Urząd Miejski w Halinowie
Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2020
Lp.

Nr decyzji i data jej
wydania
(rrrr mm dd)

1

2

1

RGPP.6730.31.2019
2020.01.07

2

RGPP.6730.38.2019
2020.01.10

3

RGPP.6730.1.2020
2020.02.04

4

RGPP.6730.37.2019
2020.02.04

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności
lub zmiana
decyzji

Uwagi

5

6

7

8

Osoba fizyczna

dz. 2244
m. Okuniew

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,00 m od ul. Piwnej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 19% do 28%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych
od 25° do 35°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku – max. 4,0 m; kalenica główna budynku na wysokości
max. 8,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez podpiwniczenia,
szerokość elewacji frontowej od 11,0 do 17,0m, 2 miejsce parkingowe/
lokal mieszkalny.

Osoba fizyczna

dz. 418
m. Okuniew

Odmowa wydania warunków zabudowy dla istniejącego budynku.

Osoba fizyczna

dz. 2207
m. Okuniew

Przeniesienie decyzji (RGPP.6730.18.2018 z dnia 24 października
2018r.)

dz. 2563
m. Okuniew

Obowiązująca linia zabudowy – min. 6,00 m od ul. Ateny; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 19% do 28,5%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 20° do 40°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do okapu lub gzymsu; budynku – max. 4,0 m; kalenica główna budynku na
wysokości max. 7,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od 8,0 do 12,5m, 2 miejsce
parkingowe/ lokal mieszkalny.

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

3

4

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości płynne
Budynek mieszkalny
jednorodzinny
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z
garażem
dwustanowiskowym w
bryle budynku,
zbiornika na
nieczystości płynne,
studni, zjazdu wraz z
niezbędną
infrastrukturą
techniczną
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
studni oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe

Osoba fizyczna

5

6

7

RGPP.6730.52.2019
2020.02.05

RGPP.6730.44.2019
2020.02.10

RGPP.6730.50.2019
2020.02.12

8

RGPP.6730.42.2019
2020.02.26

9

RGPP.6730.10.2020
2020.02.27

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego i
budynku usługowego
(usługi fryzjerskie),
wraz z infrastrukturą
gazową oddzielnie dla
każdego budynku
Budowa dwóch
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych z
garażami w bryłach
budynków wraz z
instalacją gazową

budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z
lokalem użytkowym
(biuro) o powierzchni
do 30% powierzchni
całkowitej budynku
oraz z garażem w bryle
budynku, studni oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego wraz z
niezbędną
infrastrukturą
techniczną tj. instalacją
energetyczną, studnią
oraz zbiornikiem na
gaz płynny

dz. 961
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Osoba fizyczna

dz. 45/2
m. Okuniew

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,00 m od strony ul. Łąkowej
oraz 15,0m od ul. Słowików; wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem od
13% do 15%; udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 60%
powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria dachu budynku:
dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do
40°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku – max. 4,0 m; kalenica główna budynku na
wysokości max. 8,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od 9,87 do 14,97m, 2
miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny.

Osoba fizyczna

dz. 2193
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 91/6
m. Okuniew

Obowiązująca linia zabudowy – min. 8,00 m od ul. Zabranieckiej;
wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu objętego wnioskiem od 20% do 25%; udział powierzchni
biologicznie czynnej – min. 50% powierzchni terenu objętego wnioskiem;
geometria dachu budynku: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 20° do 45°; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej do okapu lub gzymsu; budynku – max. 6,0 m; kalenica główna
budynku na wysokości do 9,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej 11,86 +/- 20%, 2 miejsce
parkingowe/ lokal mieszkalny.

Osoba fizyczna

dz. 2137
m. Okuniew

Przeniesienie decyzji (RGPP.6730.38.2018 z dnia 02 kwietnia 2019r.)

Osoba fizyczna

10

11

12

RGPP.6730.3.2020
2020.03.05

RGPP.6730.40.2019
2020.03.12

RGPP.6730.48.2019
2020.03.12

Przebudowa budynku
handlowego i zmiana
sposobu użytkowania
na dom kultury
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe

Rozbudowa i
przebudowa budynku
mieszkalnego
wolnostojącego wraz z
instalacją gazową oraz
rozbiórka istniejącego
budynku
gospodarczego

13

RGPP.6730.43.2019
2020.03.23

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz
z instalacją gazową i
zbiornikiem z gazem
płynnym

14

RGPP.6730.36.2019
2020.04.27

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz
z instalacją gazową i

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna

dz. 255
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

dz. 2254
m. Okuniew

Obowiązująca linia zabudowy – min. 7,00 m od ul. Piwnej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 16% do 24%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od
30° do 45°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku – max. do 5,0 m; kalenica główna budynku na
wysokości do 9,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od 12,0 do 17,0 m, 2
miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny.

