Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1129/2020
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 10.09.2020 r.
nazwa organu:
Urząd m.st. Warszawy
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek
Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Lp.
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Znak sprawy

2
UD-X-WAB.
6733.1.2021.ASZ

UD-X-WAB.
6730.1.2021.ZKA

UD-X-WAB.
6733.2.2021.ZKA

UD-X-WAB.
6730.35.2016.ASZ

Data wszczęcia
postępowania
(rrrr-mm-dd)

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa inwestycji
z wniosku

Adres inwestycji
(ulica, dzielnica)

Oznaczenie nieruchomości (nr
działki ew., obręb)
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4

5

6

7

2021-01-20

budowa sieci kanalizacji
HI Oszmiańska II Sp. z o.o. ogólnospławnej DN400 i DN600 o
długości 135m

2021-01-22

przebudowa ze zmianą użytkowania 2
lokali usługowych U4 i U5 na szpital
dz. ew. nr 39, 40/3, 40/4, 40/8, 42,
ul. Budowlana 5 i 7, dzielnica
Budowlana Oziębło Sp. K. jednodniowy w parterze budynku
102/1
Targówek
mieszkalnego wielorodzinnego z
z obrebu 4-08-21
usługami

2021-02-25

budowa przyłącza sieci
elektroenergetycznej do
Innogy Stoen Operator Sp. projektowanego budynku przy ul.
z o.o.
Kuflewskiej 6 i przebudowa linii nN i
SN kolidujących z projektowanym
budynkiem

2021-02-24

PFN Capital Sp. z o.o. Sp.
K.

ul. Oszmiańska, dzielnica
Targówek

ul. Kuflewska;
dzielnica Targówek

przeniesienie decyzji nr 08/T/2017 z 7
kwietnia 2017 r. o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej
ul. Handlowa 44;
na budowie budynku mieszkalnego
dzielnica Targówek
wielorodzinnego z garażem
podziemnym

dz. ew. nr 39/2, 39/3, 69/3 i 133
z obrębu 4-10-12

działki z obr. 4-10-06

dz. nr ew. 43
z obrębu 4-10-06
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5

UD-X-WAB.
6733.3.2021.KCU

2021-02-25

budowa/przełożenie
elektroenergetycznych linii kablowych
Innogy Stoen Operator Sp.
ul. Oszmiańska;
nn 0,4kV na potrzeby usunięcia kolizji
z o.o.
dzielnica Targówek
istniejących urządzeń z projektowaną
zabudową

6

UD-X-WAB.
6730.2.2021.ASZ

2021-03-05

PFN Capital Sp. z o.o.
Sp. K.

budowa dwóch budynków
jednorodzinnych w zabudowie
bliźniaczej

ul. Handlowa 44; dzielnica
Targówek

7

UD-X-WAB.
6730.3.2021.ZKA

2021-03-10

EHRLE Sp. z o.o.

budowa myjni samochodowej

ul. J. Odrowąża 7a; dzielnica dz. ew. nr 18/3 i 22 z obrębu 4-18Targówek
10

8

UD-X-WAB.
6733.4.2021.ZKA

2021-04-07

Veolia Energia Warszawa budowa przyłącza sieci ciepłowniczej
S.A.
do budynku

ul. Św. Wincentego 46;
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 39/3, 51/1, 131
z obrębu 4-10-12

dz. ew. nr 43
z obrębu 4-10-06

części dz. ew. nr 53/2, 55, 57
z obrębu 4-10-08

9

UD-X-WAB.
6733.5.2021.ASZ

2021-04-23

budowa/przełożenie
elektroenergetycznych linii kablowych
Innogy Stoen Operator Sp. SN 15kV, nn 0,4kV oraz złącza
ul. Oszmiańska;
z o.o.
kablowego nn na potrzeby usunięcia dzielnica Targówek
kolizji istniejących urządzeń z
projektowaną zabudową

10

UD-X-WAB.
6730.5.2021.KCU

2021-04-30

osoby fizyczne

dobudowa ganku do istniejącego
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

ul. Chyrowska …;
dzielnica Targówek

dz. ew. nr …
z obrębu 4-10-05

ul. Świdnicka,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr …
z obrębu 4-10-12

ul. Gościeradowska 7A,
dzielnica Targówek
Odrowążą i M.Teresy z
Kalkuty,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 54
z obrębu 4-10-18

11

UD-X-WAB.
6730.4.2021.KCU

2021-05-06

osoba fizyczna

przeniesienie decyzji nr 08/T/2021 z
24 marca 2021 r. o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie myjni samochodowej
bezdotykowej samoobsługowej
trzystanowiskowej dla pojazdów do
3,5 t

