
 

REJESTR DECYZJI POZWOLE Ń NA BUDOWĘ „P” W 2002 
ROKU Miasto Otwock  

 
 

Numer 
decyzji 

 
Data wpływu 

 
Przedmiot sprawy 

 
Data 

wydania 
decyzji 

 
Numer sprawy 

 
Treść 

decyzji 

1/P 2002 10.12.2001 r. Budowa miejsc 
postojowych dla 

samochodów osobowych 
na dz. nr ew. 17/6 obr. 76 
przy ul. Piłsudskiego w 

Otwocku 

07.01. 
2002 r. 

SAB/7351/478/01 Zatwierdzam 
projekt i 
wydaje 

pozwolenie 
na budowę 

2/P 2002 29.11.2001 r. Budowa tymczasowego 
obiektu budowlanego- 
garażu do istniejącego 

zespołu garażowego na dz. 
nr 63 i 64 przy ul. 

Batorego w Otwocku 

09.01. 
2002 r. 

SAB/7351/438/01 j.w. 

3/P 2002 11.12.2001 r. Budowa przyłącza 
energetycznego nn. do 
zasilania budynków 

mieszkalnych 
wielorodzinnych 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„BYT” na dz. nr ew. 1/2 , 

2/3, 1/5 w obr. 94 w 
Otwocku przy ul. 

Czaplickiego 

09.01. 
2002 r. 

SAB/7351/481/01 j.w. 

4/P 2002 21.12.2001 r. Budowa budynku 
gospodarczego oraz 

osadnika ścieków na dz. nr 
10/7 w obr. 224 w 

Otwocku-Wólce Mlądzkiej 

14.01. 
2002 r. 

SAB/7351/507/01 
 

j.w. 

5/P 2002 21.12.2001 r. Budowa budynku 
gospodarczego oraz 

osadnika ścieków na dz. nr 
10/8 w obr. 224 w 

Otwocku-Wólce Mlądzkiej 

14.01. 
2002 r. 

SAB/7351/508/01 j.w. 

6/P 2002 28.12.2001 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Krakowskiej dz. nr 

10 w obr. 19 

14.01. 
2002 r. 

SAB/7351/513/01 j.w. 

7/P 2002 21.12.2001 r. Budowa kablowego 
przyłącza energetycznego i 

złącza kablowego do 
budynku mieszkalnego w 

Otwocku przy ul. Żurawiej 
dz. nr ew. 93/3 obr. 200 

14.01. 
2002 r. 

SAB/7351/510/01 j.w. 

8/P 2002 15.11.2001 r. Budowa zespołu 
garażowego siedmio 

stanowiskowego na dz. nr 
32 w obr. 7 przy ul. 

Pięknej 2 w Otwocku 

14.01. 
2002 r. 

SAB/7351/407/01 j.w. 

9/P 2002 02.01.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku na dz. nr 58 w 
obr. 82 przy ul. 

17.01. 
2002 r. 

SAB/7351/2/02 j.w. 



Tatrzańskiej w Otwocku 

10/P 2002 14.08.2001 r. Budowa sieci gazowej 
średniego ciśnienia w ul. 

Sołeckiej i Kraszewskiego 
w Otwocku oraz przyłącza 

i wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

produkcyjno-usługowym 
na dz. nr 60 w obr. 15 przy 
ul. Kraszewskiego 69A w 

Otwocku 

17.01. 
2002 r. 

SAB/7351/515/01 j.w. 

11/P 2002 02.11.2001 r. Budowa napowietrznej 
linii oświetlenia ulicznego 

we wsi Kosumce dz. nr 
175 gm. Karczew 

17.01. 
2002 r. 

SAB/7351/388/01 j.w. 

12/P 2002 23.11.2001 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 24/1 w obr. 224 przy 

ul. Rakowej w Otwocku 

24.01. 
2002 r. 

SAB/7351/426/01 j.w. 

13/P 2002 18.01.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Krakowskiej dz. nr 10 obr. 
19 

24.01. 
2002 r. 

SAB/7351/8/02 j.w. 

14/P 2002 15.01.2001 r. Budowa linii kablowej i 
napowietrznego 

oświetlenia ulicznego w u. 
Granicznej na odcinku od 
ul. Lisiej do ul. Ziarnistej 

w Józefowie 

24.01. 
2002 r. 

SAB/7351/4/02 j.w. 

15/P 2002 21.11.2001 r. Budowa zatoki 
autobusowej w pasie 

drogowym ul Kołłątaja w 
Otwocku dz. nr 76/3 obr. 3 

29.01. 
2002 r. 

SAB/7351/422/01 j.w. 

16/P 2002 02.01.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

pawilonu handlowego w 
Otwocku przy ul. 

Konarskiego dz. nr 36 obr. 
55 

29.01. 
2002 r. 

SAB/7351/1/02 j.w. 

17/P 2002 18.01.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Wesołej 7A dz. nr 

23/1 w obr. 47 

29.01. 
2002 r. 

SAB/7351/7/02 j.w. 

18/P 2002 25.01.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz 

osadnika ścieków na dz. nr 
57/2 w obr. 13 przy ul. 
Kąpielowej w Otwocku 

08.02. 
2002 r. 

SAB/7351/9/02 
SAB/7351/420/01 

j.w. 

19/P 2002 28.01.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

na dz. nr 13 obr. 67 

08.02. 
2002 r. 

SAB/7351/10/02 
SAB/7351/343/01 

j.w. 

20/P 2002 09.01.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa sieci 

08.02. 
2002 r. 

SAB/7351/12/02 
SAB/7351/4/01 

j.w. 



wodociągowej z rur PCV o 
średnicy 110mm w rejonie 
działek o numerach 360, 
363, 365, 366, 367, 368, 

369/1, 369/2, 373, 504/2 w 
miejscowości Karpisko 

gm. Kołbiel 
 
 

21/P 2002 06.02.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku mieszkalnym 

przy ul. Malborskiej 26 w 
Otwocku 

14.02. 
2002 r. 

SAB/7351/14/02 j.w. 

22/P 2002 13.02.2002 r. Budowa budynku 
garażowo-gospodarczego 

przy ul. Górnej w Otwocku 
z możliwością 

użytkowania do 
30.06.2002 r. dz. nr 36/2 

obr. 10 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/20/02 j.w. 

23/P 2002 29.01.2001 r. Rozbudowa budynku 
garażowego w Otwocku 

przy ul. Tysiąclecia dz. nr 
62 obr. 18 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/517/01 j.w. 

24/P 2002 11.12.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
przy ul. Kubusia Puchatka 
w Otwocku dz. nr 6 obr. 83 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/398/01 j.w. 

25/P 2002 27.11.2001 r. Budowa przyłącza 
kablowego do zasilania 
istniejącego budynku 
mieszkalnego przy ul. 

rakowej w Otwocku dz. nr 
19/2 obr. 243 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/433/01 j.w. 

26/P 2002 07.02.2002 r. Budowa dwóch kominów 
stalowych, przyłączy gazu 
średniego ciśnienia, sieci 

cieplarnianej, drogi 
dojazdowej z wjazdem od 

ul. Andriollego oraz 
modernizacja budynku 

kotłowni gazowej i 
adaptacja budynku stacji 

gazowej na magazyn oleju 
opałowego 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/16/02 j.w. 

27/P 2002 30.01.2002 r. Budowa energetycznego 
przyłącza kablowego nn. 

0,4 kV ze złączem 
kablowym ZK/2TL do 

działki nr 15/28 obr. 228 w 
Otwocku przy ul. 

Wspaniałej 

20.02. 
2002 r. 

SAB/7351/11/02 
 

j.w. 

28/P 2002 11.02.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku mieszkalnym na 
dz. nr ew. 14 w obr. 106 w 

Otwocku 

25.02. 
2002 r. 

SAB/7351/19/02 
 

j.w. 



29/P 2002 30.11.2001 r. Budowa tymczasowego 
obiektu handlowego na dz. 
nr ew. 3/2 w obr. 214 przy 
ul. Laskowej w Otwocku-
Mlądzu z wjazdem od ul. 

Laskowej 

25.02. 
2002 r. 

SAB/7351/443/01 
 

 

j.w. 

30/P 2002 14.01.2001 r. Budowa przyłącza 
energetycznego niskiego 

napięcia celem 
doprowadzenia energii 

elektrycznej do dz. nr ew. 
36/1 w obr. 52 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

27.02. 
2002 r. 

SAB/7351/06/02 
 

j.w. 

31/P 2002 04.02.2002 r. Budowa przewodu 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego w ul. 
Traugutta na odcinku od 

ul. 3 Maja do posesji Nr 9 
oraz przyłącza 

wodociągowego i 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
63/1 w obr. 143 przy ul. 
Traugutta w Otwocku 

27.02. 
2002 r. 

SAB/7351/13/02 j.w. 

32/P 2002 18.02.2002 r. Budowa tymczasowego 
obiektu budowalnego- 
garażu do istniejącego 

zespołu garażowego na dz. 
nr ew. 21/13 w obr. 19  w 

Otwocku 

28.02. 
2002 r. 

SAB/7351/22/02 
 

j.w. 

33/P 2002 22.02.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej, 

ciśnieniowej i 
grawitacyjnej do budynku 

mieszkalnego przy ul. 
Żurawiej w Otwocku dz. 

nr 12/2 obr. 121 

28.02. 
2002 r. 

SAB/7351/24/02 j.w. 

34/P 2002 07.12.2001 r. Budowa drogi dojazdowej 
i dróg wewnętrznych na 
ternie pierwszego osiedla 
mieszkaniowego „Wioska 

Szwajcarska” przy ul. 
Reymonta w Otwocku dz. 
nr 1/6, 1/7, 1/8 w obr. 71 

07.03. 
2002 r. 

SAB/7351/473/01 j.w. 

35/P 2002 28.02.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku gospodarczego 
stojącego na dz. nr 53/4 w 
obr. 94 przy ul. Kopernika 

1 w Otwocku 

07.03. 
2002 r. 

SAB/735/29/02 j.w. 

36/P 2002 11.09.2002 r. Budowa pawilonu 
handlowego na dz. nr ew. 

34 obr. 49 przy ul. 
Andriollego 72 A w 

Otwocku 

07.03. 
2002 r. 

SAB/7351/307/01 
 

j.w. 

37/P 2002 26.02.2002 r. Budowa gazociągu 
średniego ciśnienia i 

przyłączy gazowych do 
budynków mieszkalnych  

na terenie osiedla 
mieszkaniowego „Wioska 

08.03. 
2002 r. 

SAB/7351/26/02 j.w. 



Szwajcarska” I etap. Przy 
ul. Reymonta w Otwocku 
dz. nr ew. 1/6, 1/7, 1/8, 

obr. 71 
38/P 2002 06.02.2002 r. Budowa linii energetycznej 

niskiego napięcia w ul. 
Żabiej oraz przyłącza 

energetycznego do dz. nr 
27/2 w obr. 202 przy ul. 
Żabiej w Otwocku 

08.03. 
2002 r. 

SAB/7351/473/A/01 j.w. 

39/P 2002  Budowa linii energetycznej 
niskiego napięcia w ul. 
Żabiej oraz przyłącza 

energetycznego do dz. nr 
27/2 w obr. 202 przy ul. 
Żabiej w Otwocku 

12.03. 
2002 r. 

SAB/7351/15/02 j.w. 

40/P 2002 04.03.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 47 obr. 10 przy ul. 

Sowińskiego w Otwocku 

12.03. 
2002 r. 

SAB/7351/31/02 j.w. 

41/P 2002 27.12.2002 r. Budowa sieci 
wodociągowej o średnicy 
110 i 160 mm z rur PE do 
budynków mieszkalnych 

we wsiach Siwianka, 
Radiówek, Lubice, 

Człekówka, gm. Kołbiel 

12.03. 
2002 r. 

SAB/7351/512/01 
 

j.w. 

42/P 2002 19.02.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 2/1 obr. 94 przy ul. 

Czaplickiego róg 
Kruczkowskiego w 

Otwocku 

15.03. 
2002 r. 

SAB/7351/23/02 j.w. 

43/P 2002 18.02.2002 r. Budowa osadnika na 
nieczystości ciekłe dla 

budynku mieszkalnego na 
dz, nr ew. 36/7 obr. 203 

przy ul. Mostowej w 
Otwocku 

15.03. 
2002 r. 

SAB/7351/21/02 j.w. 

44/P 2002 21.12.2001 r. Budowa napowietrznej 
stacji transformatorowej, 

linii napowietrznej 
średniego napięcia, linii 

kablowej nn. Do budynku 
usługowo-mieszkalnego 

przy ul. Kraszewskiego w 
Otwocku, dz. nr ew. 50/3 i 

49/7 w obr. 33 

15.03. 
2002 r. 

SAB/7351/509/01 
 

 

j.w. 

45/P 2002 26.02.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 4/15 w obr. 13 przy ul. 

Chrobrego w Otwocku 

20.03. 
2002 r. 

SAB/7351/25/02 j.w. 

46/P 2002 28.02.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego oraz 

wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

mieszkalnym 
usytuowanym na dz. nr ew. 

20.03. 
2002 r. 

SAB/7351/28/02 j.w. 



47/P 2002 11.03.2002 r. Nadbudowa i rozbudowa 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 63/1 w obr. 143 

przy ul. Traugutta 9 w 
Otwocku- Projekt 

zamienny 

20.03. 
2002 r. 

SAB/7351/35/02 
SAB/7351/482/01 

 

j.w. 

48/P 2002 07.02.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 51 obr. 6 przy ul. 

Słonecznej w Otwocku 

25.03. 
2002 r. 

SAB/7351/17/02 j.w. 

49/P 2002 08.03.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego oraz 

wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

mieszkalnym na dz. nr 
80/2 w obr. 16 przy ul. 

Rybnej w Otwocku 

25.03. 
2002 r. 

SAB/7351/34/02 j.w. 

50/P 2002 08.03.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego kablowego 
niskiego napięcia 0,4 kV 

do zasilania 
projektowanych budynków 

mieszkalnych na dz. nr 
80/2 w obr. 16 przy ul. 

Rybnej 

25.03. 
2002 r. 

SAB/7351/33/02 j.w. 

51/P 2002 10.01.2002 r. Budowa budynku Urzędu 
Pocztowego w Otwocku 
Świdrze przy ul. Górnej 

róg Jasnej na dz. nr 53/2 w 
obr. 4, bezodpływowego 
osadnika ścieków wraz z 
wewnętrznym przyłączem 
do budynku studni oraz 

przyłączy wodociągowego, 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej 

26.03. 
2002 r. 

