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

Lp

Nr decyzji i data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

43
6730.11.29.43.2016
04.04.2016

3

4

Maria Dankowska
Dz. nr 279, obr. 35
Piotr Dankowski
Nadbudowa budynku mieszkalWyłączenie jawności danych
nego jednorodzinnego przy ul.
*
Jesiennej 41

44

Maciej Lenkiewicz
Dz. nr 322/6 i
Budowa parkingu dla samocho- Michał Lenkiewicz wspólni- 322/27, obr. 46
6730.11.267.44.2015
dów osobowych przy ul. Olsz- cy s.c. Cukiernia Lenkiewicz
05.04.2016
tyńskiej 29-31
Ul. Wielkie Garbary 14,
Toruń
45
Edward Jędruszczak
Dz.nr 21 obr. 43
Wyłączenie jawności danych
Zmiana sposobu użytkowania
*
6730.11.13.45.2016 budynku gospodarczego wraz z
07.04.2016
rozbudową ba cele usługowe –
sportowe przy ul. Batorego 92 c
46
6730.11.231.
46.2015
12.04.2016

Adam Olewnik
Dz.nr 94/1 obr. 15
Zmiana sposobu użytkowania
Wyłączenie jawności danych
budynku usługowego (pomiesz*
czenia biurowe) na budynek
usługowy (apartamenty na wynajem) przy ul. Podmurnej 5456

Nieprzekraczalna linia zabudowy pozostaje bez zmian, wysokość kalenicy- max. 8 m, dach
płaski lub dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej od
25° do 45°
Obiekt infrastruktury technicznej
( uzupełnienie funkcji usługowej- cukierni)

Linia zabudowy bez zmian;
maksymalna wysokość obiektów
10 m dach plaski lub sadowy o
kącie nachylenia połaci dachowych do 30°
Parametry budynku pozostają
bez zmian

* 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.

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

47
6730.11.55.
47.2016
13.04.2016

3

Zmiana sposobu użytkowania
magazynu wyrobów gotowych w
budynku produkcyjnomagazynowym na odlewnię aluminium przy ul. Chrzanowskiego
33

48

4

Gamet S.A.
Ul. Kociewska 22
Toruń

Dz.nr 260/19 obr. 46 Parametry budynku pozostają bez
zmian

Dorota Ratajczak
Dz.nr 215 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.10.
48.2016
13.04.2016

Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Czystej 44

49

Celina Wilk
Dz.nr 457 obr. 50
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.51.
49.2015
13.04.2016

Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Szosa
Lubicka 85

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika
go ;wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
6,5 m dla budynku z dachem
płaskim, 8,5 m z dachem spadowym wysokość kalenicy; dach
plaski lub spadowy o kacie nachylenia połaci dachowej do 45°
Nieprzekraczalna linia rozbudowy
od strony ul. Cisowej –według
załącznika graficznego od strony
ul. Szosa Lubicka przedłużenie
linii elewacji frontowej ist. budynku; wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
6 m; dach skośny , dwuspadowy,
symetryczny o kacie nachylenia
połaci dachowej do 45°

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

2

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

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7
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1

50

2

3

4

Ewa Bieńkowska
Dz.nr 475 obr. 50
Wiktoria Wiśniewska
Rozbudowa budynku mieszkalneWyłączenie jawności danych *
6730.11.258. go jednorodzinnego na poziomie
50.2015
2 kondygnacji (nadbudowa ist.
19.04.2016
garażu) przy ul. Szosa Lubicka 69
a

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie równa
wysokości tej krawędzi w ist.
budynku; dach skośny o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45° z kalenica
51
F.H.U. Wilmat
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
L. Matecki, A. Wiśniewski 115/30,129/30,115/44, wg załącznika graficznego; wyso6730.11.61. Dobudowa hali magazynowej do
115/46,129/57,129/55 kość górnej krawędzi elewacji
Sp .j.
51.2016
ist. hali przy ul. M. SkłodowUl. M. Skłodowskiej-Curie obr.45
frontowej maksymalnie 12 m;
03.03.2016
skiej-Curie 73 d
73 d Toruń
dach płaski o kącienachylenia
połaci dachowej do 15 °
52
Zmiana sposobu
użytkowania
Sebastian Olszewski
Dz.nr 50 obr. 15
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.260.
budynku mieszkalnego na budy- Wyłączenie jawności danych *
zmian
52.2015
nek usługowy przy ul. Francisz19.04.2016
kańskiej 5
53
Janina Maleszka
Dz.nr 395 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego ; wy6730.11.26. Budowa budynku mieszkalnego
sokość górnej krawędzi elewacji
53.2016
jednorodzinnego przy ul. Przy
frontowej maksymalnie 5 m ;
21.04.2016
Nasypie 20E
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°

* 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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nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7
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1

2

3

54
6730.11.28.
54.2016
21.04.2016

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Przy
Nasypie 20C

55
6730.11.18.
55.2016
21.04.2016

Budowa budynku usługowego
(usługi gastronomiczne) przy ul.
Astrowej 9

56
Zmiana konstrukcji dachu, prze6730.11.259.
budowa oraz rozbudowa budynku
56.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
25.04.2016
przy ul. Szosa Lubicka 71
57

4

Janina Maleszka
Dz.nr 393 obr. 63
Wyłączenie jawności danych *

Michał Prusak
Dz.nr 381 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

Barbara i Jan Kaniewscy Dz.nr 473 obr. 50
Wyłączenie jawności danych *

Daniel Pisiak
Dz.nr 229 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.14.
57.2016
26.04.2016

Rozbudowa i nadbudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Czystej 35

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5 m ;
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 3,5 m;
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika ; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 6 m; dach spadowy
o kalenicy równoległej do drogi
o kącie nachylenia połaci dachowej do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ;
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej max 8,5 m; II
kondygnacje nadziemne; rozbudowa dach płaski; nadbudowa
dach dwuspadowy; rozbudowa
dach dwuspadowy

* 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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58
6730.11.27.
58.2016
26.04.2016

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Przy
Nasypie 20 F

4

Janina Maleszka
Dz.nr 396 obr. 63
Wyłączenie jawności danych *

Zmiana sposobu użytkowania
Radosław Kozak
Dz.nr 10, cz. dz. nr
budynku mieszkalno-usługowego Firma Hnadlowo- Gastrono- 17/2, obr. 15
- kamienicy frontowej( piwnica, I i miczna „Manekin” Radosław
wyższe piętra ) na budynek usłuKozak
gowy ( gastronomia, handel, biuUl. Wysoka, Toruń
6730.11.269.
ra ) wraz z dobudową klatki scho59.2015
dowej, balkonów i schodów do
02.05.2016
piwnicy oraz zmianie sposobu
użytkowania oficyny ( piwnica, I
piętro) na funkcję usługową ( gastronomia, handel) przy Rynku
Staromiejskim 16
60
Marta Gołaszewska
Dz. nr 502,503, obr.
Wyłączenie jawności danych * 74
6730.11.57. Budowa budynku mieszkalnego
60.2016
jednorodzinnego przy ul. Dandel04.05.2016
skiego 3
59

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5 m ;
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°
Zabudowa usługowa; nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego ; wys. Dobudowy klatki schodowej ( od strony
podwórza ) max. 8m; geometria
dachu dla dobudowy klatki schodowej ( od strony podwórza );
dach płaski lub spadowy; pow.
sprzedaży: max 150 m2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; nieprzekraczalna linia
zabudowy wg załącznika graficznego nr 1; geometria dachu: dach
spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25° do 45°

* 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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