12

UD-X-WAB.
6730.6.2021.KCU

2021-05-19

Paradox Investment Sp z
o.o. Sp. k.

nadbudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

13

UD-X-WAB.
6733.6.2021.ASZ

2021-05-28

Zarząd Cmentarza
Bródzieńskiego

budowa zespołu kolumbariów na
cmentarzu Bródnowskim

dz. ew. nr 39/3, 51/1, 69/3, 130,
131
z obrębu 4-10-12

dz. ew. nr 1-cz.
Z obrębu 4-08-23
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UD-X-WAB.
6733.9.2021.KCU

15

UD-X-WAB.
6733.7.2021.ASZ

16

UD-X-WAB.
6733.8.2021.ASZ

17

18
19

20

UD-X-WAB.
6733.10.2021.KCU

UD-X-WAB.
6733.11.2021.KCU
UD-X-WAB.
6730.7.2021.KCU

UD-X-WAB.
6730.9.2021.KCU

2021-06-01

HI Poborzańska III sp. z
o.o.

budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej
rejon ul. Poborzańskiej,
od studni S1/ODC w rejonie ul.
dzielnica Targówek
Poborzańskiej i Wysockiego

dz. ew. nr 58/20-cz., 58/19-cz.
z obrębu4-08-17
dz. ew. nr 17-cz, 39/1, 39/3-cz,
39/4, 39/5-cz, 39/9-cz, 58/16-cz,
58/17, 58/18, 38/19
z obrębu 4-08-17;
dz. ew. nr 50/2-cz., 92/2, 92/4,
92/5, 92/6
z obębu 4-08-11

2021-06-01

HI Poborzańska IV sp. z
o.o.

budowa sieci kanalizacyjnej DN 300 o
długości ok.500 m

2021-06-01

HI Poborzańska IV sp. z
o.o.

budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej
od istniejącej sieci DN200
rejon ul. Poborzańskiej,
przebiegającej przez osiedle w rejonie dzielnica Targówek
ul.Poborzańskiej i Wysockiego

dz. ew. nr 58/16, 39/1
z obrębu 4-08-17;
dz. ew. nr 92/5, 92/6
z obrębu 4-08-11

HI Poborzańska IV sp. z
o.o.

budowa sieci wodociagowej DN100 i
DN150 o długości ok.610 m

rejon ul. Poborzańskiej,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 17-cz., 39/1, 39/3-cz.
39/4, 39/5-cz., 39/9-cz., 58/16-cz.,
58/17, 58/18, 58/19, 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17;
dz. ew. nr 50/2-cz., 92/2, 92/4,
92/5, 92/6
z obrębu 4-08-11

XI Home Invest sp. z o.o.
sp.k.
True Home sp. Z o.o. sp.
K.

budowa sieci cieplnej w ul.Poleskiej i
Witebskiej
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem

Witebska i Poleska,
dzielnica Targówek
Hodowlana 15,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 42/3, 51/2, 131/2
z obrębu 4-10-12
dz. ew. nr 29, 30
z obrębu 4-10-14

Home Invest Group sp. z
o.o.

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o dwóch częściach
rejon ul. Poborzańskiej,
nadziemnych z garażem podziemnym,
dzielnica Targówek
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastruktura techniczną

2021-06-01

2021-06-02
2021-06-08

2021-06-23

rejon ul. Poborzańskiej,
dzielnica Targówek

dz.ew. nr 39/12, 39/13,.58/20-cz.
39/5, 40, 39/9
z obrębu 4-08-17
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21

UD-X-WAB.
6730.10.2021.KCU

2021-06-23

Home Invest Group sp. z
o.o.

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w
parterze, garażem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastruktura techniczną

rejon ul. Poborzańskiej,
dzielnica Targówek

dz.ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17

dz.ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17

dz. ew. nr 111/24, 111/2-cz.,
111/28-cz.
z obrębu 4-10-06

22

UD-X-WAB.
6730.8.2021.ASZ

2021-06-23

HI Poborzańska III sp. z
o.o.