SAB/7351/3/02 j.w. 

52/P 2002 15.03.2002 r. Modernizacja dachu w 
budynku mieszkalnym 

usytuowanym na dz. nr ew. 
21 w obr. 8 przy ul. 

Rakietowej w Otwocku 

26.03. 
2002 r. 

SAB/7351/39/02 j.w. 

53/P 2002 15.03.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym na 
dz. 6/2, 7/2, 14/2, 98, 132, 

133 w obr. 173 przy ul. 
Góreckiej w Otwocku 

26.03. 
2002 r. 

SAB/7351/38/02 j.w. 

54/P 2002 05.03.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego niskiego 

ciśnienia o średnicy 75 mm 
i wewnętrznej instalacji 

gazowej w części 
mieszkalnej budynku 

gimnazjum publicznego w 
Kołbieli przy ul. Szkolnej 

na dz. nr 282 

04.04. 
2002 r. 

SAB/7351/32/02 j.w. 

55/P 2002 20.03.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr 216 w obr. 171 w 

04.04. 
2002 r. 

SAB/7351/46/02 j.w. 



Otwocku-Jabłonnie przy 
ul. Narutowicza 

56/P 2002 15.03.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 35, 36/4 w obr. 

17 przy ul. Portowej w 
Otwocku 

04.04. 
2002 r. 

SAB/7351/40/02 j.w. 

57/P 2002 28.03.2002 r. Nadbudowa i rozbudowa 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jaracza 15  w 

Otwocku dz. nr ew. 41 w 
obr. 8 

09.04. 
2002 r. 

SAB/7351/53/02 j.w. 

58/P 2002 19.03.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do 
budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Wojska 
Polskiego dz. nr 32 obr. 9 

09.04. 
2002 r. 

SAB/7351/44/02 j.w. 

59/P 2002 26.03.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalno-usługowego 

przy ul. Okrzei 97 w 
Otwocku dz. nr 2 obr. 22 

09.04. 
2002 r. 

SAB/7351/52/02 j.w. 

60/P 2002 19.03.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 26/1 w obr. 9 

przy ul. Wojska Polskiego 
w Otwocku 

09.04. 
2002 r. 

SAB/7351/45/02 j.w. 

61/P 2002 16.10.2002 r. Budowa wodociągu 
rozdzielczego przy ul. 

Górnej na odcinku od ul. 
Polnej do ul. Cichej ( dz. 
nr 2, 12 obr. 37, nr ew. 

82,83,84 w obr. 36 oraz w 
ul. Cichej na odcinku od 

ul. Górnej do ul. 
Słonecznej dz. nr 88 w obr. 

25 w Józefowie z 
wyłączeniem przyłączy do 

prywatnych posesji 

03.04. 
2002 r. 

SAB/7351/363/2001
-02 

j.w. 

62/P 2002 25.03.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego 

napowietrznego nn. Do dz. 
nr ew. 165 w obr. 260 

celem zasilania budynku 
mieszkalnego w Otwocku-

Jabłonnie 

15.04. 
2002 r. 

SAB/7351/50/02 j.w. 

63/P 2002 15.03. 2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego z częścią 

usługową przy ul. 
Ostrowskiej w Otwocku 

dz. nr ew. 62/1 w obr. 106 

15.04. 
2002 r. 

SAB/7351/41/02 j.w. 

64/P 2002 25.03.2002 r. Budowa tymczasowego 
budynku gospodarczego na 

dz. nr ew. 9 238 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

15.04. 
2002 r. 

SAB/7351/48/02 j.w. 

65/P 2002 18.03.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynków mieszkalnych 
na dz. nr ew. 12, 14/2 obr. 
191 w Otwocku-Świdrze 

16.04. 
2002 r. 

SAB/7351/43/02 j.w. 



66/P 2002 25.03.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 80/2 w obr. 16 przy 

ul. Rybnej w Otwocku 

16.04. 
2002 r. 

SAB/7351/51/02 j.w. 

67/P 2002 29.03.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i instalacji 

wewnętrznej do budynku 
mieszkalnego na dz. nr ew. 
12 obr. 191 w Otwocku-

Świerku 

16.04. 
2002 r. 

SAB/7351/55/02 j.w. 

68/P 2002 01.10.2001 r. Budowa drogi powiatowej 
nr 012 18 na dz. na 

odcinku od 0+000,00 do 
0+661,70 po śladzie 
istniejącej drogi w 
miejscowości Wola 

Karczewska 

17.04. 
2002 r. 

SAB/7351/338/01 j.w. 

69/P 2002 01.03.2002 r. Budowa budynku 
garażowego na dz. nr 52 
obr. 95 w Otwocku ul. 

Geisslera 

19.04. 
2002 r. 

SAB/7351/30/02 j.w. 

70/P 2002 03.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku na dz. nr ew. 148 
w obr. 13 w Otwocku przy 

ul. Jodłowej 

19.04. 
2002 r. 

SAB/7351/57/02 j.w. 

71/P 2002 05.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku na dz. nr ew. 50/3 

obr. 21 w Otwocku przy 
ul. Poznańskiej 

19.04. 
2002 r. 

SAB/7351/59/02 j.w. 

72/P 2002 11.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku na dz. nr ew. 144 
obr. 13 w Otwocku przy 

ul. Jodłowej 

19.04. 
2002 r. 

SAB/7351/64/02 j.w. 

73/P 2002 05.04.2002 r. Budowa tymczasowego 
pawilonu handlowego na 
dz. nr 33 w obr. 6 przy ul. 
Rycerskiej róg ul. Okrzei 

w Otwocku 

26.04. 
2002 r. 

SAB/7351/58/02 j.w. 

74/P 2002 18.04.2002 r. Budowa linii 
napowietrznej nn. 

Oświetlenia ulicznego w 
ul. Wawerskiej na odcinku 
od ul. Kard. Wyszyńskiego 
do ul. Jarosławskiej, w ul. 
Jarosławskiej na odcinku 
od ul. Wawerskiej do ul. 

Wspólnej oraz linii 
energetycznej kablowej nn. 

od istniejącej stacji 
transformatorowej przy ul. 
Wawerskiej do zasilania 

projektowanej linii 
napowietrznej na część 

działek nr ew. 122/2 w obr. 
61, nr ew. 133 w obr. 69, 

26.04. 
2002 r. 

SAB/7351/71/02 j.w. 



dz. nr ew. 103, 104 w obr. 
21 dz. nr ew. 1/6, 99/6 w 
obr. 43 nr ew. 29/1, 29/2, 
29/3 w obr. 82 dz. nr ew. 
1/2, 1/4 , 1/, 4 w obr. 50 

stanowiący ul. Wawerską, 
Jarosławską oraz część dz. 

nr 66/7 obr. 43 w 
Józefowie 

75/P 2002 09.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego 
jednorodzinnego na dz. nr 
14/2 w obr. 22 na dz. nr 
14/2 w obr. 22 przy ul. 

Łukasińskiego w Otwocku 
oraz wykonanie instalacji 

29.04. 
2002 r. 

SAB/7351/61/02 j.w. 

76/P 2002 11.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
ew. 14 obr. 83 przy ul. 

Słowackiego w Otwocku 
oraz wykonanie 

wewnętrznej instalacji 
gazowej 

29.04. 
2002 r. 

SAB/7351/65/02 j.w. 

77/P 2002 15.04.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Czaplickiego róg 

Kruczkowskiego dz. nr ew. 
2/1 w obr. 84 

30.04. 
2002 r. 

SAB/7351/68/02 j.w. 

78/P 2002 18.04.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Narutowicza w Otwocku-
Jabłonnie dz. nr ew. 39/4 

w obr. 176 

30.04. 
2002 r. 

SAB/7351/72/02 j.w. 

79/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Wesołej dz. nr ew. 149/8 i 

152/1 w obr. 45 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/80/02 j.w. 

80/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego oraz 

wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

mieszkalnym 
(bliźniaczym) 

usytuowanych na dz. nr 
148/8 i 152/1 w obr. 15 

przy ul. Wesołej w 
Otwocku 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/79/02 j.w. 



81/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Wesołej w Otwocku dz. nr 
ew. 148/8 i 152.1 w obr. 

15 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/81/02 j.w. 

82/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku gospodarczego na 
dz. nr ew. 149/9 w obr. 45 

w Otwocku przy ul. 
Wesołej 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/77/02 j.w. 

83/P 2002 12.04.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego na 

nieruchomości położonej 
w Otwocku-Świerku 

30.04. 
2002 r. 

SAB/7351/67/02 j.w. 

84/P 2002 21.03.2002 r. Budowa tymczasowego 
obiektu handlowego z 

poddaszem użytkowym 
jako wymiana istniejącego 

pawilonu na dz. nr ew. 
24/2 w obr. 49 oraz na 

budowę zatoki 
parkingowej na dz. nr 24/2, 

26/6 w obr. 49ul. 
Wyspiańskiego róg ul. 
Matejki w Otwocku 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/47/02 j.w. 

85/P 2002 10.04.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego na dz. nr 
ew. 35 obr. 15 przy ul. 
Łąkowej w Otwocku 

07.05. 
2002 r. 

SAB/7351/63/02 j.w. 

86/P 2002 11.04.2002 r. Budowa linii oświetlenia 
ulicznego ul. Polnej na 

odcinku od ul. Zamkowej 
do dz. 858/1 łącznie w 
Otwocku Wielkim gm. 

Karczew 

06.05. 
2002 r. 

SAB/7351/66/02 j.w. 

87/P 2002 17.04.2002 r. Budowa obiektu 
budowlanego garażu oraz 
osadnika ścieków na dz. 
20/11 w obr. 247 przy ul. 
Pokojowej w Otwocku 

06.05. 
2002 r. 

SAB/7351/69/02 j.w. 

88/P 2002 25.03.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego niskiego 

napięcia do zasilania 
budynków mieszkalnych 
na dz. nr ew. 17/3 w obr. 

61 w Otwocku-Wólce 
Mlądzkiej 

06.05. 
2002 r. 

SAB/7351/49/02 j.w. 

89/P 2002 26.04.2002 r. Rozbudowa cmentarza 
grzebalnego w Otwocku 
przy ul. 3 Maja dz. nr ew. 

18, 4/4, 6/2 w obr. 144 

09.05. 
2002 r. 

SAB/7351/91/02 j.w. 

90/P 2002 23.04.2002 r. Rozbudowa budynku na 
dz. nr ew. 43/2 w obr. 201 

przy ul. Majowej w 
Otwocku 

13.05. 
2002 r. 

SAB/7351/84/02 j.w. 



91/P 2002 23.03.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. 
51/2 w obr. 94 przy ul. 
Kościelnej w Otwocku 

13.05. 
2002 r. 

SAB/7351/95/02 j.w. 

92/P 2002 
 

10.04.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa budynku 

mieszkalnego w Otwocku-
Wólce Mlądzkiej na dz. nr 

1/3 obr. 224 

13.05. 
2002 r. 

SAB/7351/62/02 
SAB/7351/41/01 

j.w. 

93/P 2002 30.04.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego w Otwocku 
przy ul, Bagatela dz. nr 7 

obr. 101 

13.05. 
2002 r. 

SAB/7351/97/02 j.w. 

94/P 2002 08.04.2002 r. Budowa jednostronnego 
osadnika oraz zjazdów 

przy drodze powiatowej Nr 
0129 (ul. Otwocka) w 

Celestynowie od km 8 + 
970,00 do km 9 + 844,00 

na dz. nr ew. 157 w 
obwodzie Celestynów, a 

także kanalizacji 
deszczowej 

10.05. 
2002 r. 

SAB/7351/60/02 j.w. 

95/P 2002 
 

21.11.2001 r. Budowa zatoki 
autobusowej ul. Kołłątaja 
w Otwocku stanowiącej 

dz. nr 25/5 i 26/5 w obr. 1 

14.05. 
2002 r. 

SAB/7351/421/01 j.w. 

96/P 2002 18.04.2002 r. Budowa budynku 
pensjonatowego oraz 

garażowego oraz osadnika 
ścieków na dz. 3/3 i ¾ w 

obr. 103 przy ul. Pogodnej 
w Otwocku 

14.05. 
2002 r. 

SAB/7351/74/02 j.w. 

97/P 2002 24.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do istniejącego 
budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 

ew. 41 w obr. 108 przy ul. 
Kasztanowej oraz 
wykonanie w nim 

wewnętrznej instalacji 
gazowej 

14.05. 
2002 r. 

SAB/7351/86/02 j.w. 

98/P 2002 
 

25.04.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr 9 w 

obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

14.05. 
2002 r. 

SAB/7351/88/02 j.w. 

99/P 2002 25.04.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego na 

nieruchomości położonej 
w Otwocku przy ul. 

Kolorowej dz. nr 37/9 w 
obr. 105 

15.05. 
2002 r. 

SAB/7351/90/02 j.w. 

100/P 2002 13.03.2002 r. Budowa linii 
napowietrznej oświetlenia 
ulicznego ul. Kolejowa w 
Pogorzeli Warszawskiej 

gm. Celestynów 

16.05. 
2002 r. 

SAB/7351/36/02 j.w. 

101/P 2002 
 

26.04.2002 r. Budowa obiektu hali 
widowiskowo-sportowej w 

normach ICD-S w 
Józefowie przy ul. Długiej 

17.05. 
2002 r. 

SAB/7351/104/02 
SAB/7351/197/01 

 

j.w. 



dz. nr 6/2, 66/5, 66/6, 66/7, 
68/2, 131 w obr. 43 Projekt 

zamienny 
102/P 2002 26.04.2002 r. Budowa budynku 

gospodarczo-garażowego 
oraz osadnika ścieków na 

dz. nr 73/2 w obr. 173 przy 
ul. Bagnistej w Otwocku 

20.05. 
2002 r. 

SAB/7351/92/02 j.w. 

103/P 2002 
 

30.04.2002 r. Budowa budynku 
garażowego na dz. nr 38 i 

24 obr. 176 przy ul. 
Narutowicza w Otwocku-

Jabłonnie 

20.05. 
2002 r. 

SAB/7351/95/02 j.w. 

104/P 2002 26.04.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 

104 w obr. 8 przy ul. 
Poselskiej w Otwocku oraz 

wykonania w nim 
wewnętrznej instalacji 

gazowej 

21.05. 
2002 r. 

