REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH
W ROKU 2016
wg rozporządzenia *
L.p.

Nr decyzji i Rodzaj inwestycji
data jej
wydania (rrrr
mm dd)

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie
Uwagi
ustaleń decyzji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

1/2016
2016-01-22

budowa budynku
mieszkalnego
dwulokalowego
z wbudowanymi garażami

OSOBA FIZYCZNA

ARKUSZOWA 167A
dz. nr ew. 7 (kubatura)
i cz. dz. ew. nr 14/1 (wjazd
i infrastruktura) obręb
7-12-09

zabudowa
mieszkaniowa

2.

2/2016
2016-02-25

nadbudowa części garażu i OSOBA FIZYCZNA
rozbudowa pomieszczenia
mieszkalnego na I piętrze
(w granicy z działką ew. nr
393) w budynku
mieszkalnym
jednorodzinnym w
zabudowie szeregowej

PERSEUSZA 49
dz. ew. nr 392
obręb 7-12-14

zabudowa
mieszkaniowa

3.

3/2016
2016-02-25

nadbudowa części garażu i OSOBA FIZYCZNA
rozbudowa pomieszczenia
mieszkalnego na I piętrze
(w granicy z działką ew. nr
392) w budynku
mieszkalnym
jednorodzinnym w
zabudowie szeregowej

PERSEUSZA 51
dz. ew. nr 393
obręb 7-12-14

zabudowa
mieszkaniowa

4.

4/2016
2016-03-07

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
z garażem podziemnym,
dwóch zjazdów
z ul. Kaliszówka
i niezbędnej infrastruktury
technicznej

KALISZÓWKA
zabudowa
dz. ew. nr 11
mieszkaniowa
obręb 7-08-01 (kubatura)
dz. ew. nr 22 i cz. dz. ew. nr
23, 21 i 20
obręb 7-08-01 (zjazd
i infrastruktura)

5.

5/2016
2016-03-07

rozbudowa, nadbudowa
OSOBA FIZYCZNA
i przebudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego w granicy
z działką ew. nr 35

GROTESKI 6
dz. ew. nr 34/1
obręb 7-12-02

6.

6/2016
2016-03-18

budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
jednorodzinnego
z garażem w bryle budynku
i zjazdem
z ul. Akcent

AKCENT 22
zabudowa
dz. ew. nr 78 i cz. dz. ew. nr mieszkaniowa
108
obręb 7-12-05
oraz cz. dz. ew. nr 114
obręb 7-12-04

7.

7/2016
2016-03-23

rozbudowa istniejącego
OSOBA FIZYCZNA
budynku o zewnętrzny szyb
dla dźwigu towarowoosobowego
z funkcją transportu osób
niepełnosprawnych

BURLESKI 3A
dz. ew. nr 43
obręb 7-11-06

S.A.

zabudowa
mieszkaniowa

zabudowa
mieszkaniowa

7.

8.

8/2016
2016-03-23

budowa budynku
SP. Z O.O
magazynowego
SP. K.
usytuowanego
bezpośrednio przy granicy
z działką nr ew. 29/1 obręb
7-11-06

BURLESKI 11
dz. ew. 29/2
obręb 7-11-06 (kubatura)
oraz cz. dz. ew. nr 33 i 32
obręb 7-11-06 (dojazd
i infrastruktura)

zabudowa
usługowa

9.

9/2016
2016-03-31

budowa budynku
Miasto Stołeczne
mieszkalnego
Warszawa
wielorodzinnego
z usługami w parterze,
garażem podziemnym,
zjazdu z ul. Frygijskiej oraz
niezędnej infrastruktury
technicznej

FRYGIJSKA
dz. ew. nr 25/9
obręb 7-07-05 (kubatura)
i cz. dz. ew. nr 25/6 i 37
obręb 7-07-05 (zjazd
i infrastruktura)

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

10.