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w
parterze, garażem w parterze, garażem rejon ul. Poborzańskiej,
podziemnym, zagospodarowaniem
dzielnica Targówek
terenu oraz niezbędną infrastruktura
techniczną

23

UD-X-WAB.
6730.11.2021.KCU

2021-06-24

RSM Praga

budowa stacji transformatorowej SNKuflewska,
15 kv-przeniesienie dec.09/CP/T/2020
dzielnica Targówek
(wniosek wycofany prez wniosodawcę)

24

UD-X-WAB.
6730.12.2021.ASZ

2021-07-14

osoba fizyczna

2021-07-19

LW Development Sp. z
o.o. IX SKA

2021-07-23

osoba fizyczna

2021-07-23

osoba fizyczna

rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Borzymowska ...,
budynku jednorodzinnego
dzielnica Targówek

dz. ew. nr ...
z obrębu 4-10-04

Ks. Piotra Skargi,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 20
z obrębu 4-10-12

ul. Remiszewska,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 95/1, 79/4
z obrębu 4-10-06

25
26
27

UD-X-WAB.
6733.12.2021.KCU
UD-X-WAB.
6730.17.2021.KCU
UD-X-WAB.
6730.14.2021.ASZ

zmiana sposobu użytkowania części
budynku biurowego na funkcję
mieszkalną
budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej
zmania wymiarów okna w ścianie
zewnętrznej w lokalu usługowym

28

UD-X-WAB.
6730.13.2021.ASZ

2021-07-27

Kompania Domowa Sp. z
o.o.

budow budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w
parterze, garażem podziemnym,
przyłączami oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną

29

UD-Z-WAB.
6733.13.2021.KCU

2021-07-29

MPWiK SA

budowa odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej DN 160 mm od kanału
głównego do granic nieruchomości

Liwska …,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr ...
z obrębu 4-08-11

Wysockiego,
dzielnica Targówek
św. Wincentego ...,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 18/25/1
z obrębu 4-08-11
dz. ew. nr ...
z obrębu 4-10-08
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30

UD-X-WAB.
6733.14.2021.ASZ

31

UD-X-WAB.
6730.15.2021.ASZ

32

UD-X-WAB.
6730.16.2021.ASZ

33

UD-X-WAB.
6733.15.2021.KCU

34

UD-X-WAB.
6730.18.2021.KCU

35

UD-X-WAB.
6730.20.2021.RLE

MPWiK SA

budowa sieci ogólnospławnej
DN300mm w ul. Dalanowskiej oraz
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
DN 160mm i DN 200mm od kanału
głównego do granic nieruchomości w
ul. Dalanowskiej, ul. Lusińskiej i ul.
Złotopolskiej

Gaz Mazowsze Sp. z o.o.

budowa budynku wielorodzinnego z
garażem wielostanowiskowym wraz z ul. Liwska,
zagospodarowaniem terenu i
dzielnica Targówek
niezbędną infrastrukturą techniczną

dz. ew. nr 19
z obrębu 4-08-11

osoba fizyczna

zmiana sposobu użytkowania lokalu
usługowego nr 1 na żłobek w parterze
ul. Radzymińska ...,
budynku - wniosek o wydanie dec. o
dzielnica Targówek
warunkach zabudowy (wycofany przez
wnioskodawcę)

dz. ew. nr ….
z obrębu 4-11-06

2021-08-10

osoba fizyczna

zmiana sposobu użytkowania lokalu
usługowego nr 1 na żłobek w parterze ul. Radzymińska ...,
budynku - wniosek o wydanie dec. o dzielnica Targówek
ULICP

dz. ew. nr ….
z obrębu 4-11-06

2021-08-11

LW Development Sp. z
o.o. IX SKA

budowa budynku wielorodzinnego z
garażem wielostanowiskowym wraz z ul. Wysockiego,
zagospodarowaniem terenu i
dzielnica Targówek
niezbędną infrastrukturą techniczną

dz. ew. nr 97
z obrębu 4-08-11

Gaz Mazowsze Sp. z o.o.

budowa budynku wielorodzinnego z
garażem wielostanowiskowym wraz z ul. Liwska,
zagospodarowaniem terenu i
dzielnica Targówek
niezbędną infrastrukturą techniczną

dz.ew. nr 19
z obrębu 4-08-11

2021-07-29

2021-08-03

04.08.2021 r.