SAB/7351/94/02 j.w. 

105/P 2002 
 

26.04.2002 r. Zamienny projekt 
zagospodarowania dz. nr 

43/3 i 44/3 w obr. 206 przy 
ul. Kreciej 2 w Otwocku 

21.05. 
2002 r. 

SAB/7351/100/02 
SAB/7358/154/01 

j.w. 

106/P 2002 24.04.2002 r. Modernizacja kotłowni z 
węglowej na olejową wraz  
z wykonaniem instalacji 

wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz związanych z tymi 

robotami budowlanymi dla 
budynku Urzędu Gminy 

Gminnego Ośrodka 
Kultury na dz. nr ew. 1936 

w Osiecku 

21.05. 
2002 r. 

SAB/7351/97/02 j.w. 

107/P 2002 
 

18.03.2002 r. Budowa ścieżki rowerowej 
w ul. Żeromskiego na 
odcinku od ul. Kard. 

Wyszyńskiego do dz. nr 
ew. 32 w obr. 238 w 

Otwocku-Wólce Mlądzkiej 

22.05. 
2002 r. 

SAB/7351/42/02 j.w. 

108/P 2002 15.05.2002 r. Projekt zamienny budynku 
mieszkalnego bliźniaczego 

przy ul. Słowackiego w 
Otwocku 

21.05. 
2002 r. 

SAB/7351/106/02 
SAB/7351/470/01 

j.w. 

109/P 2002 
 

09.05.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego nn. do 
zasilania budynków 

mieszkalnych na dz. nr ew. 
7/8, 7/7, 7/3, 9/8 w obr. 

239 przy ul. Żeromskiego 
w Otwocku 

22.05. 
2002 r. 

SAB/7351/102/02 j.w. 

110/P 2002 08.05.2002 r. Budowa tymczasowego 
pawilonu handlowego w 

Otwocku-Wólce Mlądzkiej 
dz. 37/4 obr. 238 ul. 
Żeromskiego 

21.05. 
2002 r. 

SAB/7351/101/02 j.w. 

111/P 2002 
 

26.04.2002 r. Budowa linii kablowej 
oświetlenia ulicznego na 

terenie osiedla 
mieszkaniowego „Ługi II” 

27.05. 
2002 r. 

SAB/7351/93/02 j.w. 



oraz w ul. Ks. Kard. 
Wyszyńskiego w 

Karczewie dz. nr ew. 31/2, 
54, 59, 62, 64, 67, 86, 80, 

78, 72, 1 w obr. 04 
112/P 2002 19.04.2002 r. Budowa komórek 

gospodarczych oraz 
sanitarnych na dz. nr 53/1 
w obr. 4 przy ul. Jasnej w 

Otwocku 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/78/02 j.w. 

113/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłączy 
wodociągowych w ul. 

Jaracza ( na odcinku od ul. 
Komunardów do dz. nr 43 

obr. 8) oraz ul. 
Komunardów   (na odcinku 

od ul. Wojska Polskiego 
dz. nr ew. 59 obr. 8) 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

114/P 2002 20.04.2002 r. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w średnicy 0,2 

m w ulicach: Komunardów 
(dz. nr 105 obr. 9), 

Wyzwolenia (dz. nr 105 
obr. 8), Poselskiej ( dz. nr 

102 obr. 8) 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

115/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłączy 
kanalizacji sanitarnej do 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Poselskiej w 

Otwocku dz. nr ew. 104 w 
obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

116/P 2002 20.04.2002 r. Budowa kanalizacji 
sanitarnej do budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
dz. nr 103 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

117/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa kanalizacji 
sanitarnej do budynku 
mieszkalnego przy ul. 
Komunardów 15 w 

Otwocku do dz. nr 106 w 
obr. 9 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

118/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Wyzwolenia 1 dz. nr 111 
w obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

119/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Komunardów 17 dz. nr 
108/1 w obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

120/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Jaracza 

dz. nr 48/1 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

121/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 



Komunardów dz. nr 64 w 
obr. 8 

122/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Komunardów dz. nr 59 
obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

123/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Komunardów dz. nr 59 
obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

124/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Komunardów dz. nr 61 i 
62 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

125/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Poselskiej dz. nr 100 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 j.w. 

126/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Jaracza 

dz. nr 46 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

127/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Jaracza 
dz. nr 48/3 i 48/4 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

128/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Wojska 
Polskiego dz. nr 92 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

129/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Jaracza 

dz. nr 45 obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

130/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej w 

budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. 

Komunardów dz. nr 43 
obr. 8 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

131/P 2002 
 

30.04.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-garażowego 

na dz. nr ew. 33 w obr. 200 
przy ul. Żurawiej w 

Otwocku 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/98/02 j.w. 

132/P 2002 30.04.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego na dz. nr 8 
w obr. 20 przy ul. Żurawiej 

w Otwocku 
Projekt zamienny 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/98A/02 j.w. 



133/P 2002 
 

07.09.2001 r. Budowa budynków 
mieszkalnych na 

nieruchomości położonej 
w Otwocku przy ul. 

Żeromskiego dz. nr 19 obr. 
61, 66 

29.05. 
2002 r. 

SAB/7351/303/01-
02 

j.w. 

134/P 2002 20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynków mieszkalnych 
na dz. nr 47 w obr. 8 przy 

ul. Jaracza w Otwocku 

03.06. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

135/P 2002 
 

20.04.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynków mieszkalnych w 
Otwocku ul. Komunardów 

dz. nr 98 obr. 8 

03.06. 
2002 r. 

SAB/7351/83/02 j.w. 

136/P 2002 21.05.2002 r. Budowa budynku 
garażowego na 

nieruchomości położonej 
w otwocku przy ul. 

Zamkowej 10 dz. nr 29 
obr. 156 

05.06. 
2002 r. 

SAB/7351/114/02 j.w. 

137/P 2002 
 

27.05.2002 r. Budowa budynku 
garażowego w Otwocku 

przy ul. Leśnej dz. nr 16/3 
w obr. 96 

05.06. 
2002 r. 

SAB/7351/119/02 j.w. 

138/P 2002 07.05.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku-Świerku dz. nr 

5/2, 72 i 73 obr. 187 

05.06. 
2002 r. 

SAB/7351/99/02 j.w. 

139/P 2002 
 

25.04.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego w Otwocku 

przy ul. Leśnej róg 
Kasztanowej dz. nr 34/1 

obr. 108 
Projekt zamienny 

05.06. 
2002 r. 

SAB/7351/89/02 j.w. 

140/P 2002 15.05.2002 r. Budowa zbiornika na gaz 
płynny propan o poj. 2700l 

wraz z przyłączem 
gazowym do budynku 

mieszkalnego na dz. nr ew. 
7/7 w obr. 239 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

07.06. 
2002 r. 

SAB/7351/107/02 j.w. 

141/P 2002 
 

13.05.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa budynku 

gospodarczego w Otwocku 
przy ul. Wroniej 13 dz. nr 

ew. 62/1 obr. 48 

07.06. 
2002 r. 

SAB/7351/105/02 j.w. 

142/P 2002 21.05.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego w 
Otwocku przy ul. 

Lwowskiej dz. 23 obr. 17 

07.06. 
2002 r. 

SAB/7351/115/02 j.w. 

143/P 2002 
 

05.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego w 
Otwocku przy ul. 

Giżyckiej dz. 114 w obr. 
19 

10.06. 
2002 r. 

SAB/7351/130/02 j.w. 



144/P 2002 14.05.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego w 
Otwocku przy ul. Łąkowej 

dz. 77 obr. 26 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/109/02 j.w. 

145/P 2002 
 

17.05.2002 r. Rozbudowa pawilonu 
handlowego na dz. nr ew. 

31 obr. 49 w Otwocku przy 
ul. Andriollego 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/110/02 j.w. 

146/P 2002 17.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz 

zbiornika na nieczystości 
ciekłe na dz. nr 48 obr. 15 
przy ul. Kraszewskiego w 

Otwocku 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/111/02 j.w. 

147/P 2002 
 

20.05.2002 r. Rozbudowa i modernizacja 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Pazińskiego w 
Otwocku na dz. nr ew. 

67/2 w obr. 48 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/112/02 j.w. 

148/P 2002 
 

21.05.2002 r. Budowa kanału 
sanitarnego 0,2 m, dł. 146 
w ul. Komunardów od ul. 

Wojska Polskiego w 
kierunku ul. Sołtana do 

połowy dz. 59 w obr. 8 w 
Otwocku 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/113/02 j.w. 

149/P 2002 27.05.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 
gazową oraz wodociągowa 
do budynku mieszkalnego 
na dz. nr 123 w obr. 173 w 

Otwocku przy ul. 
Źródlanej 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/118/02 j.w. 

150/P 2002 
 

29.05.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją w 
budynku mieszkalnym na 

dz. 222 obr. 259 w 
Otwocku przy ul. 

Narutowicza 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/122/02 j.w. 

151/P 2002 
 

04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynku mieszkalnego na 

dz. nr 121 obr. 43 ul. 
Bazarowa w Otwocku 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

152/P 2002 04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 123 w obr. 43 przy 
ul. Bazarowej w Otwocku 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

153/P 2002 
 

04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego dz. 130 
obr. 143 przy ul. 

Bazarowej w Otwocku 

11.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

154/P 2002 
 

06.06.2002 r. Budowa osadnika ścieków 
na dz. nr ew. 114 obr. 19 w 

Otwocku przy ul. 
Giżyckiej 

12.06. 
2002 r. 

SAB/7351/130/02 j.w. 



155/P 2002 
 

21.11.2002 r. Budowa zatoki 
autobusowej na dz. 96 obr. 

10 w Otwocku przy ul. 
Kołłątaja 

12.06. 
2002 r. 

SAB/7351/423/01-
02 

j.w. 

156/P 2002 24.05.2002 r. Budowa węzła cieplnego 
na kotłownię olejowo-

gazową w budynku „B” 
przy ul. Reymonta w 

Otwocku 

12.06. 
2002 r. 

SAB/7351/117/02 j.w. 

157/P 2002 
 

03.12.2001 r. Budowa sieci 
wodociągowej z 

przyłączami do wsi 
Warszawice i Warszówka 

gm. Sobienie-Jeziory 

19.06. 
2002 r. 

SAB/7351/448/01 j.w. 

158/P 2002 
 

29.05.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynku mieszkalnego 

przy ul. Bilewiczówny 3 
dz. nr 67 w obr. 120 w 

Otwocku 

19.06. 
2002 r. 

SAB/7351/121/02 j.w. 

159/P 2002 29.05.2002 r. Budowa tymczasowego 
obiektu budowlanego- 

pawilonu handlowego na 
dz. nr 8 w obr. 239 ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

19.06. 
2002 r. 

SAB/7351/124/02 j.w. 

160/P 2002 
 

29.05.2002 r. Budowa przewodu 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. 

Kalinowskiego dz. nr 57/3 
w obr. 173 

19.06. 
2002 r. 

SAB/7351/123/02 j.w. 

161/P 2002 04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynku mieszkalnego na 
dz. 128 i 129 obr. 43 przy 
ul. Bazarowej w Otwocku 

19.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

162/P 2002 
 

17.06.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-garażowego 
na dz. nr 67/2 w obr. 17 

przy ul. Wiejskiej w 
Otwocku 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/147/02 j.w. 

163/P 2002 12.06.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego nn. do 
zasilania budynków 

mieszkalnych 
usytuowanych na dz. nr 
137 i 158 w obr. 259 w 

Otwocku-Jabłonnie 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/141/02 j.w. 

164/P 2002 
 

06.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 14/11 w obr. 19 przy 

ul. Malborskiej w Otwocku 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/136/02 j.w. 

165/P 2002 05.06.2002 r. Budowa przedsionka do 
części usługowej budynku 

mieszkalnego przy ul. 
Andriollego 27 w Otwocku 

dz. nr 57/3 i 57/4 oraz 
zamurowanie witryny 

sklepowej od strony ul. 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/131/02 j.w. 



Poniatowskiego 

166/P 2002 
 

04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Malborskiej dz. nr 

106/4 w obr. 19 oraz 
wewnętrznej instalacji 

gazowej 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/129/02 j.w. 

167/P 2002 04.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego w otwocku 

przy ul. Lelewela z 
garażem dz. nr 32/3 w obr. 

55 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/128/02 j.w. 

168/P 2002 
 

04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 122 w obr. 43 w 

Otwocku przy ul. 
Bazarowej 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

169/P 2002 17.04.2002 r. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. 3-go Maja 
na odcinku od ul. Polnej do 

ul. Wyszyńskiego w 
Józefowie  dz. nr 149, 

78/4, 113/3 w obr. 41 oraz 
nr 1, 76/5, 2/4 w obr. 42 

bez przyłączy 
kanalizacyjnych 

21.06. 
2002 r. 

SAB/7351/70/02 j.w. 

170/P 2002 
 

23.05.2002 r. Budowa, rozbudowa oraz 
modernizacja istniejącego 

budynku mleczarni na 
Komisariat Policji; 

zbiornika 
bezodpływowego wraz  z 

przyłączem 
kanalizacyjnym; przyłącza 

gazowego wraz  z 
instalacją wewnętrzną oraz 

kotłowni; zjazdu z ul. 
Kościelnej na posesję; 
miejsc postojowych dla 

interesantów; linii 
kablowej energetycznej dz. 
nr 216/12, 216/18 przy ul. 
Kościelnej 9 w Wiązownie 

24.06. 
2002 r. 

SAB/7351/116/02 j.w. 

171/P 2002 29.05.2002 r. Budowa zespołu 
budynków mieszkalnych 
9-cio rodzinnych typu A- 

7szt., typ B-3 szt. na dz. nr 
4 obr. 23 przy ul. 

Kraszewskiego w Otwocku 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/120/02 j.w. 

172/P 2002 
 

12.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego oraz 

gazowego wraz z  
wewnętrzną instalacją 
gazową w budynku 

mieszkalnym w Otwocku 
ul. Ostrowskiej dz. 62/1 

obr. 106 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/142/02 j.w. 

173/P 2002 13.06.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/145/02 j.w. 



mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Bilewiczówny dz. 

nr 83 obr. 120 oraz 
wewnętrznej instalacji 

gazowej 
174/P 2002 

 
05.06.2002 r. Budowa przyłącza 

energetycznego nn. ze 
złączem kanalizacyjnym 
celem zasilania budynku 

mieszkalnego na dz. nr 74 
obr. 21 ul. Tysiąclecia w 

Otwocku 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/133/02 j.w. 