10/2016
2016-04-05

budowa zespołu budynków SP. Z O.O.
mieszkalnych
wielorodzinnych z garażami
podziemnymi
i stacją stafo , naziemnych
miejsc postojowych, zjazdu
z ul. Głowackiego oraz
budowie sieci
kanalizacyjnej
i wodociągowej

GŁOWACKIEGO
dz. ew. nr 23, 27 i 32
obręb 7-08-14 ( kubatura)
oraz na cz. dz. ew. nr 13,
71/5
obręb 7-08-14 ( zjazd
i infrastruktura)

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE
- DO
PONOWNEGO
ROZPATRZENIA

11.

11/2016
2016-04-14

budowa sześciu budynków OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej
z garażami wbudowanymi i
sześciu zjazdów z ul.
Maszewskiej

MASZEWSKA
dz. ew. nr 33, 34, 54/4
obręb 7-08-13

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

12.

12/2016
2016-04-20

budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego
z wbudowanym garażem,
usytuowanego w odlełości
1,5 m od granicy z działką
ew.nr 25/2

ARKUSZOWA 150C
dz. ew. nr 23/8
obręb 7-12-07

zabudowa
mieszkaniowa

13.

13/2016
2016-04-21

zmiana sposobu
OSOBA FIZYCZNA
użytkowania budynku
6-cio oddziałowej szkoły
podstawowej na
Niepubliczny Dom Opieki w
celu legalizacji obiektu

ARKUSZOWA 128
dz. ew. nr 3
obręb 7-12-08

zabudowa
usługowa

14.

14/2016
2016-04-28
15/2016
2016-04-29

SŁONECZNIKOWA
cz. dz. ew. nr 67, 69, 74
obręb 7-08-14
LINOTYPOWA 11
dz. ew. nr 72
obręb 7-12-05

zabudowa
usługowa

15.

budowa parkingu dla
SPÓŁDZIELNIA
samochodów osobowych z
obsługą komunikacyjną
budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
jednorodzinnego
i budynku gospodarczego w celu legalizacji

OSOBA FIZYCZNA

zabudowa
mieszkaniowa

16.

16/2016
2016-05-18

zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń
piwnicznych na
pomieszczenia węzłów
cieplnych w dwóch
budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych

17.

17/2016
2016-05-20

18.

S.A.

BRONIEWSKIEGO 73 i 77
cz. dz. ew. nr 2/9
obręb 7-06-02

zabudowa
mieszkaniowa

odmowa budowy budynku OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym i trafostacją w
bryle budynku

MASZEWSKA
dz. ew. nr 33, 34
obręb 7-08-13

zabudowa
mieszkaniowa

18/2016
2016-05-23

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
z garażem podziemnym,
infrastruktury zewnętrznej,
wewnętrznego układu
komunikacyjnego ze
zjazdem z ulicy
Głowackiego

OSOBA FIZYCZNA

GŁOWACKIEGO
dz. ew. nr 18, 19, 20
obręb 7-08-14 (kubatura)
oraz cz. dz. ew. nr 13
obręb 7-08-14 (zjazd i
infrastruktura)

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE
- UTRZYMANIE
W MOCY
PRZEZ SKO

19.

19/2016
2016-05-30
ODMOWA

przebudowa oraz zmiana
sposobu użytkowamnia
lokalu mieszkalnego nr 49
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul
Wergiliusza 7 na funkcję
usługową (zakład
kosmetyczno-fryzjerski)

OSOBA FIZYCZNA

WERGILIUSZA 7
zabudowa
dz. ew. nr 81/2, 81/6, 81/10, mieszkaniowa
81/11, 60
obręb 7-08-03

ODWOŁANIE
- DO
PONOWNEGO
ROZPATRZENIA

20.

20/2016
2016-06-02

adaptacja pomieszczenia
piwnicznego na
pomieszcenie techniczne
indywidualnego węzła
cieplnego w budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym

S.A.

STAFFA 36
cz. dz. ew. nr 40
obręb 7-05-12

zabudowa
mieszkaniowa

21.

21/2016
2016-06-06

ARKUSZOWA 139
dz. ew. nr 15/1 i cz. dz. ew.
nr 15/2
obręb 7-12-10

zabudowa
mieszkaniowa

22.