2021-08-24

ul. Dalanowska, Lusińska i
Złotopolska,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 42 z obrębu 4-10-02,
dz. ew. nr 102/2, 102/1, 84/2,
129/2 z obrębu 4-10-04;
dz. ew. nr 1, 45 z obrębu 4-10-05
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UD-X-WAB.
6730.19.2021.RLE

2021-08-24

osoba fizyczna

budowa instalacji zewnętrznej
zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem

37

UD-X-WAB.
6730.21.2021.KCU

2021-09-01

osoba fizyczna

38

UD-X-WAB.
6733.16.2021.ASZ

2021-09-13

39

UD-X-WAB.
6730.23.2021.ASZ

40

41

42

budowa budynku wielorodzinnego z
garażem wielostanowiskowym wraz z ul. Liwska,
zagospodarowaniem terenu i
dzielnica Targówek
niezbędną infrastrukturą techniczną

dz. ew. nr ….
z obrębu 4-08-11

ul. Warszawski Świt,
o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej
dzielnica Targówek
instalacji gazowej zasilanej gazem
płynnym w budynku

dz. ew. nr ….
z obrębu 4-08-17

LW Development Sp. z
o.o. IX SKA

budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej

ul. Liwska,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 18, 25/1
z obrębu 4-08-11

2021-09-22

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

budowa kotłowni gazowej w piwnicy
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

ul. Borzymowska 13,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 64
z obrębu 4-10-14

UD-X-WAB.
6730.22.2021.ASZ

2021-09-22

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

budowa kotłowni gazowej na
poddaszu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

ul. Dalanowska 30,
dzielnica Targówek

dz.ew nr 113
z obrębu 4-10-04

UD-X-WAB.
6730.24.2021.ASZ

2021-09-23

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

budowa kotłowni gazowej w piwnicy
w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym

ul. Handlowa 48,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 41
z obrębu 4-10-06

MAR-ROM Spółka Jawna

nadbudowa,przebudowa,rozbudowa
oraz zmiana sposobu użytkowania
budynku niemieszkalnego oraz
ul. Oliwska,
transportu na budynek mieszkalny
dzielnica Targówek
wielorodzinny z opcją usług w lokalach
na parterze oraz budowie koniecznej
infrastruktury technicznej

dz. ew. nr 88
z obrębu 4-08-21

UD-X-WAB.
6730.28.2021.ASZ

2021-09-23
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43

UD-X-WAB.
6730.25.2021.KCU

2021-09-23

Home Invest Group sp. Z
o.o.

44

UD-X-WAB.
6730.26.2021.ASZ

2021-09-23

Home Invest Group sp. Z
o.o.

45

UD-X-WAB.6730.
27.2021.ASZ

2021-09-23

Home Invest Group sp. Z
o.o.

46

UD-X-WAB.
6730.29.2021.KCU

2021-10-14

Home Invest Group sp. z
o.o.

47

UD-X-WAB.
6730.30.2021.KCU

2021-10-14

Home Invest Group sp. Z
o.o.

48

UD-X-WAB.
6730.31.2021.KCU

2021-10-14

Home Invest Group sp. z
o.o.

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem w
parterze,garażem
podziemnym,zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym,zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem w
parterze,garażem
podziemnym,zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w
parterze, garażem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem w
parterze, garażem
podziemnym,zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego o dwóch częściach
nadziemnych z garażem
podziemnym,zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 58/16-cz.
z obrębu 4-08-17

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz.ew. nr 92/4,92/5,92/6 z obrębu
4-08-11
dz. ew. nr 58/16-cz. z obrębu 4-0817

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 58/16 - cz.
z obrębu 4-08-17

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz.ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz.ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17
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UD-X-WAB.
6730.32.2021.ASZ

50

UD-X-WAB.
6730.33.2021.ASZ

51

UD-X-WAB.
6730.34.2021.ASZ

52

UD-X-WAB.
6730.35.2021.KCU

53

UD-X-WAB.
6730.36.2021.ASZ

2021-10-22

Home Invest Group sp. z
o.o.

2021-10-27

Home Invest Group sp. z
o.o.

2021-11-05

Home Invest Group sp. z
o.o.

2021-11-09

Home Invest Group sp. z
o.o.

2021-11-09

Home Invest Group sp. z
o.o.

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym, zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem w
parterze, garażem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym, zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz..ew. nr 85/4, 85/5
z obrębu 4-08-21

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 58/20 - cz.
z obrębu 4-08-17

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 85/4
z obrębu 4-08-21

budowa budynku mieszkalnego
ul. Warszawski Świt,
wielorodzinnego z garażem i usługami
dzielnica Targówek
w parterze, garażem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną
budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym, usługami w parterze,
zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędną infrastrukturą techniczną

ul. Warszawski Świt,
dzielnica Targówek

dz. ew. nr 58/20-cz.
z obrębu 4-08-17
dz. ew. nr 85/1-cz., 85/2
z obrębu 4-08-22

dz. ew. nr 58/20-cz., 40
z obrębu 4-08-17
dz. ew. nr 85/1-cz.
z obrębu 4-08-21