175/P 2002 04.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

wodociągowego do 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr 127 obr. 43 przy ul. 

Bazarowej w Otwocku 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/126/02 j.w. 

176/P 2002 
 

18.06.2002 r. Budowa wodociągu w ul. 
Partyzantów, Budrysów, 
Bema w Otwocku dz. nr 

2/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/5, 5 w 
obr. 144 oraz dwóch studni 

ze zaworem 
antyskażeniowym 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/150/02 j.w. 

177/P 2002 15.05.2002 r. Rozbiórka budynku 
mieszkalnego parterowego 
w Otwocku -Ługach dz. nr 

15 obr. 80 

27.06. 
2002 r. 

SAB/7351/108/02 Zatwierdzam 
projekt i 
wydaje 

pozwolenie 
na rozbiórkę 

178/P 2002 
 

19.06.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 
mieszkalnego na dz. nr 
80/1 w obr. 16 przy ul. 

Rybnej w Otwocku oraz 
wewnętrznej instalacji 

gazowej 

28.06. 
2002 r. 

SAB/7351/153/02 Zatwierdzam 
projekt i 
wydaje 

pozwolenie 
na budowę 

179/P 2002 17.06.2002 r. Rozbudowa wraz z 
modernizacją budynku 
mieszkalnego na dz. nr 
145/1 obr. 16 przy ul. 

Krakowskiej 36 w 
Otwocku 

28.06. 
2002 r. 

SAB/7351/149/02 j.w. 

180/P 2002 
 

28.03.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-garażowego 
na dz. nr 92 obr. 47 przy 

ul. Przewoskiej 8 w 
Otwocku 

01.07. 
2002 r. 

SAB/7351/54/02 j.w. 

181/P 2002 18.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr ew. 

3/3 w obr. 68 przy ul. 
Klonowej w Otwocku 

01.07. 
2002 r. 

SAB/7351/151/02 j.w. 

182/P 2002 
 

17.06.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacja 
gazową oraz przyłącza 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 

dz. nr 190 przy ul. 
Majowej w Otwocku 

03.07. 
2002 r. 

SAB/7351/148/02 j.w. 

183/P 2002 01.07.2002 r. Adaptacja strychu na cele 
mieszkalne oraz 

05.07. 
2002 r. 

SAB/7351/177/02 j.w. 



modernizacja istniejącego 
budynku mieszkalnego 
położonego w Otwocku 

przy ul. podleśnej 30 dz. nr  
ew. 153 w obr. 13 

184/P 2002 
 

26.06.2002 r. Budowa chodnika ul. 
Górnej w Otwocku na dz. 

nr ew. 190/8, 190/9, 
191/11, 191/13 w obr. 43 
Etap I projektu plus część 

etapu II w ul. Górnej na dz. 
191/13 

05.07. 
2002 r. 

SAB/7351/167/02 j.w. 

185/P 2002 07.06.2002 r. 
11.06.2002 r. 

Modernizacja i rozbudowa 
budynku pralni 

przyszpitalnej na 
nieruchomości przy ul. 

Reymonta 83/91 w 
Otwocku dz. nr 1/11 w 

obr. 73 z przeznaczeniem 
na 15 stanowiskową stację 

dializ (bez przyłączy i 
wewnętrznej instalacji 

gazowej oraz podjazdu i 
miejsc postojowych. 

Zezwalam na wykonanie 
robót rozbiórkowych 

polegających na 
przystosowaniu budynku 
pralni do wymogów do 

projektowanej stacji dializ 

05.07. 
2002 r. 

SAB/7351/137/02 
SAB/7351/63/02 

j.w. 

186/P 2002 
 

25.06.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 

ew. 80/1 w obr. 16 przy ul. 
Rybnej w Otwocku 

05.07. 
2002 r. 

SAB/7351/161/02 j.w. 

187/P 2002 05.06.2002 r. Wykonanie robót 
budowlanych polegających 

na wzmocnieniu 
konstrukcji ścian 
zewnętrznych w 

budynkach nr 1 i 2 na 
osiedlu „Ługi IV” na dz. nr 

ew. 17/25 i 17/25 w 
Otwocku 

05.07. 
2002 r. 

SAB/7351/175/02 j.w. 

188/P 2002 
 

01.07.2002 r. Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku 

mieszkalnego na dz. nr 
96/2 w obr. 48 położonej 
przy ul. Pazińskiego 7 w 

Otwocku 

08.07. 
2002 r. 

SAB/7351/176/02 j.w. 

189/P 2002 05.06.2002 r. Budowa zatoki 
autobusowej wraz  z 

modernizacją chodnika i 
ustanowieniem wiaty 

przystanku dz. nr 67/4 przy 
ul. Warszawskiej na 

odcinku od 
projektowanego dojazdu 
na dz. nr 1/6 w obr. 94 w 

Otwocku 

08.07. 
2002 r. 

SAB/7351/144/02 j.w. 



190/P 2002 05.06.2002 r. Budowa miejsc 
postojowych na dz. nr 67/2 

w obr. 94 zjazdu i drogi 
dojazdowej na dz. nr ew. 

1/6 w obr. 94 oraz 
modernizacja chodnika od 
ul. Czaplickiego do w/w 

wjazdu z drogą dojazdową 
włącznie przy ul. 

Warszawskiej w Otwocku 

08.07. 
2002 r. 

SAB/7351/132/02 j.w. 

191/P 2002 04.07.2002 r. Budowa kablowego 
przyłącza energetycznego 

do projektowanego 
budynku mieszkalnego 

wraz  z częściami 
gospodarczymi łączącymi 

segmenty na 
nieruchomości przy ul. 

Słowackiego w Otwocku 
dz. nr 4 obr. 110 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/190/02 j.w. 

192/P 2002 
 

26.06.2002 r. Kontynuacja budowy 
budynku mieszkalnego 

części mieszkalnej z klatką 
schodową na dz. nr 23/1 w 

obr. 44 przy ul. 
Świderskiej w Otwocku 

09.07. 
2002 r. 

SAB/7351/82/02 
 

j.w. 

193/P 2002 21.12.2002 r. Rozbudowa i modernizacja 
byłego Ośrodka Kolonijno-
Szkoleniowego na obiekt 
rekreacyjno-turystyczno-
wypoczynkowy z częścią 
mieszkalną i miejscami 

parkingowymi na dz. nr 4 
w obr. 1 przy ul. Kołłątaja 

w Otwocku 

09.07. 
2002 r. 

SAB/7351/505/01-
02 

j.w. 

194/P 2002 02.07.2002 r. Budowa przyłącza gazu do 
budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
104/2 i 106/5 przy ul. 

Wrocławskiej w Otwocku 
oraz wykonanie 

wewnętrznej instalacji 
gazowej 

09.07. 
2002 r. 

SAB/7351/186/02 j.w. 

195/P 2002 26.06.2002 r. Budowa zespołu komórek 
gospodarczych w ilości 20 
sztuk na dz. nr 1/6 w obr. 
12 przy ul. Wczasowej w 

Otwocku 

11.07. 
2002 r. 

SAB/7351/164/02 j.w. 

196/P 2002 
 

03.07.2002 r. Wymiana instalacji 
wewnętrznej gazowej w 
budynku mieszkalnym 

przy ul. Wyspiańskiego 3 
w Otwocku 

11.07. 
2002 r. 

SAB/7351/188/02 j.w. 

197/P 2002 08.02.2002 r. Rozbudowa i adaptacja 
istniejącego szaletu 

miejskiego na cukiernię dz. 
nr 17 w obr. 139 przy ul. 

Andriollego róg 
Filipowicza w Otwocku 

11.07. 
2002 r. 

SAB/7351/337/01-
02 

j.w. 

198/P 2002 04.02.2002 r. Projekt zamienny 
Kontynuacja polegająca na 
adaptacji strychu na cele 

15.07. 
2002 r. 

SAB/7351/193/02 j.w. 



mieszkalne w budynku 
wybudowanym na 

nieruchomości w Otwocku 
–Jabłonnie dz. nr 8/2 obr. 

173 
199/P 2002 24.06.2002 r. Dobudowa klatki 

schodowej wraz  z ścianką 
tzw. „łapaczem powietrza” 
do istniejacego budynku 

mieszkalnego na dz. nr 15 
obr. 15 przy ul. Łąkowej w 

Otwocku 

15.07. 
2002 r. 

SAB/7351/160/02 j.w. 

200/P 2002 
 

26.06.2002 r. Budowa zatoki 
autobusowej wraz z wiatą 

przystankową przy ul. 
Batorego w Otwocku na 

dz. nr 103/1 w obr. 48 dz. 
nr 25/9 w obr. 134 

15.07. 
2002 r. 

SAB/7351/165/02 j.w. 

201/P 2002 26.06.2002 r. Budowa zatoki 
autobusowej dla 

„gimbusów” z wiatą 
przystankową oraz miejsc 
postojowych w pasie ul. 

Poniatowskiego róg 
Narutowicza w Otwocku 

na wysokości szkoły 
zgodnie z opracowaną 

dokumentacja 

15.07. 
2002 r. 

SAB/7351/166/02 j.w. 

202/P 2002 19.06.2002 r. Budowa odcinka gazu 
zbiornika na dz. nr 79/3 w 
obr. 13 stanowiące drogę 

wewnętrzną oraz przełącza 
do budynku mieszkalnego 
na dz. nr 79/11 w obr. 13 

wraz  z instalacją 
wewnętrzną gazu w tym 

budynku przy ul. 
Łukasińskiego w Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/155/02 j.w. 

203/P 2002 
 

19.06.2002 r. Budowa odcinka gazu 
zbiorowego na dz. nr 79/3 

w obr. 13 stanowiącej 
drogę wewnętrzną oraz 
przyłącza do budynku 

mieszkalnego na dz. nr ew.   
79/10 w obr. 13 wraz z 

instalacją wewnętrzną w 
tym budynku przy ul. 

Łukasińskiego w Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/156/02 j.w. 

204/P 2002 03.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz budowa 
garażu na dz. nr 139/4 w 

obr. 16 przy ul. 
Krakowskiej w Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/125/02 j.w. 

205/P 2002 18.06.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

tymczasowego obiektu 
budowlanego pawilonu 

handlowego na dz. nr 37/4 
w obr. 238 przy ul. 

Żeromskiego w Otwocku-
Wólce Mlądzkiej 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/152/02 
 

j.w. 



206/P 2002 
 

20.06.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
ew. 192, 46/1 w obr. 44 
przy ul. Racławickiej w 

Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/158/02 j.w. 

207/P 2002 27.06.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym Nr 
8 na dz. nr 28/4 w obr. 95 

przy ul. Kościuszki w 
Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/172/02 j.w. 

208/P 2002 27.06.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym Nr 
6 na dz. nr 28/4 w obr. 95 

przy ul. Kościuszki w 
Otwocku 

17.07. 
2002 r. 

SAB/7351/173/02 j.w. 

209/P 2002 
 

05.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
12/6 w obr. 67 przy u. 
Żeromskiego w Otwocku 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/196/02 j.w. 

210/P 2002 10.07.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. 

Góreckiej dz. nr 10 w obr. 
174 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/206/02 j.w. 

211/P 2002 03.07.2002 r. Budowa przyłącza gazu 
średniego ciśnienia i 

wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

mieszkalnym w Otwocku 
przy ul. Ziołowej 20 dz. nr 

16/2 obr. 4 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/189/02 j.w. 

212/P 2002 
 

03.07.2002 r. Wymiana instalacji 
gazowej wew. w budynku 

mieszkalnym 
wielorodzinnym 

położonym w Otwocku 
przy ul. Batorego 38”b” 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/187/02 j.w. 

213/P 2002 01.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z wew. 

instalacją gazową w 
budynku mieszkalnym na 
dz. nr ew. 144/1 w obr. 16 

przy ul. Krakowskiej w 
Otwocku 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/181/02 j.w. 

214/P 2002 01.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z wew. 

instalacją gazową w 
budynku mieszkalnym na 
dz. nr ew. 145/1 w obr. 16 

przy ul. Krakowskiej w 
Otwocku 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/179/02 j.w. 

215/P 2002 
 

27.06.2002 r. Budowa wjazdów na dz. 
75 w obr. 15 od strony ul. 
Mieszka I i na dz. 83 w 

obr. 1 od strony ul. 
Tysiąclecia w Otwocku 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/171/02 j.w. 



216/P 2002 26.06.2002 r. Budowa zatoki 
parkingowej dla obsługi 
budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. 

Kościelnej Nr 1A na dz. nr 
62/2 w obr. 24 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/168/02 j.w. 

217/P 2002 06.06.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego w Otwocku 
przy ul. Wspaniałej dz. nr 

ew. 16/9 w obr. 228 

19.07. 
2002 r. 

SAB/7351/134/02 j.w. 

218/P 2002 
 

01.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego z wewnętrzną 

instalacją gazową w 
budynku mieszkalnym na 
dz. nr 131 w obr. 45 przy 
ul. Radosnej w Otwocku 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/180/02 j.w. 

219/P 2002 10.07.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego- kanału 
zbiorczego na dz. nr ew. 

79/3 w obr. 13 stanowiącej 
drogę dojazdową wraz z 

przyłączem 
kanalizacyjnym do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. 

Łukasińskiego dz. nr 79/11 
w obr. 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/205/02 j.w. 

220/P 2002 10.07.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego- kanału 
zbiorczego na dz. nr ew. 

79/3 w obr. 13 stanowiącej 
drogę dojazdową wraz z 

przyłączem 
kanalizacyjnym do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. 

Łukasińskiego dz. nr 79/10 
w obr. 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/204/02 j.w. 

221/P 2002 05.07.2002 r. Budowa kanalizacji 
deszczowej ul. Kościelnej 
z włączeniem w istniejący 

kanał deszczowy w ul. 
Mickiewicza i Stare 
Miasto w Karczewie 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/194/02 j.w. 

222/P 2002 27.06.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego w 

Otwocku-Jabłonnie 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/170/02 j.w. 

223/P 2002 05.07.2002 r. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej od ul. 

Warszawskiej wraz z 
przyłączami do budynków 

mieszkalnych 
wielorodzinnych na dz. nr 

ew. 1/2 i 1/5  w obr. 94 
oraz wykonanie sieci 

wodociągowej w drodze 
dojazdowej od ul. 