22/2016
2016-06-08

rozbudowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
jednorodzinnego i budowa
zewnętrznej klatki
schodowej od strony
zachodniej
budowa zespołu budynkow OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej
oraz naziemnych miejsc
postojowych

ARKUSZOWA 135/1
cz. dz. ew. nr 19/8
obręb 7-12-10 (kubatura
oraz istniejący dojazd ze
zjazdem z ul. Arkuszowej)

zabudowa
mieszkaniowa

23.

23/2016
2016-06-28

rozbudowa z przebudową
istniejącego budynku
sklepu spożywczego
samoobsługowego,
budowie nowych miejsc
parkingowych, wiaty na
wózki sklepowe, stacji
transformatorowej SN i
urządzenia reklamowego

24.

24/2016
2016-07-08

budowa dwóch budynków OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnych
wielorodzinnych z garażami
przyziemnymi, budowa
infrastruktury technicznej
(wodnej, kanalizacyjnej,
elektromagnetycznej i
gazowej), dojścia i dojazdu
do budynków oraz
towarzyszących elementów
zagospodarowania terenu

FARYSA
zabudowa
dz. ew. nr 13/2
mieszkaniowa
obręb 7-10-06 (teren
budowlany inwestycji),
cz. dz. ew. nr 13/3
obręb 7-10-06
i cz. dz. ew. nr 83/10
obręb 7-1-07 (komunikacja i
infrastruktura)

25.

25/2016
2016-07-14

budowa ekologicznej stacji OSOBA FIZYCZNA
solnej - terminala
magazynowoprzeładowczego soli
drogowej wraz z drogą
dojazdową

WÓLCZYŃSKA 249
zabudowa
dz. ew. nr 17, 26, 27
usługowa
obręb 7-11-10
oraz na cz. dz. ew. nr 9, 10,
13, 14, 16, 20, 21, 22/1,
22/2, 23, 24, 25, 29, 172,
62/2, 64/1, 171/5
obręb 7-11-10

26.

26/2016
2016-07-18

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z
usługami oraz parkingiem
podziemnym
i zjazdem

KWITNĄCA
zabudowa
cz. dz. ew. nr 95, dz. ew. nr mieszkaniowa
99 ( kubatura) oraz cz. dz.
ew. nr 28/2 ( wjazdy i
infrastruktura techniczna)
obręb 7-08-13

27.

27/2016
2016-07-20

28.

28/2016
2016-07-21

budowa czterech
OSOBA FIZYCZNA
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej oraz
zbiorników na nieczystości
ciekłe ze zjazdem z ul.
Hieroglif
budynek mieszkalny
SP. Z O.O.
wielorodzinny z garażem
podziemnym i
zagospodarowaniem
terenu (chodniki, dojazdy,
zjazd i wyjazd z garażu
podziemnego, miejsca
postojowe naziemne)

SP. Z O.O.

OSOBA FIZYCZNA

CONRADA 1,
dz.nr 91/3,
obręb 7-08-15

zabudowa
usługowa

HIEROGLIF
dz. ew. nr 60 i 61
obręb 7-10-07

zabudowa
mieszkaniowa

OCZAPOWSKIEGO 17
dz.nr ew. 24 obręb 7-08-04

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

29.

29/2016
2016-07-25

rozbudowa
SP. Z O.O.
z przebudową istniejącego
budynku sklepu
spożywczego
samoobsługowego,
budowie nowych miejsc
parkingowych, wiaty na
wózki sklepowe, stacji
transformatorowej SN
i urządzenia reklamowego

KASPROWICZA 117
dz. ew. nr 367, 13 i 14

zabudowa
usługowa

30.

30/2016
2016-08-17

budowa kapliczki
ogrodowej

PARAFIA
RZYMSKOKATOLICKA

zabudowa
ogrodowa

31.

31/2016
2016-08-17

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
z garażem podziemnym,
zjazdem
z ul. Bajana oraz
niezbędną infrastrukturą
teczniczną

SP. Z O.O.

PRZY AGORZE 9
cz. dz. ew. nr 38/1
obręb 7-07-03
BAJANA 13
dz. ew. nr 195/2
obręb 7-08-12 (kubatura)
dz. ew. nr 194/2 i cz. dz. ew.
nr 194/1, 174, 164/1, 164/2
obręb 7-08-12
(infrastruktura)

32.