dz. 329 i 330
m. Okuniew

Osoba fizyczna

dz. 450 i 451
m. Okuniew

Osoba fizyczna

dz. 2525
m. Okuniew

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 5,00 od granicy
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości
Okuniew,
gmina
Halinów
(Uchwała
nr
XXXVII.324.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca
2013r.); wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu objętego wnioskiem – od 30% do 35%; udział
powierzchni biologicznie czynnej- min. 50% powierzchni terenu
objętego wnioskiem; geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej- do okapu lub gzymsu do 4,50 m;
kierunek głównej kalenicy- równolegle lub prostopadle do frontu
działki, kalenica główna na wysokości do 9,5 m; dopuszcza się
zaprojektowanie szczytów, lukarn, facjatek lub wykuszy wystających
ponad wymaganą wysokość; liczba kondygnacji nadziemnych – 2,
dopuszcza się realizację drugiej jako poddasza użytkowego; szerokość
elewacji frontowej – od 15,20 do 22,80 m; projektowany budynek
mieszkalny należy wykonać bez podpiwniczenia, Usytuowanie
równoległe w stosunku do granicy działki. 2 miejsce parkingowe/ lokal
mieszkalny.
Nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii rozgraniczającej gminnych dróg
publicznych nr ewid. 449 i 452 od ul. Rynek i Kościelnej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 37% do 43%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 40% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 15° do 40°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do okapu lub gzymsu; budynku – max. do 6,5 m; kalenica główna budynku
na wysokości do 9,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od 9,0 do 16,0 m, 2 miejsce
parkingowe/ lokal mieszkalny.
Obowiązująca linia zabudowy – min. 7,20 m od ul. Afrodyty; określona
linia dotyczy lokalizacji ściany frontowej budynku, lecz nie dotyczy
dodatkowych elementów budynku jako drugorzędnych takich jak schody,
okap, gzyms, czy balkon- dopuszcza się wysunięcie ich przed nią max. do
1,20m; wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu objętego wnioskiem od 16% do 26%; udział
powierzchni biologicznie czynnej – min. 65% powierzchni terenu objętego
wnioskiem; geometria dachu budynku: dwu- lub wielospadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od 20° do 40°; wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej do okapu lub gzymsu; budynku – max. do 4,0 m;
kalenica główna budynku na wysokości do 8,0 m; do jednej i pół
kondygnacji naziemnych, bez podpiwniczenia, szerokość elewacji
frontowej od 11,30 do 17,0 m, 2 miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny.

zbiornikiem z gazem
płynnym

15

16

17

18

RGPP.6730.12.2020
2020.05.19

RGPP.6730.9.2020
2020.05.19

budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna

dz. 112/4
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 85/7
m. Halinów

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

RGPP.6730.51.2019
2020.05.26

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego,
budynku
gospodarczego oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe o
poj. 10 m3

Osoba fizyczna

dz. 2161
m. Okuniew

RGPP.6730.7.2020
2020.05.26

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz
z instalacją gazową,
budynku
gospodarczego oraz
bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe o
poj. 10 m3

Osoba fizyczna

dz. 2173
m. Okuniew

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 15,0 m od ul. Słowików;
wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu objętego wnioskiem od 10% do 14%; udział powierzchni
biologicznie czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem;
geometria dachu budynku mieszkalnego: dwu- lub wielospadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°; geometria dachu budynku
gospodarczego: dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 5°
do 20°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku mieszkalnego – max. do 4,0 m, dla budynku
gospodarczego – do 3,0 m; wysokość kalenicy dachu budynku
mieszkalnego- do 8,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, wysokość kalenicy dachu budynku gospodarczego do 4,0
m, jedna kondygnacja naziemna bez podpiwniczenia; szerokość elewacji
frontowej dla budynku mieszkalnego od 10,0 do 15,0 m; dla budynku
gospodarczego od 4,0 m do 6,0 m; 2 miejsce parkingowe/ lokal
mieszkalny.
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 7,0 m od ul. Słowików; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 18% do 24%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 65% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku mieszkalnego: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 45°; geometria dachu budynku
gospodarczego: jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 5° do 20°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do
okapu lub gzymsu; budynku mieszkalnego – max. do 4,0 m, dla budynku
gospodarczego – do 4,5 m; wysokość kalenicy dachu budynku
mieszkalnego- do 9,0 m; do dwóch kondygnacji naziemnych, bez
podpiwniczenia, wysokość kalenicy dachu budynku gospodarczego do 4,0
m, jedna kondygnacja naziemna bez podpiwniczenia; szerokość elewacji

frontowej dla budynku mieszkalnego od 11,0 do 16,0 m; dla budynku
gospodarczego od 4,0 m do 6,5 m; 2 miejsce parkingowe/ lokal
mieszkalny.

