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INFORMACJA O WYDANYCH DECYZJACH W SPRAWIE WARUNKÓW ZABUDOWY ROK 2018

LP.

Nr decyzji i data jej wydania

Nr

1.

nr 1/2018

Data

08.01.2018

Oznaczenie nieruchomości

Nazwa wnioskodawcy

Adres
Robyg Ypung City 3 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska

Streszczenie ustaleń decyzji

dz. ew., obręb

dz. ew. nr 9/1 z obrębu 6-13-04

Przeniesienie decyzji osttecznej WZ 157/2017 z dnia 02.11.2017 wydaną na
rzecz Robyg Ursynów Sp. z o.. Na rzecz
Robyg Young City 3 Sp. z o.o.
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik wielkości zabudowy w
stosunku do powierzchni działki 0,22;
maksymalna szerokość elewacji
frontowej 4,8m;
wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 3 m;
wysokość budynku w kalenicy
maksymalnie 3m;
dach jednospadowy lub płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25 %
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik wielkości zabudowy w
stosunku do powierzchni działki 0,25;
min. udział powierzchni biologicznie
czynnej 60%;
maksymalna szerokość elewacji
frontowej 15m; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej max. 10 m;
dach płaski
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik wielkości zabudowy w
stosunku do powierzchni działki 0,21;
maksymalna szerokość elewacji
frontowej 12,5-14,5m; wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej max.
8 m; wysokość budynku w kalenicy max.
12 m;
dach dwuspadowy lub
płaski;
min. udział powierzchni biologicznie
czynnej 60%;
zmiana:
wskaźnika zbudowy wielkości
powierzchnia zabudowy w stosunku do
powierzchni działki na 0,42;
zmiana wysokości górnej krawędzi
ewlewacji frontowej 4,5;

2.

WZ 2/2018

19.01.2018

osoba fizyczna

ul. Newtona 10

dz. ew. nr 129 z obrębu 6-10-03

3.

WZ 3/2018

19.01.2018

osoba fizyczna

ul. Kunickiego 59

dz. ew. 100 z obrębu 6-08-03

4.

WZ 4/2018

19.01.2018

osoba fizyczna

ul. Grotkowska 13

dz. ew. nr 59 z obrębu 6-08-01

5.

WZ 5/2018

19.01.2018

osoba fizyczna

ul. Pokowińska 22

dz. ew. 391 z obrębu 6-10-05

6.

WZ 6/2018

23.01.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska,
ul. Lazurowa

dz. ew. nr 20/18 z obrębu 6-13-05 odmowa

7.

WZ 7/2018

23.01.2018

osoba fizyczna

8.

WZ 8/2018

24.01.2018

osoba fizyczna

9.

WZ 9/2018

24.01.2018

osoba fizyczna

10.

WZ 10/2018

26.01.2018

11.

nr 11/2018

31.01.2018

12.

WZ 13/2018

07.02.2018

13.

WZ 14/2018

12.02.2018

14.

WZ 15/2018

12.02.2017

15.

nr 16/2018

13.02.2018

16.

nr 17/2018

14.02.2018

17.

nr 18/2018

14.02.2018

ul. Akantu 15B

ul. Batalionów
Chłopskich
ul. Szeligowska;
ul. Lazurowa

dz. ew. nr 29
w
zakesie wył. Infrastruktury na dz.
ew. nr 1 z obrębu 6-11-02

ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy - zgodnie z załącznikiem 2b, w
odległości 6 m od granicy działki oznacz.
Symbolem AB;
ustala się, że wskaźnik wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu oznacz. Na mapie
ABCDA - nie może przekroczyć 0,31 (do
powierzchni zabudowy nie wlicza się
terenów utwardzonych: dojść, dojazdów i
miejsc postojowych);
ustala się, że minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej na
terenie oznacz. ABCDA wynosi 25%, w
tym minimum 80% na gruncie rodzimym,
umozliwiając naturany spływ wód
deszczowych;
ustala
się, że maksymalna szerokość elewacji
frontowej budynku wynosi 6,5m;
ustala się, że maksymalna wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej
budynku (gzymsu lub attyki) budynu
wynosi 9,5m;
ustala się, że budynek będzei posiadał:
układ połaci dachowych: dach płaski,
max. kąt nachylenia połaci dachowych:
12°, max. wysokość najwyższej krawędzi
dachu: 9,5 m, kierunki głównych kalenic
dachu w stosunku do frontu działki: nie
ustala się ze względu na rodzaj dachu;

dz. ew. nr 3/7 z obrębu 6-13-05

odmowa

dz. ew. nr 20/18 z obrębu 6-13-05 odmowa

wskaźnik powierzchni zabudowy do
ul. Obrońców Tobruku
dz. ew. nr 45/34 z obrębu 6-15-01 powierzchni działki nie może przekroczyć
22
0,445
Crystal Hause S.A.
ul. Akantu 31
dz. ew. nr 214 z obrębu 6-08-02
odmowa
dz. ew. nr 12/3 z obrębu 6-13-04, a
w zakresie infrastruktury
na
osoba fizyczna
ul. Szeligowska
odmowa
dz. ew. nr 12/3 i 12/2 z obrębu 613-04
ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy - zgodnie z załącznikiem 2b,
wyznaczona linia jest linią prostą, która
pokrywa się z północną granicą terenu
inwestycji oznacz. AB;
ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy - zgodnie z załącznikiem 2b,
wyznaczona linia jest linią prostą, która
została wyznaczona w odległości 2,50m
od południowej granicy terenu inwestycji
oznacz. CD;
wyznaczona linia
zabudowy od strony północnej (tj. ul.
Szeligowskiej)dotyczy także
podziemnych części planowanej
zabudowy. Dopuszcza się
Greenfields RE Sp. z o.o.,
dz. ew. nr 8/1 z obrębu 6-13-04,
przekroczenieobowiążującej linii
pełnomocnik
a w zakresie infrastruktury 8/1,
ul. Szeligowska
zabudowy do sytuowania balkonów,
Pani Ewelina
14/4 z obrębu 6-13-04
i
loggi i wykuszy, od wysokości drugiej
Wojciechowska
cz. 16/1 z obrębu 6-13-02
kondygnacji, o nie więcej niż 1,5m, ale
pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z
zarządcą drogi - ulicy Szeligowskiej.
Ogródki mają być usytuowane wyłącznie
poza planowanymi pasami drogowymi;
wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu oznacz. na mapie ABCDA wynosi
max. 0,40, Istniejąca zabudowa zostaje
rozebrana (do powierzchni zabudowy nie
wlicza się terenów utwardzonych: dojść,
dojazdów i miejsc postojowych);
szerokość elewacji frontowej dla
planowanego budynku od strony ulicy
Szeligowskiej może wynosić max. 15m;
dz. ew. nr 19 z obrębu 6-13-05,
ROLAND Nieruchomości
ul. Szeligowska
a w zakresie infr. dz. ew. nr 28/3
odmowa
Sp. z o.o i wspólnicy SP. k.
i 28/11 z obrębu 6-13-05
ul. Piasetów Śląskich dz. ew. nr 143 i 144 z obrebu
6osoba fizyczna
odmowa
39
08-10
osoba fizyczna
ul. Słomiana 14
dz. ew. nr 51 z obrębu 6-12-12
umorzenie
dz. ew. nr 9/1, 10/2 z obrebu
6Robyg Young City 3 Sp. z
ul. Szeligowska
13-04 oraz 9/1, 10/2, 14/4, 14/5 z umorzenie
o.o.
obrębu 6-13-04
osoba fizyczna

18.

WZ 19/2018

14.02.2018

osoba fizyczna

19.

nr 20/2018

14.02.2018

Robyg Young City 3 Sp. z
o.o.

20.

nr 21/2018

15.02.2018

osoba fizyczna

21.

WZ 22/2018

19.02.2018

osoba fizyczna

22.