Czaplickiego stanowiącej 
część działki nr ew. 1/2 w 
obr. 94 wraz z przyłączami 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/197/02 j.w. 



do w/w budynków 
mieszkalnych przy ul. 
warszawskiej róg ul. 

Czaplickiego w Otwocku 
224/P 2002 08.07.2002 r. Budowa przyłącza 

energetycznego celem 
zasilania budynku 

mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 

ew. 80/1 w obr. 16 przy ul. 
Rybnej w Otwocku 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/199/02 j.w. 

225/P 2002 27.07.2002 r. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. 

Komunardów w Otwocku 
na odcinku od ul. Jaracza 
do budynku przedszkola 

oraz wykonanie przyłącza 
do budynku przedszkola 
położonego w dz. nr ew. 
124/2 w obr. 8 przy ul. 

Komunardów w Otwocku 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/169/02 j.w. 

226/P 2002 20.06.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego na dz. nr 2 

w obr. 44 przy ul. 
Świderskiej w Otwocku 

22.07. 
2002 r. 

SAB/7351/157/02 j.w. 

227/P 2002 28.06.2002 r. Budowa tymczasowego 
obiektu (garaż metalowy) 

na dz. nr ew. 44 w obr. 143 
przy ul. Prądzyńskiego w 

Otwocku 

24.07. 
2002 r. 

SAB/7351/147/02 j.w. 

228/P 2002 11.07.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 38 w obr. 234 

przy ul. Rakowej w 
Otwocku 

24.07. 
2002 r. 

SAB/7351/208/02 j.w. 

229/P 2002 10.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 
gazową w budynku 

mieszkalnym na dz. nr 
4/15 przy ul. Chrobrego w 

Otwocku 

24.07. 
2002 r. 

SAB/7351/202/02 j.w. 

230/P 2002 09.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 7/2 w obr. 194 przy ul. 
Narutowicza w Otwocku 

24.07. 
2002 r. 

SAB/7351/201/02 j.w. 

231/P 2002 01.07.2002 r. Budowa przewodu 
wodociągowego w ul. Bez 
nazwy stanowiącej dz. nr 
47 w obr. 190 i 22 w obr. 

91 w Otwocku 

24.07. 
2002 r. 

SAB/7351/221/02 j.w. 

232/P 2002 16.07.2002 r. Rozbudowa i modernizacja 
budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w 
Otwocku przy ul. 

Szczyglej 6 

26.07. 
2002 r. 

SAB/7351/212/02 j.w. 

233/P 2002 17.07.2002 r. Kontynuacja budowy 
budynku mieszkalnego w 

Otwocku przy ul. Pięknej 4 
w Otwocku 

29.07. 
2002 r. 

SAB/7351/214/02 j.w. 



Projekt zamienny 

234/P 2002 04.07.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 2/1 w obr. 232 przy ul. 

Wypoczynkowej w 
Otwocku 

31.07. 
2002 r. 

SAB/7351/192/02 j.w. 

235/P 2002 02.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego dz. nr 
55/2 55/3 w obr. 10 przy 
ul. Górnej w Otwocku 

31.07. 
2002 r. 

SAB/7351/185/02 j.w. 

236/P 2002 01.07.2002 r. Budowa obiektu 
garażowego na dz. nr 185 

w obr. 104 przy ul. 
Majowej w Otwocku 

31.07. 
2002 r. 

SAB/7351/178/02 j.w. 

237/P 2002 17.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 
gazową w budynku 

mieszkalnym na dz. nr 81 
w obr. 15 przy ul. 

Sołeckiej w Otwocku 

31.07. 
2002 r. 

SAB/7351/213/02 j.w. 

238/P 2002 18.07.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej do 
budynku mieszkalnego w 

Otwocku przy ul. Majowej 
dz. nr 158 w obr. 120 

31.07. 
2002 r. 

SAB/7351/218/02 j.w. 

239/P 2002 18.07.2002 r. Projekt zamienny 
Budowa budynku 

mieszkalnego  na dz. 73 w 
obr. 108 przy ul. 

Słowackiego w Otwocku 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/215/02 j.w. 

240/P 2002 12.07.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz 
przebudowa przyłącza 
gazowego do budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Kościuszki róg ul. 
Leśnej dz. nr 19/1 obr. 96 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/210/02 j.w. 

241/P 2002 18.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz szamba 
szczelnego na dz. nr ew. 
17/8 w obr. 61 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/216/02 j.w. 

242/P 2002 18.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz szamba 
szczelnego na dz. nr ew. 

17/9 obr. 61 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/217/02 j.w. 

243/P 2002 02.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego dz. nr 23 

obr. 15 przy ul. 
Kraszewskiego w Otwocku 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/184/02 j.w. 

244/P 2002 18.07.2002 r. Budowa przyłącza gazu i 
wewnętrznej instalacji 
gazowej dla budynku 

mieszkalnego dz. nr 158 w 
obr. 120 przy ul. Majowej 

w Otwocku 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/219/02 j.w. 



245/P 2002 12.07.2002 r. Budowa sieci gazowej 
osiedlowej wraz z 

przyłączami do budynków 
mieszkalnych 1-no 
klatkowych, 2-u 

klatkowych oraz przy ul. 
Warszawskiej 17 

wykonanie instalacji 
gazowej  wewnętrznej w 

tych budynkach i sieci CO 
pomiędzy tymi budynkami 

na terenie osiedla 
mieszkaniowego 

01.08. 
2002 r. 

SAB/7351/209/02 j.w. 

246/P 2002 01.07.2002 r. Rozbudowa chodników i 
dojść do pieszych, 

dojazdów i parkingów oraz 
ogrodzenia z siatki wraz z 
osłoną śmietnikową na dz. 
nr ew. 80/1 obr. 34 przy ul. 
Sosnowej róg Piaskowej w 

Józefowie 

05.08. 
2002 r. 

SAB/7351/183/02 j.w. 

247/P 2002 04.07.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-garażowego 
dz. nr 13/1 w obr. 239 w 

Otwocku przy ul. 
Grunwaldzkiej 

05.08. 
2002 r. 

SAB/7351/191/02 j.w. 

248/P 2002 11.07.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr ew. 

26 w obr. 18 przy ul. 
Łąkowej w Otwocku 

05.08. 
2002 r. 

SAB/7351/207/02 j.w. 

249/P 2002 24.07.2002 r. Docieplenie ścian oraz 
wykonanie kolorystyki 

budynku wielorodzinnego 
w Otwocku przy ul. 

Wyspiańskiego na dz. nr 
ew. 29/2, 32/5, 32/4 w obr. 

49 

14.08. 
2002 r. 

SAB/7351/222/02 j.w. 

250/P 2002 24.07.2002 r. Nadbudowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr ew. 

52/4 w obr. 6 przy ul. 
Słonecznej w Otwocku 

05.08. 
2002 r. 

SAB/7351/223/02 j.w. 

250A/P 
2002 

10.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego z garażem 
na dz. nr ew. 4/2 w obr. 3 
przy ul. Turystycznej w 

Otwocku 

08.08. 
2002 r. 

SAB/7351/203/02 j.w. 

251/P 2002 19.07.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z instalacją 

gazową w budynku 
mieszkalnym na dz. nr ew. 
48/2 w obr. 213 przy ul. 
Laskowej w Otwocku 

08.08. 
2002 r. 

SAB/7351/220/02 j.w. 

252/P 2002 29.07.2002 r. Budowa wodociągu 
ulicznego rozdzielczego w 
ul. Spokojnej  na odc. Od 

ul. Górnej do P. Skargi (dz. 
84 obr. 36) w Józefowie- 

bez przyłączy 

08.08. 
2002 r. 

SAB/7351/225/02 j.w. 

253/P 2002 29.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego z garażem w 
bryle budynku na dz. 140 

obr. 260 w Otwocku-

08.08. 
2002 r. 

SAB/7351/226/02 j.w. 



Jabłonnie 

254/P 2002 07.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 
osadnika ścieków na dz. nr 

33/1 obr. 143 przy ul. 
Legionów w Otwocku 

09.08. 
2002 r. 

SAB/7351/138/02 j.w. 

255/P 2002 19.06.2002 r. Budowa zatok 
parkingowych: I na dz. nr 
22/92 obr. 350; II na dz. nr 

22/39, 22/35 obr. 30 na 
osiedlu Ługi w Otwocku 

09.08. 
2002 r. 

SAB/7351/154/02 j.w. 

256/P 2002 26.02.2002 r. Budowa garażu 1-no 
stanowiskowego na dz. nr 

ew. 113 przy ul. 
Granicznej w Kołbieli 

09.08. 
2002 r. 

SAB/7351/162/02 j.w. 

257/P 2002 30.07.2002 r. Pozwolenie na 
posadowienie zbiornika 

naziemnego na gaz płynny 
oraz odcinek sieci 

zasilającej i wewnętrznej 
instalacji gazowej w 

budynku na dz. nr ew. 33/5 
w obr. 6 przy ul. 

Słonecznej róg Zacisznej 
w Otwocku 

09.08. 
2002 r. 

SAB/7351/227/02 j.w. 

258/P 2002 21.06.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku handlowym w 

Otwocku przy ul. Hożej na 
dz. nr ew. 45/1 w obr. 46 

14.08. 
2002 r. 

SAB/7351/159/02 j.w. 

259/P 2002 15.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
30/1 w obr. 206 przy ul. 

Kreciej w Otwocku 

14.08. 
2002 r. 

SAB/7351/211/02 j.w. 

260/P 2002 02.08.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego 
przy ul. Narutowicza w 

Otwocku na dz. nr ew. 220 
w obr. 260 

14.08. 
2002 r. 

SAB/7351/234/02 j.w. 

261/P 2002 18.08.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 
mieszkalnego przy ul. 

Narutowicza w Otwocku 
na dz. nr ew. 6/2 w obr. 

104 

20.08. 
2002 r. 

SAB/7351/241/02 j.w. 

262/P 2002 14.06.2002 r. Rozbudowa i nadbudowa 
budynku handlowo-

usługowego oraz budowa 
parkingu na dz. nr 45/1, 

45/2, 66/1 w obr. 46 przy 
ul. Hożej w Otwocku 

20.08. 
2002 r. 

SAB/7351/146/02 j.w. 

263/P 2002 30.07.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego nn. do 

zasilania budynku 
mieszkalnego na dz. nr 
40/15 w obr. 13 przy ul. 
Chrobrego w Otwocku 

20.08. 
2002 r. 

SAB/7351/229/02 j.w. 



264/P 2002 05.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz 

zbiornika na nieczystości 
płynne na dz. nr ew. 32/1 

w obr. 55 przy ul. 
Lelewela w Otwocku 

22.08. 
2002 r. 

SAB/7351/195/02 j.w. 

265/P 2002 14.08.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 3/3 w obr. 68 

przy ul. Klonowej w 
Otwocku 

22.08. 
2002 r. 

SAB/7351/243/02 j.w. 

266/P 2002 01.08.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz 

budynku garażowego na 
dz. nr ew. 5 w obr. 175 w 

Otwocku-Jabłonnie 

22.08. 
2002 r. 

SAB/7351/231/02 j.w. 

267/P 2002 21.07.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego jako 
wymiany instalacji 

budynków gospodarczych i 
mieszkalnych na dz. nr ew. 
72/1 i 72/2 w obr. 9 przy 

ul. Sobieskiego w 
Otwocku 

24.08. 
2002 r. 

SAB/7351/200/02 j.w. 

268/P 2002 31.07.2002 r. Zmiana konstrukcji dachu 
oraz rozbudowa budynku 
mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Poetyckiej dz. nr 

108 w obr. 104 

26.08. 
2002 r. 

SAB/7351/230/02 j.w. 

269/P 2002 14.08.2002 r. Budowa wiaty 
przystankowej typu „ 

Gammaj” w Otwocku przy 
ul. Mostowa na Mlądzu na 

dz. nr ew. 36/14 w obr. 
203 

26.08. 
2002 r. 

SAB/7351/246/02 j.w. 

270/P 2002 23.08.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr ew. 

123/7 w obr. 17 w 
Otwocku przy ul. 

Krakowskiej 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/253/02 j.w. 

271/P 2002 01.08.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego nn. Do 

budynków mieszkalnych 
na dz. 79/10 i 79/11 w obr. 

13 w Otwocku ul. 
Łukasińskiego 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

272/P 2002 05.08.2002 r. Budowa zasilenia 
energetycznego nn. Do 

budynku na dz. 2/1 obr. 59 
w Otwocku ul. 
Żeromskiego 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/236/02 j.w. 

273/P 2002 06.08.2002 r. Budowa dwóch budynków 
mieszkalnych przy ul. 

Łukasińskiego w Otwocku 
dz. nr ew. 79/6, 79/7 w 

obr. 13 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/238/02 j.w. 

274/P 2002 19.08.2002 r. Budowa drogi gminnej 
13026 Pęclin-Wiązowna 
na dz. nr ew. 311, 880 
Rozszerzony projekt 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/202/01 
SAB/7351/138/02 

j.w. 



275/P 2002 25.06.2002 r. Budowa przewodu 
wodociągowego z rur PCV 
90mm we wsi Dąbrówka 
gm. Celestynów dz. nr 

610, 591/5 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/182/02 j.w. 

276/P 2002 25.07.2002 r. Budowa dwóch budynków 
w zabudowie bliźniaczej w 

Otwocku przy ul. 
Bocianiej na dz. nr ew. 

23/1 w obr. 206 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/224/02 j.w. 

277/P 2002 27.08.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Wesołej 
na dz. nr ew. 154 w obr. 47 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/268/02 j.w. 

278/P 2002 14.08.2002 r. Budowa odcinków 
wodociągowych na dz. 
245, 355, 610, 352/3, 

329/3, 328/2, 327/3, 326/3, 
325/3, 324, 323, 322, 321, 

320, 360/5, 317, 314/2, 
312/2, 313/1, 325/2, 349/2 

oraz przyłączy 
wodociągowych na d.z nr 
ew. 412/2, 606, 608, 317 

we wsi Zakręt gm. 
Wiązowna 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/245/02 j.w. 

279/P 2002 01.08.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego do linii 

energetycznej w ul. 
Sikorskiego do 

sygnalizacji świetlnej w 
przejściu przez ul. 

