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

2

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania Zakład Gospodarki Mieszka- Dz.nr 180/1 obr. 18
6730.11.115.
niowej
lokali mieszkalnych nr 4 i 4 B na
161.2016
lokal użytkowy o funkcji biuro- Ul. Grudziądzka 159 b Toruń
02.11.2016
wej przy ul. Warszawskiej 6
163
Dawna Szwalnia
Dz.nr 284/2 obr. 37
Budowa zespołu
budynków
Sp. z o.o.
6730.11.75.
mieszkalnych
wielorodzinnych
Ul. Płaska 23 b
163.2015
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Toruń
02.11.2016
przy ul. Żwirki i Wigury 55

162

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Linia zabudowy wg załącznika
graficznego; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej minimalnie 6m, maksymalnie 13 m;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
164
Niepubliczny Zakład Opieki Dz.nr 214,215,217, Nieprzekraczalna linia zabudowy
Zdrowotnej
218,219,332, oraz
wg załącznika graficznego ; wyBudowa obiektu
niepublicznej
„Nasz Lekarz”
część dz.nr 241,213/2 sokość zabudowy od poziomu
6730.11.256.
służby zdrowia wraz z infrastruk- Ul. Szeroka 30/Szczytna 1 obr. 48
terenu do górnej krawędzi elewa164.2015
tura towarzyszącą przy ul. Batocji frontowej maksymalnie 18 m;
Toruń
02.11.2016
rego 18-22
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej maksymalnie
do 12 °
165
Zofia Kurowska
Dz.nr 207 obr. 14 Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu
użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
zmian
wraz z przebudową lokalu usłu6730.11.187.
gowego nr 1 na lokal o funkcji
165.2016
gastronomicznej
w budynku
07.11.2016
mieszkalno-usługowym przy ul.
Kopernika 42

* 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. 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

166

2

6730.11.179.
166.2016
07.11.2016

167
6730.11.164.
167.2016
07.11.2016

168

6730.11.124.
168.2016
07.11.2016

169
6730.11.194.
169.2016
09.11..2016

3

4

Magda Tybuszewska
Dz.nr 280 obr. 32
Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu
użytkowania
Wyłączenie
jawności
danych
zmian
budynku usługowego na budy*
nek mieszkalny jednorodzinny
przy ul. Fiołkowej 6
Budowa budynku mieszkalnego
Ryszard Kęsy
Dz.nr 652 obr. 31
Nieprzekraczalna linia zabudowy
jednorodzinnego , budynku go- Wyłączenie jawności danych
wg załącznika graficznego; wyspodarczego
oraz rozbudowie
*
sokość górnej krawędzi elewacji
budynku mieszkalnego jednorofrontowej maksymalnie 5 m ;
dzinnego (legalizacja samowoli
dach płaski o kącie nachylenia
budowlanej) przy ul. Jastrzębiej
połaci dachowej do 12 °
8
Przedsiębiorstwo Inwesty- Dz.nr 275/1,279,280,281 Nieprzekraczalna linia zabudowy
cyjno-Budowlane „KMM” oraz części dz.nr
wg załącznika graficznego; wyRozbudowa i przebudowa buSp. z o. o.
271,272,273,274,275/2,276, sokość górnej krawędzi elewacji
dynku mieszkalnego
jednoro278 obr. 13
frontowej maksymalnie do
Ul. Polna 8F/1
dzinnego i budowa
budynku
wysokości rozbudowywanego
Toruń
garażowo-gospodarczego
przy
budynku; dla budynku garażoul. Bydgoskiej 8-10/Chopina 24wo-gospodarczego dach plaski o
26
kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Rece Delta Poland
Dz.nr 425/9,425/11 obr. Powierzchnia biologicznie
Budowa miejsc postojowych dla
Sp .z o.o.
38
czynna minimum 5% terenu
samochodów osobowych (roz- Ul. Czerniakowska 178A/47
objętego wnioskiem
budowa istniejącego parkingu)
Warszawa
przy ul. Legionów 216F i Kozackiej 21

* 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. 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

2

170
6730.11.213.
170.2016
09.11.2016
171
6730.11.176.
171.2016
15.11.2016
172
6730.11.212.
172.2016
17.11.2016
173
6730.11.197.
173.2016
25.11.2016