19

RGPP.6730.8.2020
2020.06.08

Rozbudowa
istniejącego budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego

Osoba fizyczna

dz. 988/1
m. Okuniew

20

RGPP.6730.6.2020
2020.06.15

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego wraz z
instalacją gazową

21

RGPP.6730.5.2020
2020.06.16

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego

Osoba fizyczna

część dz.
2460
m. Okuniew

RGPP.6730.41.2019
2020.06.17

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego wraz z
instalacją gazową,
budowa studni oraz
przydomowej

Osoba fizyczna

dz. 2165
m. Okuniew

22

Osoba fizyczna

dz. 1525/5
m. Okuniew

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,00 m od wspólnej granicy
działki o ul. Sadowej dz. 974 oraz w odległości 4,0m od granicy
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Okuniew (Uchwała nr XXXVII.324.2013 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013 r.) sankcjonując
zarazem stan istniejący na wnioskowanej działce; wskaźnik wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego
wnioskiem od 20% do 25% ; udział powierzchni biologicznie czynnej
– min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria dachu
budynku mieszkalnego; dach dwu lub wielospadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki od 5,0 m do 7,0 m;
kalenica główna na wysokości max. 10,0 m; do 3 kondygnacji
naziemnych, bez podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od
8,0m do 12,0m,
Obowiązująca linia zabudowy – min. 13,0 m od wspólnej granicy z działką
nr ewid. 1525/9; określona linia dotyczy lokalizacji ściany frontowej
budynku, lecz nie dotyczy dodatkowych elementów budynku jako
drugorzędnych takich jak schody, okap, gzyms, czy balkon- dopuszcza się
wysunięcie ich przed nią max. do 1,50m; wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objętego wnioskiem od 11%
do 17%; udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 60% powierzchni
terenu objętego wnioskiem; geometria dachu budynku: dwuspadowy o
kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej do okapu lub gzymsu; budynku – do 5,0 m;
kalenica główna budynku na wysokości do 9,0 m; bez podpiwniczenia,
szerokość elewacji frontowej od 10,0 do 15,0 m, 2 miejsce parkingowe/
lokal mieszkalny
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,0 m od ul. Czeremchy oraz 8,5
m od ul. Poligonowej; wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu nie objętego mpzp do 35%; udział
powierzchni biologicznie czynnej – min. 55% powierzchni terenu nie
objętego mpzp; geometria dachu budynku:
dwuspadowy lub
wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 45°;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub gzymsu;
budynku – do 3,0 m; kalenica główna budynku na wysokości do 8,0 m; do
dwóch kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia, szerokość elewacji
frontowej od 10,7 do 16,1 m, 2 miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 15,0 m od ul. Słowików;
wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu objętego wnioskiem od 10% do 12%; udział powierzchni
biologicznie czynnej – min. 70% powierzchni terenu objętego wnioskiem;
geometria dachu budynku: dwuspadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 25° do 40°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do okapu lub gzymsu; budynku – do 4,0 m; kalenica główna budynku na
wysokości do 8,0 m; do dwóch kondygnacji nadziemnych, bez

oczyszczalni ścieków

23

RGPP.6730.2.2020
2020.06.17

24

RGPP.6730.11.2020
2020.06.22

25

RGPP.6730.4.2020
2020.06.26

26

RGPP.6730.21.2020
2020.07.29

27

RGPP.6730.16.2020
2020.07.31

28

RGPP.6730.14.2020
2020.08.10

29

RGPP.6730.18.2020
2020.08.11

30

RGPP.6730.15.2020
2020.09.01

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego oraz
budowa studni

budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz
z instalacją gazową
oraz bezodpływowym
zbiornikiem na
nieczystości płynne
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego oraz
studni
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego,

podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej od 10,0 do 14,0 m, 2
miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 5,5 m od ul. Afrodyty ; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 14% do 26%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od
20° do 40°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku – do 4,0 m; kalenica główna budynku na wysokości do
8,0 m; do dwóch kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia,
szerokość elewacji frontowej od 10,4 do 15,6 m, 2 miejsce parkingowe/
lokal mieszkalny

Osoba fizyczna

dz. 2545
m. Okuniew

Osoba fizyczna

dz. 232/2
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 2294
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Osoba fizyczna

dz. 2545
m. Okuniew

Przeniesienie decyzji (RGPP.6730.2.2020 z dnia 17 czerwca 2020r.)