Sikorskiego w rejonie 
wyjścia ze stacji PKP 

Józefów 

05.09. 
2002 r. 

SAB/7351/232/02 j.w. 

280/P 2002 19.08.2002 r. Budowa pawilonu 
handlowego  

jednokomorowym 
osadnikiem ścieków na dz. 
nr ew. 33/2 w obr. 96 przy 

ul. Żeromskiego w 
Otwocku 

05.09. 
2002 r. 

SAB/7351/247/02 j.w. 

281/P 2002 26.08.2002 r. Modernizacja stacji 
uzdatniania wodę we wsi 
Lipowo gmina Wiązowna 

dz. nr ew. 84/2 i 85/2 

30.08. 
2002 r. 

SAB/7351/257/02 j.w. 

282/P 2002 26.08.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego wraz z 

osadnikiem ścieków na dz. 
nr ew. 16/1 w obr. 228 w 

Otwocku przy ul. 
Wspaniałej 

05.09. 
2002 r. 

SAB/7351/254/02 j.w. 

283/P 2002 12.08.2002 r. Rozbudowa budynku 
gimnazjum, budowa auli 
ze stołówką i łącznikiem 
oraz zagospodarowanie 

otwartych terenów 
sportowo-rekreacyjnych 

pomiędzy ul. Leśną i 
Długą w Józefowie 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/242/02 j.w. 



284/P 2002 19.08.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego bliźniaczego 
na dz. nr ew. 4/4 w obr. 3 

przy ul. Zacisznej w 
Otwocku 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/249/02 j.w. 

285/P 2002 20.08.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 38 w obr. 18 

przy ul. Łąkowej w 
Otwocku 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/250/02 j.w. 

286/P 2002 20.08.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego i budynku 
gospodarczo-garażowego 
na dz. nr ew. 3/12 w obr. 

104 przy ul. Ptasiej w 
Otwocku 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/251/02 j.w. 

287/P 2002 22.08.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego kablowego 
nn. do zasilania budynku 

mieszkalnego na dz. nr ew. 
3 w obr. 233 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/252/02 j.w. 

288/P 2002 26.08.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 
osadnika ścieków na dz. nr 
ew. 21/11 w obr. 236 przy 

ul. Żeromskiego w 
Otwocku 

09.09. 
2002 r. 

SAB/7351/256/02 j.w. 

289/P 2002 30.06.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na 
nieruchomości położonej 
przy ul. Narutowicza w 

Otwocku-Jabłonnie dz. nr 
ew. 41 i 46 w obr. 175 

10.09. 
2002 r. 

SAB/7351/228/02 j.w. 

290/P 2002 06.09.2002 r. Budowa zbiornika na 
nieczystości ciekłe na dz. 
nr ew. 11 w obr. 233 przy 

ul. Wypoczynkowej w 
Otwocku 

11.09. 
2002 r. 

SAB/7351/273/02 j.w. 

291/P 2002 26.08.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej do 
budynku mieszkalnego i 
gospodarczego na dz. nr 

ew. 67/2 w obr. 48 przy ul. 
Pazińskiego w Otwocku 

11.09. 
2002 r. 

SAB/7351/255/02 j.w. 

292/P 2002 29.08.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 185 w obr. 104 

przy ul. Majowej w 
Otwocku 

11.09. 
2002 r. 

SAB/7351/265/02 j.w. 

293/P 2002 12.08.2002 r. Budowa zbiornika na 
nieczystości płynne na dz. 
nr ew. 86 w obr. 200 przy 

ul. Śliskiej w Otwocku 

11.09. 
2002 r. 

SAB/7351/240/02 j.w. 

294/P 2002 10.09.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/276/02 j.w. 



gazową w budynku 
mieszkalnym 

usytuowanym na dz. nr ew. 
43 w obr. 82 przy ul. 

Reymonta w Otwocku 
295/P 2002 10.09.2002 r. Budowa przyłącza 

wodociągowego oraz 
szczelnego osadnika 
ścieków do budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Piastowej na dz. nr 

163/2 w obr. 44 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/257/02 j.w. 

296/P 2002 03.09.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego oraz 

wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku 

mieszkalnym w Otwocku 
przy ul. Pogodnej dz. nr 

2/3 w obr. 105 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/269/02 j.w. 

297/P 2002 28.08.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 17 w obr. 16 przy ul. 

Kwiatowej w Otwocku 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/261/02 j.w. 

298/P 2002 08.08.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

usytuowanego na dz. nr 28 
w obr. 6 przy ul. 

Kraszewskiego w Otwocku 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/239/02 j.w. 

299/P 2002 28.08.2002 r. Zmienny sposób 
użytkowania budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Wczasowej 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/422/00-
02 

SAB/7351/8/00 

j.w. 

300/P 2002 28.08.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i wewnętrznej 

instalacji gazowej w 
budynku przy ul. 

Katowickiej w Otwocku 
dz. nr 18 w obr. 17 

16.09. 
2002 r. 

SAB/7351/264/02 j.w. 

301/P 2002 11.09.2002 r. Budowa zbiornika 
szczelnego na nieczystości 
ciekłe na dz. nr 78/1 w obr. 
14 przy ul. Golasińskiej w 

Otwocku 

19.09. 
2002 r. 

SAB/7351/279/02 j.w. 

302/P 2002 05.08.2002 r. Budowa budynku 
kilkurodzinnego bez 
przyłącza i instalacji 

wewnętrznych w Otwocku 
przy ul. Kruczkowskiego 

na dz. nr ew. 2/3 w obr. 94 

19.09. 
2002 r. 

SAB/7351/237/02 j.w. 

303/P 2002 11.08.2002 r. Rozbiórka instalacji 
kotłowni, remont 

pomieszczeń, 
zainstalowanie kotłowni 

olejowej, instalacją ciepłej 
wody z instalacją 

elektryczną, wentylacja  w 
budynku Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w 
Otwocku na dz. nr ew. 

16/2 w obr. 97 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/280/02 j.w. 



304/P 2002 27.05.2002 r. Budowa budynku 
garażowego na dz. nr 16/3 
w obr. 96 przy ul. Leśnej w 

Otwocku 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/119/02 j.w. 

305/P 2002 06.09.2002 r. Budowa przyłącza wody i 
kanalizacji do istniejącego 
budynku mieszkalnego na 

dz. nr 35 w obr. 186 
położonego w Otwocku 

Świerku 32 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/274/02 j.w. 

306/P 2002 02.09.2002 r. Rozbudowa istniejącego 
budynku mieszkalnego 
oraz zmiana konstrukcji 
dachu na dz. nr 16 w obr. 

47 przy ul. Wesołej w 
Otwocku 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/268/02 j.w. 

307/P 2002 04.09.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 
gazową oraz przyłączy 

wodociągowych i 
kanalizacyjnych do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku Świerku dz. nr 

ew. 7 w obr. 189 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/271/02 j.w. 

308/P 2002 14.08.2002 r. Budowa dróg 
wewnętrznych dla osiedla 

Radiówek na terenie 
obrębu geodezyjnego 
Emów dz. nr 584/81, 

584/83, 584/60 do linii 
rozgraniczającej drogę Nr 

17 z wyłączeniem 
odcinków nad mostkami i 

przepustem 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/244/02 j.w. 

309/P 2002 29.08.2002 r. Budowa wieży stalowej o 
wysokości 15,4 m na 
dachu nadbudówki 

budynku szkoleniowego 
celników wraz z 

zainstalowaniem na niej 
stacji bazowej telefonii 
komórkowej sieci GSM 

900 składającej się z trzech 
anten satelitarnych GSM 

900 i jednej anteny 
mikrofalowej z 

nadajnikami odbiorczymi 
na teren OKiDFC w 
Otwocku przy ul. 

Kolorowej 13 dz. nr 2/7 i 
2/8 obr. 103 

23.09. 
2002 r. 

SAB/7351/263/02 j.w. 

310/P 2002 16.09.2002 r. Projekt zamienny i 
kontynuacja budowy 

budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w 

Otwocku przy ul. Majowej 
dz. nr 37/12 w obr. 105 

24.09. 
2002 r. 

SAB/7351/282/02 
SAB/7351/253/96 

j.w. 

311/P 2002 10.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku mieszkalnego w 

24.09. 
2002 r. 

SAB/7351/277/02 j.w. 



Otwocku ul. Narutowicza 
dz. nr 39/6 obr. 176 

312/P 2002 27.09.2002 r. Budowa wewnętrznej 
instalacji gazowej do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 10 w obr. 95 przy ul. 

Wrońskiego róg 
Warszawskiej w Otwocku 

24.09. 
2002 r. 

SAB/7351/259/02 j.w. 

313/P 2002 19.09.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego bez 

przyłączy i instalacji 
wewnętrznej gazowej w 

Otwocku przy ul. Geisslera 
i ul. Kościuszki dz. nr 17/2 

w obr. 96 

24.09. 
2002 r. 

SAB/7351/248/02 j.w. 

314/P 2002 28.08.2002 r. Budowa budynku 
magazynowego bez 
przyłączy instalacji 

wewnętrznej i podnośnika 
towarowego w Otwocku 
przy ul. Tysiąclecia róg 

Chrobrego na dz. nr 4/3 i 
4/13 obr. 13 

24.09. 
2002 r. 

SAB/7351/262/02 j.w. 

315/P 2002 14.09.2002 r. Budowa przyłączy 
kanalizacyjnych 

grawitacyjnych oraz studni 
podciśnieniowej wzdłuż ul. 
Otwockiej w Celestynowie 

20.09. 
2002 r. 

SAB/7351/266/02 j.w. 

316/P 2002 17.09.2002 r. Budowa dwóch przyłączy 
kanalizacyjnych do 

budynków wybudowanych 
na dz. nr ew. 11/0, 11/1 w 
obr. 47 przy ul. Letniej 24 

w Otwocku 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

317/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłacza 
kanalizacyjnego do 

budynku wybudowanego 
w Otwocku przy ul. 

Letniej 12 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

318/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 30 dz. 53/1 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

319/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 6 dz. 37/2 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

320/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 30 dz. 8 w 

obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/293/02 j.w. 

321/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 6a dz. 37/1 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 



w obr. 47 

322/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 26 dz. 10 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

323/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 15A dz. 51 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

324/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 21 dz. 45 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

325/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 21 dz. 46 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

326/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 3A dz. 59 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

327/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 

przy ul. Letniej 23A dz. 
43/2 w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/1283/02 j.w. 

328/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 23 dz. 43/1 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

329/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 15 dz. 52 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

330/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 18 dz. 32 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

331/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 7 dz. 57 w 

obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 



332/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 8 dz. 36/2 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

333/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 20 dz. 31/2 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

334/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 21 dz. 15 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

335/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego na 
nieruchomości w Otwocku 
przy ul. Letniej 16 dz. 33 

w obr. 47 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

336/P 2002 18.09.2002 r. Budowa napowietrznej 
linii energetycznej 

oświetlenia ulicznego w 
Otwocku przy ul. Majowej 
na odcinku od ul. Zagłoby 
do ul. Majowej dz. nr ew. 

20/6 obr. 128 oraz 
wymianę opraw 

oświetleniowych w ul. 
Majowej na odcinku od ul. 
Mlądzkiej do ul. Kreta dz. 

nr ew. 39 obr. 202 w 
Otwocku 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/305/02 j.w. 

337/P 2002 18.09.2002 r. Budowa napowietrznej 
linii energetycznej 

oświetlenia ulicznego w 
Otwocku w ul. 

Żeromskiego na odcinku d. 
nr 32 obr. 67 do dz. 25 w 

obr. 237 

27.09. 
2002 r. 

SAB/7351/306/02 j.w. 

338/P 2002 24.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku usytuowanego na 
dz. nr 19/22 obr. 50 przy 

zbiegu ulic 
Poniatowskiego i 

Pułaskiego w Otwocku 

30.09. 
2002 r. 

SAB/7351/314/02 j.w. 

339/P 2002 11.09.2002 r. Budowa ścieżki rowerowej 
w liniach 

rozgraniczających ul. 
Karczewska w Otwocku na 
odcinku od ul. Matejki do 

granicy obu miast oraz 
projektowanych liniach 
rozgraniczających ul. 

Mickiewicza w Karczewie 
na odcinku od granicy obu 

miast do ul. Czerwona 

30.09. 
2002 r. 

SAB/7351/281/02 j.w. 



Droga 

340/P 2002 30.08.2002 r. Budowa kanału 
sanitarnego ul. Krzewniaka 
z włączeniem się do kanału 
sanitarnego w ul. Gołębiej 
w Karczewie dz. 127/1 i 
201 w obr. 13 oraz dz. nr 

67 w obr. 22 
- kanału sanitarnego w ul. 
Otwockiej z włączeniem 
się do kanału sanitarnego 
w ul. Boh. Westerplatte w 
Karczewie dz. nr 16 i 80 w 

obr. 10 
- kanału sanitarnego w ul. 
Chopina z włączeniem się 
do kanału sanitarnego w 

ul. Żeromskiego w 
Karczewie dz. 190 i 227 

obr. 11 

30.09. 
2002 r. 

SAB/7351/270/02 j.w. 

341/P 2002 04.09.2002 r. Budowa linii energetycznej 
nn. oraz przyłącza 
energetycznego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 10/1 w obr. 11 

przy ul. Wiślanej w 
Otwocku 

01.10. 
2002 r. 

SAB/7351/272/02 j.w. 

342/P 2002 03.12.2001 r. Budowa sieci 
wodociągowej z 

przyłączem dla wsi 
Szymanowice Duże  

Szymanowice Małe gm. 
Sobienie-Jeziory z 

bezwzględnym 
włączeniem sieci i 

przyłączy wodociągowych 
usytuowanych w 

odległości mniejszej niż 50 
m od stopy skarpy wały 
przeciwpowodziowego 

02.10. 
2002 r. 

SAB/7351/447/02 j.w. 

343/P 2002 10.09.2002 r. Budowa 
elektroenergetycznego 

przyłącza kablowego nn. 
ze złączem kablowym w 
celu zasilania budynku 

mieszkalnego położonego 
w Otwocku przy ul. 

Chopina dz. nr 55/2 w obr. 
94 

07.10. 
2002 r. 

SAB/7351/278/02 j.w. 

344/P 2002 18.09.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego 

garażowego na dz. 152/1 w 
obr. 16 przy ul. 

Krakowskiej w Otwocku 

07.10. 
2002 r. 

SAB/7351/300/02 j.w. 

