 

1250m2 każda wraz z ciągiem 

pieszo-jezdnym o szer.5,0m i 

niezbędną infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 41  

dz. 71/5 i cz. 

dz.95/5 i 27/5, 16, 

53/21  

ul.Dickmana 61 i 63 

● linia zabudowy – obow. nie 

ust.●wskaźnik p.z. –max 12%.● szer. 

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

kraw. elew.– max 5,6m ● geometria 

dachu:dach stromy dwuspad.,kalen. 

równol.; kąt.nachyl. 30º - 45º, wys. 

kalen. max 9,5m     
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138.  RAA.6730.520.2013.GZ-86/7-9 

2014.05.13                                                 

budynek mieszkalny wieloro-

dzinny z halą garażową na 

najniższej kond. z infrastrukturą 
techniczną, z wykorzystaniem 

istn. na terenie zab., murów 

oporowych i infrastruktury,      

„TIME” Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowo-Akcyjna,  

KM 60 

dz.1023/446, 

1566/445, 1567/445 

i 455, 1022/446, 

1143/453, 1147/453 

ul.Ujejskiego 7-9 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

istn. zab.na dz. sąsiedn. (min.6,0m od 

krawędzi jezdni ul. Grottgera) 

●wskaźnik p.z. –38%-40%● szer. elew. 

front.- od 27,2m do 40,8m ● wys. 

górnej kraw. elew.– od 10,0m do 12,0m 

● geometria dachu: dach płaski 

Odwołanie do 

SKO 

  

 

139.  RAA.6730.129.2014.KR-504/40                                                                   

2014.05.13                                                                                                        

 

Rozbudowa budynku magazy-

nowego o wiatę  magazynową  
MERIDA sp. z o.o., Wrocław  

  

KM 7  

dz. 693/2 

ul.Hutnicza 40  

 

● linia zabudowy – obow. nie 

ust.●wskaźnik p.z. –34%.● szer. elew. 

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

max 7,2m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

140.  RAA.6730.93.2014.OS-600/58a  

2014.05.14                                                                                                                                                                                                            

 

zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń warsztatu na 

garaż w budynku biurowo – 

warsztatowym 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, Gdynia  

  

KM 23 

 dz. 425/416  

ul. ul. Chylońska 

58a 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

141.  RAA.6730.134.2014.GZ-894/21 

2014.05.14                                                                                                                                                                                          

 

nadbudowa budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego – zmiana 

konstrukcji dachu ze spadzistego 

na płaski, 

 Osoba fizyczna KM 76  

dz. 573/207 

ul.Kurpiowska 21 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

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

max 10m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

142.  RAA.6730.361.2013.JWK-osowa 

dz.56/13 

2014.05.15                                                                                                                         

 

 

budowa budynku jednorodzin-

nego wolnostojącego wraz z 

infrastrukturą 

 Gmina Miasta Gdyni KM 13 Osowa  

dz. 56/13 i KM 1 

Gdańsk dz. 439/3 

ul.Kielnińska 

● linia zabudowy – obow. 7,0m od gr. 

dz. od ul. Kielnieńskiej ●wskaźnik p.z. 

–max 30%.● szer. elew. front.- 13m  ± 

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

5m ● geometria dachu: dach strome (z 

wył. jednospad.), kąt nach. gł. połaci od 

25o - 35o, kalen. gł.wys. max 8,0m, 

równol. lub prostop. do ul. Kielnieńskiej 

  

143.  RAA.6730.362.2013.JWK-osowa 

dz.56/13 

2014.05.15                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

budowa budynków jednorodzin-

nych w zabudowie szeregowej 

wraz z infrastrukturą; 
 

Gmina Miasta Gdyni KM 13 Osowa  

dz. 56/13 i KM 1 

Gdańsk dz. 439/3 

ul.Kielnińska  

● linia zabudowy – obow. 7,0m od gr. 

dz. od ul. Kielnieńskiej ●wskaźnik p.z. 

–max 30%.● szer. elew. front.- 13m  ± 

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

5m ● geometria dachu: dach strome (z 

wył. jednospad.), kąt nach. gł. połaci od 

25o - 35o, kalen. gł.wys. max 8,0m, 

równol. lub prostop. do ul. Kielnieńskiej 

  

144.  RAA.6730.90.2014.JWK-968/11 

2014.05.20                                                         

zmiana sposobu użytkowania 

części budynku mieszk.-usług. 

(pom. parteru) z funkcji handl.-

usług. na przedszkole 

Osoba fizyczna KM 10 WK 

dz.207/2 

ul.Brzechwy 11 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

145.  RAA.6730.125.2014.WGN-1080/6                                                                

2014.05.20                                                                                                                                                   

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 18 PG 

dz.1011  

ul.Skrajna 6 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. przy ul. Skrajnej 4 ●wskaźnik 

p.z. –max 29%.● szer. elew. front.- 10m  
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± 20%      ● wys. górnej kraw. elew.do 

okapu – max 7m ● geometria dachu: 

dach stromy, kalen. równol.,wys. kalen. 

max 11m ,kąt nachyl.300 

146.  RAA.6730.27.2014.GZ-1059/8                                               

2014.05.21                                                                                                                                                                                                                       

                                                                 

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej (legalizacja),        

 Osoba fizyczna KM 9 WI 

dz. 485/6 

ul.Równoległa 8 

  Decyzja 

odmowna 

147.  RAA.6730.136.2014.WGN-900/8 

2014.05.21                                                                                                                                                                                                                                      

nadbudowa parterowej części 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego o 1 

kondygnację z z wykorzystaniem 

dachu na taras 

Osoba fizyczna Km 77 dz.62 

ul.Siedlecka 8 

● linia zabudowy – obow. bez zm. ● 

wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.front. –max. 6m ● geometria 

dachu: dach  płaski 

  

148.  RAAII.GZ.7331-340/10/83/19-21 

2014.05.22                                                                                                                                                                  

rozbiórka istn. budynku oraz 

budowa  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego(2 segmenty 

połączone łącznikiem) z garażem 

podziemnym oraz infrastrukturą 
techniczną, 

Osoba fizyczna KM 60  dz. 

1201/355, 

1200/355, 

1219/356, 1218/356 

i 1712/386 

ul.Norwida 19-21 

● linia zabudowy – obow. 6 m od kraw. 

jezdni●wskaźnik p.z. –max 34%.● szer. 

elew. front.- 25m  ● wys. górnej kraw. 

elew.front. –max. 25m ● geometria 

dachu: dach  płaski  

  

149.  RAA.6730.98.2014.JWK-504.dz.143/3 

reklama 

2014.05.23                                                                                                            

                                                                 

budowa indywidualnie 

zaprojektowanego nośnika 

reklamowego - reklama 

związana z prowadzoną 
działalnością 

 Osoba fizyczna  KM 6  

dz. 143/3 

ul.Hutnicza 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

150.  RAA.6730.491.2013.OS-520/185 

2014.05.26                                                                                                                                                                                                                             

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego w kierunku 

północnym 

Nadleśnictwo Gdańsk 

Gdynia  

KM 6 WI  

dz. 232/2 

ul.Kartuska 185 

● linia zabudowy – obow. bez 

zm.wskaźnik p.z. –max 14%.● szer. 

elew. front.- 16,7m  ± 20%      ● wys. 

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

geometria dachu: w nawiązaniu do istn. 

  

151.  RAA.6730.133.2014.WGN-980/21  

2014.05.26                                                                                                                                                                                                                                                                

budowa słupa informacyjnego o 

funkcji szyldu wraz z 

podłączeniem elektrycznym   

Osoba fizyczna KM 11 WK  

dz. 57/18 i 59/18 

ul.Chwaszczyńska 

21 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

152.  RAA.6730.138.2014.MP-504/42 

2014.05.26                                                                                                                                                                       

budowa instalacji podziemnego 

zbiornika na paliwo 60m3 

CETAN Sp. z o.o., Gdynia, KM 7  

dz. 763/8 

ul.Hutnicza 42 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

153.  RAA.6730.83.2014.KR- 504/26 

2014.05.27                                                                       

urządzenie wodne rozsączające 

podczyszczone wody opadowe i 

roztopowe, sieć kanalizacji 

deszczowej 

INTEGRA Kamiński sp. z 

o.o., Gdynia  

 

KM 17  

dz. 249/1, 716/1, 

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

735/5, 736/5 

ul.Hutnicza 26 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

154.  RAA.6730.449.2013.JWK-702/dz.313 

2014.05.28                                                                                                                                                           

Budynki wielorodzinne wraz z 

infrastrukturą i drogi wewn. 

obsługującej działki nr 197/1, 

Gmina Miasta Gdyni KM 125 

 dz. 313,329, 330, 

331, 332, 333, 

● linia zabudowy – obow. kontyn. linii 

zab. bud. przy ul. Aragońskiej 18, 16, 

14, 12 - dla zab. w pierwszej linii od ul. 
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233/1, 235/1, 237/1,238/1 423/315 i 424/315, 

415/334, 416/335, 

419/315 , 352/115, 

298  

ul. 

Bosmańska/Aragoń
ska 

Aragońskiej na dz. nr 329, 330, 331, 

332, 333●wskaźnik p.z. –max 35%.● 

szer. elew. front.- max 28m      ● wys. 

górnej kraw. elew.do okapu –dla zab. 

usyt. w linii zab. od ul. Aragońskiej – 

max 5,5m, dla zab.usyt.w głębi nieruch. 

na dz. 313 – do 8,0m ● geometria 

dachu: dach  stromy, kalen. równol, ,kąt 
nachyl.350-370 

155.  RAA.6730.163.2014.GZ-93/24 

2014.05.28                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa garażu bezpośrednio 

przy granicy  z działką nr 418 

przy ul. Grottgera 26 

(legalizacja), 

Osoba fizyczna KM 60 

 dz. 416 

ul. Grottgera 264 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z.–37%.●szer. elew. 

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

– bez zm.●geometria dachu: dach płaski 

  

156.  RAA.6730.124.2014.WGN-504/45                                                                 

2014.05.29                                                                                                                    

 

mur oporowy oraz obniżenie 

terenu przy doku i dostosowanie 

spadku placu do nowej rzędnej       

„Poland-Services Cold Store” 

Sp. z o.o., Gdynia 

  

KM 7  

dz. 347/60 

ul.Hutnicza 45 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

157.  RAA.6730.200. 2014.ES-44/6 

2014.05.29                                                                                                                                                                                                             

zmiana sposobu użytkowania 

części lokalu usługowego na 

powierzchnię komunikacji 

(dodatkowe wejście do budynku) 

Osoba fizyczna  KM 53  

dz. 

584/299,1002/299 

ul.Słupecka 6 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

158.  RAA.6730.63.2014.KR- 293/dz.4/1                                                                       

2014.05.30                                                                                                              

 

zespół magazynów namiotowych 

do składowania ładunków 

masowych luzem (głównie śruty) 

oraz drobnicowych 

Bałtycki Terminal 

Drobnicowy Gdynia sp. z 

o.o., Gdynia  

KM 115 

dz.4/1 

ul.Rumuńska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

159.  RAA.6730.135.2014.MP-686/23 

2014.05.30                                                                           

 

rozbiórka istn. beton. funda-

mentu i budowa strunobeto-

nowego pylonu reklamowego o 

wysokości do 26,0m, w miejscu 

rozebranego fundamentu 

 AMREST Sp. z o.o.,  KM 12 

dz. 278/11  

ul. Kcyńska 23 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

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 

160.  RAA.6730.35.2014.JWK-886/5 

2014.06.02                                                                                                                                                                                                                                           

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z garażem wraz z 

infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną, 
rozbiórka istn. zainwestowania 

PROFIT POMORZE Sp. z o. 

o. S. K. A. Rotmanka 

 

KM 78  

dz. 111/73, 134/45 i 

211/73, 220/73, KM 

79 dz.248/45 

ul.Sochaczewska 5 

● linia zabudowy – obow. 6 m od gr. 

dz.●wskaźnik p.z. –max 33%.● szer. 

elew. front.- 11,3m  ± 20%      ● wys. 

górnej kraw. elew.do okapu – max 

11,4m● geometria dachu: dach  płaski  

  

161.  RAA.6730.40.2014.MP-504/dz. nr 

165/28 

2014.06.04                                                                                                                                                                                                                                                      

rozbiórka istniejącego budynku i 

budowa budynku biurowego 

wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Gmina Miasta Gdyni KM 29  

dz. 165/28,164/28 i 

112/28  

ul.Hutnicza 

● linia zabudowy – obow. 10 m od 

kraw. jezdni Estakady Kwiatkowskiego 

●wskaźnik p.z. –max 19%.● szer. elew. 

front.- 26m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. 
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elew.do okapu – max 14m● geometria 

dachu: dach  płaski 

162.  RAA.6730.126.2014.MP-953/88 

2014.06.04                                                                                       

zmiana sposobu użytkowania 

części bud. mieszk. jednorodz. 

na gabinet kosmetyczny i punkt 

naprawy komputerów samoch. 

wraz z niezbędną  infrastrukturą, 

Osoba fizyczna KM 32 WK  

dz. 99  

ul. Rdestowa 88 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

 

163.  RAA.6730.132.2014.ES-906/42 

2014.06.04                                                                                                                                                                         

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni Km 77  

dz. 296/232 i 

622/232 

ul.Częstochowska 

42 

● linia zabudowy – obow. 6 m od gr. 

dz.●wskaźnik p.z. –max 24%.● szer. 

elew. front.- 11m  ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.do okapu – max 7m,dla 

dachu strom. max. 5m ● geometria 

dachu: dach  płaski lub stromy, kalen. 

prostop, ,kąt nachyl.350 

  

164.  RAA.6730.161.2014.ES-

1183/dz.119/48 

2014.06.04                                                

 budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 26  

dz. 119/48  i 119/31  

ul. Skrzetuskiego,  

● linia zabudowy – obow. 6 m od gr. 

dz.●wskaźnik p.z. –max 19%.● szer. 

elew. front.- 11m  ± 20%      ● wys. 

górnej kraw. elew.do okapu – max 

7m,dla dachu strom. max. 4,5m ● 

geometria dachu: stromy,dwuspad. 

kalen. równol., ,kąt nachyl.400 

  

165.  RAA.6730.114.2014.OS-708/30A  

2014.06.05                                                                                                                                               

                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu usługowego na 

parterze na lokal mieszkalny 

 Osoba fizyczna KM 40 

dz. 190/25 

ul. Benisławskiego 

30A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

166.  RAA.6730.160.2014.ES-872/45A 

2014.06.06                                                                                                                                                                                                                                             

rozbiórka budynku istn. i 

budowa budynku usługowo-

mieszkalnego, (usługi i handel w 

zakresie wyposażenia wnętrz, 

inform.,reklam.,medycz.,fryzjer., 

kosmet., odzież., krawieckim o 

pow. do 100m2), 1 mieszkanie 

 Alis Home Sylwia Czaja,  

Rumia 

KM 80  

dz. 329/208 i 

328/208  

ul. Wielkopolska 

45A 

● linia zabudowy – obow. przedł. 

istn.linii zabud.●wskaźnik p.z. –max 

54%.● szer. elew. front.- 10m  ± 20%      

● wys. górnej kraw. elew.– max 13,5m, 

● geometria dachu: płaski 

  

167.  RAA.6730.436.2013.OS-625/2 

2014.06.09                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 

garażu na funkcję usługową 
(warsztat samochodowy) 

Osoba fizyczna KM 13, 

dz.924/77, 448/77 , 

925/77, 447/77  i 58 

ul. Żwirowa 2  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

Odwołanie do 

SKO 

  

 

168.  RAA.6730.46.2014.ASS -431/7 

2014.06.09                                                                                        

nadbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w celu uzysk. 

poddasza użytkowego z dachem 

stromym, wielospadowym 

Osoba fizyczna KM 66  

dz.557/187 

ul.Pionierów 7 

 Odwołanie do 

SKO 

Decyzja 

odmowna                                                         

169.  RAA .6730.57.2014.ASS-385/9 

2014.06.09                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa wielorodzinnego 

budynku mieszkalno-usług.             

o parterową część handlową 
(powiększenie istn. w parterze 

Młodzieżowa Spółdzielnia 

Mieszkaniowa, Gdynia 

KM 30 i 31 WK  

dz. 298/5,dz.297/5, 

100/1, 36/5 i 99/1, 

167/5, 249/5, 250/5, 

● linia zabudowy – obow. przedł. cofn. 

