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RAA.6730.2.13.2022.KR- 895/43                                                                              Gdynia, dn.  08.06.2022 r.   
           

                                        DECYZJA O  WARUNKACH  ZABUDOWY   

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art.59 ust.1, art.60 ust.1, art.61 ust.1, art.53 ust.3 i 4 pkt 9, art.54, w związku                   
z art.64 ust.1, art.55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.               
z  2022 r. poz. 503), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.z 2003r. nr164, poz.1588), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz  w decyzji  o warunkach zabudowy (Dz.U.z 2003r. nr 164, poz.1589) i art.104 ustawy z dnia 
14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gdyni, z dnia  15.03.2022 r., w sprawie wydania decyzji  o warunkach 
zabudowy dla inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach nr 1763 i 1783 obręb Mały Kack  przy                 
ul. Gedymina 43 w Gdyni, 
 
ustala się następujące warunki zabudowy  działek  nr 1763 i 1783 obręb Mały Kack  przy ul. Gedymina 43 w Gdyni,              
o powierzchni  790m2,  oznaczonych literami A, B, C, D  - A na załączniku graficznym do niniejszej decyzji:  
1. Rodzaj inwestycji: budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczną. 
2. Rodzaj zabudowy:  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna    (oznaczenie literowe MW).   
3. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wynikające z analizy obszaru wyznaczonego 
zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U.z 2003r. nr164, poz.1588) – jak na załączniku graficznym oraz z przepisów odrębnych : 
a) linia zabudowy   -  min 6,0 m  m od krawędzi jezdni ul. Gedymina; 
b) wskaźnik powierzchni   zabudowy  w stosunku do powierzchni działki: max 0,27; 
(uwaga: powierzchnia zabudowy, to powierzchnia, jaką zajmuje budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia ta jest wyznaczana przez rzut 
wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy dla celów obliczenia wskaźnika powierzchni zabudowy nie 
wlicza się: elementów budynku ani ich części niewystających ponad powierzchnię terenu oraz elementów drugorzędnych budynku, takich jak:  
schody zewnętrzne, rampy i pochylnie zewnętrzne, balkony, daszki, markizy, okapy dachowe, oświetlenie zewnętrzne.)  

c) szerokość elewacji frontowej – 12,7 m z tolerancją 20%; 
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: max 9,5 m do gzymsu lub attyki dachu płaskiego od poziomu 

istniejącej rzędnej terenu przy wejściu do budynku;; 
(uwaga: wysokość określoną w decyzji mierzy się od średniego, istniejącego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do krawędzi dachu;                              
do wysokości tej nie wlicza się wysokości elementów drugorzędnych, takich jak wentylatornie, maszynownie dźwigów, kominy); 

e) geometria dachu – dach płaski.   
f) ustala się min udział powierzchni biologicznie czynnej – min 25%. 
4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi  oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:  nie dotyczy. 
5. Obsługa  w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
a) komunikacja - w tym powiązanie z miejskim układem drogowym: na podstawie wytycznych zarządcy drogi – pismo    
nr  UIU.6730.58.2022.OS(KZ) z dnia 11.04.2022 r.:      
− obsługa komunikacyjna – jednym zjazdem od  ul. Gedymina; 
− obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi poprzez Wydział Inwestycji 

UM Gdyni; wniosek należy sporządzić wg zasad określonych w załączniku do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gdyni w sprawie zasad i trybu zawierania umów drogowych;  

− na podstawie wniosku zostanie określony sposób spełnienia przez inwestora zobowiązania wynikającego z art. 16 
ust.1 i ust.2 ustawy o drogach publicznych; 

− na podstawie  art. 29.ust.1 i ust.3  ustawy o drogach publicznych  budowa lub przebudowa zjazdu z drogi publicznej 
wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, a projekt   zjazdu,  
wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  należy  uzgodnić                        
z zarządcą drogi, poprzez Wydział Inwestycji UM Gdyni; 

− obiekty budowlane należy lokalizować zgodnie z art. 43 ust.1 i 2 ustawy o drogach publicznych - w terenie 
zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych – ul.Gedymina;  
ewentualne zmniejszenie ww odległości może nastąpić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,   za zgodą 
zarządcy drogi  wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem 
budowy; 

