Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt
2 ustawy Prawo wodne, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej
2011
Teren inwestycji
L.p

Nr
decyzji

Data
wydania

Dz. nr
ew.

Obręb

Ulica

Inwestor

Inwestycja

Znak sprawy

1

2/2011

19.01.2011

24

06-20

Staszica

Osoby fizyczne

rozbudowa domu jednorodzinnego
oraz budowa wiaty gospodarczej

GGP 7331-248-10

06-11

Nowowiejska

Spółka akcyjna

06-16

Jasna

Osoba fizyczna

06-20

wew. od
Staszica

2

4/2011

26.01.2011

150/1,
150/2,
1/37,
1/33,
1/35

3

12/2011

11.02.2011

104/2

4

19/2011

28.02.2011

36

Osoba fizyczna

zmiana sposobu użytkowania hali
produkcyjno-biurowej na hale
handlowo – usługowo – biurową
oraz rozbiórce istniejącej kotłowni i
budowie budynku usługowego z
funkcją usługi zdrowia
(przychodnia, apteka)
rozbudowa i nadbudowa
istniejącego budynku
mieszkalnego, dobudowie garażu w
jednej bryle z budynkiem
mieszkalnym
nadbudowa budynku w obrębie
lokalu nr 4 , budowa garażu
wolnostojącego z pomieszczeniem
gospodarczym

GGP 09/7331/1064

GGP - 7331-260-10

GGP 7331-275-10

Inne

ZMIANA DEC
151/10 z
06.12.2010

GGP 7331-172-10

5

21/2011

03.03.2011

39/2

06-16

Marszałkowska

Osoba fizyczna

budowa domu jednorodzinnego

6

24/2011

12.04.2011

74/3,
74/5

06-01

Sportowa

Jednoosobowa
działalność
gospodarcza

rozbudowa budynku mieszkalnego
ze zmianą sposobu użytkowania na
funkcje mieszkalno-usługowe

GGP.6730.21.2011

7

26/2011

12.04.2011

66/2

06-20

Wysoka

Osoba fizyczna

budowa budynku mieszkalnego

GGP.6730.10.2011

8

31/2011

20.04.2011

60/2

06-11

Nowowiejska

Osoby fizyczne

9

37/2011

21.04.2011

103

06-11

Dembowska

Osoby fizyczne

rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
dobudowanie garażu do budynku
mieszkalnego w ostrej granicy z dz.
101 oraz rozbiórka garażu
blaszanego

10

49/2011

03.06.2011

20

06-16

Jasna

Osoba fizyczna

zmianie sposobu użytkowania
istniejącego budynku mieszkalnego
na budynek gospodarczy i budowie
budynku mieszkalnego

11

50/2011

03.06.2011

119

06-16

prywatna od
Staszica

Osoba fizyczna

budowa budynku jednorodzinnego
z garażem w bryle budynku

12

54/2011

13.06.2011

7/2

06-19

Staszica i
Dębowa

Osoba fizyczna

budowie budynku mieszkalnego z
parterem przeznaczonym na usługę
nieuciążliwą

13

62/2011

06.07.2011

33/1

06-19

Staszica

Osoba fizyczna

budowa dwóch budynków
mieszkalnych jednorodzinnych

ZMIANA DEC
100/10 z
01.07.2010

GGP.6730.11.2011

GGP.6730.9.2011

GGP.6730.26.2011

GGP.6730.29.2011
GGP 09/7331/964
GGP.6730.47.2011

UCHYLONA
PRZEZ SKO
UMORZENIE

wolnostojących z garażami
wolnostojącymi oraz część
usługową
14

69/2011

06.07.2011

30/3

06-19

Staszica róg
Kasztanowej

Osoba fizyczna

15

75/2011

20.07.2011

102

05-20

Wojska
Polskiego róg
Zamenhofa

Osoba fizyczna

16

89/2011

05.09.2011

132/2

05-19

Grodziska

Osoby fizyczne

17

93/2011

15.09.2011

83/6

05-20

Plantowa

Osoba fizyczna

18

94/2011

15.09.2011

5

06-11

Łączna

Osoba fizyczna

19

101/2011

06.10.2011

92

06-20

Dębowska

Osoba fizyczna

budowa namiotu magazynowego

07.10.2011

83, 84,
85/1,
1/1,
1/6,
1/21,
1/24,
1/8,
1/7,
1/5,1/4
,
1/3,1/2
, 1/12,
1/26,

MIFAM
SPÓŁKA
AKCYJNA

przebudowa wraz z adaptacją
istniejących obiektów na
wielobranżowy obiekt handlowousługowy z częścią biurowosocjalną wraz z przebudowa
istniejącej infrastruktury oraz
powiększeniem obszaru terenów
zielonych
– przebudowa i rozbudowa
istniejącego parkingu naziemnego
– budowa podziemnego zbiornika
przeciwpożarowego
– budowa boksów na wózki