Fragm. .istn.bud. od str .ul.Paprykowej 

●wskaźnik p.z. –max 52%.● szer. elew. 

front.-max 54m  ● wys. górnej kraw. 
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sklepu spożywczego) oraz 

rozbiórka parterowego pawilonu 

handlowego 

251/5  

ul.Paprykowa 9 

elew.do okapu – przedł. istn.dachu nad 

wejściem do przyl. sklepu ● geometria 

dachu: stromy  nach. jak dach nad 

wejściem do sklepu 

170.  RAA.6730.148.2014.OS-55/164 

2014.06.09                                                                                                                              

budowa zjazdu Osoba fizyczna KM 28 dz.320/124 i 

322/121; 318/154; 

537/82  

 ul.Morska 164 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

171.  RAA.6730.144.2014.GZ-1052/4 

2014.06.10                                                     

nadbudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (legalizacja), 

Osoba fizyczna KM 20 WI  

dz. 405 

ul.Tezeusza 4 

● linia zabudowy– obow. bez zm.● 

wskaźnik p.z. –max 41%.● szer. elew. 

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

elew.do okapu – max 6,5m● geometria 

dachu: dach  stromy, kalen.prostop, ,kąt 
nachyl.320 

Odwołanie do 

SKO 

 

172.  RAA.6730.169.2014.GZ-408/170A 

2014.06.11                                                                                                                                                                                                                                                              

zmiana sposobu użytkowania 

budynku z funkcji usług. na 

funkcję mieszk. wielorodzinną, 

Osoba fizyczna KM 9 WI  

dz. 509/4 ,509/78 

ul. Chwarznieńska 

170A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

Odwołanie do 

SKO 

 

173.  RAA.6730.207.2014.GZ-1015/7C  

2014.06.13                                                                                                                                                                 

Rozbudowa budynku mieszk. 

jednorodzinnego w zabudowie 

szeregowej (pom. gospod. oraz 

przedsionek – legalizacja), 

Osoba fizyczna KM 71 

dz. 427/21  

ul. Szarych 

Szeregów 7C 

● linia zabudowy – obow. istn.● wska-

źnik p.z. –max 47%.● szer. elew. front.- 

9m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.-

bez zm.● geometria dachu: dach  płaski 

  

174.  RAA.II.6730.42.2011-693/35/WGN    

2014.06.16                                                      

urządzenie reklamowe typu Led   Screen Network SA  KM 26 WK 

dz. 147/5 

 ul. 

Nowowiczlińska 35 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

175.  RAA.6730.142.2014.MP-693/dz.49/1 

2014.06.16                                                                                                                                                                                                                                                                 

podziemna linia kablowa 

niskiego napięcia wraz z 

montażem latarń kompozyt. 

oświetlenia parkowego i 

usunięciem kolizji z istniejącą 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 26 , 29 WK 

 dz. 49/1, 121, 54/7, 

55/7, 92/5 

ul. Wiczlińska, 

Nowowiczlińska, 

Lukrecjowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

176.  RAA.6730.165.2014.OS-874/61 

2014.06.16                                                                                                                                             

 

rozbudowa budynku i zmiana 

sposobu użytkowania z budynku 

jednorodzinnego na 

wielorodzinny 

 Osoba fizyczna KM 80  

dz. 448/155 

ul.Architektów 61 

●linia zabudowy – obow. istn. ● 

wskaźnik p.z. –max 39%.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.-bez zm.● geometria dachu: bez 

zm. 

  

177.  RAA.6730.117.2014.KR-899/81 

2014.06.17                                                                                                        

                                                                            

rozbiórka zabudowy na działce 

nr 37 km.77 oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem 

wbudowanym 

PROFIT POMORZE Sp. z o. 

o. S. K. A., Rotmanka  

  

KM 77  

dz.37,38 i 44,429/4 

ul.Łowicka 81, 

ul.Olkuska 21 

● linia zabudowy – obow. od. str. 

ul.Łowickiej  5 m od gr. dz.,od 

str.ul.Olkuskiej–5,5m od gr. dz.● 

wskaźnik p.z. –max 33%.● szer. elew. 

front.- 17m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 7m, ● geometria dachu: 

płaski 
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178.  RAA.6730.140.2014.MP-367/dz.319/8 

2014.06.17                                                                                                                                                                                                                                                                  

Budowa drogi dojazdowej o 

szerokości 6,0m i długości ok. 

100m, do zakładu DELLNER, 

 

Dellner Components Sp. z 

o.o. w Gdyni. 

KM 31 WK  

dz. 219/5, 319/8  

ul. Szafranowa 

  Decyzja 

odmowna                                                                         

 

179.  RAA.6730.193.2014.KR-1111/16                                              

2014.06.20                                                                                                                                                                                                                           

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu użytk. (gabinety kosmet.) 

na pracownię artystyczną 
(warsztaty plast., teatralne oraz 

ruchowe) 

Osoba fizyczna  KM 8 WK 

dz.82/34 

ul.Staffa 16 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

180.  RAA.6730.196.2014.GZ-1038/5 

2014.06.20                                                                                                                                                                                                    

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

(zabudowa pod balkonem - 

legalizacja) 

 Osoba fizyczna KM 19 WI 

dz. 147  

ul. Apollina 5 

● linia zabudowy – obow.bez zm.● 

wskaźnik p.z. –max 35%.● szer. elew. 

front.- 11m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– bez zm.● geometria dachu: bez 

zm. 

   

181.  RAA.6730.229.2014.ES-788/dz.105 

2014.06.23                                                                                                                                                        

 

rozbiórka istniejącego garażu i 

budowa garażu na granicy z 

działką nr 106 i 104 KM 125 

 Osoba fizyczna Km 125  

dz.105  

ul.Albańska 

● linia zabudowy – obow. przedłuż. 
istn. zabud.● wskaźnik p.z. –33%.● 

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

górnej kraw. elew.– max 3,5m● 

geometria dachu: płaski 

   

182.  RAA.6730.171.2014.MP-424/7 

2014.06.24                                                                                                                                                                              

 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego - dwu 

lokalowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą (legalizacja) 

 Osoba fizyczna KM 67 

 dz.58 i 41 

ul.Wąska 7 

● linia zabudowy – obow. –istn.● 

wskaźnik p.z. –max 27%.● szer. elew. 

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

elew.do okapu max 3m● geometria 

dachu: stromy,dwuspad., kalen. 

prostop., kąt nachyl. 190 

   

183.  RAA.6730.210.2014.KR- 1094/1d      

2014.06.24                                                                                                                

                                                                

rozbiórka istniejącego budynku 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wraz z infrastr. techn. 

 Osoba fizyczna KM 9 WI  

dz. 460/9 i 489 

ul.Okręzna 1D 

● linia zabudowy – obow. 6 m od gr. 

dz.● wskaźnik p.z. –max 31%.● szer. 

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

kraw. elew.– max 7,5m, ● geometria 

dachu: płaski 

   

184.  RAA.6730.130.2014.KR-312/14                                                                            

2014.06.25                                                                          

                                                                

częściowa rozbiórka rozbudowa, 

przebudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

komunikacyjną. 

 Osoba fizyczna  KM 62  

dz.56/12 i 99/11 

ul.Redłowska 14 

● linia zabudowy – obow. 11,5 od kraw. 

jezdni, dla garażu -8m● wskaźnik p.z. –

max 23%.● szer. elew. front.- 13,4m  ± 

20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 

10,5 m z cofn. o min.3m● geometria 

dachu: płaski 

   

185.  RAA.6730.149.2014.WGN-873/39  

2014.06.25                                                                     

                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

mieszkalny jednorodzinny     

 Osoba fizyczna KM 76  

dz. 96 

ul.Wrocławska 39 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

   

186.  RAA.6730.164.2014.MP-

1177/dz.341/3 

2014.06.25                                                                                                                                                                                                                                           

 

rozbiórka istn. wytwórni betonu i 

budowa nowego węzła 

betoniarskiego, silosów, murów 

oporowych, ramp zjazdowych 

oraz kontenerów socjalno-

 Osoba fizyczna KM 6  

dz. 341/3, 299/3  i 

279/3, 342/3 

ul.Handlowa 

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 

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

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

● geometria dachu: płaski 
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biurowych ze schodami zewn. 

oraz z niezbędną infrastrukturą, 
187.  RAA.6730.213.2014.GZ-426/3 

2014.06.25                                                                         

 

pawilon handlowy (sprzedaż 
pomocy dydaktycznych), 

 Osoba fizyczna KM 64 

dz. 143/14  

ul. Wielkokacka 3 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

p.z. –max 40%.● szer. elew. front.- 6m  

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.–max 

3m● geometria dachu: bez zm. 

   

188.  RAA.6730.253.2014.GZ-1049/8 

2014.06.25                                                                                                                                                                                                                                                 

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego  

w zabudowie bliźniaczej do 

granicy z działką nr 531/1 

 Osoba fizyczna KM 20 

 dz.355  

ul.Marsa 8 

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 

p.z. –max 46%.● szer. elew. front.- 

10,5m  ± 20%  ● wys. górnej kraw. 

elew.– bez zm.● geometria dachu: bez 

zm. 

   

189.  RAA.6730.190.2014.JWK-701/77 

2014.06.27                                                                                                                                                                                                

 

dobudowa balkonów na parterze 

budynku do mieszkań w kl. III 

m. 2 i kl. IV m. 2 

Wspólnota Mieszkaniowa 

budynku przy ul. płk Dąbka 

77 

  

KM 45  

dz. 688/651  

ul. płk Dąbka 77 

● linia zabudowy – bez zm.● wskaźnik 

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

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

● geometria dachu: bez zm. 

   

190.  RAA.6730.221.2014.WGN-859/73  

2014.06.27                                                                                                                            

                                                               

nadbudowa części budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego o 

1 kondygnację przy granicy z 

działką nr 144    

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: dach 

stromy, kąt nachyl. ok. 40o, wys. Gł. 

kalenicy, jak w bud. nr 71 tj. ok. 9m, 

kalenica równo. do ul. Sieradzkiej 

   

191.  RAA.6730.109.2014.WGN-694/91G                             

2014.06.30                                                                                                                                                                                                                     

 

rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 29 WI 

dz.179/19 

ul.Wiczlińska 91G 

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 

p.z. –max 18%.● szer. elew. front.- 16m  

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

3,5m● geometria dachu: stromy , w 

naw. do istn. ok.300-400, kalen. 

równ.,wys do kalen. max 9m 

   

 

 

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 
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192.  RAA.6730.113.2014.MP-648/43A                                                                              

2014.07.01                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbiórka istn. budynku miesz-

kalnego przy gr.z dz. nr 683/70 i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, wolnost. z 

tymcz. zbiornikiem na niecz. 

ciekłe oraz z niezbędną infrastr. 

Osoba fizyczna KM 9  

dz. 557/70 i 557/70, 

659  

ul. Owsiana 43A 

● linia zabudowy – obow. –nie ust.● 

wskaźnik p.z. –max 16%.● szer. elew. 

front.- 12m  ± 20%     ● wys. górnej 

kraw. elew.do okapu – max 4m● 

geometria dachu: dach  stromy, wys. do 

kalen. max 8,5m,kat. nachyl.360   
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193.  RAA.6730.143.2014.WGN-110/10                                                       

2014.07.02                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego o 

lokal mieszkalny  . 

Osoba fizyczna KM 49  

dz. 393/115 

ul.Wąsowicza 10 

● linia zabudowy – obow. nie ust. 

●wskaźnik p.z. –max 27%.● szer. elew. 

front.- 13,5m  ± 20% ● wys. górnej 

kraw. elew.do okapu – jak w istn.● 

geometria dachu: dach  płaski 

  

194.  RAA.6730.209.2014.GZ-828/39C 

2014.07.04                                                                                                                                                      

budowa  budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z  infrastrukturą 
techniczną, 

Osoba fizyczna KM 81 

dz. 1029/378 i 

1028/378, 726/378, 

718/378 

ul. Akacjowa 39C 

● linia zabudowy –nie ust. ●wskaźnik 

p.z. –max 31%.● szer. elew. front.- 8,9-

13,2m● wys. górnej kraw. elew. do 

okapu – max 5m● geometria dachu: 

dach  stromy, dwuspad., kalen. prostop. 

kat. nachyl.300   

  

195.  RAA.6730.239.2014.KR -1006/71 

2014.07.04                                                                                                                  

rozbiórka istn. zabud., budynek 

mieszkalny jednorodzinny,  w 

zbliżeniu do dz.drog. nr 453/21 

na odl. 1,5 m,     infrastr. techn. 

oraz obsługa komunik. – reali-

zacja nowego zjazdu na dz., 

przestawienie lampy ulicznej 

Osoba fizyczna  KM 71  

dz. 330/21 i 774/21  

ul. Powst. 

Wielkopolskiego 71  

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

dz.z ul. ●wskaźnik p.z. –max 31%.● 

szer. elew. front.- 13m + 20%,● wys. 

górnej kraw. elew.– dla niższej części 

budynku, max 7,5 m, dla części 

wyższej, odsuniętej od linii zab., max 

10,5 m ● geometria dachu: dach płaski 

  

196.  RAA.6730.188.2014.ASS-Nab.Polskie  

2014.07.07                                                                                                                                                                                                         

przebudowa nawierzchni 

kolejowo-drogowej na odcinku 

od ul.Rotterdamskiej do 

magazynu nr 2 w I strefie 

Nabrzeża Polskiego wraz z 

przebudową  infrastruktury 

Zarząd Morskiego Portu 

Gdynia S.A 

KM 116 dz. 5/1, 

11/1 ; KM 117 dz. 