345/P 2002 19.09.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz  z 

wewnętrzną instalacją 
gazową w budynku przy 
ul. Jodłowej w Otwocku 

dz. 135 w obr. 13 

07.10. 
2002 r. 

SAB/7351/304/02 j.w. 



346/P 2002 27.09.2002 r. Budowa wiaty 
przystankowej „BETA” w 
Otwocku-Świerku przy ul. 
Narutowicza dz. nr 82/9, 

82/10 w obr. 193 

07.10. 
2002 r. 

SAB/7351/319/02 j.w. 

347/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
16/28 obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/284/02 j.w. 

348/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 14 

obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/285/02 j.w. 

349/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
11/2 obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/286/02 j.w. 

350/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
11/8 obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/287/02 j.w. 

351/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
11/7 obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/288/02 j.w. 

352/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 25 

obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/289/02 j.w. 

353/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 2 i 

3/1 obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/290/02 j.w. 

354/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 1 

obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/291/02 j.w. 

355/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
18/1 obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/293/02 j.w. 

356/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/294/02 j.w. 



usytuowanego na dz. nr 9 
obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 
357/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 

wodociągowego do 
budynku mieszkalnego 

usytuowanego na dz. nr 12 
obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/295/02 j.w. 

358/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
16/25 obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/296/02 j.w. 

359/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 8 

obr. 234 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/297/02 j.w. 

360/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
15/1 i 13/1 obr. 234 przy 

ul. Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/298/02 j.w. 

361/P 2002 18.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 
16/6obr. 234 przy ul. 

Wspaniałej w Otwocku 

08.10. 
2002 r. 

SAB/7351/299/02 j.w. 

362/P 2002 18.04.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

wielorodzinnego z 
usługami na parterze i 

parkingiem na dz. nr ew. 5 
w obr. 49 przy ul. 

Andriollego i Sosnowej w 
Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/73/02 j.w. 

363/P 2002 17.09.2002 r. Budowa dwóch przyłączy 
kanalizacyjnych do 

budynków wybudowanych 
na nieruchomości 

położonej przy ul. letniej 
Nr 5 w Otwocku dz. nr ew. 

58 obr. 47 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

364/P 2002 18.09.2002 r. Zatwierdzam zamienny 
projekt na rozbudowę 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. 

Szyszkowej 2 dz. 24/2 obr. 
203 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/301/02 j.w. 

365/P 2002 03.10.2002 r. Budowa tymczasowego 
obiektu budowlanego na 

dz. nr ew. 103/1 w obr. 48 
przy ul. Batorego w 

Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/325/02 j.w. 

366/P 2002 26.09.2002 r. Budowa zjazdu z ul. 
Kraszewskiego na dz. nr 

ew. 48 w obr. 15 w 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/318/02 j.w. 



Otwocku 

367/P 2002 25.09.2002 r. Budowa kanału 
sanitarnego ul. Akacjowej, 
Podlaskiej i Brzozowej z 
włączeniem do przewodu 
sanitarnego w ul. Armii 

Krajowej w Karczewie dz. 
nr 57 i 1 w obr. 25 dz. nr 

22,23, 2 w obr. 23 
- kanału sanitarnego w ul. 
Wschodniej i Podlaskiej z 
włączeniem do przewodu 
sanitarnego w ul. Stare 

Miasto w Karczewie dz. nr 
56, 22, 74, 104 w obr. 23 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/315/02 j.w. 

368/P 2002 23.09.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 1/2 w obr. 246 przy 

ul. Żeromskiego w 
Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/312/02 j.w. 

369/P 2002 23.09.2002 r. Budowa sieci 
wodociągowej w ul. 
Dojazd Kolejkowa i 

Zakolejkowa z włączeniem 
w istniejącą sieć w ul. 
Mickiewicza i Armii 

Krajowej w Karczewie dz. 
nr 1/40, 46, 67, 71, 93 w 

obr. 14 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/311/02 j.w. 

370/P 2002 23.09.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-

magazynowego na dz. nr 
8/2 w obr. 245 przy ul. 
Pokojowej w Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/310/02 j.w. 

371/P 2002 23.09.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczo-

magazynowego na dz. nr 
12/2 w obr. 245 przy ul. 
Żeromskiego w Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/309/02 j.w. 

372/P 2002 23.09.2002 r. Budowa budynku 
garażowego na dz. nr 37 w 
obr. 9 przy ul. Poselskiej w 

Otwocku 

10.10. 
2002 r. 

SAB/7351/308/02 j.w. 

373/P 2002 02.10.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego na dz. nr 13 

obr. 77 przy ul. 
Konopnickiej w Otwocku 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/324/02 j.w. 

374/P 2002 07.10.2002 r. Prośba o dopisanie męża 
do pozwolenia na budowę i 
zmian nazwiska w aktach 

SAB/7351/469/01 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/179/02 
SAB/7351/469/01 

j.w. 

375/P 2002 23.09.2002 r. Budowa piekarni o część 
magazynową na dz. nr 

56/1 w obr. 19 położonej w 
ul. Giżyckiej w Otwocku 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/313/02 j.w. 

376/P 2002 25.09.2002 r. Rozbudowa budynku 
gospodarczego na dz. nr 
43/3 w obr. 203 przy ul. 

Pąkowej w Otwocku 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/316/02 j.w. 



377/P 2002 27.09.2002 r. Budowa energetycznej linii 
kablowej nn. do 

istniejącego złącza 
kablowego ZK3a/TL w 

Otwocku do 
projektowanego złącza 

kablowego ZK3a/TL we 
wsi Dziechciniec gm. 

Wiązowna dz. nr 18 obr. 
227 w Otwocku 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/320/02 j.w. 

378/P 2002 27.09.2002 r. Budowa zbiornika na 
nieczystości ciekłe na dz. 

nr 76/2 w obr. 45 w 
Otwocku przy ul. Wesołej 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/321/02 j.w. 

379/P 2002 01.10.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku gospodarczo-
garażowego w Otwocku 
przy ul. Bagnistej dz. nr 

73/2 obr. 173 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/322/02 j.w. 

380/P 2002 08.10.2002 r. Budowa przyłącza gazu 
średniego ciśnienia PE25 i 

wewnętrznej instalacji 
gazowej dla budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Słonecznej 25a dz. 

nr 52/3 w obr. 6 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/330/02 j.w. 

381/P 2002 09.10.2002 r. Budowa wiaty 
przystankowej typu 

„BETA” na dz. nr ew. 
234/2 w obr. 99 przy ul. 

Narutowicza w Otwocku-
Jabłonnie 

15.10. 
2002 r. 

SAB/7351/333/02 j.w. 

382/P 2002 04.10.2002 r. Budowa linii 
napowietrznej oświetlenia 

ulicznego w drodze 
gminnej Jatne-Kozie Górki 

na dz. nr 88, 360, 362 

17.10. 
2002 r. 

SAB/7351/328/02 j.w. 

383/P 2002 09.10.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 78 

w obr. 15 przy ul. 
Sołeckiej w Otwocku 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/334/02 j.w. 

384/P 2002 09.10.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynków mieszkalnych 
na dz. nr 41 w obr. 9 i nr 
ew. 118 w obr. 8 przy ul. 

Zielonej w Otwocku 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/332/02 j.w. 

385/P 2002 07.10.2002 r. Budowa przyłącza gazu, 
punktu redukcyjno-

pomiarowego i 
wewnętrznej instalacji 
gazowej dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej 
Komendy Powiatowej 

Straży Pożarnej w 
Otwocku ul. Mieszka I 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/331/02 j.w. 

386/P 2002 07.10.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego oraz 

wewnętrznej instalacji 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/329/02 j.w. 



gazowej w budynku 
mieszkalnym na dz. nr 

151/1 w obr. 28 przy ul. 
Przewoskiej w Otwocku 

387/P 2002 04.10.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

wewnętrzną instalacją 
gazową w budynku 

mieszkalnym na dz. nr 79 
w obr. 21 ul. Tysiąclecia w 

Otwocku 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/327/02 j.w. 

388/P 2002 03.10.2002 r. Budowa drogi Nr 36266 
Anielinek-Rudno, od km 

4+972 do km 5+803, 30 na 
dz. nr 690 w miejscowości 

Rudno gm. Kołbiel 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/326/02 j.w. 

389/P 2002 02.10.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego z punktem 

redukcyjno-pomiarowym i 
instalacji wewnętrznej oraz 
na rozbiórkę istniejącego 
przyłącza dla budynku 

mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Okrzei 98 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/323/02 j.w. 

390/P 2002 19.09.2002 r. Budowa chodnika w ul. 
Mickiewicza na odcinku 
od ul. Moniuszki do ul. 

Jasnej w Józefowie 
(I etap) 

18.10. 
2002 r. 

SAB/7351/307/02 j.w. 

391/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku wybudowanego 
na nieruchomości 

położonej w Otwocku przy 
ul. Letniej 32 na dz. nr 42 

w obr. 47 

23.10. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

392/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku wybudowanego 
na nieruchomości 

położonej w Otwocku przy 
ul. Letniej 32 na dz. nr 7 w 

obr. 47 

23.10. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

393/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku wybudowanego 
na nieruchomości 

położonej w Otwocku przy 
ul. Letniej 32 na dz. nr 9 w 

obr. 47 

23.10. 
2002 r. 

SAB/7351/293/02 j.w. 

394/P 2002 15.09.2002 r. Rozbiórka budynku 
mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Giżyckiej dz. nr 
116 w obr. 19 o część 

gospodarczo-magazynową 

23.10. 
2002 r. 

SAB/7351/338/02 j.w. 

395/P 2002 09.10.2002 r. Budowa wodociągu 
ulicznego do istniejącego 

wodociągu w ul. 
Wierzbowskiej w ul. 

Ogrodowej i ul. 
Przechodniej w Karczewie 

24.10. 
2002 r. 

SAB/7351/335/02 j.w. 



396/P 2002 14.10.2002 r. Budowa trzech stacji 
transformatorowych 

słupowych, 
napowietrznych linii 

energetycznych średniego i 
niskiego napięcia, linii 
oświetlenia ulicznego, 

opraw oświetleniowych 
oraz budowa linii kablowej 

nn. w Józefowie 

24.10. 
2002 r. 

SAB/7351/337/02 j.w. 

397/P 2002 17.10.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego oraz 

osadnika ścieków w 
Otwocku ul. Krakowskie 

dz. nr 1/4 obr. 19 

24.10. 
2002 r. 

SAB/7351/339/02 j.w. 

398/P 2002 17.09.2002 r. Budowa dwóch przyłączy 
kanalizacyjnych do 

budynku wybudowanego 
na nieruchomości 

położonej przy ul. Letniej 
Nr 3 w Otwocku dz. nr 60 

obr. 47 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

399/P 2002 19.09.2002 r. Budowa polegająca na 
przebudowie konstrukcji 

dachu w istniejącym 
budynku mieszkalnym w 

Otwocku przy ul. 
Sputników dz. nr 25 w obr. 

8 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/302/02 j.w. 

400/P 2002 17.10.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego typu 
GLX7A w Otwocku przy 

ul. Laskowej wraz z 
ogrodzeniem, wiatą 

śmietnikową i osadników 
ścieków dz. nr 8/1 w obr. 

241 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/340/02 j.w. 

401/P 2002 22.10.2002 r. Budowa budynku 
gospodarczego oraz 
szczelnego osadnika 
ścieków na dz. nr 3/9 w 

obr. 224 przy ul. 
Wspaniałej w Otwocku 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/344/02 j.w. 

402/P 2002 25.10.2002 r. Rozbudowa istniejącego 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr 189 w obr. 104 przy 
ul. Majowej w Otwocku 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/350/02 j.w. 

403/P 2002 06.06.2002 r. Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku 

usługowego przy zbiegu 
ul. Górnej i Jasnej w 

Otwocku dz. nr 52/4 w 
obr. 4 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/135/02 j.w. 

404/P 2002 02.08.2002 r. Budowa napowietrznej 
linii energetycznej nn. z 

oświetleniem ulicznym we 
wsi Całowanie gm. 

Karczew 

31.10. 
2002 r. 

SAB/7351/235/02 j.w. 

405/P 2002 29.10.2002 r. Budowa polegająca na 
rozbudowie istniejącej 

napowietrznej linii 

06.11. 
2002 r. 

SAB/7351/354/02 j.w. 



energetycznej niskiego 
napięcia o dodatkowy 
niezależny przewód na 

odcinku od słupowej stacji 
transformatorowej Nr 0197 

przy zbiegu ulic 
Bernardyńskiej i Lipowej, 
dalej ul. Bernardyńską i 

Poniatowską do słupa w ul. 
Poniatowskiej róg ul. Bez 
nazwy. Dz. nr 3 i 7 w obr. 
160 z wymianą słupa w ul. 
Bernardyńskiej i Lipowej 

oraz budowie 
napowietrznej linii 

energetycznej niskiego 
napięcia na odcinku od 
istniejacego słupa w ul. 
Poniatowskiego róg ul. 

Bez nazwy, następnie ulicą 
Bez nazwy dz. nr 4 w obr. 
165 do złącza w granicy 

działki nr ew. 31/5 w obr. 
165 w Otwocku 

406/P 2002 22.10.2002 r. Budowa przyłącza 
kablowego 

elektroenergetycznego nn. 
ze złączem kablowym 

celem zasilania budynku 
mieszkalnego w Otwocku 

przy ul. Mazowieckiej 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/342/02 j.w. 

407/P 2002 25.10.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. 22/1 w obr. 242 przy 

ul. Żeromskiego w 
Otwocku 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/351/02 j.w. 

408/P 2002 25.10.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 22/3 w obr. 242 przy 

ul. Żeromskiego w 
Otwocku 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/352/02 j.w. 

409/P 2002 28.10.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego 
przy ul. Kościelnej w 

Otwocku dz. nr 51/1 w 
obr. 94 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/353/02 j.w. 

410/P 2002 30.10.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego w budynku 

mieszkalnym w Otwocku 
przy ul. Ostrowskiej dz. 

203 obr. 104 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/356/02 j.w. 

411/P 2002 30.10.2002 r. Budowa napowietrznej 
linii energetycznej na dz. 

17/1, 17/2, 17/3 oraz 
kablowego przyłącza 
energetycznego celem 

zasilania budynku 
mieszkalnego w Otwocku 

ul. Kraszewskiego 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/357/02 j.w. 