WZ 23/2018

21.02.2018

osoba fizyczna

ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy zgodnie z załączikiem 2b.
Wyznaczona linia jest linią prostą, która
została wyznaczona dla wschodniej
części terenu inwestycji w odległości
2,50 m od projektowanej linii
rozgraniczającej drogi 13KD-D oznacz.
BF. Wyznaczona linia zabudowy
dotyczny także podziemnych części
planowanej zabudowy;
Wskaźnik
wielkości pow. zabudowy w stosunku do
pow. terenu oznacz. na mapie ABFGA
wynosi max. 0,34; Szerokość elewacji
dla planowanego budynku od wschodniej
strony terenu inwestycji, czyli od
dz. ew. nr 6/9 (dawnej cz. Dz. 6/6) planowanej drogi 13KD-D może wynosić
Wysokość górnej
z obrębu 6-13-05, w zakresie infr. max 90,00m;
krawędzi ewlewacji frontowej budynku
6/8, obręb 6-13-08
wynosi max 12,00m;
wysokość pylonu reklamowego wynosi
max 15,00 m;
Geometria dachów przedmiotowy budynek będzie posiadała
układ połaci dachowych: dach płaski;
max kąt nachylenia połaci dachu 12°,
wysokość głównej kalenicy do 12,00m;
kierunek głównej kalenicy dachu w
stosunku do frontu działki: nie ustala się
z uwagi na rodzaj dachu; Minimalny
udział powierzchni biologicznie czynnej
na terenie oznaczonym ABFGA wynosi
25%;
Projektowaną zabudowę należy
tak sytuować, aby nie oddziaływała na
działki sąsiednie w sposób ograniczający
dz. ew. nr 9/1, 10/2 z obrebu
6ul. Szeligowska
13-04 oraz 9/1,14/4 z obrębu 6- umorzenie
13-04
przeniesienie ostateczenej decyzji WZ25/2017 z dn. 17.02.2017 r. wydana na
ul. Gabriela
dz. ew. nr 168/5 z obrebu 6-12-14 rzecz Małgorzaty Waśkowiak
przeniesiona na rzecz Małgorzaty
Waskowiak i Eweliny Pratesi
nieprzekraczalną linię zabudowy,
wrysowaną na załączniku 2b, w
odległości 3m od granicy działki
inwestycyjnej z pasem drogowym ul.
Olbrachta. Usytuowanie budynku mi być
jednak zgodne z przepisami ustawy z
dnia 21.03.985r. O drogach publicznych;
wskaźnik powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki
inwestycyjnej max. 0,37;
szerokość elewacji frontowej max 8m;
wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej max 9.9m; budynek będzie
u;. Olbrachta, rejon ul.
posiadał następującą geometrię dachu:
dz. ew. nr 94 z obrębu 6-11-14
Oświatowej
układ połaci dachowych: dach ze
spadkami, max kąt nachylenia połaci
dachu 35°, wysokość głównej kalenicy
dachu max 11,5m, kierunek głównej
kalenicy dachu w stosunku do fronu
działki: nie określa się; jednocześnie
należy przyjąć takie rozwiązania, aby
woda deszczowa nie była odprowadzana
na nieruchomości sąsiednie;
minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej na działce
inwestycyjnej min. 40%

ul. Słomiana 13 A

dz. ew. nr 129 z obrębu 6-12-12

nieprzekraczalna linia zabudowy;
wskaźnik max 0,28; szerokość elewacji
frontowej max 9,5m; powierzchnia
biologicznie czynna min 40%

23.

WZ 24/2018

21.02.2018

osoba fizyczna

ul. Sochaczewska 34

dz. ew. nr 10/2 z obrębu 6-13-07

24.

WZ 25/2018

21.02.2018

osoba fizyczna

ul. Szczotkarska

dz. ew. nr 153 z obrębu 6-12-14

25.

WZ 26/2018

26.02.2018

osoba fizyczna

26.

WZ 27/2018

01.03.2018

osoba fizyczna

27.

WZ 28/2018

07.03.2018

AIP Sp. z o.o.

28.

WZ 29/2018

15.03.2017

Robyg Young City 2 Sp. z
o.o.

29.

WZ 20/2018

23.03.2018

osoba fizyczna

30.

nr 31/2018

26.03.2018

Nexity Polska Sp. z o.o.

31.

WZ 32/2018

26.03.2018

osoba fizyczna

32.

33.

WZ 35/2018

WZ 36/2018

03.04.2018

03.04.2018

osoba fizyczna

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 7/4 z obrębu 6-13-05

ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy, zgodnie z załącznikiem 2b do
niniejszej decyzji. Wyznaczona linia jest
linią prostą zlokalizowaną w odległości
40,00m od północnej granicy działki nr
ew. 10/2 z obrębu 6-13-07, oznaczonej
jako odcinek AB. dodatkowo ustala się,
że lokalizacja zabudowy powinna być
uzgodniona z odpowiednim dla obszaru
zakładem energetycznym na etapie
sporządzania projektu budowlanego;
ustala się, że wskaźnik powierzchni
zabudowy (istniejącej i projektowanej) w
stosunku do terenu inwestycji oznaczonej
ABCDA nie może przekroczyć 0,1. do
powierzchni zabudowy nie wlicza się
terenów utwardzonych: dojść, dojazdów i
miejsc postojowych.;
ustala się, że
wymiar szerokości elewacji frontowej
udynku wyniesie od 13,4m do 20,0m;
ustala się, że max wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej wynosi
10,0m;
ustala
się, że przedmiotowy budynek będzie
posiadał: układ połaci dachowych: płaski,
dwuspadowylub wielospadowy, max kąt
nachylenia połaci dachu 45°, max
wysokość głównej kalenicy 10,0m,
jednocześnie należy przyjąć takie
rozwiązania, aby woda deszczowa nie
yła odprowadzana na nieruchomości
sąsiednie;
ustala się min wskaźnik
powierzchni biologicznie czynnej dla
przeniesienie decyzji ostatecznej nr WZ
16-2015 z dnia 09.02.2015 wydanej dla
Pani Małgorzaty Konraciuk na rzecz
Małgorzaty i Maciej Kondraciuk
nieprzekraczalna linia zabudowy od
strony ul. Lazurowej (10 m od granicy z
pasem drogowym);
wskaźnik
pow. Zab. Max 0,22;
max wysokość elewacji frontowej 6 m;
max szerokość elewacji frontowej 10m;
powierzchnia biologicznie czynna min 20
%;
dach płaski

zakaz stosowania okien PCV;
wstawienie lukarny od strony
Osiedle Przyjaźń 141 / cz. dz. ew. nr 6/3 z obrębu
6- południowej dachu;
max trzy
ul. Konarskiego
11-11
okna od strony północnej dachu;
max po 2 okna w ścianach szczytowych
na poddaszu
dz. ew. nr 129 z obrębu 6-08-02
odmowa
zjazd z ul. Szeligowskiej uzgodnić z
ZDM;
włączenie drogi do
cz. dz. nr. ew. 13 z obrebu 6-13projektowanej 10KD-D uwzględnić z
ul. Szeligowska
02, pod infrastrukture cz. dz. ew.
zarządcą dróg gminnych;
13 i 16/3 z obrebu 6-13-02
decyzja na wyłączenie gruntu z produkcji
rolnej
udział pow. Biologicznie czynnej według
obowiązujących przepisów prawa;
obsługa komunikacyjna od ul. Okretowej;
gabarty budynku, wskaźnik pow.
ul. Okrętowa 86
dz. ew. nr 1,2 z obrebu 6-12-07
Zabudowy, szerokość ewlewacji
frontowej, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej - bez zmian
decyzja przenosząca decyzję nr WZ
192/2018 z dnia 29.12.2017 wydaną dla
dz. ew. nr 6, 7/1, 7/5 z obrębu 6-13Krzysztofa paprosa ul. Teodorowicza 3
04
lok 132 na rzecz Nexity Polska Sp. zo.o.
ul. Rostworowskiego
16B

ul. Świetlików

ul. Okrętowa 32

dz. ew. nr 66 z obrębu 6-08-08

zmiana sposobu użytkowania

nieprzekraczalna linia zabudowy;
wskaźnik pow. Zab. Max 0,38;
dach płaski ze spadkami tech. Lub dach
dz. ew. nr 69 i 68 z obrębu 6-12-07 spadzisty;
wysokość elewacji
frontowej nie może przekroczyć wy.
Kalenicy budynku na dz. 67

dz. ew. nr 201 z obrębu 6-12-11

nieprzekraczalna linia zabudowy;
wskaźnik pow.zab. max 0,31;
szerokość elewacji frontowej 10,5m;
wysokość elewacji frontowej 10,5m;
dach płaski lub dach ze spadkami;
max kąt nachylenia połaci dachowych
35°

34.