28/2,29/2; KM 120 

dz.21/1,20/1; KM 

121 dz.4/1; KM 131 

18/1  

Nabrzeże Polskie,  

rej. ul.Polskiej 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

197.  RAA .6730.215.2014.ASS-55/dz.659/3 

2014.07.07                                                                                                                                                                                                                                                                

budynek  handlowo-usługowy z 

zapleczem biurowym i 

magazynowym i z infrastrukturą 
techniczną 

Polskie Koleje Państwowe 

S.A.,Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w 

Gdańsku 

KM 51 

dz. 659/3 i 661/4 i 

302/17, 272/3, 

274/3,276/4, 277/4 

ul.Morska 

● linia zabudowy – obow. 3m od gr. dz. 

●wskaźnik p.z. –max 40%.● szer. elew. 

front.- max 61m      ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 6,5m, ● geometria dachu: 

płaski 

  

198.  RAA.6730.220.2014.JWK-55/46 

reklama  

2014.07.07                                                                           

budowa indywidualnie 

zaprojektowanego nośnika 

reklamowego o wys. do 15m 

Biura Handlowego KASPO 

sp. z o.o.  

 

KM 50 

dz. 266/8  

ul. Morska 46  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

linia zabud.-nieprzekr. min 8m od 

krawędzi jezdni; wys. max 15m 

  

199.  RAA.6730.233.2014.ASS- 992/4C 

2014.07.08                                                                                                                                                                    

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu użytkowego (gabinet 

stomatologiczny) w budynku 

wielorodzinnym na lokal 

mieszkalny 

Osoba fizyczna KM 7WK  

dz. 198 

ul.Buraczana 41C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

200.  RAA.6730.112.2014.MP-905/11 

2014.07.09                                                                                                                                                                                                              

 

budynek mieszkalny 

wielorodzinny z podziemną halą 
garażową, miejscami 

Osoba fizyczna 

  

KM 77 

dz.57 i 429/4 

ul.Olkuska 11 

● linia zabudowy – obow. utworz. przez 

bud. nr 9 i poprow. prostop. do gr. dz. 

ozn. jako BF, w odl.ok. 10,0m od gr. dz. 
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postojowymi i niezbędną 
infrastrukturą 

z pasem dr. ul. Olkuskiej, dop.się cofn. 

części bud. do 1,50m oraz wysun. poza 

obow. linię zab. do 2,0m, na 

szer.elewacji front. do 50%; ● wskaźnik 

p.z. –max 24%.● szer. elew. front.- 11m 

+ 20%,●  wys. górnej kraw. elew.–max 

9,5 m,●geometria dachu: płaski 

201.  RAA.6730.228.2014.MP- 408/160 

2014.07.09                                                                                                                                                                                 

                                                                 

nadbudowa istniejącego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego o 

poddasze użytkowe wraz z 

dobudową garażu oraz z 

niezbędna infrastrukturą 
(legalizacja); 

 

 Osoba fizyczna KM 9 WI 

dz. 449/7, 449/6 i 

KM 9,13 WI  

dz. 449/3, 450/3, 

449/6, 512/6 

ul. Chwarznieńska 

160 

● linia zabudowy – obow. na przedł. 

zab. nr 156, 158, 164, 166 ●wskaźnik 

p.z. –max 27%.● szer. elew. front.- 14m 

+ 20%,●  wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m, ● geometria dachu: stromy, 

dwuspadowy, kalen. prostop., kąt 
nachyl 220-300, dla garażu dach płaski 

  

202.  RAA.6730.86.2014.ES-628/dz.1072/3  

2014.07.14                                                                                                                                                                                                             

budynki mieszkalne  

jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej wraz z dojazdem i 

infrastrukturą 

 Osoba fizyczna KM 11 dz. 1072/38 

i KM 20 dz. 769/13, 

336/18, 335/18, 

331/13, 383/37, 

629/42  

ul.Chabrowa 

● linia zabudowy – obow. 6m od kraw. 

Pasa dr.●wskaźnik p.z. –max 32%.● 

szer. elew. front.- 28m + 20%,●  wys. 

górnej kraw. elew.– max 8m, ● 

geometria dachu: stromy, dwuspadowy, 

kalen. równol., kąt nachyl 350,  

  

203.  RAA.6730.230.2014.ES-1046/8 

2014.07.14                                                                                             

rozbudowa i nadbudowa części 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  

 

 Osoba fizyczna KM 19   

dz. 238  

ul. Hery 8 

● linia zabudowy – obow. przedł. 

istn.linii zabud.●wskaźnik p.z. –max 

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

wys. górnej kraw. elew.– max 7,6m, ● 

geometria dachu: płaski 

odwołanie  

204.  RAA.6730.250.2014.ES-340/16 

2014.07.14                                                                                               

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu handlowego na gabinet 

stomatologiczny                     

 Osoba fizyczna KM 70  

dz. 407/26 

ul.Kaczewska 16 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

205.  RAA.6730.254.2014.ES-90/19 

2014.07.14                                                                                                                                                     

 

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu usługowego nr 1 i 3 w 

budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na przedszkole                   

Osoba fizyczna Km 60  

dz. 526  

ul.Reja 19 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

206.  RAA.6730.198.2014.MP-693/dz.147/5 

2014.07.16                                                                                                                                                                                                     

montaż nośnika świetlnego o 

wymiarach tablicy ok. 6,0m x 

ok.3,0m i wysokości ok. 7,70m 

wraz z niezbędną infrastrukturą; 

AMS S.A. w Warszawie,  KM 26 WK, 

dz. 147/5 i 44/4 

ul.Nowowiczlińska 

35 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

207.  RAA.6730.199.2014.MP-693/dz.147/5 

2014.07.16                                                                                                                                                                                                  

montaż nośnika świetlnego o 

wymiarach tablicy ok. 6,0m x 

ok.3,0m i wysokości ok. 7,70m 

wraz z niezbędną infrastrukturą; 

AMS S.A. w Warszawie,  KM 26 WK, 

dz. 147/5 i 44/4  

ul.  

Nowowiczlińska 35 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

208.  RAA.6730.181.2014.WGN-

387/dz.319/8            

2014.07.16                                                                                                                                                                                  

Budowa garażu Osoba fizyczna KM 31 WK 

dz.319/8 

ul.Szafranowa 

● linia zabudowy – obow.przdłuż. istn. 

linii zabud.●wskaźnik p.z. –max 31%.● 

szer. elew. front.- 3m  ± 20%  ● wys. 

górnej kraw. elew.-istn..● geometria 
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dachu: płaski 

209.  RAA.6730.217.2014.MP-504/dz.126/5 

2014.07.16                                                                                                                                                        

hala magazynowa z częścią 
biurową oraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 6  

dz. 126/5, 124/4, 

141/3, 144/3 i 143/3 

ul.Hutnicza 

● linia zabudowy – nie ust.● wskaźnik 

p.z. –max 29%.● szer. elew. front.-25 m  

± 20%  ● wys. górnej kraw. elew.-max 

8,5m● geometria dachu: płaski 

  

210.  RAA.6730.107.2014.JWK-

1095/dz.1028  

2014.07.17                                                                                                                                                                              

budynek usługowy (usługa 

handlu o pow. sprzedaży do 

650m2, usługi administracji) z 

infrastrukturą techniczną i 

obsługą komunikacyjną 

Andrzej Zawisza i Wojciech 

Zawisza LOGOS s.c.  

 

Km 17 PG  

dz. 1028,1029 i 

973/21 

ul.mjr.Sucharskiego 

● linia zabudowy – obow. od. str. 

ul.Kwiatkowskiego 8 m od pasa dr.● 

wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. elew. 

front.- 25,3m  ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 6m, ● geometria 

dachu: płaski 

  

211.  RAA.6730.151.2014.JWK-1034/7 

2014.07.17                                                                                                                                                                                                                                                                 

budynek jednorodzinny z 

infrastrukturą, 
Osoba fizyczna  KM 27 WI  

dz. 186/4 I 186/8 

uL.Ketlinga 7 

● linia zabudowy – obow. wyzn. przez 

istn.zabud..● wskaźnik p.z. –max 

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

● wys. górnej kraw. elew.– max 4m, ● 

geometria dachu: stromy dwu lub 

Wielosz.,kalen.równol,kąt nachyl. 300- 

400 

  

212.  RAA.6730.141.2014.JWK-385dz.249/5 

2014.07.18                                                                                                                                                       

budynek usługowy (usługa 

handlu o pow. sprzedaży do 

200m2) z infrastrukturą 
techniczną i obsługą 
komunikacyjną oraz likwidacja 

istniejącego zainwestowania. 

AS Invest Sp. z o.o.,83-000, 

Pruszcz Gdański  

KM 31 WK 

 dz. 249/5 i 167/5 

ul.Paprykowa  

● linia zabudowy – obow. kontyn. 

Istn.zabud. wskaźnik p.z. –max 38%.● 

szer. elew. front.- 8,3-10,4m  ● wys. 

górnej kraw. elew.– max 10m, ● 

geometria dachu: płaski 

  

213.  RAA.6730.88.2014.OS-1074/18 

2014.07.22                                                               

 

rozbudowa i nadbudowa 

pawilonu handlowego o 1 

kondygnację mieszkalną, 
bezpośrednio przy granicy z  

dz. nr 278  

 

 Osoba fizyczna KM 38 WK  

dz. 279 

ul.Tymiankowa 18 

● linia zabudowy – obow. istn. dop. 

wysunięcia do 40% dł. elew.  o 2m.● 

wskaźnik p.z. –max 40%.● szer. elew. 

front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 

elew.– max 8,8m, ● geometria dachu: 

stromy, dwuspad., kalen. równol., max 

wys 11m, kąt nachyl 250-300 

Odwołanie do 

SKO 

 

214.  RAA.6730.242.2014.OS-714/23 

2014.07.22                                                                                          

 

budowa infrastruktury 

technicznej i komunikacji 
 INDAI Inwestycje Sp. z 

o.o.  

KM 40  

dz. 89/15, 223/15, 

167/15, 176/15 , 

KM 46 

dz. 184/7 

ul.Zielona 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

215.  RAA.6730.116.2014.OS-219/8 

2014.07.23                                                                                              

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 51  

dz. 95  

ul.Falista 8 

● linia zabudowy – obow. bez zm.. ● 

wskaźnik p.z. –max 22%.● szer. elew. 

front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 

elew.– bez zm.● geometria dachu: bez 

zm. 

  

216.  RAA.6730.118.2014.KR-308/21                                                                            

2014.07.23                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego 

 Osoba fizyczna 

  

KM 61 

dz.181 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z 

ul. ● wskaźnik p.z. –max 29%.● szer. 
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 ul.Kasztelańska 21 elew. front.- 14m  ± 20%  ● wys. górnej 

kraw. elew.– max 8,5m, w odl. min 8m 

od linii zabud. wys. max 11m● 

geometria dachu: płaski 

217.  RAA .6730.185.2014.ASS-903/17                                                                     

2014.07.23                                                                                                                                                                        

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego w poziomie I 

piętra 

Osoba fizyczna KM 77  

dz.500/232 

ul.Radomska 17 

● linia zabudowy – obow. bez zm., na 

piętrze max do 6m od kraw.jezdni● 

wskaźnik p.z. –max 30%.● szer. elew. 

front.- bez zm.  ● wys. górnej kraw. 

elew.– bez zm.● geometria dachu: bez 

zm. 

  

218.  RAA.6730.269.2014.GZ-702/46 

2014.07.24                                                                                                                                     

 

zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń strychu na 

funkcję mieszkalną w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym   

 Osoba fizyczna KM 45 

dz.377/128,376/128 

ul.Bosmańska 46 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

219.  RAA.6730.232.2014.MP-504/4 

2014.07.25                                                                                                                                                                                                        

 

nadbudowa segmentu hali 

produkcyjnej 
 P.B.U.CH. S.A. KM 24,29 

dz.198,496 

ul.Hutnicza 4 

● linia zabudowy – obow. istn.● 

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

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

20m, ● geometria dachu: płaski 

  

220.  RAA.6730.182.2014.OS-

667/dz.347/312 

2014.07.28                                                                                                                                                                                                                        

budowa schodów zewnętrznych 

wraz z murami oporowymi z 

oświetleniem 

 Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  

KM 12 

dz.347/312,311 

ul.Sępia 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

221.  RAA.6730.203.2014.WGN-693/35 

2014.07.28                                                                                                                                                                                                                                           

 

montaż nośnika świetlnego 

reklamowego o wymiarach 

tablicy ok. 1,50m x ok.2,10m i 

wysokości ok. 2,70m wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

 AMS S.A. w Warszawie,  KM 26 WK 

dz. 44/4 

ul.Nowowiczlińska 

35 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

222.  RAA.6730.242.2014.OS-714/23 

2014.07.28                                                                                                                                                                               

 

budowa infrastruktury 

technicznej i komunikacji 
 INDAI Inwestycje Sp. z 

o.o. 

Km 40,46 

Dz. 89/15, 223/15, 

167/15, 176/15, 

184/7  

ul.Zielona 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

223.  RAA.6730.115.2014.OS-

701/dz.nr:165/15i164/15 

2014.07.29                                                                                                                                                                           

 

budowa dwóch pawilonów 

handlowo - usługowych 

 

      Logos Dom s.c.  

  

KM 40 

dz.164/15,165/15 i 

183/15, 37, 20 

ul. Pułk. Dąbka   

● linia zabudowy – obow.5 m od gr. z 

dz. dr. nr 183/15 z możl. cofn. 50%dł. 

elew. o max 13m ● wskaźnik p.z. –max 

45%.● szer. elew. front.- 17m  ± 20%  

● wys. górnej kraw. elew.– max 4,8m● 

geometria dachu: płaski 

  

224.  RAA.6730.241.2014.OS-686/TESCO 

2014.07.30                                                                                                                                

 

montaż nośnika reklamowego 

(typ CLW) wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

AMS S.A. w Warszawie,  KM 12  

dz. 403/6 

ul.Kcyńska 27 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

225.  RAA.6730.268.2014.GZ-294/3 

2014.07.30                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                            

nadbudowa  niższej  części 

budynku biurowego 

(trzykondygnacyjnej z 

poddaszem nieużytkowym) do 

 PKP CARGO SA KM 117  

dz.14/2  

ul.Celna 3 

● linia zabudowy – obow. bez zm..● 

wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– przedł. górnej krawędzi elewacji 
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wysokości jego  

czterokondygnacyjnej części 

front. wyższej, czterokondygn. części 

budynku przy ul.Celnej 3● geometria 

dachu: płaski 

 

 

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 

226.  RAA.6730.261.2014.WGN-1081/19                                                                 

2014.08.01                                                                                                                                                                                           

przebudowa zjazdu z drogi 

publicznej na działkę nr 280/2 

KM 94 przy ul. Grodnieńskiej 19  

Osoba fizyczna KM 9 4 

dz. 381/2  

ul. Grodnieńska 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

227.  RAA.6730.195/2014.GZ-84/20 

2014.08.04                                                                                                                                                       

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z  

garażem wbudowanym oraz 

usługami (biura, handel, 

gastronomia, usługi hotelowe: 

akademik, bursa, hotel 

pracowniczy, hotel, pensjonat, 

schronisko turystyczne, hostel, 

dom turysty, ośrodek wczasowy,  

gabinety lekarskie, usługi 

rachunkowe, fryzjerskie, 

kosmetyczne, itp.)  

