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Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy
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Nr decyzji
2

01/T/2022

02/T/2022

03/T/2022

data
(rrrr-mm-dd)
3

2022-01-11

Nazwa wnioskodawcy
4
Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

2022-01-14

Home Invest Group
sp. z o.o.

2022-01-14

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

Oznaczenie nieruchomości (ulica,
dzielnica)
5

Oznaczenie nieruchomości (nr
działki ewid., obręb)
6

Streszczenie ustaleń decyzji
7

ul. Borzymowska 13, dzielnica Targówek dz. ew. nr 64 z obrębu 4-10-14

zmiana sposobu użytkowania wraz
z przebudową części budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
funkcję kotłowni

ul. Warszawski Świt, dzielnica Targówek dz. ew. nr 85/4 z obrębu 40821

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym, zagospodarowaniem
terenu oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną UMORZENIE POSTĘPOWANIA

ul. Handlowa 48, dzielnica Targówek

dz. ew. nr 41 z obrębu 4-10-06

zmiana sposobu użytkowania wraz
z przebudową części budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na
funkcję kotłowni

4

04/T/2022

2022-01-14

Kompania Domowa
Sp. z o.o.

ul. Świdnicka/ul. Oszmiańska, dzielnica
Targówek

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
dz. ew. nr 83, 84, 85, 88, 91 z obrębu podziemnym wraz z usługami w
4-10-12
parterze, z przyłączmi oraz
niezbędną infrastrukturą
techniczną

5

05/T/2022

2022-01-25

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w
Dzielnicy Targówek

ul. Dalanowska 30, dzielnica Targówek

dz. ew. nr 113 z obrębu 4-10-04

budowa kotłowni gazowej na
poddaszu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym
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6

7

06/T/2022

07/T/2022

2022-01-25

2022-02-02

Home Invest Group
sp. z o.o.

osoba fizyczna

rejon ul. Poborzańskiej, dzielnica
Targówek

ul. Liwska, dzielnica Targówek

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

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem
podziemnym, elementami
zagospodarowania terenu i
infrstrukturą techniczną

dz. ew. nr ... z obrębu 4-08-11

budowa budynku wielorodzinnego
z garażem wielostanowiskowym
wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą
techniczną

8

08/T/2022

2022-02-02

Kompania Domowa
Sp. z o.o.

ul. ks. Piotra Skargi, dzielnica Targówek

dz. ew. nr 20 z obrębu 4-10-12

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

9

09/T/2022

2022-02-14

True Home sp. z o.o. sp.k.

Hodowlana 15, dzielnica Targówek

dz. ew. nr 29, 30 z obrębu 4-10-14

budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem

10

10/T/2022

2022-02-28

osoba fizyczna

ul. Chyrowska ..., dzielnica Targówek

dz. ew. nr …. z obrębu 4-10-05

rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
przez dobudowę ganku

11

11/T/2022

2022-03-02

osoba fizyczna

Borzymowska …, dzielnica Targówek

dz. ew. nr ... z obrębu 4-10-04

12

12/T/2022

2022-03-03

osoba fizyczna

Lusińska ..., dzielnica Targówek

dz. ew. nr ... z obrębu 4-10-04

13

13/T/2022

2022-03-03

Gaz Mazowsze Sp. z o.o.

ul. Liwska, dzielnica Targówek

dz. ew. nr 19 z obrębu 4-08-11

rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku
jednorodzinnego
budowa budynku garażowego
budowa budynku wielorodzinnego
z garażem wielostanowiskowym
wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą
techniczną
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14

14/T/2022

2022-03-14

HI Poborzańska III sp. z o.o.

rejon ul. Poborzańskiej, dzielnica
Targówek

część dz. ew. nr 58/20
z obrębu 4-08-07

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