Osoba fizyczna

dz. 341
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz.1070/2
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 359
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 2717
m. Okuniew

Obowiązująca linia zabudowy – min. 6 m od ul. Bliskiej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 14% do 22%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria

dachu budynku: wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od
20° do 45°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do okapu lub
gzymsu; budynku – do 4,25 m; kalenica główna budynku na wysokości do
9,20 m; do dwóch kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia,
szerokość elewacji frontowej od 8,80 do 13,20 m, 2 miejsce parkingowe/
lokal mieszkalny

bezodpływowego
zbiornika na
nieczystości ciekłe oraz
budowa studni
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RGPP.6730.19.2020
2020.09.10
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RGPP.6730.20.2020
2020.09.10
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RGPP.6730.23.2020
2020.09.17

34

RGPP.6730.13.2020
2020.09.17
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RGPP.6730.29.2020
2020.10.29

36

RGPP.6730.31.2020
2020.11.09
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RGPP.6730.24.2020
2020.11.09

38

RGPP.6730.30.2020
2020.11.13

budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Rozbudowa budynku
magazynowego
Biblioteki Oryginałów
Dokumentów
Geologicznych

Zmiana decyzji WZ
RGPP.6730.29.2020 z
dnia 22 czerwca 2020r.
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej
budowa instalacji gazu
do celów bytowogrzewczych dla
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej

Osoba fizyczna

dz. 198
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 2279
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 145/4
m. Halinów

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Państwowy Instytut
Geologiczny
Państwowy Instytut
Badawczy

dz.577 i 605
m. Halinów

Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,0 m od ul. Bema; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: od 30%
do 32%; udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 40% powierzchni
nie objętej mpzp; geometria dachu budynku: jednospadowy o kącie
nachylenia od 5° do 15o; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej do
okapu lub gzymsu; budynku – do 4,0 m; kalenica główna budynku na
wysokości do 5,0 m; szerokość elewacji frontowej bez zmian zgodnie ze
stanem istniejącym; wymagana ilość miejsc parkingowych zgodnie ze
stanem istniejącym;

Osoba fizyczna

dz. 232/2
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Osoba fizyczna

dz. 1086
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.

Osoba fizyczna

dz. 267
m. Okuniew

Ze względu na rodzaj inwestycji – nie ustala się w tym zakresie
warunków.

Osoba fizyczna

dz. 1086
m. Okuniew

Wydanie decyzji umarzającej postępowanie.
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RGPP.6730.27.2020
2020.12.04

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
wolnostojącego

Osoba fizyczna

dz. 2605/2
m. Okuniew

RGPP.6730.25.2020
2020.12.17

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego z
garażem wbudowanym
w bryłę budynku wraz
z instalacją gazową
oraz bezodpływowym
zbiornikiem na
nieczystości ciekłe

Osoba fizyczna

dz. 2287
m. Okuniew

RGPP.6730.17.2020
2020.12.29

Budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego wraz
z instalacją gazową,
budowa budynku
gospodarczogarażowego

Osoba fizyczna

dz. 144/16
m. Okuniew

Zmiana decyzji WZ nr RGPP.6730.26.2019 z dnia 15 października 2019r.
w zakresie:
w punkcie 3.5.
„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
budynku mieszkalnego jednorodzinnego: wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maks. do 5 m n. p. t. Wysokość mierzy się od poziomu
terenu przed głównym wejściem budynku. Dopuszcza się zaprojektowanie
szczytów, lukarn, facjatek lub wykuszy wystających ponad wymaganą
wysokość”
na zapis:
„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
- projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 9 m.
Wysokość mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem budynku.”
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 6,0 m od ul. Prostej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 15% do 25%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 30° do 45°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do okapu lub gzymsu; budynku – do 4,5 m; kalenica główna budynku na
wysokości do 8,0 m; szerokość elewacji frontowej od 10,6 do 16,0 m, 2
miejsce parkingowe/ lokal mieszkalny
Nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 8,5 m od ul. Polnej; wskaźnik
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
objętego wnioskiem od 13,5% do 21%; udział powierzchni biologicznie
czynnej – min. 60% powierzchni terenu objętego wnioskiem; geometria
dachu budynku mieszkalnego: dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 45°; dachu budynku gospodarczogarażowego:
jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci
dachowych od 15° do 30°; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
do okapu lub gzymsu budynku mieszkalnego – do 8,0 m; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej do okapu lub gzymsu budynku gospodarczogarażowego – do 2,5 m; kalenica główna budynku mieszkalnego na
wysokości do 8,5 m, dwie kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia;
kalenica główna budynku gospodarczo-garażowego do 5,0 m, jedna
kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia; szerokość elewacji
frontowej budynku mieszkalnego od 5,0 do 12,5 m; szerokość elewacji
frontowej budynku gospodarczo- garażowego od 2,0 do 7,5 m; 2 miejsce
parkingowe/ lokal mieszkalny;