32/2016
2016-08-17

budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
produkcyjno-magazynowobiurowego,
bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe o
poj. do 10 m3 i naziemnych
miejsc postojowych

OPŁOTEK
dz. ew. nr 187
obręb 7-08-06 (kubatura),
dz. ew. nr 188 i 4/6 (część)
obręb 7-11-06 ( zjazdy i
infrastruktura)

zabudowa
usługowa

33.

33/2016
2016-08-23

budowa budynku
SP. Z O.O. SP. K.
produkcyjno-biurowomagazynowego
powiązanego funkcjonalnie
z budynkiem istniejącym na
dz. ew. nr 46 wraz z
kolumną suszarniczą do
produkcji aromatów
spożywczych oraz
zagospodarowaniem
terenu i infrastruktrurą
techniczną: dwoma
zbiornikami na nieczystości
ciekłe , zjazdem
z ul. Wólczyńskiej,
naziemnymi miejscami
postojowymi oraz dwiema
studniami na wody
opadowe

WÓLCZYŃSKA 238
zabudowa
dz.ew. nr 45, 46, 47, 48, 49, usługowa
50
obręb 7-11-06 (kubatura)
oraz na cz. dz. ew. nr 1 i
219
obręb 7-11-06 (zjazd i
infrastruktura)

34.

34/2016
2016-08-25

budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym wraz z
niezbędną infrastrukturą
techniczną, naziemnymi
miejscami parkingowymi i
zjazdem z ul. Żółwiej

ŻÓŁWIA
dz. ew. nr 32 i 33
obręb 7-08-14 (kubatura)
orazcz. dz. ew.nr 105/3
obręb 7-08-14 (zjazd
i infrastruktura)

zabudowa
mieszkaniowa

35.

35/2016
2016-08-31

nadbudowa budynku
biurowego o jedną
kondygnację z funkcją
mieszkalną

ARKUSZOWA 58
cz. dz. ew. nr 99
obręb 7-12-08

zabudowa
usłgowa

OSOBA FIZYCZNA

zabudowa
mieszkaniowa

36.

36/2016
2016-09-01

budowa garażu
OSOBA FIZYCZNA
(w granicy z dz. ew. nr 53/1
w obr. 7-10-06)

FARYSA
dz. ew. nr 51/1
obręb 7-10-06 kubatura)
oraz dz. ew. nr 51/5 i 53/6
obręb7-10-06 (istniejący
dojazd)

zabudowa
usłgowa

37.

37/2016
2016-09-06

budowa budynku
przedszkola
niepublicznego

zabudowa
usługowa

38.

38 /2016
2016-09-09

budowa garażu
OSOBA FIZYCZNA
(w granicy z dz. nr ew. 51/1
w obrębie 7-10-06)

WOLUMEN 3
cz. dz. ew. nr 10/1, 10/3, 11,
16/1, 16/2
obręb 7-08-04
FARYSA
dz. ew. nr 53/1
obręb 7-10-06 (kubatura)
oraz dz. ew. nr 51/5 i 53/6
obręb 7-10-06 (istniejący
dojazd)

39.

39/2016
2016-09-12

budowa budynku usługowo- S.A.
biurowo-mieszkalnego,
stacji transformatorowej,
komunikacji zewnętrznej
wraz z miejscami
postojowymi dla
samochodów osobowych,
zjazdu na dz. z ul.
Wóycickiego,
bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe o
poj. do 10 m3, zbiornika na
gaz o poj. do 10 m3,
zbiornika retencyjnego
rozsączającego o poj. 70
m3

WÓYCICKIEGO
dz. ew. nr b79, 81/2
obręb 7-11-06 (kubatura)
oraz cz. dz. ew. nr 78, 80,
232/1 i 2/1
obręb 7-11-06 (zjazd
i infrastruktura)

zabudowa
mieszkaniowousługowa

40.