35.

WZ 37/2018

WZ 38/2018

04.04.2018

04.04.2018

Bouygnes Immobilier
polska Sp. z o.o.
ul. Szeligowska
Agnieszka Sowińska-Tolak

dz. ew. nr 5, infrastr. 5 i 17/1 z
obrębu 6-13-06

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzcjni terenu max 0,30;
dz. ew. nr 15/1 z ob. 6-13-06, infr. szerokość elewacji frontowej max 27m;
tech. dz. ew. nr 15/1, 17/2, 17/6 z wysokość górnej krawędzi elewacji
obrębu 6-13-06, 28/3 i 28/11 z
frontowej max 10m; dachy płaskie,
obrebu 6-13-05
dwuspadowe lub wielospadowe;
powierzchnia biologicznie czynna min
25%

Bouygnes Immobilier
Polska Sp. z o.o.
Karina Książek

36.

WZ 39/2018

04.04.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska

dz. ew. nr 39 z ob. 6-13-11

37.

WZ 40/2018

05.04.2018

osoba fizyczna

ul. Brygadzistów

dz. ew. nr 138 z ob. 6-13-14

38.

WZ 41/2018

05.04.2018

Conecta Plus Sp. z o.o.

ul. Szeligowska i
Lazurowa

39.

WZ 42/2018

05.04.2018

Lexus-Warszawa Wola Sp.
z o.o.
ul. Połczyńska 32
Tomasz Zakrzewski

40.

WZ 43/2018

10.04.2018

Spółdzielnia mieszkaniowa
ul. Puszczy Solskiej
"Jelonki"

41.

WZ 44/2018

10.04.2018

42.

WZ 45/2018

11.04.2018

43.

nr 46/2018

12.04.2018

44.

nr 47/2018

12.04.2018

Agencja Mienia
Wojskowego Oddział
Regionalny w Warszawie
AGNES Media
Agnieszka Roszko
Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych
pełnomocnik Ewa Goś

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzcjni terenu max 0,30;
szerokość elewacji frontowej max
29,18m;
wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej max 20m;
dach płaski;
powierzchnia biologicznie czynna min
25%

ul.

dz. ew. nr 19 z obrębu 6-13-05,

nieprzekraczalna linia zabudowy wg z
załącznikia 2b; wskaźnik powierzchni
zabudowy max 0,50;
szerokość elewacji frontwej do 27m;
wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej do 15m;
dach płaski;
powierzchnia biologicznie czynna 25%
nieprzekraczalna linia zabudowy wg z
załącznikia 2b; wskaźnik powierzchni
zabudowy max 0,25;
szerokość elewacji frontwej od 11,44m
do 17,16m;
wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej do
10,50m;
dach spadzisty;
powierzchnia biologicznie czynna 45%
odmowa
odmowa

dz. ew. nr 194 z ob. 6-12-14
dz. ew. nr 122, 108/10, 108/12,
odmowa
108/13, 108/14, 108/15, cz. 105/7
z obrębu 6-12-07
odmowa
dz. ew. nr 172/17 z ob. 6-08-09

ul. Batalionów
Chłopskich

dz. ew. nr 2/2 z ob. 6-13-01

ul. księcia Bolesława

dz. ew. nr 66/5 z ob. 6-15-01

odmowa
umorzenie

OMP OUT MEDIA
ul. Batalionów
PROJECT Dariusz Roszko Chłopskich

odmowa
dz. ew. nr 2/2 z ob. 6-13-01

45.

WZ 48/2018

12.04.2018

osoba fizyczna

ul. Spychowska 13

dz. ew. nr 688 z ob. 6-10-05

46.

WZ 49/2018

13.04.2018

osoba fizyczna

rej. Ul. Szeligowskiej

dz. ew. nr 16, 3/6, 4/1 z ob. 6-1304, infr. tech. na cz.dz. ew. nr 4/1,
14/3 z ob. 6-13-04

47.

WZ 50/2018

17.04.2018

osoba fizyczna

ul. Podkowińska 22

dz. nr ew. 391 z ob. 6-10-05

48.

nr 51/2018

18.04.2018

osoba fizyczna

ul. Sochaczewska 34

dz. 10/2 z ob. 6-13-07

49.

WZ 52/2018

18.04.2018

osoba fizyczna

ul. Telewizyjna 39

dz. ew. nr 69 z ob. 6-08-03

nieprzekraczalna linia zabudowy wg z
załącznikia 2b; wskaźnik powierzchni
zabudowy max 0,22;
max
szerokość elewacji frontwej 22m;
wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej mac 3m;
dach
jednospadowy;
powierzchnia biologicznie czynna 25%
odmowa

zmiana dec. WZ 147/2017 z dnia
09.10.2017
max wys. Górnej
krawedzi ewlewacji frontowej 5,25m;
max szerokość elewacji frontowej
15,70m
przeniesienie decyzji
nieprzekraczalna linia zabudowy wg z
załącznikia 2b; wskaźnik powierzchni
zabudowy max 0,21;
max
szerokość elewacji frontwej 12,5m;
wysokość bud. max 8,98m;
dach
wielospadowy;
powierzchnia biologicznie czynna 60%

50.

WZ 54/2018

19.04.2018

Robyg Young City 2 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska
ul. Rayskiego

dz. ew. nr 13 i 14/2 z ob. 6-13-02

51.

WZ 55/2018

19.04.2018

Robyg Young City 2 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska
ul. Rayskiego

dz. ew. nr 13 i 14/2 z ob. 6-13-03

52.

nr 56/2018

24.04.2018

Sandra Zdziennicka
Centrum Rozwoju Dziecka
"Małe Śmieszki"

ul. Zaborowska 3 lok. 3 dz. ew. nr 86/15 z ob. 6-11-04

ul. Zaborowska 3 lok. 5 dz. ew. nr 86/15 z ob. 6-11-05

umorzenie

53.

nr 57/2018

24.04.2018

Sandra Zdziennicka
Centrum Rozwoju Dziecka
"Małe Śmieszki"

54.
55.

WZ 58/2018
WZ 59/2018

25.04.2018
24.04.2018

osoba fizyczna
osoba fizyczna

ul. Narwik 7
ul. Narwik 7

dz. ew. 111/20 z obr. 6-11-02
dz. ew. 111/20 z obr. 6-11-03

56.

WZ 60/2018

24.04.2018

osoba fizyczna

ul. Kryształowa 24

dz. ew. nr 17 z ob.. 6-11-13

57.

WZ 61/2018

07.05.2018

Sandra Zdziennicka
Centrum Rozwoju Dziecka
"Małe Śmieszki"

ul. Zaborowska 3

dz. ew. nr 86/15 z ob. 6-11-04

58.

WZ 62/2018

08.05.2018

59.

WZ 63/2018

60.

WZ 64/2018

61.

WZ 65/2018

ul. Podmiejsca 19

dz. ew. nr 5/7 z ob. 6-08-10

14.05.2018

ul. Fr. Kawy 20

dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08

17.05.2018

BUDROMEX Sp. z o.o.

ul. Szlifierska 6

dz. ew. nr 83 z ob.. 6-11-04

osoba fizyczna

zniana sposobu uzytkowania
zniana sposobu uzytkowania
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,34;
szerokość elewacji frontowej od 9,18m
do 10,24m;
wysokość
górnej krawędzi elew. front. max 8,00m;
dach wielospadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

umorzenie

Marek Lange
Karski Sp. z o.o.
osoba fizyczna

17.05.2018

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
obowiązująca linia
zabudowy zgodnie z zał. 2b;
wskaźnik zabudowy 0,36;
wskaźnik intensywaności 2,40;
szerokość elewacji frontowej 37,00m;
wysokość 23,00m;
dach płaski
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
obowiązująca linia
zabudowy zgodnie z zał. 2b;
wskaźnik zabudowy 0,35;
wskaźnik intensywaności 2,40;
szerokość elewacji frontowej 60,50m;
wysokość 23,00m;
dach płaski
umorzenie

ul. Strzelców 10

dz. ew. 19 z ob. 6-12-14

62.