-  infrastruktura techniczna, 

Osoba fizyczna KM 60 dz. 

1387/331 i 

1523/326, 

1103/295, 

1111/296, 

1114/320, 

1116/321, 

1124/257, 

1305/324, 

1382/333, 

1384/332, 

1385/332, 

1386/331, 1388/330 

ul.Moniuszki 20 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. przy ul. Moniuszki 2-12A z możl. 
cofn.●wskaźnik p.z. –max 33%.● szer. 

elew. front.- 18,4 m- 27,6m●wys. 

górnej kraw. elew.– do 12,40m, 

(do 42,11mnpm)  ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

228.  RAA.6730.225.2014.KR- 314/42                                                                    

2014.08.04                                                                                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa budynku 

mieszkalnego od strony 

północnej, o klatkę schodową i 

garaż 

Osoba fizyczna  KM 61  

dz. 105 

ul.Narutowicza 42 

● linia zabudowy – obow. min 5 m od 

gr. z dz. z ulicą● wskaźnik p.z. –max 

38%.● szer. elew. front.-● wys. górnej 

kraw. elew. 13m + 20%,●  budynek 

max 9,3 m, ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

229.  RAA.6730.237.2014.KR-55/357                                                                       

2014.08.04                                                                                         

rozbudowa budynku usługowo-

mieszkalnego o taras w poziomie 

parteru 

Osoba fizyczna  KM 13  

dz. 913/119 

ul.Morska 357 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

230.  RAA.6730.243.2014.OS-686/TESCO 

2014.08.04                                                                                                                                                                                                                                                           

budowa zadaszenia czterech 

miejsc postojowych wraz z 

niezbędną      infrastrukturą 

TESCO Sp. z o.o., Warszawa KM 12  

dz. 403/6 i 

98/10,9,109/8 

ul.Kcyńska 27 

● linia zabudowy – nie ust.●wskaźnik 

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

ust.● wys. górnej kraw. elew.–  max 4 

m, ● geometria dachu: nie ust. 

  

231.  RAA.6730.244.2014.ES-748/37A  

2014.08.04                                                                                                                                                    

rozbiórka zabudowy istn. i 

budowa budynku mieszkalnego 

Gmina Miasta Gdyni KM 104  

dz. 151/50 i 334 i 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. na dz. przy ul. Kuśnierskiej 
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jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą 
200/47 

ul.Kuśnierska 37A 

37E ●wskaźnik p.z. –max 28%.● szer. 

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

kraw. elew.do kalenicy – max 8m● 

geometria dachu: dach  stromy, kalen. 

prostop. Lub równo. ,kat. nachyl.350   

 

232.  RAA.6730.249.2014.GZ-606/12 

2014.08.04                                                                   

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

oraz zmiana konstrukcji dachu 

części istniejącej 

Osoba fizyczna KM 21 

dz. 123/8 

ul. Gulgowskiego 

12 

● linia zabudowy –bez zm.. ●wskaźnik 

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

7,2m do 18,8m ● wys. górnej kraw. 

elew.do – max 5m● geometria dachu: 

dach  stromy, dwuspadowy, kalen. 

prostop. ,kat. nachyl.300   

  

233.  RAA.6730.258.2014.MP-872/46 

2014.08.04                                                                                                                                                                           

zmiana sposobu użytk. parteru 

budynku mieszkalnego jednoto-

dzinnego z funkcji handl. na 

usługową (gabinet lekarski); 

nadbudowa do wys. użytk. wraz 

ze zmianą sposobu użytk strychu 

na cele mieszkalne; rozbudowa 

istn. garażu bezpośr.przy gr. z 

dz. nr 622/20 i 324/19 

Osoba fizyczna KM 79 

 dz. 18 

ul.Wielkopolska 46 

● linia zabudowy – obow.bez zm.● 

wskaźnik p.z. –max 46%.● szer. elew. 

front.-istn.,garaż max  7m,● wys. górnej 

kraw. elew.– budynek max 10,5 m, 

garaż max 3,5m ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

234.  RAA.6730.281.2014.KR- 570/34                                                                       

2014.08.04                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia byłej kotłowni na 

cele mieszkalne 

Osoba fizyczna  KM 25  

dz. 878/32 

ul.Ramułta 34 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

235.  RAA.6730.264.2014.ES-119/11 

2014.08.05                                                                                                                                                                                                                                                       

budynek biurowy przylegający 

do budynku istn. na dz. nr 31 i 

garażu na dz. nr 385/34 wraz z 

murami oporowymi na gr. z dz. 

385/34i 382/30 i garażem na gr. 

z dz. 692/33 i 385/34  oraz 

przebudowa wjazdu na dz. nr 

438/25 i infrastr. techniczna 

PEBEX-6 Sp. z o.o., Gdynia 

 

KM 49  

dz. 31 i 438/25   

ul. Mireckiego 11   

● linia zabudowy – obow.bez 

zm.●wskaźnik p.z. –max 50%.● szer. 

elew. front.- 19m + 20%,● wys. górnej 

kraw. elew.–  max 9 m, ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

236.  RAA.6730.278.2014.GZ-667/9 

2014.08.05                                                                                                                                                                        

rozbudowa parkingu wraz z 

przebudową drogi osiedlowej 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  

KM 12  

dz. 368/312, 308, 

347/312, 237/3, 

367/312 

 ul.Sępia 9 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

237.  RAA.6730.279.2014.GZ-55/168 

2014.08.05                                                  

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu handlowego (sprzedaż 
mebli) na gabinety lekarskie w 

budynku mieszkalno-usługowym 

Osoba fizyczna KM 28  

dz. 315/157 

ul.Morska 168 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

238.  RAA.6730.305.2014.GZ-504/49B 

2014.08.05                                                                                                                                                                              

rozbudowa  budynku magazyn. –

produk. o część biurowo-

administr. z laboratorium,  pow. 

Przedsiębiorstwo Handlowe 

HAMAR Sp.J.B.H.Grzesiak,  

Gdynia 

KM 6  

dz. 316/3, 319/3 i 

339/3  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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zab. ok.200,0m2, wys. do 12,0m  ul.Hutnicza 49B 

239.  RAA.6730.183.2014.OS-534/3 

2014.08.06                                                                                                                                                                                                                                              

rozbiórka istn. budynku oraz 

budowa budynku mieszkalno – 

usługowego,  wielorodzinnego z 

infrastrukturą i garażem 

PIOTR FORTUNA 

ARCHITEKCI  

Gdynia  

KM 20  

 dz.  

615/29, 618/29, 

619/29, 312/29 i 

312/29, 781/35 

ul.Chełmińska 3 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. nr 1 i 5 w odl. 6m od granicy 

z dz. nr 312/29 z możl. wysun. do 50% 

dł. elew. na 1,5m ●wskaźnik p.z. –max 

25%.● szer. elew. front.- 12m + 20%,● 

wys. górnej kraw. elew.–  max 8,5 m, 

do kalen. max 12m● geometria dachu: 

dach  stromy, wielospadowy, kalen. 

równol. ,kat. nachyl. 35º- 40° 

  

240.  RAA.6730.265.2014.ES-679/68 

2014.08.06                                                                                                                                                                                             

rozbiórka budynków gospod. na 

zapleczu dz. i budowa garażu w 

odl. 1,5m od granicy z dz. nr 

231/1 KM 11 

Osoba fizyczna KM 11  

dz.213/1  

ul.Żurawia 68 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn. 

zabud.● wskaźnik p.z. –max 25%.● 

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

górnej kraw. elew.– bez zm. ● 

geometria dachu: płaski 

  

241.  RAA.6730.219.2014.JWK-693/117 

reklama 

2014.08.13                                                                                                                     

nośnik reklamowy (składający 

się ze słupa i dwóch tablic o 

łącznej wysokości do 7,0m) 

Osoba fizyczna  KM 28 WK 

dz. 245/9 

ul. Nowowiczlińska 

117 

● linia zabudowy – obow. kontynuacja 

istn. linii zab. na dz. sąsied. ●wskaźnik 

p.z. –nie anal.● szer. elew. front.- nie 

anal.● wys. górnej kraw. elew.–  max 

7,0m ● geometria dachu: dach płaski 

Odwołanie do 

SKO 

 

242.  RAA.6730.245.2014.GZ-103/2-4 

2014.08.13                                                                                                                                                                                                              

rozbiórka istn. budynków 

mieszkalnych oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z  infrastrukturą 
techniczną,      

Osoba fizyczna KM 51 

 dz. 439/76, 438/76, 

437/88, 436/88  

ul. Kapitańska 2-4 

● linia zabudowy – obow. 7m od kraw. 

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

elew. front.- 25m + 20%,● wys. górnej 

kraw. elew.– max 12,5m, ● geometria 

dachu: płaski 

  

243.  RAA.6730.394.2013.MP-859/77 

2014.08.25                                                                                                                                                                                                                                                                

rozbiórka istn. obiektów i 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, dwustanowisk. 

garażu całkowicie podziemnego 

bezpośrednio przy gr. z dz. nr 

461/233 wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 77 

dz. 254/147 i 

461/233 

ul.Sieradzka 77 

●linia zabud. -obow. 6,0m od gr. z 

pasem dr. dop. się wysun. poza obow. 

linię na odl. do 2,0m,  cofn. na odl. do 

3,0m na szer.elewacji front. do 

50%;●wskaźnik p.z. –max 0,305 (do 

134,0m2● szer. elew. front.- max 11,3m 

+ 20%,● wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m, ● geometria dachu: płaski 

 zawieszenie 

244.  RAA .6730.5.2014.ASS-600/218                                                                

2014.08.25                                                                                                                                                                                          

rozbiórka istn. budynków 

gospodarczych i budowa 

budynku  handlowego  z 

infrastrukturą techniczną i 

parkingiem 

Osoba fizyczna KM 7 

dz. 18 i 52,409/51, 

407/50, 413/50, 

431/31, 412/49, 

429/48,433/31, 

427/43, 554/43, 

853/22 

ul.Chylońska 218 

●linia zabud. -obow. 25,0m od 

południowej gr. dz.●wskaźnik p.z. –

max 25%.● szer. elew. front.- max 30m 

+ 20%,● wys. górnej kraw. elew.– max 

6,5m, ● geometria dachu: płaski 

  

245.  RAA.6730.235.2014.WGN-897/52A 

2014.08.25                                                                                                                                                                                                                                                                

nadbudowa budynku dachem 

stromym (jak w budynku 

bliźniaczym przy ul. Płockiej 52)   

Osoba fizyczna KM 78 

dz. 298/73  

ul.Płocka 52A 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 
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elew.–  jak w bud. przy ul. Płockiej 52 

tj. ok. 9m , do kalen. ok. 12m● 

geometria dachu: dach  stromy, jak w 

bud. przy ul. Płockiej 52, kalen. równol. 

,kat. nachyl. ok.30º 

 

246.  RAA.6730.287.2014. KR-504/38 

2014.08.25                                                                                                                                                                                                                                                  

magazyn wysokiego 

składowania z częścią biurowo-

socjalną, infrastruktura 

techniczna i komunikacyjna 

Elektrotechnika "Mors" Sp. z 

o.o. Gdynia  

 

KM 14  

dz.284/1 

ul.Hutnicza 38 

● linia zabudowy – obow.23 m od gr. 

dz. z dr. dojazd., dop. się możl. wycofa. 

części  bud. w głąb dz. na nie więcej niż 
50% dł. elew. Front. ●wskaźnik p.z. –

max 48%.● szer. elew. front.- 33m+ 

20%,●   wys. górnej kraw. elew.– max 

18m, ● geometria dachu: płaski 

  

247.  RAA.6730.298.2014.MP- 519/dz. nr 

2163/319 

2014.08.25                                                                                                          

budowa podziemnej linii 

kablowej niskiego napięcia wraz 

z montażem latarń oświetlenia 

ulicznego i usunięciem kolizji z 

istniejącą podziemną i 

nadziemną infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 18  

dz. 237, 279, 280, 

283, 286 , 226, 233, 

317, 313, 314, 

2348/221, 

2263/238, 

2264/238, 

2268/285, 

2455/232, 

2454/232, 2163/319  

ul.Świecka 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

248.  RAA.6730.506.2013.MP-728/dz.41/7 

2014.08.26                                                                                                        

 

zespół budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej (22 budynki) z 

wewnętrznymi drogami 

niezbędną i infrastrukturą 

Spółdzielcze Zrzeszenie 

Budowy Domów „LOTNIK”, 

Gdynia 

KM 41  

dz. 41/7 i 25/7, 74, 

53/21, 73/7, 12 

ul.Dickmana 

● linia zabudowy – obow. poprow. prostop. 

do gr. CD, w odl.10,0m, na wys. pkt D, od 

gr. z pasem dr. ul. Dickmana; nieprzekr. linia 
zabudowy w odl. 8,50m od gr. dz. dr. nr 73/7 

tzw. „sięgacza” ul. Dickmana ●wskaźnik p.z. 

–max 24%.● szer. elew. front.- 10,8m + 
20%,● wys. górnej kraw. elew.–  max 4,2 m, 

do kalen. max 9m● geometria dachu: dach  

stromy, dwuspad., kalen. równol.lub prostop. 
,kat. nachyl. 44º- 45° 

 zawieszenie                                                                                                                                                                                                                                                        

 

249.  RAA. 6730.74.2014.MP-648/43 

2014.08.26                                                                                                                                                                                                                      

 

nadbudowa istn. budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

w zab.bliźniaczej o 1 kondygn. 

przy gr. z dz. nr 557/70 wraz z 

jego rozbudową o 3 kondygn. 

część mieszkalną, z 

tymczasowym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe, kotłownią na 

eko - groszek i niezbędną 
infrastrukturą 
 

 Osoba fizyczna KM 9 

 dz.683/70 i 

697/660 

ul.Owsiana 43 

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. –max 18%.● szer. elew. 