40/2016
2016-09-22

zmiana sposobu
użytkowania
pomieszczenia
gospodarczego na garaż
indywidualny
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

REYMONTA 2A
cz. dz. ew. nr 80
obręb 7-06-01

zabudowa
mieszkaniowa

41.

41/2016
2016-10-10

BAJANA 30A
dz. ew. nr 150
obręb 7-08-12

zabudowa
mieszkaniowa

42.

42/2016
2016-10-10
ODMOWA

przebudowa i rozbudowa
OSOBA FIZYCZNA
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej w
granicy z dz. ew. nr 151
budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnomstojącego z
garażem w bryle budynku
oraz budowa
bezodpływowego zbiornika
na nieczystości ciekłe i
zjazdu z ul. Żółwiej na
teren nieruchomości

ŻÓŁWIA
dz. ew. nr 109, 110, 111,
112 oraz cz. dz. ew.119/4
obręb 7-08-14

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

43.

43/2016
2016-10-18
ODMOWA

budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wolno
stojącego
z wbudowanm garażem

KSIĘŻYCOWA 32A
dz. ew. nr 378/2
obręb 7-08-14

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

FUNDACJA

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANOMIESZKANIOWA

OSOBA FIZYCZNA

zabudowa
usługowa

44.

44/2016
2016-10-24

budowa budynku
mieszkalnego
SP. Z O.O.
wielorodzinnego z garażem
podziemnym oraz zjazdu z
drogi publicznej ul.
Brązowniczej

BRĄZOWNICZA
dz. ew. nr 56 i 58 oraz cz.
dz. ew. nr 60, 61, 62 i 65/3
obręb 7-08-10

zabudowa
mieszkaniowa

45.

45/2016
2016-10-25
ODMOWA

budowa budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
z usługami w poziomie
parteru i garażem
podziemnym

REYMONTA 101
dz. ew. nr 35/6
obręb 7-08-06

zabudowa
mieszkaniowa

46.

46/2016
2016-11-17

budowa zespołu budynków OSOBA FIZYCZNA
wielorodzinnych
( składających się z trzech
brył), wspólnego garażu
podziemnego, drogi
wewnętrznej
( o szer. 5 m) oraz zjazdu z
ul. Rodziny Połanieckich

RODZINY POŁANIECKICH zabudowa
dz. ew. nr 64, 177
mieszkaniowa
obręb 7-08-09
oraz cz. dz. ew. nr 159, 160,
obręb 7-11-11,
cz. dz. ew. nr 173, 163, 172,
138, 137/1,
obręb 7-08-09
cz. dz. ew. nr 8, 7/1
obręb 7-08-13 ( droga
wewnętrzna, zjazd
i infrastruktura)

ODWOŁANIE

47.

47/2016
2016-11-18

przebudowa oraz zmiana
sposobu użytkowania
lokalu mieszkalnego nr 49
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

WERGILIUSZA 7
zabudowa
dz. ew. nr 81/2, 81/6, 81/10, mieszkaniowa
81/11, 60
obręb 7-08-03

ODWOŁANIE

48.

48/2016
2016-11-18

budowa budynku biurowo- OSOBA FIZYCZNA
usługowo-handlowego
usytuowanego
bezpośrednio przy granicy
z działką ew. nr 122 z
obrębu 7-12-08 i budowa
zjazdu z ul. Arkuszowej

ARKUSZOWA
cz. dz. ew. nr 123 (
kubatura)
i 127/1 ( infrastruktura)
obręb 7-12-08

zabudowa
usługowa

49.

49/2016
2016-11-21

rozbudowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
jednorodzinnego w granicy
z działką ew.
nr 36 w celu legalizacji
obiektu

ARKUSZOWA 140
dz. ew. nr 28
obręb 7-12-07

zabudowa
mieszkaniowa

ODWOŁANIE

50.

50/2016
2016-11-21

KOCHANOWSKIEGO
dz.nr 4, obręb 7-06-02

urządzenie
reklamowe

ODWOŁANIE

51.

51/2016
2016-11-21

LOTERYJKI
dz.nr 18/1, cz. Dz. Nr 18/2,
17/1, obręb 7-11-09

zabudowa
mieszkaniowa

52.