WZ 66/2018

21.05.2018

osoba fizyczna

ul. lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-05

63.

WZ 67/2018

21.05.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-05

przeniesienie decyzji
zmiana sposobu użytkowania
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,36;
szerokość elewacji frontowej od 9,0m do
9,8m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. od 8,0m do 14,5m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,37;
wskaźnik intensywności zab. nie wyższy
niź 0,6;
szerokość elewacji frontowej nie ustala
się;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 10,5m;
dach płaski;
wys. głównej kalenicy 10,5m;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 40%

wskaźnik wilkości pow. zabudowy max
0,27;
szerokość elewacji
frontowej 28,02m ± 20%;
wysokość górnej krawędzi elewaji
frontowej max 23,5m; dach płaski;
powierzchnia biologicznie czynna min
25%
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,32;
szerokość elewacji frontowej od 28,00m
do 38,00m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 23,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

64.

WZ 68/2018

21.05.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-05

65.

WZ 69/2018

21.05.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-06

66.

WZ 70/2018

25.05.2018

Bemowo Park Sp. z o.o.

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 4/40 z ob. 6-11-09

67.

WZ 71/2018

25.05.2018

osoba fizyczna

ul. Sosnowiecka 17

68.

WZ 73/2018

30.05.2018

Marbud-Invest
Projektowanie i Realizacja
Inwestycji B.Siudalski i
W.Kostrowicki

69.

WZ 74/2018

30.05.2018

osoba fizyczna

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,33;
szerokość elewacji frontowej od 12,07m
do 18,10m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 23,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

linia zbudowy - nie dotyczy przedm.
inwest,;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,29;
szerokość elewacji frontowej od 22,41m
do 33,62m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 23,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

umorzenie
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,40;
szerokość elewacji frontowej bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. front. bez
zmian;
geometria dachu-bez zmian;
dz. ew. nr 399 z ob. 6-08-10 ze
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
względu na dojście dz. 398 z ob. 6czynnej 25%; sposób
08-10
zagospodarowania i zabudowy terenu
nie może naruszać prawnych interesów
osób trzecich wynikających z prawa
budowlanego oraz prawa własności
właścicieli sąsiednich nieruchomości
9str. 140 Kc)
ustala się nieprzekraczalną linię
zabudowy od strony ul. Górczewskiej w
odległości 2 m od granicy terenu
inwestycji oznaczonej jako KJ;
ustala się, że maksymalny wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy
projektowanej w stosunku do terenu
oznaczonego literami
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZA
WYNOSI 0,28; ustala się, ze wymiar
szerokości elewacji frontowej zabudowy
od strony granicy terenu oznaczonego
jako KJIHGFEDCBA (rzut elewacji w
kierunku ulicy Górczeskiej) wyniesie od
25,9m do 38,7m;
ustala się,
dz. ew. nr 75 i 81 z ob.. 6-13-14
że wysokość górnej krawędzie elewacji
oraz cz. Dz. ew. nr 69/4, 70, 71/2,
frontowej wyniesie od 10,0m do 20,0m;
72/7, 74, 76, 77, 82 z ob. 6-13-14
geometria dachów-przedmiotowy
budynek będzie posiadał: dach płaski,
kąt nachylenia połaci dachowych 12°,
wysokość głównej kalenicy max do
20,0m, kierunek głównej kalenicy dachu
w stosunku do frontu działki nie ustala
się z uwagi na rodzaj dachu,
jednocześnie należy przyjąć takie
rozwiązania, aby woda deszczowa nie
była odprowadzana na nieruchomości
sąsiednie;
ustal się, że min.
wskaźnik powierzchni biol. czynnej
wynosi 25%

ul. Okrętowa 86

dz. ew. nr 1,2 z obrebu 6-12-07

przeniesienie decyzji

70.

WZ 75/2018

05.06.2018

Strawberry Inwestment Sp.
z o.o.
ul. Narwik
Pełnomocnik: Justyna
Wisińska-Kurpiel

wskaźnik od 0,28 do 0,33;
min. Udział pow. Biologicznie czynnej na
terenie oznaczonym ABCDEFGHIJKA
wynosi 25%;
wysokość
górnych krawędzi elewacji frontowych
budynków wyniosą od 10,0m do 20,0m;
szerokości elewacji frontowych dla
każdego budynku od strony ul. Narwik
wyniesie od 15,0m do 33 m;
dachy płaskie, max kąt nachylenia połaci
dachowych 12°, wysokości głównych
kalenic do 20,0m, kieunek głównych
kalenic w stosunku do frontu działki nie
dz. ew. nr 69/4, 72/7, 72/8, 70, 74, ustala się; jednocześnie należy przyjąć
76, 77, 81, 82 z ob. 6-13-14
takie rozwiązania, aby woda deszczowa
nie była odporwadzana na działki
sąsiednie;
Przy projektowaniu inwestycji i
zagospodarowaniu działki nalezy
uwzględnić bliskie uciążliwe sąsiedztwo
ul. Górczewskiej-drogi kategorii
wojewódzkiej oraz trasy szybkiego ruchu
S-8 - poprzez zastosowanie dostępnych
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
ograniczjących uciążliwość wynikającą z
hałasu

71.

WZ 76/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Kiermaszowa 14B

dz. ew. nr 31 z ob. 6-11-14

72.

WZ 77/2018

06.06.2018

Wojskowa Akademia
Techniczna

ul. Urbanowicza 2
ul. Kartezjusza

cz. dz. ew. nr 7/7, 7/4 z ob. 6-1004

73.

WZ 78/2018

06.06.2018

DAP PROJEKT Sp. z o.o.
Pełnomocnik Justyna Wilk

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-05

74.

WZ 79/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-05

75.

WZ 80/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

dz. ew. nr 14/7 z ob. 6-13-06

wskaźnik pow. Zabud. Max 0,33;
wysokość górnej krawędzi elew.
frontowej od ul. J.Olbrachta max 5,8 m;
szerokość elew. Front. Bez zmian;
dach płaski lub jednospadowy;
wysokość głównej kalenicy 5,8 m;
pow. biol. czynna min. 40%
min. wskaźnik pow. biol. czynnej 25% w
tym na gruncie rodzimym min 80%
linia zabudowy nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji; wskaźnik
pow. zabud. w stosunku do powierzchni
terenu oznacz. na mapie ABCDEA
wynosić będzię maksymalnie 0,29;
szerokość elewacji frontowej budynku od
strony terenu oznaczonego EA wyniesie
od 24,1 m do 33,0 m;
wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej na
terenie inwestycji oznaczonym ABCDEA
wybiesie max 23,5m; dach płaski, max
kąt nachylenia połaci dachowych 12°,
wysokość głównej kalenicy max do
23,5m, kierunek głównej kalenicy dachu
w stosunku do frontu działki nie ustala
się z uwagi na rodzaj dachu,
jednocześnie należy przyjąć takie
rozwiązania, aby woda deszczowa nie
była odprowadzana na nieruchomości
sąsiednie;
ustal się, że min.
wskaźnik powierzchni biol. czynnej
wynosi 25%;
przyszłe podziały działek ewidencyjnych
muszą uwzględniać planowane droi
publiczne - tereny pod drogi publiczne
muszą zostać wydzielone zgodnie z
projektowanymi liniami
rozgraniczającymi drogi

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
obowiązująca linia
zabudowy zgodnie z zał. 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,32;
szerokość elewacji frontowej 50,0m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
23,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
linia zabudowy- nie dotyczy;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,30;
szerokość elewacji frontowej max 57,0m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
23,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

76.