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

max 9m, dla części rozbudowywanej – 

do 10,50m ● geometria dachu: płaski 
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250.  RAA.6730.283.2014.GZ-130/1 

2014.08.27                                                                                                                                                                                                                               

 

zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczenia gospod. na 

gabinet rentgenowski oraz 

garażu  na gabinet stomato-

logiczny w budynku mieszkalno 

-usługowo 

 Osoba fizyczna KM 51  

dz.202/66 

ul.Lelewela 1 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

251.  RAA.6730.180.2014.WGN-1169/62  

2014.08.28                                                                                                                                                                                        

                                                             

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem wraz z 

infrastrukturą 

 Osoba fizyczna KM 26 WI  

 dz. 140 i 124 

ul.Kormorana 62  

● linia zabudowy – obow. 6m od linii 

gr. z dz. ●wskaźnik p.z. –max 18%.● 

szer. elew. front.- 15m + 20%,● wys. 

górnej kraw. elew.–  max 3,5 m, do 

kalen. max 8,5m● geometria dachu: 

dach  stromy, dwuspad., kalen. 

równol.,kat. nachyl. 35º lub 40° 

  

252.  RAA.6730.262.2014.MP-671/1 

2014.08.28                                                                                                                                                                                                                                                         

 

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

rozbudowa garażu w odległości 

1,5m od granicy z dz. nr 46/17 

 Osoba fizyczna KM 8  

dz. 78/17 

ul.Chmielna 1 

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. –max 22%.● szer. elew. 

front.- 14m+ 20% ,dla garażu 7m+ 

20%,●   wys. górnej kraw. elew.– max 

7,5m, dla garażu – do 3,5m ● geometria 

dachu: płaski 

  

 

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

253.  RAA.6730.191.2014.WGN-565/14C  

2014.09.02                                                                                                                                                                          

budowa stróżówki w formie 

pylonu reklamowego o 

powierzchni zabudowy 9m2   

Ostrowski-Pilachowski Sp. J.  KM 25   

dz. 

1001/980,1000/980 

ul. Opata Hackiego 

14C 

● linia zabudowy – obow. zgodnie z 

ust. o drog.publ.● wskaźnik p.z. –pow. 

zabud. 9m2.● szer. elew. front.-nie ust.● 

wys. górnej kraw. elew.– budynek  max 

4,5 m, ● geometria dachu: dach płaski 

  

254.  RAA 6730.277.2014.ES-714/16 

2014.09.02                                                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa  budynku 

mieszkalno-usługowego    

Osoba fizyczna KM 59 

dz. 202  

ul. Kopernika 16 

● linia zabudowy – obow.bez zm.● 

wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

front.-bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– budynek o max 1 m, ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

255.  RAA.6730.252.2014.WGN-889/27 

2014.09.03                                                                                                                                                                                

rozbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

wzdłuż granicy działki nr 

745/153 

Osoba fizyczna  KM 81  

dz. 744/153 

ul.Techniczna 27 

● linia zabudowy – obow.bez zm.● 

wskaźnik p.z. –max 41%.● szer. elew. 

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

bez zm. ● geometria dachu: bez zm. 

  

256.  RAA.6730.276.2014.ES-1046/8 

2014.09.03                                                                                                      

rozbudowa budynku 

jednorodzinnego (dobudowa 

przedsionka i podpiwniczenie 

istniejącego tarasu) 

Osoba fizyczna KM 19  

dz. 238  

ul.Hery 8 

● linia zabudowy – obow. przedł. istn. 

linii zab. na dz. z dopuszcz. wysun. 

przedsionka  do 0,50cm poza linię 
zabul. ● wskaźnik p.z. –max 33%.● 

  



 

 

3

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

kraw. elew.–bez zm. ● geometria 

dachu: płaski 

257.  RAA.6730.240.2014.OS-686/TESCO   

2014.09.04                                                                                                                                                                                              

montaż nośnika świetlnego, 

reklamowego (typ BB18) o 

wym. tablicy ok. 6,0m x ok. 

3,0m, nietrwale związanego z 

gruntem wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

AMS S.A. w Warszawie KM 12  

dz. 98/10 

ul. Kcyńska 27 

  Decyzja 

odmowna 

258.  RAA.6730.306.2014.KR- 13/zjazd 

PKP 

2014.09.04                                                                           

zjazd z drogi publicznej  - ul. 

Wiśniewskiego na działkę nr 

26/2 km.117 

PKP CARGO S.A.  Olsztyn,  

 

KM 51  

dz. 394/1, 586/1  

KM 117  dz. 26/2 

ul.Wiśniewskiego 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

259.  RAA.6730.275.2014.WGN-1080/6  

2014.09.09                                                                                                                                                                                                                         

rozbudowa o klatkę schodową (o 

wymiarach max. 2,7m x 4m) i 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

po obrysie kondygnacji I piętra   

Osoba fizyczna  KM 18 PG  

dz.1011 

 ul.Skrajna 6 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

dop.się przekr. istn. linii zab. klatką 
schod. o szer.do 2,7m i głęb. do 4m – 

jak na zał. graf. ●wskaźnik p.z. –max 

29%.● szer. elew. front.- 10m  ± 20%● 

wys. górnej kraw. elew.do okapu – max 

7,7m, do kalen. max 11m● geometria 

dachu: dach  stromy, kalen. równol. , 

kąt. nachyl.400   

  

260.  RAA.6730.284.2014.GZ-293/dz.28/2 

2014.09.09                                                                                                          

budowa  namiotu halowego na 

nabrzeżu Rotterdamskim do 

składowania towarów masowych 

suchych oraz różnorodnej 

drobnicy 

„SPEED” Sp. z o.o. KM 117  

dz. 28/2  

nabrzeże 

Rotterdamskie 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

261.  RAA.6730.285.2014.MP-931/29 

2014.09.09                                                                                                                                                                                                                                                                  

rozbiórka istniejących obiektów i 

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego usytuowanego 

bezpośrednio przy granicy z dz. 

nr 111/2, z garażem 

podziemnym i niezbędną 
infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 94  

dz.6/2 i 176/2   

ul. Druskiennickiej 

29 

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

pasem drog. ul. Druskiennickiej, 

●wskaźnik p.z. –max 32%.● szer. elew. 

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

elew.do kalenicy – max 7,9m, części 

tylnej budynku - do 9,50m ,do kalen. 

max 12m● geometria dachu: dach  

stromy dwuspad., kalen. równol. , kat. 

nachyl.380  -400, w tylnej części  

budynku -płaski 

  

262.  RAA.6730.301.2014.MP-387/75 

2014.09.10                                                                                                                                                                     

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z gabinetami 

lekarskimi oraz z układem 

drogowym pieszo-jezdnym, 

miejscami postojowymi i 

niezbędną infrastrukturą; 

Osoba fizyczna KM 32 WK 

dz. 231/5 i 232/5, 

151/5, 115, 45/5 

ul.Szafranowa 75 

● linia zabudowy – obow. 3,50m od 

gr.dz. z pasem drog. ul. Szafranowej; 

nieprzekr.w odl. 5,0m od gr. z pasem 

drog. ul. Rdestowej ●wskaźnik p.z. –

max 23%.● szer. elew. front.- 12,5m  ± 

20%● wys. górnej kraw. elew.do 

kalenicy – max 6m, do kalen. max 
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10,5m● geometria dachu: dach  stromy 

dwuspad., kalen. prostop. , kat. 

nachyl.350   

263.  RAA.6730.69.2014.KR- 75/121 

2014.09.16                                                                      

rozbiórka istniejących obiektów, 

budowa  budynku   mieszkalno- 

usługowego wraz z infrastr. 

techn., obsługą komunikacyjną i 

garażem podziemnym oraz 

parkingami o pow.i użytk. 

mniejszej niż 5000 m2. 

INVEST KOMFORT S.A. 

S.K.A. Gdynia  

 

KM  70  

dz. 718/18 

 KM 62  

dz. 320/8   

ul. Legionów 121 

● linia zabudowy – obow. 17 m od 

kraw. jezdni ul. Legionów; dop. się 
wycof. części VIII i IX kondygn. od 

obow. linii zab. w głąb dz. ; nieprzekr. 

od ul. Korczaka – min 16 m od  linii 

rozgr. ul; od ul. Stryjskiej –   min. 14 m 

od kraw. jezdni; od ul. Cylkowskiego – 

min 5 m od linii rozgr. ul.; od cmen-

tarza wojsk. –  w linii strefy, tzn. min 

50 m od linii miejsc pochówków  

●wskaźnik p.z. –max 34%.● szer. elew. 

front.- 57m  ± 20% dla każdego segm.● 

wys. górnej kraw. elew.–  max 30,1 m 

(do 74,3 m n.p.m.), z możl. usyt. 

dominanty wys.. max 55 m (do 100,28 

m n.p.m.) w połudn-zach. części dz., na 

pow. nie większej niż 5% pow. zab. 

dz.● geometria dachu: dach  płaski 

  

264.  RAA.6730.211.2014.WGN-931/32 

2014.09.16                                                                                                                                                                                                                  

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego     

Osoba fizyczna KM 94 

 dz.23/2 

ul.Druskiennicka 32  

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– max 7,5m,do kalen. max 11,5m● 

geometria dachu: dach  stromy naczół-

kowy, kalen. równol. , kat. nachyl.350,  

  

265.  RAA.6730.222.2014.JWK-410/2 

2014.09.16                                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa budynku usługowego, 

(usługa handlu o pow. sprzedaży 

do 346m2).z infrastrukturą 
techniczną i obsługą komuni-

kacyjną, z częśc. Wykorzys-

taniem istn. ścian zewn. 

obiektów o uregulowanym stanie 

prawnym i rozbiórką pozos-

tałego zainwestowania na dz. 

Paulina Kleba P.H.U.P. 

ADMIRAŁ 

 

KM 66  

dz. 280/45 i 

278/53,52 

ul.Słoneczna 2 

● linia zabudowy – obow.równol. do ul. 

wg zał.graf.● wskaźnik p.z. –max 

45%.● szer. elew. front.- max  26,2m,● 

wys. górnej kraw. elew.– max 4,6m, ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

266.  RAA.6730.314.2014.ES-863/32 

2014.09.16                                                                                                                                                                                  

rozbiórka poddasza, nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, budowa 

budynku jednorodzinnego na 

zapleczu działki wraz z 

infrastrukturą                   
 

Osoba fizyczna  KM 76 

dz. 106 i 159  

ul.Bytomska 32 

● linia zabudowy – obow. –nadbudowa 

bez zm.; proj. bud.- przedł.istn.linii zab.  

od ul. Sosnowieckiej● wskaźnik p.z. –

max 49%.● szer. elew. front.- bud. 

proj.7m  ± 20%● wys. górnej kraw. 

elew.do – dla nadbud.max 10,5m; proj. 

bud-max 7m● geometria dachu: dach  

płaski   
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267.  RAA.6730.139.2014.JWK-604/86 

2014.09.17                                                                                              

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z infrastr. ( z 

wyburzeniem istniejących 

obiektów) 

Osoba fizyczna  KM 21  

dz. 110/8 i 

652/8,604/8 

ul.Skarbka 86 

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

z pasem drog.; ●wskaźnik p.z. –max 

25%.● szer. elew. front.- 8,7m  ± 20%● 

wys. górnej kraw. elew.do kalenicy – 

max 6m, ● geometria dachu: dach  

stromy dwuspad., kalen. równol. , kat. 

nachyl.250   

  

268.  RAA.6730.280.2014.KR-292/dz.9/1 

2014.09.17                                                                                                                                                                    

magazyny namiotowe do 

składowania ładunków maso-

wych luzem (głównie śruty), o 

wymiarach ok.35x50m2, wys. 

ścian bocznych ok.6m, kalenica 

13-15 m, dach dwuspadowy; 

infrastruktura techniczna i 

komunikacyjna 

Bałtycki Terminal 

Drobnicowy Gdynia sp. z o.o. 

 

KM 116 

dz. 9/1 

ul. Dokerów 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

269.  RAA.6730.332.2014. KR-980/10 

2014.09.19                                                                                                                                                                                                                                                   

rozbiórka istn. myjni 

samochodowej oraz budowa 

nowej, 3 stanow, samoobsł. 

myjni samochodowej wraz z 

infrastr. Techn. i częściową 
przebudową wewn. układu 

drogowego 

INVEST PRIME Beata 

Górska 

 

KM 10 WK 

dz. 59/21, 62/27, 

144/21, 161/27, 

163/31  oraz 60/22   

ul.Chwaszczyńska 

10 

● linia zabudowy – obow. przedł. 

elewacji bud. stacji paliw od str. wjazdu 

na teren stacji od ul. Brzechwy; 

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

front.- 19m  ± 20%● wys. górnej kraw. 

elew.do kalenicy – max 5,4m, ● 

geometria dachu: dach  płaski 

  

270.  RAA.6730.333.2014.GZ-

504/dz.573/11 

2014.09.19                                                                                                                

budowa budynku usługowo-

handlowego (salon 

samochodowy, auto handel, itp.) 

wraz  z  infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni KM 23  

dz. 571/10, 573/11 i 

157/12, 154/11, 

360/12, 572/11, 

570/10  

ul.Hutnicza 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. przy ul. Hutniczej 11A-11D (4,0m 

od linii rozgrab. ul.Hutniczej; 

●wskaźnik p.z. –max 53%.● szer. elew. 

front.- 21,6m -32,4m● wys. górnej 

kraw. elew.do kalenicy – max 7m, ● 

geometria dachu: dach  płaski 

  

271.  RAA.6730.297.2014.OS-1021/ linia 

kablowa 

2014.09.22                                                                                                                                                                                                                                                                      

budowa doziemnej linii kablowej 

niskiego napięcia z latarniami 

oświetlenia ciągów pieszych  o 

wys. wraz z usunięciem 

ewentualnych kolizji z istn. 

infrastr. nadziemną i podziemną 
na trasie proj.j inwestycji 

Gmina Miasta Gdyni KM 65   

dz. 519/140; 

528/140; 518/140; 

520/140; 521/140; 

523/140  

ul.Widna 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

272.  RAA.6730.256.2014.WGN-438/9                                                               

2014.09.23                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbudowa budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego w odl. 

1,5m od gr.z dz. 869/132 przy ul. 

Dębowej 11 po uprzedniej 

rozbiórce połudn.części budynku   

Osoba fizyczna KM 67  

dz. 388/131  

ul. Dębowa 9   

● linia zabudowy – obow. istn.w odl.ok. 

5m od gr.z dz. dr●wskaźnik p.z. –max 

24%.● szer. elew. front.- 12,5m + 

20%,● wys. górnej kraw. elew.–  max 7 

m, ● geometria dachu: dach płaski 

  

273.  RAA.6730.257.2014.WGN-820/216                                                     zmiana sposobu użytkowania 

części strychu na cele 

mieszkalne (legalizacja)     

Osoba fizyczna KM 81 

dz. 573/288 Al. 