52/2016
2016-11-23

budowa urządzenia
SP. Z O.O.
reklamowego trwale
związanego z gruntem z
tablicą reklamową
budowa 10 budynków
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej z
wbudowanymi garażami
oraz budowie stacji trafo i
zjazdu
budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
produkcyjno-magazynowobiurowego z częścią
socjalną i bezodpływowego
zbiornika na nieczystości
ciekłe o poj. do 10 m3

SP. Z O.O.

OSOBA FIZYCZNA

NOKTURNU 20
zabudowa
dz. ew. nr 70
mieszkaniowa
obręb 7-11-02 ( kubatura)
oraz dz. ew. nr 73/1 oraz cz.
dz. ew. nr 74/3 i 74/2
obręb 7-11-02 ( zjazd i
infrastruktura)

WÓLCZYŃSKA
cz. dz. ew. nr 51 i 7 (
budynek)
oraz cz. dz. ew. nr 52 i 8/7
( droga)
obręb 7-11-05

zabudowa
mieszkaniowa

zmiana sposobu
MIASTO STOŁECZNE
użytkowania 3 lokali
WARSZAWA
mieszkalnych na lokale
użytkowe o funkcji
dydaktyczno-opiekuńczej w
parterze budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego

NOCZNICKIEGO 13A
cz. dz. ew. nr 115/12
obręb 7-07-02

zabudowa
mieszkaniowousługowa

budowa budynku
usługowego z częścią
magazynową wraz
z zagospoadarowaniem
terenu oraz infrastrukturą
towarzyszącą i zjazdem z
ul. Arkuszowej
budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z
garażem wbudowanym w
bryłę budynku

OSOBA FIZYCZNA

ARKUSZOWA 164
dz. ew. nr 15 i cz. dz. nr 42
obręb 7-12-07

zabudowa
usługowa

OSOBA FIZYCZNA

LINOTYPOWA 12B
dz. ew. nr 56/3
obręb 7-12-05

zabudowa
mieszkaniowa

MAGIERA
cz. dz. ew. nr 5/42 ( po
podziale dz. nr 5/49)
obręb 7-05-15 ( inwestycja
kubaturowa)
oraz dz. ew. nr 5/41, cz. dz.
ew. nr 1 obręb 7-05-15 i cz.
dz. ew. nr 166 obręb 7-0513
( teren pod infrastrukturę)
KASPROWICZA
W REJONIE PRZYTYK

zabudowa
mieszkaniowa

53.

53/2016
2016-11-28

budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego z
wbudowanym garażem
oraz drogi wewnętrznej do
ul Wólczyńskiej

OSOBA FIZYCZNA

54.

54/2016
2016-11-28

55.

55/2016
2016-11-30

56.

56/2016
2016-12-01

57.

57/2016
2016-12-01

budowa budynku
OSOBA FIZYCZNA
mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym oraz
konieczną infrastrukturą
techniczną

58.

58/2016
2016-12-01

budowa trzech masztów
flagowych o wysokości do
10 m na betonowych
fundamentach (
zagłębionych na gł. 0ok. 1
m), przeznaczonych do
reklamyparkingu P+R (
Parkuj i Jedź) przy stacji
Metra Wawrzyszew

59.

59/2016
2016-12-06

budowa budynku
SPÓŁDZIELNIA
mieszkalnego
BUDOWLANOwielorodzinnego z
MIESZKANIOWA
usługami w parterze
z garażem podziemnym
oraz parterowej klatki
schodowej , dwóch
zjazdów z ul. Nerudy i
jednego z ul. Kwitnącej,
śmietnika, parkingów,
dojazdów, chodników oraz
infrastruktury technicznej w
tym przebudowy i
rozbudowy sieci
wodociągowej,
ciepłowniczej i
elektroenergetycznej

MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA

urządzenie
reklamowe

KWITNĄCA, NERUDY,
zabudowa
CONRADA
mieszkaniowa
cz. dz. ew. nr 106, 108, 109
obręb 7-08-10,
24, 25, 26, 42, 43, 44, 45,
55/5, 55/6 obręb 7-08-11,
49, 50, 51 obręb 7-08-07,
14/1, 27 obręb 7-08-09

60.