WZ 81/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Lazurowa

77.

WZ 82/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

78.

WZ 83/2018

06.06.2018

Victoria Dom S.A.

ul. Moździerzy i ul.
Lazurowa

79.

WZ 84/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska 18

80.

nr 85/2018

06.06.2018

osoba fizyczna

ul. Batalionów
Chłopskich

81.

WZ 86/2018

06.06.2018

Greenfields RE Sp. z o.o.,

ul. Szeligowska

dz. ew. 20/18, infr. tech. 20/18 i
20/18 z ob. 6-13-05

odmowa

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
obowiązująca linia
zabudowy zgodnie z zał. 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
cz. dz. ew. 6, 7/1, 7/5, inf. tech. Cz. 0,40;
7/5 i 14/4 oraz dz. ew 16/1 z ob. 6- szerokość elewacji frontowej do 52,0m;
13-02
wys. górnej krawędzi elew. front. max
20,00m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
dz. ew. nr 19/3, wjazd i infr. cz. dz. odmowa
19/1 i 19/3 z obr. 6-13-11
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,20;
szerokość elewacji frontowej do 29,01m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
dz. ew. nr 24 z ob. 6-13-05
5,50m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

dz. ew. nr 3/5, infr. tech. 3/3, 3/5 z umorzenie
ob. 6-13-05, cz. dz. ew. 52/7, 43/5,
17/7 z ob. 6-13-15
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,40;
szerokość elewacji frontowej do 27m;
cz. dz. ew. nr 8/1, infr. tech. 8/1,
wys. górnej krawędzi elew. front. max
14/4 z ob. 6-13-04 oraz cz. dz.
24m;
16/1 z ob. 6-13--02
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

82.

WZ 87/2018

11.06.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska 47A

dz. ew. nr 12/3 z obrębu 6-13-04

83.

WZ 88/2018

25.06.2018

osoba fizyczna

ul. Fr. Kawy 32

dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08

84.

WZ 89/2018

25.06.2018

osoba fizyczna

ul. Moździerzy 7

dz. ew. nr 2/2 z ob. 6-13-11

85.

WZ 92/2018

27.06.2018

Robyg Young City 3 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska

dz. ew. nr 9/1, 9/2, z ob. 6-13-04,
inf. tech. 9/1, 14/4 z ob. 6-13-04,
16/1 z ob. 6-13-08

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,29;
szerokość elewacji frontowej od 19,9m
do 28m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 6,0m;
dach płaski, jednospadowy, dwu- lub
wielospadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
zmiana sposobu użytkowania,
planowana inwestycja nie ma wpływu na
zmiany wskaźników
zmiana sposobu użytkowania,
planowana inwestycja nie ma wpływu na
zmiany wskaźników
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b, wyznaczona linia jest linią
łamaną, która została wyznaczona: od
północnej części terenu inwestycji w
odległości 4,0m od granicy terenu
oznacz. AB, dla wschodniej i południowej
częsci terenu inwestycji pokrywa się z
granicą terenu inwestycji oznaczonej
jako BC i CD (dotyczy także
podziemnych części planowanej
inwestycji);
wskaźnik powierzchni dla terenu ABCDA
zabudowy max 0,40; max. wskaźnik
intensywności terenu ABCDA 1,80;
szerokość elewacji frontowej od strony
ul. Szeligowskiej max do 20,0m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
20,0m;
dach płaski, kąt nachylenia połaci
dachowych 12 °, wysokość głównej
kalenicy do 20,0m; kierunek głównej
kalenicy dachu w stosunku do frontu
działki nie ustala się z uwagi na rodzaj
dachu;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%; przyszłe podziały działek
ewidencyjnych muszą uwzględniać
planowane drogi publiczne - tereny pod
drogi publiczne muszą zostać wydzielone
zgodnie z projektowanymi liniami
rozgraniczającmi dróg;
poziom
terenu w projektowanych liniach

86.

WZ 93/2018

27.06.2018

Robyg Young City 3 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,40;
intensywność pow. zabud. 1,8;
dz. ew. nr 10/2, z ob. 6-13-04, inf. szerokość elewacji frontowej do 42m;
tech.10/2, 9/1, 14/4 z ob. 6-13-04, wys. górnej krawędzi elew. front. max
16/1 z ob. 6-13-08
20,0m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

87.

WZ 94/2018

27.06.2018

Robyg Young City 3 Sp. z
o.o.

ul. Szeligowska

dz. ew. nr 9/1, 9/2, z ob. 6-13-04,
inf. tech. 9/1, 14/4 z ob. 6-13-04,
16/1 z ob. 6-13-08

88.

WZ 95/2018

27.06.2018

osoba fizyczna

ul. L. Kossutha 8

dz. ew. nr 25 z ob.. 6-11-10

89.

nr 96/2018

02.07.2018

osoba fizyczna

ul. Bawełniana

dz. ew. nr 4 z ob. 6-08-01

90.

WZ 97/2018

02.07.2018

osoba fizyczna

ul. Ligonia 47

dz. ew. nr 71 i 72 z ob. 6-08-10

91.

WZ 98/2018

10.07.2018

osoba fizyczna

ul. Akantu 18

dz. ew. nr 80 i 81 z ob. 6-08-02

92.

WZ 99/2018

13.07.2018

osoba fizyczna

ul. Kruszyńska 31A

dz. ew. nr 47 z ob.. 6-11-14

93.

WZ 100/2018

16.07.2018

osoba fizyczna

ul. Nariwk 7

dz. ew. nr 111/20 z ob. 6-11-02

94.

WZ 101/2018

16.07.2018

95.

WZ 102/2018

96.

WZ 103/2018

97.

WZ 105/2018

16.07.2018

Miasto Stołeczne
Warszawa
AMS S.A.

ul. Górczewska 228

dz. ew. nr 44/5, 76, 31/1, 35/2 z
ob. Waldorffa
dz. ew. nr 111/38 z ob. 6-11-02

16.07.2018

osoba fizyczna

ul. Łokuciewskiego 7

dz. ew. nr 17 z ob. 6-11-12

17.07.2018

osoba fizyczna

ul. Waldorffa

ul. H. Dobrzańskiego
30

dz. ew. nr 67 z ob.. 6-10-05

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,40;
intensywność pow. zabud. 1,8;
szerokość elewacji frontowej od 16,84 do
25,27m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 19,0m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%

Planowana inwesycja nie wpływa na
zmianę wskaźników
umorzenie
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0.50;
szerokość elewacji frontowej bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. front. bez
zmian;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej bez zmian
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,28;
szerokość elewacji frontowej od 9,38 do
12m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 8,0m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 60%
odmowa
zmiana sposobu uzytkowania.
Planowana inwestycja nie wpłynie na
zmianę parametrów i na wskaźniki
umorzenie
odmowa
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,30;
szerokość elewacji frontowej od 7,16 do
10,75m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 7,0m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,32;
szerokość elewacji frontowej od 9,38m
do 12,00m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 10,0m;
dach płaski, kąt nachylenia połaci
dachowych 12 °;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 60%

98.

WZ 107/2018

18.07.2018

Miasto Stołeczne
Warszawa

ul. Waldorffa

dz. ew. nr 77/3 z ob.. 6-15-01

WZ 108/2018

18.07.2018

Robyg Young City 3 Sp. z
o.o.

