WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

21

Jarosław Kamiński
Dz.nr 233/2 obr. 50 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego nr 1;
6730.11.198. Budowa budynku mieszkalnego
wysokość górnej krawędzi
21.2015
jednorodzinnego z garażami przy
elewacji frontowej maksymalnie
01.02.2016
ul. Brzozowej 40
4 m; dach plaski o kacie
nachylenia połaci dachowej 12 °

22

Jarosław Dąbrowski
Dz.nr 26 obr. 15
Zmiana sposobu
użytkowania
Adam Pietrewicz
6730.11.230. piwnicy w budynku mieszkalno- Wyłączenie jawności danych *
22.2015
usługowym na lokal handlowo16.02.2016
usługowy ( w tym gastronomia)
przy ul. Fosa Staromiejska 26

23

Jacek Klinikowski
Dz.nr 69 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.267. Nadbudowa
budynku
23.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
16.02.2016
przy ul. Cichej 43

24
6730.11.229. Budowa budynku mieszkalnego
24.2015
jednorodzinnego przy ul. Szosa
16.02.2016
Bydgoska

Brona Nieruchomości
Sp. z o.o.
Ul. Sobieskiego 2
Toruń

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Linia zabudowy bez zmian; max
II kondygnacje nadziemne; dach
plaski lub skośny dwuspadowy
lub wielospadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od
35° do 45° , kalenica równoległa
do drogi
Dz.nr 14/29 obr. 22 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie 7
m; dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej od
30° do 45 °, wysokość kalenicy
maksymalnie 9 m

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

25
Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.197.
poddasza na funkcję mieszkalna w
25.2015
budynku mieszkalno-usługowym
16.02.2016
przy ul. Szerokiej 21
26

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Monika Pućko
Dz.nr 26 obr. 16
Wyłączenie jawności danych *

Gmina Miasta Toruń
Dz.nr
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 48
Toruń

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

220,222

obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
wysokość zabudowy od poziomu
6730.11.155.
terenu do górnej krawędzi
Budowa budynku
usługowego
26.2015
kalenicy maksymalnie 15m;
przy ul. Batorego 14-16
16.02.2016
dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej
maksymalnie 30 °, kalenica
równoległa do ulicy
27
Katarzyna i Krzysztof
Dz.nr 325 obr. 35
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa
i
nadbudowa
Tkaczyk
wg rozdzielnika; wysokość
6730.11.242. budynku
mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
krawędzi elewacji frontowej
27.2015
jednorodzinnego oraz budowie
maksymalnie 8m. dach płaski
23.02.2026
wiaty dla samochodu osobowego
lub spadowy o kącie nachylenia
przy ul. Jagodowej 31
połaci dachowych do 25 °

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

28

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Katarzyna i Krzysztof
Dz.nr 325 obr. 35
Tkaczyk
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.243.
Wyłączenie jawności danych *
jednorodzinnego oraz wiaty dla
28.2015
samochodu osobowego przy ul.
23.02.2016
Jagodowej 31

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ;
wysokość krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 8m. dach
płaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych do
25 °
29
Janusz Nowak
Dz.nr 94 obr. 73
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego nr 1;
maksymalna wysokość górnej
6730.11.207. Rozbudowa
budynku
krawędzi elewacji frontowej
29.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
równa wysokości
24.02.2016
przy ul. Radiowej 34
rozbudowywanego budynku; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
30
Spółdzielnia mieszkaniowa Dz.nr
Należy obowiązkowo przewidzieć
KOPERNIK
173/25,173/26,173/27 min. 5% miejsc postojowych dla
6730.111.4. Budowa miejsc postojowych dla
Ul. Matejki 94/06
,173/28,173/29 obr. pojazdów zaopatrzonych w kartę
30.2016
samochodów osobowych oraz
38
parkingowa
Toruń
25.02.2016
chodników przy ul. Harcerskiej

31
6730.11.268. Budowa budynku mieszkalnego
31.2015
wielorodzinnego
z częścią
29.02.2016
usługową przy ul. Fałata 94

NORD INVEST
sp. z o.o.
Ul. Fałata 94 Toruń

Dz.nr
158/1,185/1,186,240/
2,177/19,177/20,187,
240/4 obr. 5

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
maksymalnie V kondygnacji
nadziemnych; dachpłaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12 °

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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