20

103/2011

06-11

Królewska

budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w bryle
budynku
budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z garażem w bryle
budynku
budowa budynku mieszkalnego z
garażem wbudowanym w bryłę
budynku
budowa domu mieszkalnego i
zmianie przeznaczenia istniejącego
przeznaczenia i użytkowania
istniejącego budynku mieszkalnego
na budynek gospodarczy

GGP.6730.42.2011
GGP.6730.34.2011

GGP.6730.54.2011

GGP.6730.57.2011

GGP.6730.59.2011

GGP.6730.38.2011

GGP.6730.65.2011

UMORZENIE

81/1,
82/3

21

109/2011

18.11.2011

166

05-19

Ludna

Osoba fizyczna

22

110/2011

18.11.2011

167

05-19

Ludna

Osoby fizyczne

23

111/2011

18.11.2011

171

05-19

Ludna

Osoba fizyczna

24

116/2011

28.11.2011

150/2

06-11

Nowowiejska

Osoby fizyczne

25

117/2011

28.11.2011

149

06-11

Okrzei

Osoby fizyczne

30.12.2011

83,
84,85/
1 , 1/1,
1/6,
1/21,
1/24,

06-11

Królewska

MIFAM
SPÓŁKA
AKCYJNA

26

122/2011

zakupowe
–budowa pylonu reklamowego
–przeniesienie i przebudowa
istniejącego zjazdu z ulicy
Dembowskiej
–przebudowa i budowa
wewnętrznego układu drogowego z
placami manewrowymi oraz
chodnikami
budowa domu jednorodzinnego
piętrowego z garażem w bryle
budynku
budowa domu jednorodzinnego
piętrowego z garażem w bryle
budynku
budowa domu jednorodzinnego
piętrowego z garażem w bryle
budynku
zmiana przeznaczenia i sposobu
użytkowania budynków Nr 22 i 22a
z magazynowo biurowego na
budynki Nr 22 i 22a o funkcjach
użytkowania produkcyjno biurowo-handlowo -usługowe
przebudowa, nadbudowa i
rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania istniejącego budynku
produkcyjno-biurowo-handlowousługowy z usługami medycznymi
– rozbudowa, przebudowa praz
modernizacji istniejących obiektów
na wielobranżowy obiekt
handlowo-usługowy z częścią
biurowo-socjalną wraz z
przebudowa istniejącej

GGP.6730.73.2011

GGP.6730.77.2011

GGP.6730.74.2011

GGP.6730.71.2011

GGP.6730.72.2011

GGP.6730.85.2011

infrastruktury oraz powiększeniem
obszaru terenów zielonych
– przebudowa i rozbudowa
istniejącego parkingu naziemnego
– budowa podziemnego zbiornika
przeciwpożarowego
– budowa boksów na wózki
zakupowe
–budowa pylonu reklamowego
–przeniesienie i przebudowa
istniejącego zjazdu z ulicy
Dembowskiej
–przebudowa i budowa
wewnętrznego układu drogowego z
placami manewrowymi oraz
chodnikami

1/24
1/8,
1/7,
1/5,
1/4,
1/3,
1/2,
1/12,
1/26,
81/3
oraz
80

Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym
mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej
2011
L.p.

Nr decyzji

Data
wydania

1

9CP/2011

22.03.2011

2

15CP/2011 28.04.2011

3

20CP/2011 13.05.2011

Teren inwestycji

Inwestor

Inwestycja

Znak sprawy

obręb 06-01 dz. nr ew. 142/2, 134, 132,
137, 135
ul. Wysockiego

PGE Dystrybucja S.A.

Budowa linii kablowej niskiego
napięcia oraz złącz kablowych

GGP-7331-257-10

obręb 06-20 dz. nr ew.55/5, 44 ul.
Staszica

PGE Dystrybucja S.A.

Budowa linii kablowej niskiego
napięcia oraz złącza kablowego
niskiego napięcia

GGP.6733.5.2011

Mazowiecka Spółka
Gazownictwa Sp. z o. o

Budowa gazociągu średniego
ciśnienia

GGP.6733.8.2011

obręb 06-11 dz. nr ew.142/2 ul.
Wysockiego

Inne

4

25CP/2011 24.05.2011

obręb 06-20 dz. nr ew. 35 ul Staszica

Osoba fizyczna

Budowa kanalizacji.

GGP.6733.3.2011

5

30CP/2011 03.06.2011

obręb 05-19 dz. nr ew. 136/5, 136/1,
135/2 ul. Zamenhofa

PGE Dystrybucja S.A.

Budowa kablowej linii średniego
napięcia

GGP.6733.15.2011

6

42CP/2011 19.09.2011

obręb 06-20 dz. nr ew. 55/5, 44 ul.
Staszica

Mazowiecka Spółka
Gazownictwa Sp. z o. o

Budowa sieci gazowej
dystrybucyjnej średniego ciśnienia

GGP.6733.29.2011

Wykaz decyzji dotyczących nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne,
lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej obejmujących rozbudowę, przebudowę,
odbudowę istniejących obiektów liniowych
2011
L.p.
-

Nr
decyzji
-

Data
wydania
-

Teren inwestycji

Inwestor

Inwestycja

Znak sprawy

Inne

-

-

-

-

-