100. WZ 109/2018

19.07.2018

osoba fizyczna

ul. Okrętowa 86

dz. ew. nr 1 i 2 z ob. 6-12-07

101. WZ 110/2018

19.07.2018

Wojskowa Akademia
Techniczna

ul. Urbanowicza

dz. ew. nr 10/5 z obr. 6-08-11

102. WZ 111/2018

20.07.2018

AMS S.A.

ul. Górczewska 228

dz. ew. nr 111/38 z ob. 6-11-02

103. WZ 112/2018

26.07.2018

osoba fizyczna

ul. Akantu 32

dz. ew. nr 197 z ob.. 6-08-02

99.

dz. ew. nr 10/2 z obrębu 6-13-04

104. nr 115/2018

16.08.2018

osoba fizyczna

ul. Olbrachta 118 A

dz. ew. nr 20 z ob. 6-11-11

105. WZ 116/2018

16.08.2018

osoba fizyczna

ul. Kunickiego 57

dz. ew. nr 98 z ob. 6-08-03

nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b; Wyznaoczena linia jest linią
łamaną, która została wyznaczona: w
odległości 6 m od granicy terenu
inwetycji oznacz. A-F; w odległości 4 m
od granicy terenu inwestycji oznacz. A-BC; w odległości 74 m od granicy terenu
inwestycji oznacz. C-D. Jest to linia
określająca najmniejszą dopuszczalną
odległość, w jakiej mogą być
usytuowane budynki w stosunku do
granicy działki i dotyczy także części
podziemnej budynków;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,13;
szerokość elewacji frontowej dla
planowanego budynku hali od ul.
Waldorffa wyniesie od 50m do 70m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
12,0m;
dach płaski, kąt nachylenia połaci
dachowych 12 °, dla
dachudwuspadowego 30°, dla innego
rodzaju dachu: nie wyznacza się kąta
nachylenia: wysokość głównej kalenicy
do 12,0m;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 60%
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,33;
wskaźnik intensywności 1,80;
szerokość elewacji frontowej 42 m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
20,0m;
dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
decyzja przenosząca decyzję nr WZ
30/2018 z dnia 23.03.18 wydaną dla
Anny Modzelewskiej na rzecz Joanny
Modzelewskiej
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,28;
szerokość elewacji frontowej 60 m do
82m;
wys. budynku w
kalenicy 8,20m;
dach płaski, kąt nachylenia połaci
dachowych do 5°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 60%
odmowa
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie
z zał. 2b;
wskaźnik
powierzchni zabudowy max 0,28;
szerokość elewacji frontowej max
14,00m;
wys. górnej
krawędzi elew. front. max 7,00m;
dach wielospadowy, kąt nachylenia
połaci dachowych do 25°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 60%; należy zastosować
nieagresywną kolorystykę elewacji
budynku, dachu i elementów
wykończeniowych, umożliwiającą
wkomponowanie sie projektowanej
iwnewstycji w otaczającą zabudowę

decyzja przenosząca decyzję nr WZ
69/2015 z dnia 22.05.2015 wydanej dla:
Michała Kędziery ul. Słonecznikowa 4,
Lublin, na rzecz Zbigniewa Murawskiego
odmowa

106. WZ 117/2018

21.08.2018

osoba fizyczna

ul. Narwik

dz. ew. nr 26/4 z ob.. 6-13-14

107. nr 120/2018

21.08.2018

Nexity Polska Sp. z o.o.

ul. Szeligowska

dz. ew. nr 8/1 z ob.. 6-13-04

108. WZ 121/2018

24.08.2018

osoba fizyczna

ul. Fr. Kawy

dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08

109. WZ 122/2018

24.08.2018

osoba fizyczna

ul. Komorowska 2

dz. ew. nr 788 z ob. 6-10-05

110. WZ 123/2018

24.08.2018

West Warsaw sp. z o.o.

ul. Połczynska 104

dz. ew. nr 21 z ob. 6-13-11

111. WZ 125/2018

30.08.2018

osoba fizyczna

ul. Pitagorasa 1

dz. ew. nr 103 z ob. 6-13-11

112. WZ 128/2018

03.09.2018

osoba fizyczna

ul. Połczyńska 106A

dz. ew. nr 10 z ob. 6-13-09

113. nr 129/2018

03.09.2018

osoba fizyczna

ul. Łokuciewskiego

dz. ew. nr 31 z ob. 6-11-02

nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od
granicy z pasem drogowym;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,32;
szerokość elewacji frontowej 10,2m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max
10,5m;
dach płaski; kaskadowy charakter
zabudowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%
decyzja przenosząca decyzję nr WZ
86/2018 z dnia 06.06.18 wydanej dla
Greenfields RE Sp. z.o.o. na rzecz
Nexity Polska Sp. z o.o.
zmiana sposobu uzytkowania
planowanej inwestycji nie wpłynie na
zmianę parametrów i wskaxników
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika nr 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
043;
szerokość elewacji frontowej od 13,30 do
16,50m;
wys. górnej
krawędzi elew. frant. max 10,0m;
wysokość budynku w kalenicy max
10,0m;
dach płaski; kąt nachylenia połaci dach.
do 12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej 25%; należy zastosować
nieagresywną kolorystykę elewacji
budynku, dachu i elementów
wykończeniowych, umożliwiającą
wkomponowanie sie projektowanej
iwnewstycji w otaczającą zabudowę
nieprzekraczalna linia zabudowy od
strony ul. Połczysńskiej w odległości
9,75m od granicy terenu inwestycji
oznaczonek jako AE;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,45;
szerokość elewacji frontowej bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. bez
zmian;
wysokość budynku w
kalenicy bez zmian;
geometria dach bez zmian;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej bez zmian
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,27;
szerokość elewacji frontowej bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. bez
zmian;
wysokość budynku w
kalenicy bez zmian;
geometria dach u-dla projektowanej
inwestycji ustala się dach jednospadowy
o kącie nachylenia połaci do 3°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
należy zastosować
nieagresywną kolorystykę elewacji
budynku, dachu i elementów
wykończeniowych, umożliwiającą
wkomponowanie sie projektowanej
iwnewstycji w otaczającą zabudowę

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,33;
szerokość elewacji frontowej max 20m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max
12m;
dach płaski, dwuspadowy,
wielospadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
umorzenie

114. WZ 130/2018

03.09.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska 33A

dz. ew. nr 4/5 z ob. 6-13-06

115. WZ 131/2018

07.09.2018

osoba fizyczna

ul. Wybickiego 13

dz. ew. nr 3 z ob. 6-12-13

116. WZ 133/2018

10.09.2018

osoba fizyczna

dz. ew. nr 203 i 204 z ob. 6-08-10

117. WZ 134/2018

10.09.2018

osoba fizyczna

dz. ew. nr 71 z ob. 6-08-01

118. WZ 135/2018

10.09.2018

osoba fizyczna

119. WZ 136/2018

12.09.2018

Mercury - City Villa Sp. z
o.o.

dz. ew. nr 43/4, 44/4, 47, 45, 48 z
ob. 6-13-14

120. WZ 137/2018

12.09.2018

CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Dekutowskiego
o.o.

dz. ew. nr 3/50 z ob. 6-08-06

ul. iskry 20

dz. ew. nr 307 z ob. 6-10-08

121. WZ 138/2018

13.09.2018

Spółdzielnia mieszkaniowa
ul. Kossutha 6
"Górczewska"

dz. ew. nr 5/45 z ob. 6-11-10

122. WZ 139/2018

13.09.2018

osoba fizyczna

dz. ew. nr 19 z ob. 6-13-05,
infr.techn. cz. dz. ew. 19, 28/3,
28/11 z ob. 6-13-05

ul. Szeligowska

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,22;
szerokość elewacji frontowej 7,5m do
11,0m;
wys. górnej
krawędzi elew. frant. max 5,5m;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
decyzja przenosząca decyzję nr WZ
181/2012 z dnia 26.11.2012 wydana dla
Elżbiety Huzior na rzecz Elżbiety Huzior i
Leszka Huzior
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,53;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max
5,5m;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
od strony ulicy dach
dwuspadowy od strony ogrodu dach
płaski
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,20;
szerokość elew. front.
bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. bez
zmian;
wysokość budynku w
kalenicy bez zmian;
geometria dachu - ustala się dach
wielospadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych max 30°
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 60%;
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
szerokość elew. front. bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max
8,40m;
wysokość budynku w
kalenicy 8,40m;
geometria
dachu - dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
nieprzekraczalna linia zabudowy w
odległości 10 m od północnej granicy
terenu inwestycji oznacz. AB;
wskaźnik pow. Zabud. Max 0,33;
minim. Udział pbc 25%;
szer. ewlew. front. od str. ulicy Narwik
wynosi 18,5m;
max wysokość
górnych krawędzi elew. front. wynosi
16,00m;
dachy płaskie o kącie
nachylenia do 12°, max wysokość
najwyższych krawędzi dachów 16m,
kierunek głównych kalenic - nie ustala
się
odmowa
planowana inwestycja nie narusza linia
zabudowy;
wskaźnik zabudowy 0,26;
szerokość elew. fron. nie dotyczy;
wysokość górnej krwędzi elew. frontow.
nie dotyczy;
wysokość
podnośnika max 4,5m;
geom. dachu nie dotyczy
odmowa

