Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub jej części
znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzą lub
w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału
przeciwpowodziowego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.

Znak decyzji

Data wydania
decyzji

Numer ewidencyjny
nieruchomości będącej
przedmiotem decyzji
[obręb.arkusz-numer]

1

2

3

4

1

WRM-I.7331-194/05

17-10-2005

49.1-2/35
49.5-3/1
49.5-3/2

2

WRM-I.7331-246/05

2-12-2005

37.4-68/1

17-05-2006

49.1-2/37
49.1-2/38

3

WRM-I.7331-71/06

4

WRM-I.7331-97/06

29-09-2006

35.4-28/6

5

WRM-I.7331-100/06

5-09-2006

13.3-62/1

6

WRM-I.7331-168/06

23-11-2006

37.3-61

7

WRM-I.7331-62/07

20-06-2007

35.4-41/1

8

WRM-I.7331-96/07

6-06-2007

37.3-61

9

WRM-I.7331-249/07

23-11-2007

37.3-61
37.3-62

10

WPPOŚ.Ig.7331/15/2008

6-06-2008

13.3-62/1

11

WPPOŚ.Ic.7331/250/2008

24-10-2008

13.3-62/1

12

WPPOŚ.Ic.7331/139/2009

14-07-2009

37.5-6/3

13

WPPOŚ.Ia.7331/309/2009

22-02-2010

49.1-2/11

Rodzaj zamierzenia
inwestycyjnego

5

budowa kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody opadowe
z działek nr 2/34,2/39,2/80 przy ul. Jana
Kilińskiego oraz budowa zbiornika na gaz
płynny o poj. 2700l na działce nr 2/80
przeznaczonego do ogrzewania
istniejącego budynku usługowego.
rozbudowa i nadbudowa istniejącego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego
/wraz z jego przebudową/ oraz budowa
szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych
wraz
z przykanalikiem przy ulicy bocznej od
ul.Żabiej.
zmiana sposobu użytkowania istniejących
silosów na zakład produkcyjny - piekarnię
wraz z budową dachu nad silosami przy
ul. Jana Kilińskiego.
rozbudowa budynku niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej / z
przeznaczeniem na hospicjum/ przy
ul. Ferdynanda Focha
budowa kompostownika wraz ze
studzienką odsączającą przy
ul. Stefana Żeromskiego
rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul.
Wałowej
rozbudowa budynku produkcyjno –
biurowego na działkach nr ew. 41/1
i 41/2 (obręb 35, arkusz 4) przy
ul. Juliusza Słowackiego
budowa budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego wraz z garażem przy ul.
Wałowej
zmiana decyzji o warunkach zabudowy
z dnia 06.06.2007r. znak: WPPOŚ.I-733196/07 dotyczącej budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
Wałowej
budowa myjni samochodowej
bezobsługowej - 5 stanowisk oraz stacji
gazowej LPG (pow. sprzedaży ok. 42m2)
przy ul. Stefana Żeromskiego
rozbudowa budynku usługowo –
handlowego o pomieszczenia handlowe
(o powierzchni sprzedaży do 500m2 )
w miejscu istniejących budynków szklarni
przeznaczonych do rozbiórki przy ul.
Stefana Żeromskiego
rozbudowa i nadbudowa budynku
usługowo - magazynowego
(o pomieszczenia usługowo - biurowe )
przy ul. Onufrego Zagłoby
niwelacja terenu poprzez zasypanie
pozostałości po stawach przy ul. Jana
Kilińskiego

14

WPPOŚ.Ic.7331/112/2010

20-10-2010

31.51-15

15

WPPOŚ.Ic.7331/61/2011

17-10-2011

49.5-5/3
49.5-6/3

16

WPPOŚ.Ic.7331/147/2011

21-09-2011

37.4-49

17

WPPOŚ.Ic.7331/154/2011

29-11-2011

49.1-2/37

17.06.2015

49.5-6/8,
49.5-6/10
49.5-6/12
49.5-7/4
49.5-7/5
49.5-7/15
38.1-1/13
38.1-1/14
38.1-1/15

18

WPR-I.6730.41.2015.KOD

19

WPR-I.6730.90.2015

26.11.2015r.

49.1-2/35

20

WPR-I.6730.2.2017.KW

09.03.2017r.

49.1-2/37

budowa budynku mieszkalnego oraz
budynku gospodarczo-garażowego oraz
budowa szczelnego zbiornika na
nieczystości ciekłe wraz z przykanalikiem
oraz zjazdu z ul. Wschodniej
zmiana sposobu użytkowania
istniejącego budynku kwaszarni na
budynek magazynowy ( na materiały
budowlane ) z częścią socjalną wraz ze
zmianą konstrukcji dachu, zmiana
konstrukcji dachu portierni, budowa wiaty
magazynowej na płycie betonowej przy
ul. Sandomierskiej.
budowa budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego przy ul. Wierzbowej
rozbudowa hali produkcyjnomagazynowej oraz zmiana sposobu
użytkowania hali produkcyjnomagazynowej na produkcyjną
przy ul. Jana Kilińskiego

rozbudowa budynku usługowego (pawilonu
meblowego o część ekspozycyjną) oraz
budowie parkingu (do 38 miejsc postojowych)
przy ul. 25-lecia Wolności
(w liniach rozgraniczających teren inwestycji).

rozbudowie budynku stacji demontażu
pojazdów wraz z zapleczem socjalnym
oraz budowie wagi samochodowej (do
60t.) wraz z budynkiem do jej obsługi na
działkach nr ew. 2/30, 2/34, 2/35, 2/39,
2/40, 2/80 (obręb 49, arkusz 1)
położonych przy ul. Jana Kilińskiego
rozbudowa budynku produkcyjnego
(piekarnia) przy ul. Jana Kilińskiego

