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

151

2

Rodzaj inwestycji

3

Zmiana sposobu użytkowania
części poddasza (strych
6730.11.167.
wspólnego) na cele mieszkaniowe
151.2015
w budynku mieszkalnym
03.11.2015
wielorodzinnym przy ul.
Warszawskiej 2

152
6730.11.177. Budowa budynku
152.2015
jednorodzinnego
05.11.2015
Okopowej 8

mieszkalnego
przy
ul.

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

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Wspólnota Mieszkaniowa Dz.nr 182 obr. 18
Ul. Warszawska 2
Toruń

Parametry budynku pozostają bez
zmian;

Justyna i Bartosz Kubiaczyk Dz.nr 129,103,100
Wyłączenie jawności danych * obr. 72

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość budynku : max 8,5 m
do kalenicy; dach spadowy o
kącie nachylenia połaci
dachowych 25° - 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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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

153

Marek Górski
Dz.nr
Budowa garażu dla samochodów
Wyłączenie jawności danych * 724/1,717/2,766/1
6730.11.1`88 osobowych
uzupełniającego
obr. 10
.153.2015
zabudowę
mieszkaniową
09.11.2015
jednorodzinna przy ul. Legionów
14A

154

Zmiana sposobu użytkowania
lokalu usługowego (baku)
znajdującego się na parterze
6730.11.208.
budynku mieszkalnego
154.2015
wielorodzinnego z częścią
12.11.2015
usługową na lokal usług
medycznych przy ul. Kilińskiego
12-18

155

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
4 m; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachu do 12 °
Katarzyna Martewicz
Dz.nr 772,774 obr. 10 Parametry budynku pozostają bez
Wyłączenie jawności danych *
zmian

Spółka
Proinwest Srokowski
Sp. J
Ul. Płaska 36, Toruń

Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
201,32/11,32/15,20/2, wg załącznika graficznego;
6730.11.180. Budowa budynku magazynowego
18/2,19/1,148/8,148/6 wysokość górnej krawędzi
155.2015
z częścią
biurowa i handlową
,148/9,148/14 obr. 45 elewacji frontowej maksymalnie
16.11.2015
przy ul. Płaskiej 24-36
12 m; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12 °
156
Wojciech Mierzwa
Dz.nr 533 obr. 76
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego,
6730.11.194. Rozbudowa
budynku
wysokość górnej krawędzi
156.2015
mieszkalnego jednorodzinnego o
elewacji frontowej rozbudowy
18.11.2015
garaż przy ul. Radosnej 9
(garażu) maksymalnie do 3 m ;
dach plaski

* 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

157

2

Rodzaj inwestycji

3

Budowa kontenerowej
stacji
transformatorowej na potrzeby
6730.11.227.
projektowanych
budynków
157.2015
mieszkalnych
wielorodzinnych
24.11.2015
przy ul. Grudziądzkiej 13-15/PCK
1-3

158
6730.11.62.
158.2015
25.11.2015

159

160

Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z
dobudowa schodów zewnętrznych
przy ul. Łubinowej 42

Budowa wiaty przeznaczonej na
6730.11.196. samochody
osobowe,
159.2015
uzupełniającej
zabudowę
26.11.2015
mieszkaniową wielorodzinną przy
ul. Strumykowej 10

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

Energa-Operator S.A.
Ul. gen .Bema 128 Toruń

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Dz.nr 722/2 obr. 10 Powierzchnia zabudowy
maksymalnie 8 m²; maksymalna
wysokość 2m;

Dorota Szwed
Dz.nr 613 obr. 29
Wyłączenie jawności danych *

Parafia Ewangelicko Augsburska
Ul. Strumykowa 10
Toruń

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość rozbudowy
do wysokości budynku
rozbudowywanego; dach płaski
o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
dz.nr 301,286/1 obr. Wysokość obiektu max.3,5 m;
15
dach plaski o kacie nachylenia
połaci dachu do 12°

Zakład
Dz.nr
Nadbudowa czterokondygnacyjnej
Ubezpieczeń
315/1,316/1,319/1
części budynku o 1 kondygnacje
6730.11.158.
Społecznych w Warszawie obr. 8
w celu wyrównania do poziomu
160.2015
Oddział w Toruniu
pozostałej pięciokondygnacyjnej
26.11.2015
Ul. Mickiewicza 33-39
części obiektu
przy ul.
Toruń
Mickiewicza 33-39

Wysokość równa wysokości
górnej krawędzi elewacji
frontowej, geometria dachu jak
na ist. pięciokondygnacyjnej
części budynku

* 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

161

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

Spółka Proinwest Srokowski Dz.nr
Wysokość maksymalnie 12 m;
6730.11.220. Rozbudowa
ist.
budynku
Sp. J.
148/18,148/19,148/20 dach plaski o kącie nachylenia
161.2015
usługowego (magazyn z częścią
obr. 45
połaci dachowej do 12°
Il;. Płaska 36
26.11.2015
biurową) prazy ul. Płaskiej 24-36
Toruń

162

Wanda Karkosik
Dz.nr 128 obr. 55
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.216. Budowa garażu podziemnego
162.2015
jednostanowiskowego przy ul.
30.11.2015
Prądzyńskiego 8

163
Budowa
hali
magazynowej
6730.11.187.
(konfekcjonowanie
papieru i
163.2015
gotowych
wyrobów
30.11.2015
papierniczych) przy ul. Płaskiej 18

Miklan -Ryza
Sp.Jawna
Michał Michalski, Łukasz
Michalski
Ul. Płaska 18
Toruń

Dz.nr 85/8 obr. 45

Linii zabudowy nie określa się,
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej rzędna
poziomu terenu na d garażem
większa maksymalnie o 0,5 m od
rzędnej poziomu terenu przed
wejściem do budynku
mieszkalnego
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej 5,5
m; dach plaski 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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