123. WZ 140/2018

17.09.2018

124. WZ 141/2018

21.09.2018

125. WZ 142/2018

21.09.2018

126. WZ 143/2018

24.09.2018

127. WZ 144/2018

24.09.2018

128. WZ 145/2018

24.09.2018

129. WZ 147/2018

24.09.2018

130. WZ 150/2018

27.09.2018

131. WZ 151/2018

osoba fizyczna

STRÖER POLSKA Sp. z
o.o.
IRMAWIT Sp. z o.o.
Pełnomocnik Bogusław
Wicik

ul. Zeusa 37

dz. ew. nr 317 z ob.. 6-08-11

ul. Górczewska

dz. ew. nr 3/28 z ob. 6-11-11

ul. Zeusa 11

dz. ew. nr 377 z ob. 6-08-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. lazurowa
"Lazurowa"
CITYBOARD MEDIA Sp. z
o.o. Pełnomocnik
Małgorzata Zawadzka
CITYBOARD MEDIA Sp. z
o.o. Pełnomocnik Maciej
Guza
CITYBOARD MEDIA Sp. z
o.o. Pełnomocnik Maciej
Guza

dz. ew. nr 45, 27/1, 27/2, 27/7,
27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,
27/13, 44, 46, 31/8, 31/1, 29/17,
29/18, 8/7 z ob. 6-12-05

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,41;
szerokość elew. front.
bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. bez
zmian;
wysokość budynku w
kalenicy bez zmian; wysokość
planowane rozbudowy max 3,0 m
geometria dachu jednospadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
należy zastosować
nieagresywną kolorystykę elewacji
budynku, dachu i elementów
wykończeniowych, umożliwiającą
wkomponowanie sie projektowanej
iwnewstycji w otaczającą zabudowę;
projektowaną zabudowę należy tak
sytuować, aby nieoddziaływała na działki
sąsiednie w sposób ograniczający
potencjalne możliwości inwestycyjne na
tych działkach
odmowa
zmiana sposobu użytkowania inwestycji
nie wpłynie na zmiane parametrów
inwestycji
odmowa

odmowa

ul. KadenBandrowskiego

dz. ew. nr 3/31 z ob. 6-08-05

ul. Wrocławska

dz. ew. nr 2/9 z ob.. 6-08-07

ul. Górczewska

dz. ew. nr 4/19 z ob. 6-11-09

osoba fizyczna

ul. Fr. Kawy 34

dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08

28.09.2018

Nailsla Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Szeligowska

dz. ew. nr 19 z ob. 6-13-05

132. WZ 153/2018

01.10.2018

CITYBOARD MEDIA Sp. z
al. Obrońców Grodna
o.ol

dz. ew. nr 77/10 z ob. 6-15-01

133. WZ 154/2018

01.10.2018

osoba fizyczna

dz. ew. nr 102/1 z ob. 6-11-02

134. WZ 155/2018

01.10.2018

Spółdzielnia mieszkaniowa
ul. Czumy
"Górczewska"

odmowa

odmowa

Pełczyńskiego 32C

135. WZ 156/2018

02.10.2018

osoba fizyczna

ul. Strawczyńska

136. WZ 158/2018

05.10.2018

osoba fizyczna

ul. lazurowa

137. WZ 160/2018

15.10.2018

CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Górczewska
o.o.

138. WZ 161/2018

18.10.2018

ORB ART.. Sp. z o.o.

dz. ew. nr 5/62 z ob. 6-11-10

dz. ew. nr 469 z ob. 6-10-05

zmiana sposobu użytkowania inwestycji
nie wpłynie na zmiane parametrów
inwestycji
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,28;
szerokość elew. front.
max 48m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. do
20m;
wysokość budynku w
kalenicy bez zmian;
geometria dachu - dach płaski
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
odmowa
zmiana sposobu użytkowania inwestycji
nie wpłynie na zmiane parametrów
inwestycji
planowana inwestycja nie narusza linia
zabudowy;
wskaźnik zabudowy 0,25;
szerokość elew. fron. 52m;
wysokość planowanego podnośnika max
4,5m
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,47;
szerokość elew. front.
bez zmian;
wys. górnej krawędzi elew. frant. 7,36m;
wysokość budynku w kalenicy 7,36m;
geometria dachu- dach płaski o kącie
nachylenia do 12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
projektowaną zabudowę
należy tak sytuować, aby
nieoddziaływała na działki sąsiednie w
sposób ograniczający potencjalne
możliwości inwestycyjne na tych
działkach

dz. ew. nr 175, 177, 179, 20, 22/5, odmowa
23/1 z ob. 6-10-07
odmowa
dz. ew. nr 3/16 z ob. 6-11-10

ul. Żołnierzy wyklętych dz. ew. nr 444/31 z ob. 6-08-10

zmiana sposobu użytkowania

139. WZ 163/2018

22.10.2018

osoba fizyczna

ul. Szeligowska

140. nr 164/2018

23.10.2018

PHU DAREMAX Sp. z o.o. ul. Sochaczewska 34

141. WZ 165/2018

23.10.2018

Nexity Polska Sp. z o.o.

rej. Ul. Szeligowskiej

142. WZ 167/2018

24.10.2018

AMS S.A.

ul. Powstańców
Śląskich

143. WZ 168/2018

25.10.2018

144. WZ 169/2018

25.10.2018

145. nr 170/2018

26.10.2018

146. WZ 171/2018

29.10.2018

osoba fizyczna

147. WZ 172/2018

30.10.2018

Krystyna Albigowska
ul. Obrońców Tobruku dz. ew. nr 45/10 z ob. 6-15-01
Prywatny Żłobek "Kręciołki"

CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Obrońców Grodna
o.o.
CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Obrońców Grodna
o.o.
CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Obrońców Grodna
o.o.
ul. Fr. Kawy 30

148. WZ 173/2018

31.10.2018

osoba fizyczna

149. WZ 174/2018

31.10.2018

150. WZ 175/2018

31.10.2018

151. nr 176/2018

31.10.2018

152. nr 178/2018

07.11.2018

osoba fizyczna
ul. Akantu 36 B
CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. J. Waldorffa
o.o.
ul. Dywizjonu 303 nr
osoba fizyczna
139
ul. Szeligowska
osoba fizyczna
ul. Lazurowa

153. WZ 180/2018

dz. ew. nr 8 z ob. 6-13-05

dz. ew. nr 42 z ob. 6-13-07

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,24;
szerokość elew. front.
do 9,0m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. do
9,0m;
wysokość budynku w
kalenicy 9,0m;
geometria
dachu- dach płaski, jednospadowy,
dwuspadowy, wielospadowy, o kącie
nachylenia do 20°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
projektowaną zabudowę
należy tak sytuować, aby
nieoddziaływała na działki sąsiednie w
sposób ograniczający potencjalne
możliwości inwestycyjne na tych
działkach
umorzenie

zobowiązuje się inwestora do realizacji
dz. ew. nr 7/5, 14/4, z ob. 6-13-04,
inwestycji zgodnie z uzgodnieniami i
16/1 z ob.. 6-13-02
opiniami
odmowa
dz. ew. nr 3/21 z ob. 6-11-11
dz. ew. nr 77/10 z ob. 6-15-01
dz. ew. nr 77/10 z ob. 6-15-02
dz. ew. nr 77/10 z ob. 6-15-03
dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08

ul. Akantu 18

dz. ew. nr 80 i 81 z ob. 6-08-02

HEBE Sp. z o.o. Sp. k.