60/2016
2016-12-08

61.

61/2016
2016-12-13

62.

62/2016
2016-12-13

63.

63/2016
2016-12-21

64.

64/2016
2016-12-28

65.

65/2016
2016-12-29

budowa zespołu
mieszkalnego
składającego się z 26-ciu
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej ,
drogi wewnętrznej, miejsc
postojowych naziemnych,
zjazdów z ul. Farysa i ul.
Pułkowej, sieci
kanalizacyjnej,
wodociągowej, gazowej,
energetycznej i
teletechnicznej
budowa urządzenia
reklamowego trwale
związanego z gruntem w
miejscu istniejącego, z
tablicą reklamową
o wymiarach 6x3 m

OSOBA FIZYCZNA

FARYSA I PUŁKOWA
zabudowa
dz. ew. nr 13/1, 13/2, 19,
mieszkaniowa
20, 21 i cz. dz. ew. nr 2,
85/4, 85/5, 86/16 obręb 7-1006
cz. dz. ew. nr 83/10
obręb 7-10-07

SP. Z O.O.

LITERACKA
cz. dz. ew. nr 8/29
obręb 7-06-03

zmiana sposobu
użytkowania budynku z
niepublicznego zakładu
opieki zdrowotnej na:
niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej oraz szkołę
podstawową
z oddziałem
przedszkolnym
budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
z częścią użytkową
( biura, handel, usługi)
w poziomie parteru,
garażem podziemnym
i miejscami parkingowymi
w poziomie parteru

OSOBA FIZYCZNA

BRONIEWSKIEGO 89
zabudowa
dz. ew. nr 16, 10/10, cz.
usługowa
dz.10/2 ( kubatura) oraz cz.
dz. ew. nr 10/11, 10/2, 18,
10/9, 17/1
obręb 7-06-01 ( dojazd)

OSOBA FIZYCZNA

MASZEWSKA 19
cz. dz. ew. nr 29/2 i 30/2 (
kubatura) oraz dz. ew. nr
51/3, 52, 53, 54/1 ( zjazd i
infrastruktura)
obręb 7-08-13

zabudowa
mieszkaniowousługowa

STAFFA 107B
dz. ew. nr 77
obręb 7-05-12

zabudowa
mieszkaniowa

MARYMONCKA 42
dz. ew. nr 14/6 obręb 7-0901
( kubatura) oraz cz.dz. ew.
nr 14/5, 13, 15/1 i 10 obręb
7-09-01 ( istniejąca droga
dojazdowa i zjazd z drogi
publicznej)

zabudowa
usługowa

zmiana sposobu
OSOBA FIZYCZNA
użytkowania poddasza
nieużywanego na funkcję
mieszkalną wraz z
przebudową budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej
( polegającą na budowie
przedsionka w miejscu
istniejącego w granicy
z działką ewidencyjną nr 51
w obrębie 7-05-12) oraz
rozbudowę tarasu
budowa budynku krytej
OSOBA FIZYCZNA
strzelnicy sportowej z
niezbędną infrastrukturą (
dwie wentylatornie wraz z
czerpniami) , łącznika z
istniejącym budynkiem
oraz drogi dojazdowej
wewnętrznej obsługującej
urządzenia techniczne

urządzenie
reklamowe

66.

66/2016
2016-12-30
ODMOWA

budowa drogi stanowiącej
przedłużenie ul. Rodziny
Połanieckich

SP. Z O.O.

67.

67/2016
2016-12-30

budowa fundamentów
i montażu zbiornika na
ciekły argon wraz z
parownicą

SP. Z O.O.

RODZINY POŁANIECKICH infrastruktura
dz. ew. nr 186/8, 186/7,
techniczna
186/6 i cz. dz. ew. nr 100/1,
195, 196, 197, 198, 199,
200
obręb 7-11-11
oraz dz. ew. nr 72 i cz. dz.
ew. nr 171/3 i 177/1
obręb
7-12-14 132,
KASPROWICZA
infrastruktura
dz.nr 19, obręb 7-11-03
techniczna