Zwycięstwa 216 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

Odwołanie do 

SKO 
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274.  RAA.6730.293.2014.WGN-716/3     

2014.09.23                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 

części strychu na cele 

mieszkalne     

Osoba fizyczna KM 45  

dz. 461/110, 

631/110, 465/110 

ul.Godebskiego 3 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

275.  RAA 6730.316.2014ES-440/11  

2014.09.23                                                   

 

nadbudowa  budynku, zmiana 

sposobu użytkowania sutereny 

na lokal mieszkalny, zmiana 

klasyfikacji budynku na 

wielorodzinny     

Osoba fizyczna KM 67 

 dz. 103 ul.Gajowa 

11 

● linia zabudowy – obow. istn. 

●wskaźnik p.z. –istn.● szer. elew. 

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

max 9,5 m, ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

276.  RAA.6730.234.2014.WGN-931/3-4        

2014.09.23                                                     

                                                      

rozbudowa, nadbudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

jednorodzinnego na 

wielorodzinny wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną   

Osoba fizyczna KM 94  

dz. 154/2, 318/2 i 

175/2 

ul.Druskiennicka 3-

4 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. nr 4 ●wskaźnik p.z.dla dz. 

154/2  –max 27%● szer. elew. front.- 

16m + 20%,●  wys. górnej kraw. elew.–  

przedł. linii górnych kraw. elewacji 

front. bud. przy ul. Druskiennickiej 4 tj. 

ok. 11,6m ● geometria dachu: dach 

płaski 

  

277.  RAA.6730.341.2014.ASS-

55/dz.278/58  

2014.09.29                                                                                                      

rozbudowa oświetlenia 

zewnętrznego wraz ze słupami 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa   Gdynia 

KM 9  

dz.278/58, 57 

ul.Morska,Zbożowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

278.  RAA.6730.270.2014.OS-600/80 

2014.09.30                                                                                                                                                                                                          

Rozbudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego o 

wiatrołap 

Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa,Gdynia 

KM18  

dz. 2419  

ul. Chylońskiej 80 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –nie ust.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– do istn. zadaszenia nad wejściem 

● geometria dachu: dach płaski 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

(rrrr mm dd)  

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie 

nieruchomości  

(KM, nr dz. ew.) 

Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, 

stwierdzenie 

nieważności lub 

zmiana decyzji 

Uwagi 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

279.  RAA.6730.218.2014.JWK-512/17 

2014.10.01                                                                                               

budynek garażu na granicy z 

działką nr 760/57 KM 25 przy 

ul. Dantyszka 17A 

Osoba fizyczna  KM 25  

dz. 759/57 

ul.Dantyszka 17 

● linia zabudowy –obow.- 4m od gr. z 

dz. dr. ● wskaźnik p.z. –max 36%● 

szer. elew. front.- max 4m● wys. górnej 

kraw. elew.– max 3 m, ● geometria 

dachu: dach płaski 

   

 

280.  RAA.6730.329.2014.JWK-311/56 

2014.10.01                                                                                                                                                                                                                 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku z funkcji handlowo-

biurowej z garażem, na funkcję 
handlowo-biurowo-usługową - 

usługi montażu z produkcją 
małoseryjną z branży 

elektronicznej 

Osoba fizyczna  Km 62  

dz. 129/12, 249/12, 

261/12 

ul.Kopernika 56 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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281.  RAA.6730.194.2013.MP-723/dz.26/2 

2014.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                    

budynek mieszkalny wieloro-

dzinny z garażem podziemnym, 

miejscami postojowymi, drogą 
wewnętrzną i dojazdową do 

garaży usytuowanych na dz. 15/2 

oraz niezbędną infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 129 

 dz. 26/2 i 26/2,15/2 

ul.Arciszewskich 23 

● linia zabudowy –obow.-nie ust. ● 

wskaźnik p.z. –max 30%● szer. elew. 

front.- 25,8m  ± 20%● wys. górnej 

kraw. elew.– max 9,5 m, ● geometria 

dachu: dach płaski 

  

282.  RAA.6730.170.2014.JWK-1025/17 

2014.10.02                                                                                                                                                                                                                                                                     

budynek usługowy - 

przedszkole, z infrastrukturą 
techniczną i obsługą 
komunikacyjną 

Football Club sp. z o.o. 

Gdynia 

 

KM 25   

dz. 831/8 i 930/8, 

736/32   

ul. Zamenhofa 17 

● linia zabudowy –6m od gr. z dz. 

930/9● wskaźnik p.z. –max 28%● szer. 

elew. front.- 37,3m  ± 20%● wys. 

górnej kraw. elew.– max 7,5 m, ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

283.  RAA.6730.322.2014.ES-316/8 

2014.10.03                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

części garażu w poziomie parteru 

budynku    wielorodzinnego na 

pomieszczenia mieszkalne                   

Osoba fizyczna KM 63  

dz. 1023  

ul. Batalionów 

Chłopskich 8 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

284.  RAA.6730.259.2014.OS-668/29 

2014.10.06                                                                                                                                                                                                    

Rozbudowa, nadbudowa 

budynku jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 11  

dz. 227/35  

ul.Pawia 29 

● linia zabudowy – obow. bez zm. 

●wskaźnik p.z. –max 27%.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.do okapu – max 6,5m, ● geometria 

dachu: dach  stromy, czterospadowy, 

kąt. nachyl.300   

  

285.  RAA.6730.300.2014.MP-990/19 

2014.10.06                                                                                                              

rozbudowa budynku handlowego 

„Biedronka” o komorę dostaw 

(pow. ok. 30m2) 

Jeronomo Martins Polska S.A. KM 13 WK  

dz. 641, 333/62, 

329/62  

ul.Korzenna 19 

● linia zabudowy – obow. –nie ust.ul. ● 

wskaźnik p.z. –max 37%.● szer. elew. 

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

max 7m ● geometria dachu: płaski 

  

286.  RAA.6730.328/2014.GZ-880/13 

2014.10.06                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbiórka  istn. zabudowy oraz 

budowa  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z  garażem 

podziemnym wraz z  

infrastrukturą techniczną, 

Gmina Miasta Gdyni KM 94  

dz. 28/2 i 293/3 

ul.Olgierda 13 

● linia zabudowy – obow. 6m od linii 

rozgr. ul. ● wskaźnik p.z. –max 23%.● 

szer. elew. front.-od 8m-12m● wys. 

górnej kraw. elew.–max 10m ● 

geometria dachu: płaski 

  

287.  RAA.6730.342.2014.GZ-880/13 

2014.10.06                                                                                                                      

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z  

infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni  KM 94  

dz. 28/2 i 293/3 

ul.Olgierda 13 

● linia zabudowy – obow. 6m od linii 

rozgr. ul. ● wskaźnik p.z. –max 23%.● 

szer. elew. front.-od 8m-12m● wys. 

górnej kraw. elew.–max 10m ● 

geometria dachu: płaski 

   

 

288.  RAA.6730.292.2014.ES-833/35                                                     

2014.10.07                                                                                                                                                                                                

Budynek wielorodzinny, 

rozbiórka zabudowy istn. 

Osoba fizyczna KM 81  

dz. 57,921/113 

ul. Świerkowa 35 

  Decyzja 

odmowna 

289.  RAA.6730.231.2014.MP-648/11 

2014.10.10                                                                                                                                                                                          

rozbiórka pawilonu handlowego 

i budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z częścią 
usługowo-handlową (usługi – 

biura, usługi drobne-szewc, 

fryzjer, zegarmistrz, banki, 

Osoba fizyczna KM 9 

dz. 702/660 i 

695/660, 697/660, 

195/48, 624/48 

ul.Owsiana 11 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud. nr 15 i poprowadz. równol. do 

gr. ozn. BCDE w odl. 15,0m, 8,0m, 

6,0m; nieprzekr.na przedł.  wsch. ściany 

bud. nr 15, ●wskaźnik p.z. –max 29%.● 

szer. elew. front.- 24,8m  ± 20%● wys. 
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poczta, gabinety lekarskie itp.) 

wraz z podziemną halą garażową 
i niezbędną infrastrukturą 

górnej kraw. elew. max 35,4m● 

geometria dachu: dach płaski   

290.  RAA.6730.312.2014.KR- 289/ulica     

2014.10.13                                                                                                                                                                                                     

rozbudowa ul. Rumuńskiej wraz 

z usunięciem kolizji – budowa i 

przebudowa uzbrojenia terenu. 

Pomorska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna Sp. z o.o   

KM 114  

dz. 29/1 

ul.Rumuńska                 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

291.  RAA.6730.319.2014.MP-681/1C 

2014.10.13                                                  

rozbudowa budynku 

produkcyjnego o część 
magazynową i chłodniczą 

GADUS Sp. z o.o. KM 14, 15  

dz. 226/5, 95/6, 

93/5, 225/5, 114/6 

ul.Północna 1C 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

292.  RAA.6730.361.2014.ES-

1267/dz.186/17 

2014.10.13                                                                                                                                                                                                                                                               

4-ry budynki mieszkalne 

jednorodzinne dwukondygna-

cyjne (parter+poddasze 

użytkowe) 

 

Osoba fizyczna  KM 27  

dz. 186/17 i 131/53  

ul.Jana Kazimierza 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab.bud. ul. Ketlinga 2  ●wskaźnik p.z. 

–max 19%.● szer. elew. front.- 13m  ± 

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

okapu 4,5m.● geometria dachu: dach  

stromy dwuspadowy, kalen. prost. lub 

równol. , kąt nachyl.300-400 

  

293.  RAA.6730.271.2014.JWK-702/28 

2014.10.14                                                                  

Zmiana sposobu użytkowania 

części budynku na mieszkanie  

 

Osoba fizyczna KM 45 

dz. 455/110 

ul. Bosmańska 28 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

294.  RAA.6730.343.2014.WGN-1010/9A                                                              

2014.10.15                                                                                                                                                                                                                                                                 

Budowa wolnostojącego boksu 

garażowego       

Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa im. Komuny 

Paryskiej   Gdynia 

KM 71  

dz. 957/21 i 543/21 

ul. Boh. Starówki 

Warszawskiej 9A 

  Decyzja 

odmowna 

295.  RAA.6730.355.2014.ES-953/90 

2014.10.15                                                                                                                                                                                                                                                                    

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM  32 WK 

dz. 112 

KM 35 WK 

dz. 115 

ul. Rdestowa 90 

● linia zabudowy – obow. przedł.linii 

zab. bud. przy ul. Rdestowej 106. usyt. 

połudn. narożnika bud. jako  przedł. 

istn. linii zab.wyzn. przez narożniki 

bud.przy ul. Rdestowej 86  i  Rdestowej 

82 ●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. 

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

kraw. elew.– max do okapu 4,5m.● 

geometria dachu: dach  stromy wielo- 

spadowy, kalen. prost. lub równol. , kąt 
nachyl.300-450 

  

296.  RAA.6730.321.2014. KR- 301/6 

2014.10.16                                                                                      

przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku 

usługowego na budynek 

mieszkalny, wielorodzinny. 

Gmina Miasta Gdyni KM 63 

 dz. 926/10, 927/10 

i 180/11  

ul. Woj. 

Wachowiaka 6                 

● linia zabudowy – obow. bez zm., dla 

lukarn 1,40 m od ściany budynku 

●wskaźnik p.z. –max 19%.● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– bez zm.● geometria dachu: - 

dach stromy,  kąt nachyl. 40º, kalen. 

równol. do ul.; wys. gzymsu, kalen. 

oraz kształt dachu  nie może ulec 
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zmianie; dla plan.przebud. poddasza 

dop. można zmniejszenie kąta nach. 

dachu nad lukarnami do 20º 

297.  RAA.6730.370.2014.GZ-504/46 

2014.10.16                                                                                      

zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń parteru z 

funkcji magazyn.-handl. na 

funkcję magazynowo-handlowo-

usługową  oraz części 

pomieszczeń piętra z funkcji 

magazyn. na funkcję biurową w 

budynku magazynowo-biurowo-

handlowym 

Osoba fizyczna KM 6  

dz.242/18, 193/18  

KM 2 

dz. 71/6 

ul. Hutnicza 46 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

298.  RAA.6730.387.2014.WGN-871/1 zjazd                                                           

2014.10.17                                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa zjazdu na działkach nr 

400/50 i 646/132 KM 76 do 

nieruchomości przy ul. 

Inżynierskiej 1 

Przedsiębiorstwo Badawczo-

Produkcyjne „Enamor” Sp. z 

o.o. 

 

KM 76 

 dz. 400/50 i 

646/132 

ul.Inżynierska  

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

299.  RAA.6730.71.2014.JWK-604/86A  

2014.10.21                                                                                                                       

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą  
(legalizacja istniejącego budynku 

z wyburzeniem części obiektu), 

 

Osoba fizyczna KM 21 

dz. 110/8 i 652/8 i 

604/8 

 ul.Skarbka 86A 

● linia zabudowy – obow. nie ust.● 

wskaźnik p.z. –max 26%.● szer. elew. 

front.- 7,3m-10,9m,● wys. górnej kraw. 

elew.– max 4m, ● geometria dachu: 

dach jak istn., kąt. nachyl.od 15o - 25o 

  

300.  RAA.6730.205.2014.KR-

450/dz.110/30                                                    

2014.10.21                                                                               

kontener gastronomiczny o pow. 

zabudowy 12 – 15 m2                  

i wys.1 kondygnacji  

Osoba fizyczna KM 64 

dz. 110/30  

ul.Rolnicza 

  Decyzja 

odmowna 

301.  RAA.6730.347.2014.GZ-894/25 

2014.10.22                                                                         

rozbiórka istn. zabudowy oraz 

budowa  budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego usyt. bezpoś-
rednio przy gr. z dz. nr 459/204 

przy ul.Kurpiowskiej 27  wraz z  

infrastrukturą techniczną 

Gmina Miasta Gdyni  KM 76  

dz. 883/205 i 209 

ul.Kurpiowska 25 

● linia zabudowy – obow. przedł.  bud. 

przy ul.Kurpiowskiej 17-19,21,33; 

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

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

elew.– max 9,5m, ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

302.  RAA.6730.366.2014.OS-883/19 

2014.10.22                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbiórka istniejącego budynku i 

budowa  budynku 

jednorodzinnego z infrastrukturą  
 

Osoba fizyczna  KM 95 

dz. 57/2 i 449/2 

ul. Grażyny 19 

● linia zabudowy – obow.6 m od gr. z 

dz. 449/2 ●wskaźnik p.z. –max 32%.● 

szer. elew. front.- 12,6m  ± 20%● wys. 

górnej kraw. elew.do kalenicy – max 

9m, ● geometria dachu: dach  płaski   

  

303.  RAA.6730.290.2014.OS-907/92 

2014.10.28                                                                                                                                                                       

budynek mieszkalny 

jednorodzinny bezpośrednio przy 

budynku istn.i granicy z dz. nr 

256/235  wraz z infrastrukturą 

Osoba fizyczna  KM 77 

dz. 257/235, 374/73 

i 105/73, 423/235, 

362/43, 307/39, 

403/73 

ul. Piotrkowska 92 

● linia zabudowy – obow. 5m od gr. z 

dz. dr. nr 423/235 jako przedł. linii zab. 

bud. Piotrkowska 88 i 90; ●wskaźnik 

p.z. –max 37%.● szer. elew. front.- 

20,2m  ± 20%● wys. górnej kraw. 

elew.– max 8m, ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

304.  RAA.6730.356.2014.ES-1112/8 budynek mieszkalno- usługowy Osoba fizyczna  KM 12 ● linia zabudowy – obow. przedł.  linii   
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2014.10.28                                                                                                                                                                                                                                                                  w zabul. bliźniaczej z dz. 422/19 

wraz z infrastrukturą usługa (z 

przeznaczeniem na pokoje na 

wynajem i usługi 

gastronomiczne  )  

 dz.422/20  i 454  

ul. Sokoła 8 

zab.  bud. przy ul. Sokoła 16;od ul. 

