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

8

(nr dz. ew.)
1

125

2

3

4

Tomasz Kamiński
Dz.nr 20 obr. 38
Nadbudowa z rozbudową ist. Wyłączenie jawności danych *
6730.11.34.
budynku mieszkalnego jednoro125.2016
dzinnego przy ul. Św. A. Boboli
01.09.2016
71

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 9 m;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
126
Toruńskie Zakłady Urządzeń Dz.nr 112/29 obr. 22 Linii zabudowy nie ustala się,
6730.11.136. Budowa(montaż) zbiornika na
Okrętowych
wysokość zbiornika maksymalnie
126.2016 dwutlenek węgla (CO2 ) przy ul.
Towimor S.A
12 m, średnica zbiornika 3 m
01.09.2016 Droga Starotoruńska 33a
Ul. Starotoruńska 5
Toruń
127
Jan Łaszczyński
Dz.nr 554 obr. 37 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
Rozbudowa i zwiększenie wyso6730.11.141.
frontowej maksymalnie 0,5 m
kości
budynku
mieszkalnego
127.2016
wyższa od wysokości górnej krajednorodzinnego
przy ul. Spółwędzi elewacji frontowej ist.
02.09.2016
dzielczej 11
budynku, dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°
128
Krzysztof Wiśniewski
Dz.nr 135/6 obr. 40 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wyso6730.11.116. Budowa budynku produkcyjnokość górnej krawędzi elewacji
128.2016 usługowego oraz węzła betoniarfrontowej maksymalnie 8m; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
06.09.2016 skiego przy ul. Równinnej 32
dachowej do 12°; węzeł betoniarski wysokość maksymalnie 16 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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Zmiana
sposobu użytkowania
Danuta Sztejn
Dz.nr 220 obr. 17
6730.11.139. pomieszczeń nieużytkowych na Wyłączenie jawności danych *
129.2016 poddaszu na lokal mieszkalny w
12.09.2016 budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. Prostej 20
130
Zmiana sposobu użytkowania Sali
Karolina Makowska
Dz.nr 293 obr. 37
lekcyjnej szkolnej na oddział nie- Wyłączenie jawności danych *
6730.11.140.
publicznego przedszkola na parte130.2016
rze łącznika dydaktycznego Gim13.09.2016
nazjum nr 3 przy ul. Żwirki i
Wigury 49
131
Agnieszka Górska
Dz. nr 710/3 , 710/4
Wyłączenie jawności danych * obr 31

129

6730.11.180. Rozbudowa budynku mieszkalnego
131.2016 jednorodzinnego przy ul. Jeleniej
15.09.2016 28

Aldona Świerczyńska
Dz. nr 267/5 obr 46
Wyłączenie jawności danych *

132
6730.11.151.
Rozbudowa budynku mieszkalnego
132.2016
jednorodzinnego przy ul. Lubej 1a
15.09.2016

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ;wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej : maksymalnie
równa wysokości górnej krawędzi
elewacji frontowej istniejącego
budynku, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ;wysokość rozbudowy: maksymalnie do wysokości istniejącego budynku; dach płaski 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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133
6730.11.138.
133.2016
20.09.2016
134

6730.11.93.
134.2016
20.09.2016

135
6730.11.175
135.2016
26.09.2016
136
6730.11.110
136/2016
26.09.2016

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie nieruNazwa i adres wnio- chomości
skodawcy
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
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nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń
Ścibor Rojek
Dz. nr 632/18, obr 10 Parametry budynku pozostają bez
nieużytkowych na poddaszu na funkcję Wyłączenie jawności
zmian
mieszkalna celem przyłączenia do istniejądanych *
cego mieszkania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 2525c, Czarnieckiego 14-14b
Edward Jędruszczak Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności 174,178/1,178/3,178/4, wg załącznika graficznego; wyBudowa dwóch obiektów handlowodanych *
179,180,183/3 obr. 48 sokość górnej krawędzi elewacji
usługowych z infrastrukturą techniczną ,
frontowej maksymalnie 14 m od
miejscami postojowymi , wjazdami i pylopoziomu terenu do najwyższego
nem reklamowym przy ul. Batorego 34punktu attyki lub górnej krawę36/Kościuszki 59-59A
dzi gzymsu; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowych do
10 °
Ryszard Ostrowski Dz. nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności 391,obr 31
wg załącznika graficznego, wysoBudowa budynku gospodarczego przy ul.
danych *
kość górnej krawędzi elewacji
Wilczej 18/Lisiej 3a
frontowej, maksymalnie 3,60m;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12 °
Pijalnie Czekoladay Dz. nr
Parametry budynku pozostają bez
Ustalenie warunków zabudowy dla inwesp. z o.o.
186i część działek zmian
stycji polegającej an zmianie sposobu użyt- Ul. Rynek Główny 175,187, obr 15
kowania piwnicy, parteru i I piętra budynku
46
mieszkalno-usługowego na funkcję gastroKraków
nomiczną

* 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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137
6730.11.155.
137.2016
27.09.2016
138
6730.11.173.
138.2016
28.09.2016
139
6730.11.100.
139.2016
29.09.2016

140
6730.11.132.
140.2016
29.09.2016

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania
Danuta Grotkowska
Dz.nr 293/1,294 obr. Parametry budynku pozostają bez
budynku biurowego na prywatny Wyłączenie jawności danych * 13
zmian;
dom opieki nad osobami starszymi wraz z przebudową przy ul.
Chopina 20
Zmiana sposobu użytkowania
TECHPROPERTY
Dz.nr 165 obr. 15
Parametry budynku pozostają bez
całego budynku z funkcji usłuSp.z o.o.
zmian;
gowej (biura) na usługową (aparUl. Grójecka 194/1
tamenty, pokoje hotelowe)przy ul.
83 Warszawa
Szczytnej 17
Zbigniew Puczyński
Dz. nr 29, obr. 56
Wysokość górnej krawędzi elewaWyłączenie jawności danych *
cji frontowej: maksymalnie 6m,
Budowa budynku usługowego
szerokość elewacji frontowej bu(magazyn dla urządzeń dla przedynku: minimalnie 8m, geometria
twórstwa mięsnego) oraz budynku
dachu dach spadowy o kącie namieszkalnego
jednorodzinnego
chylenia połaci dachowej od 20 °
przy ul. Droga Trzeposka 29
do 45°, wysokość kalenicy: maksymalnie 8m
Ustalenie warunków zabudowy dla
Gmina Miasta Toruń
Dz. nr 110/4 obr. 15 Wysokość budynku „ max do
inwestycji polegającej na budowie Ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,
wysokości istniejącego ceglanego
szaletu miejskiego wraz z zagoToruń
ogrodzenia, szerokość elewacji
spodarowaniem terenu położonego
frontowej budynku: nie określa
przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12
się, geometria dachu: dach płaski o
, Zaułek Prasowy 2-6, Dominikańkącie nachylenia połaci do 12°
ska 7

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

4

5