3

4

Rotar Poland
Dz.nr
Maksymalnie 2 sztuki zbiorniBudowa
naziemnej
instalacji
Sp.zo.o.
123/54,123/59,123/30 ków o pojemności maksymalnie
zbiornikowej
gazu
płynnego
Ul. m. Skłodowskiej –Curie obr. 44
4,85 m ³ każdy, płyty fundamenpropan –butan przy ul. m. Skło61 c
towe o łącznej powierzchni makdowskiej -Curie 61Ai 61F
Toruń
symalnie 38 m ²
Marcin Skonieczka
Dz.nr 131,305,775 Dach spadowy o kącie nachylenia
Wyłączenie jawności danych * obr. 10
połaci dachu równym ist. kątowi
Zmiana konstrukcji dachu w bunachylenia połaci dachowej;
dynku mieszkalnym wielorodzinwysokość kalenicy głównej
nym przy ul. Legionów 28a
budynku równa ist. na przedmiotowym budynku ,
Alex Transport Międzynaro- Dz.nr 211/19 obr. 45 Linii zabudowy nie ustala się;
Budowa hali garażowej dla samo- dowy
wysokość górnej krawędzi elewachodów ciężarowych przy ul. M. Sp. z o.o., sp.k.
cji frontowej maksymalnie 6 m;
Skłodowskiej -Curie
Ul. Borowiacka 28 Toruń
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Zmiana sposobu użytkowania SOP Oświatowiec Toruń Dz.nr 332 obr. 10
Parametry budynku pozostają bez
części lokalu użytkowego nr 2 (z
Sp .z o .o.
zmian
wyodrębnieniem lokalu nr
2a)
Ul. PCK 9/2 Toruń
oraz lokalu użytkowego nr 3
(piętro) na cele mieszkalne w
budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. PCK 9

* 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. 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

2

3

4

174

Rozbudowa i zmiana sposobu
Dorota Polak
Dz.nr 157 obr. 17
użytkowania budynków mieszPiotr Polak
6730.11.189. kalnych wielorodzinnych z prze- Wyłączenie jawności danych *
174.2016 znaczeniem na cele hotelarsko28.11.2016 gastronomiczne i budowie parkingu podziemnego przy ul. Szpitalnej 4
175
Zofia Sobczyk
Dz.nr 601 obr. 50
Rozbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
6730.11.204.
go jednorodzinnego wraz z bu175.2016
dową tarasu (legalizacja samowoli
29.11.2016
budowlanej) przy ul. Jodłowej 28

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika nr 1; wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej pozostaje bez zmian; dachy
płaskie lub spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do
47°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej pozostaje bez zmian;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
176
Pergranso
Dz.nr 49/33 obr. 51 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Sp .z o.o.
wg załącznika ; wysokość górnej
6730.11.196. Budowa stacji paliw płynnych
krawędzi elewacji frontowej
Ul. Jutrzenki 156
176.2016 wraz infrastrukturą przy ul. Łykiosku kasowego maksymalnie
Warszawa
3,50 m; dach wiaty płaski o
30.11.2016 skowskiego 8
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
177
Marcin Krauze
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa budynku magazyno- Wyłączenie jawności danych * 60/1,115/3,129/7 obr. wg załącznika graficznego; wyso6730.11.198. wego z częścią biurową o część
45
kość górnej krawędzi elewacji
177.2016 magazynowo - produkcyjną (profrontowej części rozbudowywanej
maksymalnie 9 m; dach płaski o
01.12.2016 dukcja opakowań) przy ul. Równinnej 8
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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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

178

2

3

4

Katarzyna WiśniewskaDz.nr 13,14 obr. 8
Rozbudowa budynku mieszkalneBorysiak
go jednorodzinnego
wraz ze Wyłączenie jawności danych *
zwiększeniem jego wysokości i
6730.11.1.2016 zmiana konstrukcji dachu oraz
02.12.2016 przebudowie z rozbudową i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż przy
ul. Lindego 15

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika ; wyskość górnej
krawędzi elewacji frontowej
budynek mieszklany maksymalnie 6m; garaż maksymalnie 3 m;
budynek mieszkalny dach spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej do 30°, garaż 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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