ul. J. Waldorffa 26

dz. ew. 35/11 z ob. 6-15-01

osoba fizyczna

ul. Fr. Kawy 34

dz. ew. nr 65/15 z ob. 6-08-08
dz. ew. nr 200 z ob. 6-08-02
dz. ew. nr 77/10 z ob. 6-15-01
dz. ew. nr 77/2, 78/2, 79/1, 79/2,
79/3, 80, 81 z ob. 6-11-02

154. WZ 181/2018

13.11.2018

dz. ew. nr 20/18 z obrębu 6-13-05

155. WZ 182/2018

15.11.2018

osoba fizyczna

ul. Na Wyraju

dz. ew. nr 17; inf. Tech 16/5, 16/6,
16/7, 16/3, 17 z ob. 6-13-07

156. WZ 183/2018

15.11.2018

osoba fizyczna

ul. Na Wyraju

dz. ew. nr 17; inf. Tech 16/5, 16/6,
16/7, 16/3, 17 z ob. 6-13-08

157. WZ 186/2018

19.11.2018

osoba fizyczna

ul. Dywizjonu 303 nr
115B

dz. ew. 23 z ob.. 6-11-03

158. WZ 187/2018

22.11.2018

osoba fizyczna

ul. Moździerzy 24

dz. ew. nr 4 z ob. 6-13-11

odmowa
odmowa
odmowa
zmiana dotychczasowego sposobu
uzytkowania
zmiana dotychczasowego sposobu
uzytkowania
nieprzekraczalna linia zabudowy w
odległości 4,5m od istniejącej linii
zabudowy;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,25;
szerokość elew. front.
od 9,38 do 11,75m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. do
8,0m;
wysokość budynku w
kalenicy 8,0m;
geometria
dachu-dach płaski, o kącie nachylenia do
12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 60%;
umorzenie
zmiana dotychczasowego sposobu
uzytkowania
odmowa
odmowa
zmiana dotychczasowego sposobu
uzytkowania
odmowa
odmowa

odmowa

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,36;
szerokość elew. front.
od 6m do 9m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. do
7,0m;
geometria
dachu-dach płaski, o kącie nachylenia do
12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 50%;
odmowa

159. WZ 188/2018

22.11.2018

osoba fizyczna

ul. Sochaczewska

dz.ew. nr 14 z ob. 6-13-09

160. nr 191/2018

29.11.2018

Barium Sp. z o.o.

ul. Powstańców
Śląskich

dz. ew. nr 182/11, 182/14 oraz cz.
Dz. ew. nr 182/10 z ob. 6-12-14

161. WZ 192/2018

29.11.2018

osoba fizyczna

ul. Korfantego 20

162. WZ 193/2018

30.11.2018

Wojskowa Akademia
Techniczna

ul. Urbanowicza 2

163. WZ 194/2018

30.11.2018

osoba fizyczna

ul. Korfantego 15

164. WZ 195/2018

03.12.2018

Circle K Polska Sp. z o.o.

ul. Polczyńska 30

165. nr 196/2018

04.12.2018

osoba fizyczna

ul. Dywizjonu 303 nr
167

166. WZ 199/2018

07.12.2018

Playades and Hayades Sp.
ul. Narwik
z o.o.

167. nr 200/2018

10.12.2018

Budimex Nieruchomości Sp
ul. Górczewska
z o.o.

168. nr 201/2018

10.12.2018

osoba fizyczna

ul. Okretowa 71

169. WZ 202/2018

10.12.2018

osoba fizyczna

ul. Łokuciewskiego

170. WZ 205/2018

14.12.2018

Wojskowa Akademia
Techniczna

ul. Urbanowicza

171. WZ 206/2018

14.12.2018

osoba fizyczna

172. nr 209/2018

20.12.2018

STÖER Polska sp. z o.o.

173. nr 210/2018

20.12.2018

osoba fizyczna

ul. Puszczy Solskiej
ul. Konarskiego /
Powstańców Śląskich
ul. Okrętowa 73

174. WZ 211/2018

20.11.2018

osoba fizyczna

ul. Drogomilska 15

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,33;
szerokość elew. front.
od str. ul. Sochaczewskiej do 12m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max do
10,50m;
geometria
dachu-dach płaski, dwu- i wielospadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;

odmowa

Warunki planowanej inwestycji pozostaja
bez zmian
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,20;
szerokość elew. front.
max do 40m;
wys. górnej krawędzi elew. frant. max do
dz. ew. nr 10/5 z obr. 6-08-11
12,00m;
geometria
dachu-dach płaski;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 60%;
dz. ew. nr 353 z ob. 6-08-10
zmiana sposobu uzytkowania
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,13;
dz.ew. 184, 185, 186, 187 z ob.. 6- wys. górnej krawędzi elew. frant. do
5,0m;
geometria
12-14
dachu-dach płaski, jedno- dwuspadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 20%;
dz. ew. nr 318 z ob. 6-08-10

dz. ew. 29 z ob. 6-11-02

umorzenie

nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,38;
szer. elew. front. od
cz. dz. ew. nr 69/4, 72/7, 74 z ob. 619,8 do 29,7m;
13-14, infr. tech.41/2, 69/3, 72/5 z
wys. górnej krawędzi elew. frant. do od
ob. 6-13-14
10m do 20m;
geometria dachu-dach płaski,
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
decyzja przenosząca decyzję nr
185/2017 z dnia 14.12.2017 wydanej dla
dz.ew. nr 71/2, 72/8, 78, 79/2, 83,
Greenfields Investment Sp. z o.o. na
70, 76, 77, 82, 72/7 z ob. 6-13-14
rzecz Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, Warszawa
dz. ew. nr 59 z ob. 6-12-11
odmowa
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,47;
szerokość elew. front.
od 7,12m do ok. 10m;
dz. ew. nr 31 z ob. 6-11-02
wys. górnej krawędzi elew. frant. do
10,0m;
geometria
dachu-dach płaski,
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,45;
szerokość elew.
front.bud A 55m. bud.B 18m;
wys. bud.A.13,0m; wys. bud.B 25,0m;
dz. ew. nr 10/5 z obr. 6-08-11
geometria dachu-dach płaski,
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 25%;
dz. ew. nr 119 z ob. 6-12-07
zmiana sposobu użytkowania
odmowa
dz. ew. nr 6/3 z ob. 6-11-11
dz. ew. nr 57 z ob. 6-12-11

dz. ew. nr 38/2 z ob. 6-11-13

odmowa
nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika 2b;
wys. górnej krawędzi elew. frant. od
12,0m do 13,5m;
geometria dachu-dach dwuspadowy;

175. WZ 212/2018

20.11.2018

Wojskowa Akademia
Techniczna

176. nr 213/2018

20.11.2018

CITYBOARD MEDIA Sp. z
ul. Górczewska
o.o.

177. WZ 216/2018

27.12.2018

178. WZ 2017/2018 28.12.2018

ul. Urbanowicza 2

Wojskowe Centralne Biuro
konstrukcyjnoul. Radiowa
Technologiczne S.A.

osoba fizyczna

ul. Oblęęgorska 12

dz. ew. nr 10/5 z obr. 6-08-11

dz.ew.nr 4/19 z ob. 6-11-09

dz. ew. nr 10/1 z ob. 6-08-11

dz. ew. nr 255 z ob. 6-10-05

wskaźnik powierzchni zabudowy max
0,20;
szerokość elew. front.
60m;
wysokość górnej krawędzi elew. front.
max 12,0m;
geometria dachu-dach
płaski, kąt nachylenia 12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
min. 60%; nieagresywna kolorystyka
elewacji i dachu
odmowa
wskaźnik powierzchni zabudowy bez
zmian;
szerokość elew. front.
125m;
wys. górnej krawędzi elew. front. max
7,5m;
geometria
dachu-dach jednospadowy, kąt
nachylenia 12° oraz dwuspadowy kąt
nachylenia 12°;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
bez zmian; max wysokość w kalenicy
8,5m
wys. górnej krawędzi elew. front. max
6,30m;
geometria
dachu-dach dwuspadowy;
min. wskaźnik powierzchni biologicznie
25%;
max wysokość w
kalenicy 9,5m