412/P 2002 31.20.2002 r. Rozbudowa i nadbudowa 
istniejącego budynku 

mieszkalnego na dz. nr 39 
obr. 52 przy ul. 
Żeromskiego 47 w 

Otwocku 

07.11. 
2002 r. 

SAB/7351/361/02 j.w. 

413/P 2002 15.11.2002 r. Budowa garażu 
wolnostojącego na dz. nr 
12 obr. 50  w Otwocku 

przy ul. Kmicica 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/374/02 j.w. 

415/P 2002 23.10.2002 r. Przebudowa przyłącza 
gazowego i wykonanie 
instalacji wewnętrznej 
gazowej do budynku 

produkcyjnego na dz. nr 
ew. 6/2 w obr. 121 przy ul. 
Kolorowej 6 w Otwocku 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/347/02 j.w. 

416/P 2002 22.10.2002 r. Budowa wjazdu na parking 
oraz chodnika 

wejściowego do Urzędu 
Pocztowego w Otwocku 

przy ul. Górnej róg Jasnej 
dz. nr 53/2 w obr. 4 
Projekt zamienny 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/3/02 j.w. 

417/P 2002 08.11.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 50 w obr. 259 przy ul. 
Projektowanej w Otwocku 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/366/02 j.w. 

418/P 2002 07.11.2002 r. Budowa naziemnego 
zbiornika na gaz płynny do 
budynku mieszkalnego w 

Otwocku-Świerku 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/363/02 j.w. 

419/P 2002 31.10.2002 r. Budowa odcinka 
gazociągu na ul. Widok 

oraz przyłącza i 
wewnętrznej instalacji w 
budynku mieszkalnym w 
Otwocku przy ul. Widok 
dz. nr ew. 50/2 i 50/3 w 

obr. 95 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/360/02 j.w. 

420/P 2002 30.10.2002 r. Budowa przyłącza 
energetycznego do dz. nr 
51/2 w obr. 91 przy ul. 
Kościelnej w Otwocku 

celem zasilania budynku 
mieszkalnego 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/358/02 j.w. 

421/P 2002 02.09.2002 r. Budowa hali magazynowej 
wyrobów gotowych na dz. 
nr 33/1 w obr. 33 przy ul. 
Batorego 6 w Otwocku 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/267/02 j.w. 

422/P 2002 12.11.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego i instalacji 

gazowej wewnętrznej w 
budynku mieszkalnym 

przy ul. Żurawiej w 
Otwocku dz. 93/3 w obr. 

200 

15.11. 
2002 r. 

SAB/7351/369/02 j.w. 

423/P 2002 08.11.2002 r. Posadowienie zbiornika 
naziemnego na gaz 
płynny-propan do 

ogrzewania budynku 

18.11. 
2002 r. 

SAB/7351/364/02 j.w. 



mieszkalnego 
usytuowanego na dz. nr 

ew. 22 w obr. 176 przy ul. 
Narutowicza w Otwocku 

424/P 2002 14.11.2002 r. Budowa wiaty garażowej 
dla samochodów 

ciężarowych (bez garaży) 
na nieruchomości 
położonej przy ul. 

Reymonta 

18.11. 
2002 r. 

SAB/7351/376/02 j.w. 

425/P 2002 08.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku-Świerku Nr 19 

dz. 73/2 i 83 obr. 193 

22.11. 
2002 r. 

SAB/7351/365/02 j.w. 

426/P 2002 25.10.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego średniego 
ciśnienia do budynku 

mieszkalnego 
kilkurodzinnego na dz. nr 

ew. 29/5 w obr. 105 z 
punktem redukcyjnym oraz 

instalacja gazu niskiego 
ciśnienia w sześciu 

funkcjonalnie niezależnych 
segmentach mieszkalnych 
na dz. nr 29/4 i 29/5 w obr. 
105 przy ul. Kolorowej w 

Otwocku 

22.11. 
2002 r. 

SAB/7351/348/02 j.w. 

427/P 2002 06.11.2002 r. Budowa wiatrołapu do 
budynku mieszkalnego na 
nieruchomości położonej 

przy ul. Struga 4A w 
Otwocku dz. nr ew. 29 obr. 

76 

22.11. 
2002 r. 

SAB/7351/362/02 j.w. 

428/P 2002 13.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego i 

kanalizacyjnego do 
budynku przy ul. Giżyckiej 

w Otwocku 

25.11. 
2002 r. 

SAB/7351/371/02 j.w. 

429/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku przy ul. Letniej 
21A w Otwocku dz. nr 44 

w obr. 47 

25.11. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

430/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku przy ul. Letniej 
14 w Otwocku dz. nr 34 

obr. 47 

25.11. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

431/P 2002 18.11.2002 r. Budowa budynku 
garażowo-gospodarczego 

na nieruchomości 
położonej w Otwocku przy 
ul. Chopina 6 dz. nr 55/2 

obr. 94 

25.11. 
2002 r. 

SAB/7351/379/02 j.w. 

432/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku przy ul. Letniej 
7A dz. nr 56 obr. 47 

26.11. 
2002 r. 

SAB/7351/203/02 j.w. 

433/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

26.11. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 



budynku przy ul. Letniej 
17 dz. nr 50 obr. 47 

434/P 2002 12.11.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego na dz. nr 
ew. 107 obr. 17 w 
Otwocku przy ul. 

Łukasińskiego 

28.11. 
2002 r. 

SAB/7351/369/02 j.w. 

435/P 2002 12.11.2002 r. Budowa przyłączy 
wodociągowych do dz. nr 
ew. 601, 602, 658, 659, 

660, 661, 662, 663, 678 w 
miejscowości Zakręt gm. 

Wiązowna 

28.11. 
2002 r. 

SAB/7351/370/02 j.w. 

436/P 2002 13.11.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego o zbiornika 
szczelnego na dz. nr ew. 

173 obr. 28 przy ul. Ługi w 
Otwocku 

28.11. 
2002 r. 

SAB/7351/372/02 j.w. 

437/P 2002 13.11.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 

gazowego i wewnętrznej 
instalacji gazowej do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Majowej 
dz. nr ew. 19 w obr. 105 

28.11. 
2002 r. 

SAB/7351/373/02 j.w. 

438/P 2002 21.10.2002 r. Budowa budynku 
wielorodzinnego 

czterokondygnacyjnego z 
poddaszem nieużytkowym, 
parkingiem podziemnym w 

poziomie piwnicy oraz 
usługami nieuciążliwymi 
na poziomie pierwszej 

kondygnacji na dz. 58, 59, 
60, 61 w obr. 43 w 

Otwocku przy ul. Górnej 

29.11. 
2002 r. 

SAB/7351/359/02 j.w. 

439/P 2002 18.11.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

jednorodzinnego w 
Otwocku przy ul. 

Samorządowej na dz. nr 
ew. 41 w obr. 56 

29.11. 
2002 r. 

SAB/7351/378/02 j.w. 

440/P 2002 23.10.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

czterorodzinnego z 
garażem w Otwocku przy 
ul. Zielnej na dz. nr ew. 

64/1 w obr. 9 

29.11. 
2002 r. 

SAB/7351/345/02 j.w. 

441/P 2002 23.10.2002 r. Budowa budynku garażu 
na dz. nr ew. 64/1 w obr. 9 

przy ul. Zielnej w 
Otwocku 

29.11. 
2002 r. 

SAB/7351/346/02 j.w. 

442/P 2002 14.11.2002 r. Budowa przyłącza 
elektroenergetycznego 
kablowego nn. YAKS 

4x25 ze złączem 
kablowym celem zasilania 
budynku mieszkalnego na 
dz. nr 18/1 w obr. 76 przy 
ul. Chłodnej w Otwocku 

03.12. 
2002 r. 

SAB/7351/375/02 j.w. 



443/P 2002 15.11.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego oraz 

osadników na nieczystości 
ciekłe na dz. nr 36/4 obr. 
203 przy ul. Mostowej w 

Otwocku 

03.12. 
2002 r. 

SAB/7351/377/02 j.w. 

444/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 
budynku socjalno-

biurowego w Otwocku 
przy ul. Wspaniałej dz. nr 

16/22 obr. 234 

03.12. 
2002 r. 

SAB/7351/380/02 j.w. 

445/P 2002 25.10.2002 r. Rozbudowa budynku 
mieszkalnego 

wybudowanego na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Wesołej 32 „A” 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/345/02 j.w. 

446/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Letniej 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

447/P 2002 17.09.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Letniej 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/283/02 j.w. 

448/P 2002 21.11.2002 r. Rozbudowa budynku 
gospodarczego o część 

gospodarczo-
mieszkaniową na dz. nr 61 

w obr. 18 przy ul. 
Tysiąclecia w Otwocku 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/385/02 j.w. 

449/P 2002 25.11.2002 r. Budowa kanału 
sanitarnego w ul. 
Podchorążych z 

włączeniem do ul. 
Chłopickiego i ul. Wiślanej 
z fragmentem ul. Ordona 

na dz. nr ew. 259 w obr. 8 i 
36, 32, 16, 29 w obr. 21 w 

ul. Redutowej z 
fragmentem w ul. Boh. 
Pow. Listopadowego na 

dz. nr ew. 210, 166 w obr. 
8 w Karczewie 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/388/02 j.w. 

450/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr ew. 118/1 w obr. 13 
przy ul. Tysiąclecia 68 w 

Otwocku 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

451/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 

dz. nr ew. 120 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

452/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
163 dz. nr ew. 131 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 



453/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
30 dz. nr ew. 122/1 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

454/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
22A dz. nr ew. 125 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

455/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
22A dz. nr ew. 125 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

456/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
17 dz. nr ew. 145 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

457/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
34 dz. nr ew. 119/1 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

458/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 
21dz. nr ew. 143 obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

459/P 2002 19.11.2002 r. Budowa przyłącza 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego w 
Otwocku przy ul. Jodłowej 

16 i 16A dz. nr ew. 130 
obr. 13 

11.12. 
2002 r. 

SAB/7351/381/02 j.w. 

460/P 2002 28.11.2002 r. Budowa przyłącza 
kablowego 

elektroenergetycznego nn. 
ze złączem kablowym 

celem zasilania budynku 
mieszkalnego na dz. nr 19 

w obr. 105 przy ul. 
Otwockiej w Otwocku 

12.12. 
2002 r. 

SAB/7351/389/02 j.w. 

461/P 2002 21.11.2002 r. Budowa przyłącza 
kanalizacyjnego i 
gazowego wraz  z 

wewnętrzną instalacją 
gazową do budynku 

mieszkalnego na dz. nr 
37/9 w obr. 105 przy ul. 
Kolorowej w Otwocku 

12.12. 
2002 r. 

SAB/7351/386/02 j.w. 

462/P 2002 04.12.2002 r. Budowa 
elektroenergetycznej linii 

napowietrznej w ul. 
Bocianiej oraz przyłącza 

energetycznego kablowego 
celem zasilania budynku w 

Otwocku przy ul. 
Bocianiej 

13.12. 
2002 r. 

SAB/7351/392/02 j.w. 

463/P 2002 03.12.2002 r. Budowa przyłącza 
gazowego wraz z 

16.12. 
2002 r. 

SAB/7351/390/02 j.w. 



wewnętrzną instalacją 
gazową oraz przyłącza 

kanalizacyjnego i 
wodociągowego do 

budynku mieszkalnego na 
dz. nr 37/3 w obr. 15 w 

Otwocku przy ul. 
Giżyckiej 

464/P 2002 20.11.2002 r. Budowa tymczasowego 
budynku stacji paliw płyty 
fundamentowej pod dwa 
zbiorniki na gaz ciekły 
propan-butan oraz muru 
przeciwpożarowego przy 

ul. Poniatowskiego w 
Otwocku 

17.12. 
2002 r. 

SAB/7351/384/02 j.w. 

465/P 2002 21.10.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego w Otwocku 
przy ul. Otwockiej 9 dz. 

6/7 obr. 105 

17.12. 
2002 r. 

SAB/7351/341/02 j.w. 

466/P 2002 04.12.2002 r. Budowa płyty 
fundamentalnej pod 

zbiornik naziemny na gaz 
płynny propan ze 

zbiornikiem i instalacją 
oraz budowę przyłącza 

gazowego od zbiornika do 
budynku mieszkalnego z 
instalacją wewnętrzną w 

Otwocku-Wólce Mlądzkiej 
przy ul. Żeromskiego na 

dz. nr ew. 21/4 w obr. 237 

23.12. 
2002 r. 

SAB/7351/391/02 j.w. 

467/P 2002 19.12.2002 r. Budowa budynku 
mieszkalnego 

wolnostojącego z garażem 
wbudowanym oraz 

osadnikiem ścieków na dz. 
¼ obr. 246 przy ul. 

Żurawskiego w Otwocku 

24.12. 
2002 r. 

SAB/7351/401/02 j.w. 

468/P 2002 16.12.2002 r. Budowa linii energetycznej 
średniego napięcia 15kV 

wewnętrznej stacji 
transformatorowej linii 

energetycznej nn. wraz ze 
złączami i przyłączami 
energetycznymi celem 

zasilania w energię 
elektryczną budynków 
mieszkalnych przy ul. 
Reymonta „Wioska 

Szwajcarska” w Otwocku 

30.12. 
2002 r. 

SAB/7351/398/02 j.w. 

469/P 2002 18.12.2002 r. Dobudowa klatki 
schodowej, wykonanie 

podciągu stalowego oraz 
nadbudowa ze zmianą 
konstrukcji dachu w 

budynku położonym na 
nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. 
Gdańskiej 8 dz. nr 74/1 

obr. 4 

30.12. 
2002 r. 

SAB/7351/399/02 j.w. 



470/P 2002 20.11.2002 r. Budowa pięciu budynków 
mieszkalnych 

wielorodzinnych z 
zagospodarowaniem terenu 

osiedla obejmującym 
drogi, parkingi, chodniki, 
układ zieleni osiedlowej 

oraz ogrodzenie na terenie 
położonym pomiędzy ul. 

Werbeny, 3-go Maja i 
Wysoką w Józefowie 

30.12. 
2002 r. 

SAB/7351/383/02 j.w. 

471/P 2002 05.12.2002 r. Budowa pawilonu 
handlowego na dz. nr 2/2 

w obr. 258 przy ul. 
Świderskiej na terenie PKP 

w Otwocku 

30.12. 
2002 r. 

SAB/7351/393/02 j.w. 

 


