WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2015.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
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

Zmiana sposobu użytkowania
Tomasz Flis
Dz.nr 123 obr. 17 Linia zabudowy pozostaje bez
lokalu
mieszkalno-handlowego
Magda Flis
zmian; parametry budynku
6730.11.87. usytuowanego
na parterze Wyłączenie jawności danych *
pozostają bez zmian;
107.2015
budynku mieszkalno-usługowego
04.08.2015
wraz z częścią piwnic oficyny na
lokal biurowy przy ul. Św. Jakuba
11
108
Zmiana sposobu użytkowania
Katarzyna Lewandowska – Część dz. nr 280 obr. Linia zabudowy pozostaje bez
budynku dawnej ujeżdżalni koni na
Konarska
4
zmian; parametry budynku
6730.11.283. budynek usługowo – handlowy
Nieruchomości Katarzyna
pozostają bez zmian;
108.2014
wraz z jego rozbudową oraz
Lewandowska – Konarska
05.08.2015
budową parkingu na terenie
Wyłączenie jawności danych *
położonym przy ul. Kościuszki 55
/ Batorego 31/35
109
Zmiana sposobu użytkowania na
Anna Wąsiewska
Dz. nr 326/1 obr. 7
Linia zabudowy pozostaje bez
cele
mieszkalne
pomieszczeń
Przemysław Wąsiewski
zmian; parametry budynku
6730.11.65.1
gospodarczych w piwnicy oraz 2 Wspólnicy Spółki Cywilnej
pozostają bez zmian;
09.2015
lokali użytkowych na parterze
MIRADOR
05.08.2015
budynku mieszkalno – usługowego
Ul. Lipowa 17
przy ul. Broniewskiego 9
09-300 Żuromin
110
Wrzosy Residence
Dz.nr
243/1,244/1 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa dwóch
budynków
Sp. z o.o.
obr. 29
wg załącznika graficznego ;
6730.11.99. mieszkalnych jednorodzinnych w Ul. Kujawska 8a Bydgoszcz
maksymalna wysokość górnej
110.2015
zabudowie bliźniaczej z garażami
krawędzi elewacji frontowej 8,5
05.08.2015
wbudowanymi w bryły budynków
m , dach płaski lub spadowy o
przy ul. Rzepakowej 26-28
kącie nachylenia połaci dachowej
do 50 °
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* 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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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2015.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

111
6730.11.92.
111.2015
11.08.2015
112

Rodzaj inwestycji

3

Zmiana sposobu
użytkowania
pierwszego, drugiego i trzeciego
piętra budynku biurowego na cele
mieszkalne przy ul. Mickiewicza
81

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

K1 Sp. z o.o.
Plac Teatralny 5
Toruń

Dz.nr 395/1 obr. 7

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Miejski Zarząd Dróg
Ul. Grudziądzka 159
Toruń

Dz.nr
Odprowadzenie wód opadowych
117,118,119/12,119/1 do sieci kanalizacji deszczowej;
3,119/14 obr. 5
obsługa komunikacyjna z ulicy
Fałata
113
Michał Kamiński
Dz.nr 184 obr. 37
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
Rozbudowa
budynku
6730.11.111.
wysokość rozbudowy do
mieszkalnego
jednorodzinnego
113.2015
wysokości budynku
wraz z dobudowa schodów zew
17.08.2015
rozbudowywanego; dach płaski o
przy ul. Długiej 44
kącie nachylenia połaci
dachowych do 12 °
114
Katarzyna i Marek
Dz.nr 719 obr. 31 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ciesielscy
wg załącznika graficznego;
6730.11.116. Budowa budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
maksymalna wysokość górnej
114.2015
jednorodzinnego
przy
ul.
krawędzi elewacji frontowej 6 m;
24.08.2015
Bażantowej 14
dach płaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45 °
6730.11.100
112.2015
12.08.2015

Budowa parkingu (w miejscu
istniejącego placu zabaw i boiska)
i chodników przy ul. Fałata

* 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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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2015.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

115

116

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

JMS
Dz.nr 157/3 obr. 45
Rozbudowa
budynku
Sp. z o.o.
6730.11.156.
produkcyjnobiurowo- Ul. M. Skłodowskiej-Curie 89
115.2015
magazynowego
przy ul. M.
B
24.08.2015
Skłodowskiej-Curie 89 B
Toruń
Rozbudowa i podwyższenie
6730.11.122. budynku mieszkalnego
116.2015
jednorodzinnego wraz ze zmiana
24.08.2015
konstrukcji dachu przy ul.
Słowiczej 21, 21A

117
6730.11.121
117.2015
25.08.2015

Budowa hali magazynowej wraz z
częścią administracyjno- biurowa,
wiatą, placem
składowym,
boksami
składowymi,
wagą
samochodową platforma
oraz
infrastruktura techniczna , wew.
układem komunikacyjnym przy
ul. Chrobrego 14F

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość maksymalnie do
wysokości części magazynowo produkcyjnej ; dach płaski o kacie
nachylenia połaci do 10 °
Zdzisław Kalinowski
Dz.nr 260/2,260/1
Nieprzekraczalna linia zabudowy
*
obr. 31
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej 6,
dach plaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45 °
Zakład Przerobu Złomu Dz.nr
Linii zabudowy nie ustala się;
Czyżykowski, Stec Sp. Jawna 335/1,335/3,348/14,3 maksymalna wysokość obiektów
Ul. Fabryczna 36 Toruń 48/19,348/20,348/25, budowlanych 9m; dachy płaskie
336/2,336/3 obr. 49 lub spadowe o kącie nachylenia
połaci 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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