Chwarznieńskiej nieprzekr.-przedł. linii 

zabud. bud. przy ul.Zauchy 1 i naroż-
nika bud. ul.Sokoła 16 ●wskaźnik p.z. –

max 29%.● szer. elew. front.- 15m  ± 

20%● wys. górnej kraw. elew.do okapu 

– max 7,5m, ● geometria dachu: dach  

stromy wielospad., kier. kalen. 

równol.;kąt nachyl. 300 

305.  RAA.6730.358.2014.ES-1094/1A 

2014.10.28                                                                                                                                                                                                                                                                  

zmiana sposobu użytkowania 

przyziemia budynku mieszkalno-

usługowego na  żłobek                   

Osoba fizyczna KM 9 dz. 459/3 

ul.Okrężna 1A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

306.  RAA.6730.372.2014.ES-703/parking   

2014.10.29                                                                                                                         

budowa parkingu przebudowa 

istniejących miejsc postojowych 

Wspólnota  

Mieszkaniowa  ul. Błękitna5A 

KM 45  

dz.604  

ul.Błękitna 5A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

307.  RAA.6730.274.2014.JWK-409/8 

2014.10.29                                                                                                                                                                                                                        

budowa dwóch budynków 

jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej wraz z infrastrukturą 
techniczną i obsługą 
komunikacyjną, rozbiórka 

istniejącego zainwestowania 

Osoba fizyczna  

 

KM 66 

dz. 363/14  i 12   

ul.Sosnowa 

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

z ul.; ●wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. 

elew. front.- max 16,1● wys. górnej 

kraw. elew.do kalenicy – max 9,5m, ● 

geometria dachu: dach  płaski 

  

308.  RAA.6730.348.2014.GZ-629/3 

2014.10.30                                                                                                                                                                                                                            

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z  

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 11  

dz. 27 i 773/17 

ul.Wiklinowa 3 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. przy ul. Wiklinowej 1 5m od linii 

rozgr. ul.; ●wskaźnik p.z. –max 29%.● 

szer. elew. front.- 7,6m -11,4m● wys. 

górnej kraw. elew.do kalenicy – max 

5m, ● geometria dachu: dach  stromy 

dwuspadowy, kalen. prostop. do frontu, 

kat nachyl. 450 

  

309.  RAA.6730.352.2014.JWK-392/6 

2014.10.31                                                                                                                                                                             

elementy obsługi 

komunikacyjnej 

Osoba fizyczna KM 38  WK 

dz. 625,392  

ul. Rokitnikowa 6 

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 

310.  RAA.6730.427.2013.ASS-450/ dz. 

399/88 

2014.11.03                                                                                                                                                                

budowa nośnika reklamowego 

wolnostojącego z przyłączem 

energetycznym; 

Osoba fizyczna KM 65  

dz. 399/88 

ul.Rolnicza 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

 Zawieszenie do 

30.06.2014 

311.  RAA.6730.357.2014.ES-1112/6 

2014.11.03                                                                      

budynek mieszkalno- usługowy 

w zabul. bliźniaczej z dz. 422/20 

Osoba fizyczna KM 12  

dz. 422/19 i 454 

● linia zabudowy – obow. przedł.  linii 

zab.  bud. przy ul. Sokoła 16;od 
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wraz z infrastrukturą usługa               

(z przeznaczeniem na pokoje na 

wynajem i usługi 

gastronomiczne  ) 

ul.Sokoła 6 ul.Chwarznieńskiej nieprzekr.-przedł. 

linii zabud. bud. przy ul.Zauchy 1 i 

narożnika bud. ul.Sokoła 16 ●wskaźnik 

p.z. –max 29%.● szer. elew. front.- 15m  

± 20%● wys. górnej kraw. elew.do 

okapu – max 7,5m, ● geometria dachu: 

dach  stromy wielospad., kier. kalen. 

równol.; kąt nachyl. 300 

312.  RAA.6730.389.2014.OS-785/dz. 

433/342 

2014.11.04                                                                                                                                            

budowa zespołu  budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej z 

infrastrukturą 

Gmina Miasta Gdyni KM 125    

dz. 433/342 i 

432/342; 416/335; 

279/99; 419/315  

ul. Aragońska  

● linia zabudowy –obow.- przedł. linii 

zab.bud. ul.Andaluzyjska 10-20, możl. 
wysun. do 60% dł. elewacji na 2,0m ● 

wskaźnik p.z. –max 21%● szer. elew. 

front.- 6m  ± 20%● wys. górnej kraw. 

elew.– max 9m, ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

313.  RAA.6730.386.2014.GZ-701/71 

2014.11.05                                                                                                                                 

budowa parkingu Wspólnota Mieszkaniowa 

Płk.Dąbka 71,  

 

KM 45  

dz. 690/651  

ul. płk.Dąbka 71 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

314.  RAA.6730.397.2014.GZ-122/4 

2014.11.05                                                                                         

rozbudowa oraz nadbudowa 

budynku usługowego 

Osoba fizyczna KM 49  

dz. 659/2 i 660/2  

ul. Filomatów 4 

● linia zabudowy –obow.-nie ust. ● 

wskaźnik p.z. –max 40%● szer. elew. 

front.- bez zm.● wys. górnej kraw. 

elew.– max 7 m, ● geometria dachu: 

dach płaski 

  

315.  RAA.6730.400.2014.OS-628/110 

2014.11.05                                                                                                                                                                                                                                                 

  

zmiana sposobu użytkowania 

garażu na funkcję usługową 
(warsztat samochodowy) 

Osoba fizyczna KM 10  

dz. 273 

ul.Chabrowa 110 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

316.  RAA.6730.349.2014.ES-106/7 

2014.11.06                                                                                                                                                                          

zmiana sposobu użytkowania 

części strychu w budynku 

mieszkalnym   wielorodzinnym 

na lokal mieszkalny                    

Osoba fizyczna KM 51  

dz. 147/66  

ul. Okoniewskiego 

7 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

317.  RAA.6730.353.2014.GZ-884/12 

2014.11.06                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbiórka  istniejącej zabudowy 

oraz budowa  budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z  

infrastrukturą techniczną 

Osoba fizyczna KM 95  

dz. 10/2 i 175/2 

ul.Witolda 12 

● linia zabudowy –obow. przedł. linii 

zab. bud. przy ul.Witolda 14-18A (5,0m 

od linii rozgrab. ul.Witolda ● wskaźnik 

p.z. –max 24%● szer. elew. front.- 11,2-

116,8m● wys. górnej kraw. elew.– max 

9  m, ● geometria dachu: dach płaski 

   

318.  RAA.6730.359.2014.ES-1094/1A 

2014.11.06                                                       

zmiana sposobu użytkowania 

przyziemia budynku mieszkalno-

usługowego na  punkt opieki nad 

dziećmi                   

Osoba fizyczna KM 9 

dz. 459/3 

ul. Okrężna 1A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

319.  RAA.6730.303.2014.WGN-959/19Ł                                                             

2014.11.12                                                                                                                                           

zmiana sposobu użytkowania 

części budynku gospodarczo-

garażowgo na  cele handlowo-

usługowo-biurowe 

Osoba fizyczna KM 12 WK  

dz. 464/27  

ul.Źródło Marii 19Ł 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 
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320.  RAA.6730.360.2014.ES-1094/1A 

2014.11.12                                                                                                                                                                                                                                                                     

zmiana sposobu użytkowania 

przyziemia  budynku mieszkalno 

- usługowego na przedszkole                  

Osoba fizyczna KM 9 

dz. 459/3 

ul. Okrężna 1A 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

321.  RAA.6730.336.2014.GZ-314/31 

2014.11.18                                                                                                                                                                                           

rozbudowa  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego 

Osoba fizyczna KM 61 

dz. 202/94 

ul.Narutowicza 31 

● linia zabudowy – obow. istn.  ● 

wskaźnik p.z. –max 25%.● szer. elew. 

front.-od 11,2m-16,8m● wys. górnej 

kraw. elew.– przedł. wys. górnej kraw. 

elew. front. bud.istn. ● geometria 

dachu: płaski 

 Odwołanie do 

SKO 

 

322.  RAA.6730.354.2014.GZ-84/20 

2014.11.18                                                                                                                                                                                                                                                                    

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego z  

garażem wbudowanym oraz  

infrastrukturą techniczną, 

Osoba fizyczna KM 60  

dz. 1387/331 i 

1523/326,1103/295, 

1111/296,1114/320, 

1116/321,1124/257, 

1305/324,1382/333, 

1384/332,1385/332, 

1386/331, 1388/330  

ul. Moniuszki 20  

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn. przy ul. Moniuszki 2-12A 

dop. się wycofa. części elew. front. w 

stosunku do ustal. linii zabud. (nie 

więcej niż 50%),  ● wskaźnik p.z. –max 

33%.● szer. elew. front.-od 15,2m-

22,8m● wys. górnej kraw. elew.–max 

12,4m( 42,11mnpm) ● geometria 

dachu: płaski 

 Odwołanie do 

SKO 

 

323.  RAA.6730.367.2014.WGN-674/5A                                                               

2014.11.18                                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej (z budynkiem przy 

ul. Siennej 5) wraz z 

infrastrukturą techniczną 
 

Osoba fizyczna KM 7  

dz. 263/43 i 177/43 

ul.Sienna 5A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. bud.przy ul. Siennej 5 - odl. ok. 5m 

od gr.z dz. drog. , dop. się na części 

budynku cofn. Elew. Front. ●wskaźnik 

p.z. –max 31%.● szer. elew. front.- 8m  

± 20%● wys. górnej kraw. elew.do 

okapu – max jako przedł. wys. bud. 

przy ul. Siennej 5, ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

324.  RAA.6730.410.2014.OS-640/7 

2014.11.18                                                                                                                                                                                                                   

budowa miejsc postojowych z 

odwodnieniem i chodnika Gdyńska Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

KM 9  

dz. 665 i 666 

ul.Zbożowa 9 

● nie analizowano funkcji i cech 

zabudo-wy i zagospodarowania terenu z 

uwagi na charakter zamierzenia 

  

325.  RAA.6730.310.2014.WGN-979/1                                                                 

2014.11.19                                                                                                                               

budowa budynku usługowo-

handlowego (biura o małym 

ruchu klientów oraz sklep 

spożywczy) wraz z infrastrukturą 
oraz rozbiórka istniejącej 

zabudowy 

Osoba fizyczna KM 2 WK  

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

120/46, 221/72 

ul.Racławicka 1 

● linia zabudowy – obow. 7m od gr. z 

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

max 30%.● szer. elew. front.- 22m  ± 

20%● wys. górnej kraw. elew.– max 

10m, ● geometria dachu: dach  płaski   

  

326.  RAA.6730.371.2014.GZ-

1183/dz.119/47 

2014.11.19                                                                                                                                                                          

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego  z infrastrukturą 
techniczną 

Osoba fizyczna KM 26 WI  

dz. 119/47 i 119/31 

ul. J.Skrzetuskiego 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn. przy ul.Kormorana (6,0m od 

linii rozgrab.j ul.J.Skrzetuskiego 

●wskaźnik p.z. –max 20%.● szer. elew. 

front.- 12,5m  ± 20%● wys. górnej 

kraw. elew.do okapu – max 4,5m, ● 

geometria dachu: dach  stromy 
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dwuspadowy lub wielospad., kąt 
nachyl. 35°- 45°,  , kalen. równol.   

327.  RAA 6730.407.2014.ES-440/11 

2014.11.19                                                                                                                                   

nadbudowa  budynku 

mieszkalnego w celu uzyskania 

pomieszczeń mieszkalnych      

 

     Osoba fizyczna KM  67 

dz. 103 

ul. Gajowa 11 

● linia zabudowy – obow. 

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

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

max 9,5m, ● geometria dachu: bez zm. 

  

328.  RAA.6730.422.2014.ES-450/12 

2014.11.21                                                              

rozbudowa  budynku 

wielorodzinnego –zabudowa 

fragmentu galerii 

Osoba fizyczna KM 65  

dz. 336/88  

ul. Rolnicza 12 

● linia zabudowy – obow. bez 

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

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

istn. ● geometria dachu: dach  płaski   

  

329.  RAA.6730.368.2014.JWK-728/38 

2014.11.24                                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa kontenerowej kotłowni 

gazowej 

Administracja Budynków 

Komunalnych Nr 3 Zakład 

Budżetowy Gdynia 

KM 43 

dz. 117/67 

ul.Dickmana 38 

● linia zabudowy – obow. 

istn.;nieprzekr. – przedł. linii elewacji 

wsch. i Zach. ● wskaźnik p.z. –max 

31%.● szer. elew. front.-max 45m● 

wys. górnej kraw. elew.–max 3m ● 

geometria dachu: płaski 

  

330.  RAA.6730.369.2014.JWK-728/38 

2014.11.24                                                                                                                                        

nadbudowa, o kontenerową 
kotłownię gazową 

Administracja Budynków 

Komunalnych Nr 3 

Zakład Budżetowy   

Gdynia 

 

KM 43 

dz. 117/67 

ul.Dickmana 38 

● linia zabudowy – obow. bez zm.● 

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

istn.● wys. górnej kraw. elew.–max 

2,5m od istniejącego poziomu dachu ● 

geometria dachu: płaski 

  

331.  RAA.6730.418.2014.ES-904/dz. 

480/43 

2014.11.25                                                                                                                                                                                                                                                                   

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą 
 

Osoba fizyczna KM 96  

dz. 480/43 

KM 78, 96 

dz. 514/43, 362/43, 

362/43, 404/73 

ul.Łęczycka 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr. z 

pasem drog. „sięgacza” ul. Łęczyckiej 

●wskaźnik p.z. –max 22%● szer. elew. 

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

elew. – max 4m, ● geometria dachu: 

dach  stromy,wielospadowy, kąt nachyl. 