− projekt sieci i przyłączy lokalizowanych w pasie drogowym  należy uzgodnić z zarządcą drogi poprzez Wydział 
Inwestycji UM Gdyni;  

b)  miejsca postojowe – (na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2011/20/VIII/M z dnia 25.02.2020 r.):  
− 0,8 – 1,2 miejsca postojowego/1 lokal mieszkalny;  
− należy zapewnić miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz budynków; 
− wskaźniki miejsc postojowych dla rowerów: min. 1 m.p./1 mieszkanie oraz ogólnodostępne postoje czasowe: min. 

0,3 m.p./1 mieszkanie; 
c) sposób zagospodarowania wód opadowych  - należy uwzględnić następujące uwagi  Wydziału Inwestycji UM Gdyni 
zawarte w piśmie nr UIU.6730.58.2022.OS(KZ) z dnia 11.04.2022 r.:      
− z uwagi na niewystarczające parametry techniczne miejskiego kanału deszczowego w ul. Olgierda, stanowiącego 
odbiornik wód z kanału w ul. Gedymina, nie ma możliwości wprowadzenia do niego dodatkowych ilości wód 
opadowych; 
− wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na terenie nieruchomości z zastosowaniem w szczególności 
powierzchniowych urządzeń odwadniających oraz obiektów tzw. Błękitno-Zielonej Infrastruktury lub za pomocą 
wgłębnych urządzeń odwadniających, po rozpoznaniu i uwzględnieniu warunków gruntowych; zaleca się, aby objętość 
obiektów/urządzeń odwadniających zapewniała retencję wód będących skutkiem opadu w wysokości 54 mm (w 
uzasadnionych przypadkach- nie mniej niż 39 mm) sposób zagospodarowania tych wód nie może powodować ich 
spływu na teren sąsiednich nieruchomości, w tym na teren pasa drogowego;   
d) infrastruktura techniczna -  teren posiada infrastrukturę techniczną wystarczającą dla zabezpieczenia potrzeb 
planowanej inwestycji; zgodnie z pismem OPEC sp. z o.o. w Gdyni z dnia 01.04.2021 r. nie ma  technicznych oraz 
ekonomicznych możliwości podłączenia planowanego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej; 
6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
     Obiekt budowlany powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem ochrony przed: 

a) pozbawieniem: 
- dostępu do drogi publicznej 
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności 
- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - wysokość budynków oraz ich 

usytuowanie kształtować należy w oparciu o analizę zacienienia i przesłaniania budynków istniejących, jak   
i  projektowanych; 

b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie; 
c) zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 

7. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - teren objęty wnioskiem nie jest zlokalizowany na terenie 
narażonym. 
 
8. Wymagane uzgodnienia :  

− zarządca drogi, poprzez Wydział Inwestycji UM Gdyni (w zakresie obsługi komunikacyjnej), 
− Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej UM Gdyni – w zakresie sieci uzbrojenia terenu. 

 
UWAGA 

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym  (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 503), organ, który wydał decyzję  o warunkach zabudowy albo decyzję  o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 
 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 
 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.        
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                                                               UZASADNIENIE 
Wnioskiem z dnia 15.03.2022 r. Inwestor wystąpił o ustalenie warunków zabudowy  dla inwestycji: budynek 

mieszkalny wielorodzinny na działkach nr 1763 i 1783   obręb Mały Kack  przy ul. Gedymina 43 w Gdyni. 
Z uwagi na brak planu miejscowego wniosek należało rozpatrzyć w myśl art. 61 ust 1 cytowanej na wstępie 

ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, po przeprowadzeniu analizy terenu zgodnie                              
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U.z 2003r. nr164, poz.1588).            
         W celu ustalenia dopuszczalnych parametrów nowej zabudowy w kontekście danych zawartych we wniosku 
inwestora wyznaczono wokół wnioskowanej działki obszar analizowany,  odmierzając trzykrotną szerokość jej frontu. 
Front działki, o szerokości 31 m, ustalono od strony ul.Gedymina. Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego                   
i prawnego terenu, a także warunków i zasad jego zagospodarowania ustalono, że  w obszarze analizowanym znajdują 
się działki sąsiednie, dostępne z tej samej drogi publicznej, zabudowane w sposób pozwalający na określenie 
wymagań dotyczących wnioskowanej zabudowy  w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów  i formy architektonicznej obiektów 
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.  Inwestycja wynikająca z wniosku Inwestora, 
spełnia wszystkie warunki określone w przepisie art.61 ust.1 pkt 1-5 cytowanej wyżej ustawy, które dają możliwość 
wydania decyzji o warunkach zabudowy,  a mianowicie: 
1. wnioskowana inwestycja kontynuuje funkcję, parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, to znaczy w obszarze analizowanym istnieje budynek, dostępny z tej samej drogi publicznej 
–ul. Gedymina, którego parametry umożliwiają określenie gabarytów planowanej inwestycji, 
2. teren objęty wnioskiem ma dostęp do drogi publicznej – ul.Gedymina, 
3.  istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, 
4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze                          
i nieleśne, 
5. na podstawie przeprowadzonej analizy przepisów odrębnych stwierdzono, że decyzja jest zgodna z tymi przepisami.  

 Do wyznaczenia parametrów wnioskowanej zabudowy przyjęto następujące kryteria wynikające z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy               
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

a) linia zabudowy: zgodnie z §4 rozporządzenia: 
1. Obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na 
działkach sąsiednich. 
2. W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej 
zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami. 
3. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy 
ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego. 
4. Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa   w § 3 ust. 1. 

Linię nowej zabudowy ustalono jako nieprzekraczalną na przedłużeniu linii zabudowy budynków sąsiednich (§ 4 ust. 1 
rozporządzenia). 

b) wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki: zgodnie z § 5 rozporządzenia: 
1. Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się  na podstawie 
średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego. 
2. Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo 
terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

Wskaźnik ustalono na podstawie średniego wskaźnika pow. zabudowy budynków w obszarze analizowanym (§ 5 ust. 1 
rozporządzenia). 
       c) szerokość elewacji frontowej: zgodnie z  § 6 rozporządzenia: 
1. Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki, wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej 
szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym,  z tolerancją do 20%. 
2. Dopuszcza się wyznaczenie innej szerokości elewacji frontowej, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

 Szerokość elewacji frontowej ustalono na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych budynków  w obszarze 
analizowanym (§ 6 ust.1 rozporządzenia) 

d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: zgodnie z § 7   rozporządzenia: 
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1. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych 
krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich. 
2. Wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku. 
3. Jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1, na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią 
wielkość występującą na obszarze analizowanym. 
4. Dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości, o której mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nowej zabudowy ustalono na podstawie średniej wysokości budynków w 
obszarze analizowanym (§ 7 ust.3 rozporządzenia);  
      f) geometria dachu –   § 8   rozporządzenia – przyjęto dach płaski. 
        Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
decyzję powyższą wydano po uzgodnieniu  z zarządcą drogi (art. 53 ust.4 pkt.9) – pismo nr UIU.6730.58.2022.OS(KZ) 
z dnia 11.04.2022 r. 
      W trakcie postępowania strony wniosły szereg uwag dotyczących planowanej inwestycji. W opinii stron sąsiedztwo 
planowanej inwestycji niesie za sobą ryzyko uszkodzenia istniejących budynków, wpłynie na znaczący spadek wartości 
nieruchomości sąsiednich, pogorszy warunki życia oraz ograniczy dopływ światła słonecznego.  

Wniesione zastrzeżenia nie znajdują uzasadnienia. Zgodnie bowiem z art. 6 ust.2 pkt 1 ustawy o planowaniu                                  
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, 
do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
albo decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu 
publicznego oraz osób trzecich. O ile  wnioskowana inwestycja spełnia wymogi zawarte w art. 61 ust.1 powyższej 
ustawy, ustalenie dla niej warunków zabudowy jest możliwe. Stosownie do wymogu stawianego przepisem art. 53 ust.3 
ustawy  w postępowaniu związanym  z wydaniem niniejszej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy przeprowadzono 
analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu  oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,                  
a także analizę stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Warunki 
wynikające  z powyższych analiz zawarto w niniejszej decyzji. Obszar analizowany, funkcję jak i wszystkie parametry 
inwestycji objętej niniejszą decyzją (wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, linię zabudowy  oraz 
powierzchnię zabudowy działki) ustalono zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego biorąc pod uwagę parametry zabudowy 
działek w obszarze analizowanym. Gwarantuje do dostosowanie gabarytów nowej zabudowy do charakteru budynków 
istniejących w sąsiedztwie, a szczegółowe ustalenie parametrów nowej zabudowy odbywa się na drugim etapie 
procesu inwestycyjnego - w ramach postępowania poprzedzającego wydanie pozwolenia na budowę.   W skład   
projektu architektoniczno-budowlanego wchodzi, między innymi, analiza zacienienia  i przesłaniania budynków                     
w sąsiedztwie nowej inwestycji, która umożliwi stwierdzenie, czy projekt spełnia wszystkie przepisy zawarte w §  13, 
określającym naturalne oświetlenie pomieszczeń oraz §  57, dotyczącym odpowiedniego oświetlenie dziennego, 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1065). Weryfikacja projektu  w zakresie jego zgodności              
z decyzją o warunkach zabudowy i przepisami techniczno-budowlanymi nastąpi w ramach postępowania 
poprzedzającego wydanie pozwolenia na budowę.   
       Ponadto uwagi dotyczące własności działek objętych wnioskiem wniósł pan Zbigniew Zagórski.  Wyjaśnić więc 
należy, że prawo inwestora do dysponowania terem na cele budowlane są rozpatrywane na etapie wniosku                            
o pozwolenie na budowę, natomiast ewentualne roszczenia właścicielskie nie są przedmiotem niniejszego 
postępowania. Istotą ustaleń decyzji o warunkach zabudowy jest bowiem określenie dopuszczalnego i zgodnego z 
istniejącym na terenie analizowanym, sposobem nowego zagospodarowania wnioskowanego terenu. Celem każdej 
decyzji  o warunkach zabudowy jest bowiem przesądzenie o zgodności zamierzonej inwestycji z porządkiem 
przestrzennym obowiązującym na obszarze, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Pouczenie: 
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Może być ona 
przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte  w decyzji. W przypadku, o którym mowa                   
w art.65 ust.1 ustawy tut. organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji. 
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku                      
z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 
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Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji - art. 28 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo budowlane do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć : 
1)   trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,                    
lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, opracowanego zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Rozwoju   
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  oraz zaświadczeniem, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, oraz oświadczeniem projektanta dotyczącym możliwości podłączenia projektowanego 
obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, 
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
3) ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku,                 
za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do 
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna. 
 
Załączniki :    
1. mapa sytuacyjna z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 
2. analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – cz. opisowa 
3. analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – cz. graficzna  
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

                                                                                                                 mgr inż. arch. Renata Stelmach 
                                                                                                                         ARCHITEKT MIEJSKI 
 

 
 

Otrzymują : 
1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w/m (MGN.6840.118.2011.KSz/AW) 
2. Dobroczyński Cezary ul. Olgierda 36A, 81-534 Gdynia 
3. Zagórski Zbigniew ul. Gedymina 41, 81-534 Gdynia 
4. Milewscy Barbara i  Jan  ul. Olgierda 36, 81-534 Gdynia 
5. Bogdańscy Renata i Ryszard ul. Powstania Wielkopolskiego 159, 81-470 Gdynia 
6. Rejak Arkadiusz Aleja Grunwaldzka 607D/24, 80-337 Gdańsk 
7. Wysocka Halina ul. Olgierda 38, 81-534 Gdynia 

    Do wiadomości: 
1. Biuro Planowania Przestrzennego w Gdyni, 
2. aa  

  opracowanie : Krystyna Rosowska 
        nr POIA w Gdańsku  - PO-0423 
 
Decyzja nie podlega opłacie skarbowej  
zgodnie z ustawąz dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
(Dz.U.2020.1546 t.j. ze zm.) 