-  40° , kalen.  równol. do frontu działki   

  

332.  RAA.6730.424.2014.ES-681/8C 

2014.11.26                                                              

rozbudowa hali produkcyjno –

magazynowej o część 
produkcyjną (obróbka  

kamienia)  o powierzchnię ok. 

240,0m2  

 

Firma Wielobranżowa P&S 

Smentoch Gdynia 

 

KM 15  

dz. 187/5, 188/5, 

185/4 i część dz. 

186/4 i 189/6 i 

190/6   

ul.Północna 8c 

● nie analizowano funkcji i cech 

zabudo-wy i zagospodarowania terenu z 

uwagi na charakter zamierzenia 

  

333.  RAA.6730.331.2014.MP-688/30 

2014.11.27                                                                                                           

budowa nośnika reklamowego 

na słupie stalowym o wysokości 

15,0m z dwoma ekranami o 

wymiarach ok. 4,0mx12,0m 

Osoba fizyczna KM 12  

dz. 177/11 

ul. Wioślarska 30 

  Decyzja 

odmowna 

                             

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 

Uwagi 
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zmiana decyzji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

334.  RAA.6730.365.2014.WGN-959/19 

2014.12.02                                                                                                                                                                                                                                                                   

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz zmiana 

sposobu użytk. części parteru na 

funkcję usługową (gabinet, 

biura) wraz z niezbędną infrastr. 

Osoba fizyczna  KM 12 WK  

dz. 465/27 i 26 i 

604/1  

ul.Źródło Marii 19 

● linia zabudowy – obow.istn. 

●wskaźnik p.z. –max 31%● szer. elew. 

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

max 5m, ● geometria dachu: dach  

stromy , kąt nachyl. -45°,kalen.  równol. 

do frontu dz.  ; wys. kalenicy do 9,5m 

  

335.  RAA.6730.417.2014.ES-904/dz. 

479/43 

2014.12.02                                                                                                                                                 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 96  

dz. 479/43 KM 78, 

96 dz. 514/43, 

362/43, 362/43, 

404/73 ul.Łęczycka 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr.z 

pasem dr. „sięgacza” ul. Łęczyckiej 

●wskaźnik p.z. –max 22%● szer. elew. 

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

elew. – max 4m, ● geometria dachu: 

dach  stromy,wielospad., kąt nachyl. -  

40° , kalen.  równol. do frontu działki   

  

336.  RAA.6730.442.2014.JWK-876/7A  

2014.12.04                                                                                                                                          

rozbudowa, nadbudowa, zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej na lokal o funkcji 

usługowej (usługi medyczne). 

Osoba fizyczna  KM 81  

dz. 620/156 i 

152,17 

ul.Oficerska 7A 

● linia zabudowy – obow. w istn. linii 

elew. front. bud. objętego wnioskiem (z 

wzgl.. docieplenia), z możl. 
rozczłonowania bryły bud. ●wskaźnik 

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

14m ● wys. górnej kraw. elew.– 

wyrówn. do wys. elewacji front. 

budynku ul.Oficerska nr 7, ● geometria 

dachu: dach  płaski 

  

337.  RAA.6730.317.2014.JWK-880/47 

2014.12.08                                                                                                                                                                                                                                                                   

budowa budynku usługowego 

wraz z infrastrukturą techniczną i 
obsługą komunikacyjną, 
rozbiórka istniejącego 

zainwestowania 

ABACOSUN    G. Cichocka, 

R. Sipowicz Sp.j. Gdynia 

 

KM 94 

dz. 409/2,410/2 i 

408/2, 293/2, 217/2 

ul.Olgierda 47 

● linia zabudowy – obow. dla I kond. - 

w linii południowej granicy działek, 

kond.wyższe –nieprzekr. 4m od połudn. 

gr.dz.. ●wskaźnik p.z. –max 40%.● 

szer. elew. front.- max 22,7m ● wys. 

górnej kraw. elew.– dla części elewacji 

front. usyt. w obow.linii zabudowy – 

wyrówn.do wys. bud.przyległego od str. 

wsch. t.j do ok. 5,0m. (wymiar należy 

skoryg. Z rzeczywistym), pozostała 

część bud. - do wys. bezwzględnej 

86,50 mnpm, ● geometria dachu: dach  

płaski 

  

338.  RAA .6730.391.2014.ASS-899/96                    

2014.12.09                                                                                                                                                                                                  

rozbiórka istniejącego budynku  i 

budowa budynku wielorodzy. 

(3 kondygnacje +hala garażowa 

w podpiwniczeniu, dach płaski)  

z infrastrukturą techniczną 

Pracownia Architektoniczna 

A-1 Łukasz Zbozień, Gdynia 

KM 77 dz.54 i 

429/4,44 

ul.Łowicka 96 

● linia zabudowy – obow. 5,0m od 

gr.dz.●wskaźnik p.z. –max 30%● szer. 

elew. front.- 16m  ●  wys. górnej kraw. 

elew. – max 10,5m, ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

339.  RAA.6730.404.2014.ES-

1183/dz.119/50 

budowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

Osoba fizyczna KM 26  

dz. 119/50 i 119/31 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 

gr.dz.●wskaźnik p.z. –max 20%● szer. 
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2014.12.09                                                                                                                                                                                             infrastrukturą ul.Skrzetuskiego elew. front.- 15m  ± 20%●  wys. górnej 

kraw. elew. – max 4,5m, ● geometria 

dachu: dach  stromy,wielospad., kąt 
nachyl. -  300-40° , kalen.  równol. lub 

prostop. do frontu działki   

340.  RAA.6730.408.2014.GZ-520/20A 

2014.12.09                                                                                                                                                                                                                            

rozbudowa pawilonu usługowo-

handlowego (zabudowa wnęki 

od ul. Kartuskiej),     

Osoba fizyczna KM 18 dz. 

2516/2512 i 

2517/2512 

ul.Kartuska 20A 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

zab. istn.pawilonu handl.-usług. 

●wskaźnik p.z. –max 51%● szer. elew. 

front.- bez zm.●  wys. górnej kraw. 

elew. – przedł. górnej krawędzi elewacji 

front. istn. pawilonu ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

341.  RAA.6730.330.2014.MP-688/24 

2014.12.10                                                                                                                                                                                                                                                    

budowa nośnika reklamowego 

na słupie stalowym o wysokości 

15,0m z dwoma ekranami o 

wymiarach ok. 3,0mx12,0m 

(legalizacja) 

Osoba fizyczna KM 12  

dz.180/11 

ul.Wioślarska 24 

  Decyzja 

odmowna                                                                                                                                                                                                                                                          

 

342.  RAA.6730.433.2014.ES-504/26                                                                              

2014.12.10                                                                                                                                          

budowa 2-ch wiat 

magazynowych o powierzchni 

ok. 90,0m2 na działce nr 652/1 

KM 17i powierzchni ok. 30,0m2 

na działce nr 249/1 KM 17 

Integra Kamiński sp. z o.o., 

Gdynia 

 

KM 17  

dz. 652/1,  249/1 

ul.Hutnicza 26 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

343.  RAA.6730.444.2014.OS-101/28 

2014.12.12                                                                                                                                                                                                                                                

zmiana sposobu użytkowania 

lokalu użytkowego na 

mieszkalny w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym 

BMC Invvest Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa  

Gdańsk  

KM 50  

dz. 367/46, 368/46, 

300/41 

ul.Beniowskiego 28 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

344.  RAA.6730.388.2014.OS-880/22 

2014.12.15                                                                                             

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej z 

infrastrukturą 

Osoba fizyczna KM 78  

dz.427 i 293/2 

ul.Olgierda 22 

● linia zabudowy – obow. przedł. linii 

budynku ul. Olgierda 24A równolegle 

do odc. AB ●wskaźnik p.z. –max 27%● 

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

górnej kraw. elew. – max 9,0m od 

średniej rzędnej terenu 70,5m npm ● 

geometria dachu: dach płaski 

  

345.  RAA.6730.393.2014.ASS-900/2 

2014.12.16                                                                                                               

budowa budynku 

wielorodzinnego   z 

infrastrukturą techniczną 

Pracownia Architektoniczna 

A-1 Łukasz Zbozień, Gdynia 

KM 77  

dz.59 i 429/4,63 

ul.Siedlecka 2 

● linia zabudowy – obow. 5,0m od 

gr.dz.●wskaźnik p.z. –max 30%● szer. 

elew. front.- 16m  ●  wys. górnej kraw. 

elew. – max 10,5m, ● geometria dachu: 

dach  płaski   

  

346.  RAA.6730.403.2014.MP-387/dz. nr 

319/8 

2014.12.16                                                                                                                                                                                                 

budowa drogi dojazdowej DELLNER COMPONENTS 

Sp. z o.o. Gdynia 

KM 31 WK  

dz. 39/8, 36/5, 

318/8, 319/8, 219/5 

ul. Szafranowa 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 

na charakter zamierzenia 

  

347.  RAA.6730.364.2014.WGN-959/19    

2014.12.18                                                                                                                        

budowa zjazdu do posesji przy 

ul. Źródło Marii 19 w Gdyni 

Osoba fizyczna  KM 12  

dz. 26, 604/1 i 

nie analizowano funkcji i cech zabudo-

wy i zagospodarowania terenu z uwagi 
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465/27  

ul. Źródło Marii 19 

na charakter zamierzenia 

348.  RAA.6730.395.2014.GZ-871/16 
2014.12.18                                                                                                                                                                                                                                                  

rozbiórka istniejącej zabudowy 

oraz budowa dwóch segmentów 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem 

podziemnym,  w układzie 

zblokowanym: pierwszy  z 

budynkiem przy ul.Inżynierskiej 

14 i drugi z budynkiem przy 

ul.Rybnickiej 15  wraz z  

infrastrukturą techniczną, 

Agnieszka Piotrowicz BIURO 

INWESTORSKIE 

KM 76 

dz.766/124,767/124   

i 400/50, 123,138   

ul. Inżynierskiej 16 

i Rybnickiej 17 

● linia zabudowy – obow. od 

ul.Inżynierskiej-5 m od linii rozgr. 

ul.;od ul.Rybnickiej 8,5m od linii rozgr. 

ul. ●wskaźnik p.z. –max 32%.● szer. 

elew. front.- 8-12m ● wys. górnej kraw. 

elew.– bud. na dz.nr 766/124 przy 

ul.Inżynierskiej 16 jako przedł. 

wys.górnej kraw.elew. front. bud. przy 

ul.Inżynierskiej 14, tj. ok.8,5m, oraz do 

10,0m dla fragmentu bud. z dachem 

płaskim; na dz. nr 767/124 przy 

ul.Rybnickiej 17 jako przedł. wys. 

górnej kraw. elew. front. bud. przy 

ul.Rybnickiej 15, tj. ok.8,0m oraz do 

10,0m dla fragmentu bud. z dachem 

płaskim● geometria dachu: dach  

stromy wielospadowy, kąt nachyl. 30°, 

kalen. równol.lub prostop., wys. kalen. 

max 11,5m; Dla narożnych fragmentów 

bud. dop. się możl. wykonania dachów 

płaskich o pow. nieprzekraczającej  

50% pow. dachu.       

  

349.  RAA.6730.430.2014.KR- 931/1A                                                                   

2014.12.18                                                                                                                                                                                 

budynek autohandlu o 

wymiarach 4,0x6,0m  i 

wysokości 1 kondygnacji, 

budynek stróżówki o wym. 

2,5x3,0m2, śmietnik oraz 4 

maszty reklamowe. 

„Zdunek Premium” sp. z o.o., 

80-717, Gdańsk  

 

KM 94  

dz. 426/2 

ul. Druskiennicka 

1A 

● linia zabudowy – min 6,0m od 

krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. –max 

43%● szer. elew. front.- jak w treści ●  

wys. górnej kraw. elew. – max 3,5m, 

maszt max 12m● geometria dachu: 

płaski 

 

  

350.  RAA.6730.327.2014.JWK-886/5 

2014.12.19                                                                                                                                                                                  

budowa budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z garażem wraz 

z infrastrukturą techniczną i 

obsługą komunikacyjną, 
rozbiórka istniejącego 

zainwestowania 

PROFIT POMORZE Sp. z o. 

o. S. K. A.     Rotmanka 

 

KM  78 dz. 

111/73\KM 79 dz. 

134/45 i 211/73, 

220/73, KM 78, 

248/45 KM 79 przy 

ul. Sochaczewskiej 

● linia zabudowy – min 6,0m od ul. z 

możliwością rozczłonk. elewacji 

●wskaźnik p.z. –max 33%● szer. elew. 

front.- max 11,3m ●  wys. górnej kraw. 

elew. – max 9,6m od rzędnej terenu ul. 

Sochaczewskiej ● geometria dachu: 

płaski 

 

  

351.  RAA.6730.47.2014 JWK-408/47A  

2014.12.23                                                            

rozbudowa, nadbudowa i zmiana 

funkcji budynku usług rzemiosła 

na budynek usługowo - 

mieszkalny o dwóch 

mieszkaniach i o dwóch 

funkcjach usługowych: - 

Osoba fizyczna  KM 66  

dz. 589/28, 591/27, 

756/73, 757/73   

ul. Chwarznieńska 

47A 

  decyzja  

odmowna                                                                                                                                                                                            

odwołanie 



 

 

5

wynajem 10 pokoi gościnnych z 

łazienkami oraz gastronomia 

(legalizacja) 

352.  RAA.6730.447.2014. KR- 670/40   

2014.12.30                                                                                                                                            

nadbudowa i rozbudowa 

budynku pralni i magla, przy 

granicy  z działką przy ul. 

Janowskiej 42 oraz działką 
drogową nr 337/17 

Osoba fizyczna  KM 8  

dz.121/17 i 337/17 

ul.Janowska 40 

● linia zabudowy – min. 5,5 m od 

granicy działki z ulicą Janowską 
●wskaźnik p.z. –max 50%● szer. elew. 

front.- nie wyzn.● wys. górnej kraw. 

elew.–max7,5m● geometria dachu: 

płaski 

  

353.  RAA .6730.392.2014.ASS-923/19                                                                       

2014.12.31                                                 

  

rozbiórka istn. budynku  i 

budowa budynku 

wielorodzinnego (3 kondygnacje 

+hala garażowa w 

podpiwniczeniu, dach płaski)  z 

infrastrukturą techniczną 

Pracownia Architektoniczna 

A-1 Łukasz Zbozień, Gdynia,  

KM 94 

dz. 166/2, 312/2 i 

178/2 ul.Orańska 

15i 19 

● linia zabudowy – obow. 6,0m od 

granicy działki z ul od krawędzi jezdni 

●wskaźnik p.z. –max 25%● szer. elew. 

front.- 15,0m ± 20%●   wys. górnej 

kraw. elew. – max 12,3m● geometria 

dachu:płaski 

 

  

                                                                                                                                 


