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

Lp

1

Nr decyzji i data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

32

6730.11.1.
32.2015
02.03.2016

33

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)

4

Ryszard Urbański Dz.nr 298/4,298/6,324/5 obr. 12
URBAŃSKI Przedsiębiorstwo BudowBudowa
budynku
lane
mieszkalnego wielo- Ul. Chrobrego 151
rodzinnego przy ul.
Toruń
Popiełuszki 22

Dobudowa schodów Stokrotka sp. z o.o Dz. nr 21/50 obr. 50
zewnętrznych
do Ul. Projektowa 1
6730.11.255.33.2015
budynku
pawilonu
20-209 Lublin
09.03.2016
handlowego przy ul.
Rydygiera 26b
34
Anna Stanczewska Dz. nr 366/2 obr. 71
Rozbudowa budynku
Wyłączenie jawności
mieszkalnego jednodanych *
rodzinnego (zabudowa
6730.11.261.34.2015
istniejącego tarasu na
10.03.2016
poziomie I kondygnacji przy ul. Błękitnej
29

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego nr 1; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 12 m od poziomu
terenu przed wejściem do
budynku do górnej krawędzi
attyki ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowych
do 12 °
Linia zabudowy – bez zmian;
wskaźnik wielkości powierzchni
zabudowy – max. 6m2
Linii zabudowy – nie określa
się;
wysokość rozbudowy do wysokości parterowej części istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego;
Dach płaski o kącie nachyl.połaci dachowych 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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lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8
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1

2

3

4

Linia zabudowy ,której nie może
przekraczać nadziemna część
budynku, z wył gzymsu,okapudachu,zadaszenia nad
wejściem ,balkonu,tarasu,schodów
i pochylni zew.
Pow. zabudowy 38 %,dach płaski
do 12 %
36
„Nova – Inwestycje” Sp. z Dz. nr 298/6, 298/4 Należy obowiązkowo przewidzieć
Budowa parkingu dla samocho6730.11.2.36.2016
o. o. Sp. K. A. ul. Szosa obr. 7
min. 5% miejsc postojowych dla
dów osobowych przy ul. Błękit14.03.2016
pojazdów zaopatrzonych w kartę
Chełmińska 26
nej 29
parkingowa
37
Bohdan Baranowski
Dz. nr 8, 298/4 obr. Linia zabudowy ,której nie może
Wyłączenie jawności da- 74
przekraczać nadziemna część
budynku, z wył gzymnych *
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.239.37.2016
su,okapudachu,zadaszenia nad
jednorodzinnego przy ul. Po14.03.2016
wejściem ,balkonu,tarasu,schodów
wstańców Śląskich7
i pochylni zew.
Pow. zabudowy 28 %,dach płaski
od 30% do 45 %

35

Danuta Kosińska
Dz. nr 463 obręb 31
Henryk Kosiński
Wyłączenie jawności daRozbudowa i nadbudowa bu6730.11.240.35.2015
nych *
dynku mieszkalnego jednoro10.03.2016
dzinnego przy ul. Żurawia 8

* 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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38
6730.11.48.38.2016
21.03.2016
39

3

4

Dobudowa balkonów do budyn- Młodzieżowa Spółdzielnia dz. nr 62/10, obr. 11
ku mieszkalnego wielorodzinne- Mieszkaniowa – ul. Tuwima
9, Toruń
go przy ul. Przy Kaszowniku 3333a
Biurfol sp. z o.o. - ul. Chro- dz. nr 3/5, obr. 43
brego 149, Toruń

Rozbudowa budynku produkcyj6730.11.257.39.2016
nego położonego przy ul. Chro25.03.2016
brego 149

40
6730.11.16.40.2016
30.03.2016

Budowa parkingu dla samochodów osobowych- 25 miejsc
postojowych przy ul. Matejki 89

Wspólnota Mieszkaniowa Dz. nr 16/7, obr. 9
Matejki 89
Ul. Matejki 89, Toruń

Dot. dobudowy balkonów – dobudowa całego pionu balkonów

Linia zabudowy ,której nie może
przekraczać nadziemna część
budynku, z wył gzymsu,okapudachu,zadaszenia nad
wejściem ,balkonu,tarasu,schodów
i pochylni zew. - wg zał nr 1 do
dec.
Pow. zabudowy maks.44 %,dach
płaski do 12 stopni, pow. bil.
Czynna – min. 10%
Należy obowiązkowo przewidzieć
min 5% miejsc postojowych dla
pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową

* 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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lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

41
6730.11.11.41.2016
31.03.2016
42

3

4

Daria Szaładzińska
Dz. nr 379, obr. 29
Rozbudowa budynku mieszkal- Małgorzata Szaładzińska
nego jednorodzinnego przy ul. Wyłączenie jawności danych
Szafranowej 4
*

Rewitalizacja elementów Ogrodu
Zoobotanicznego na Bydgoskim
6730.11.262.42.2015
Przedmieściu- etap II przy ul.
31.03.2016
Bydgoskiej 7-27, Rybaki 8-26 i
Matejki 2-4

Ogród Zoobotaniczny
Ul. Bydgoska 7, Toruń

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego
nr 1; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12 °

Dz. nr 261, obr. 13 Nieprzekraczalna linia zabudooraz dz. nr 265,267 i wy wg załącznika graficznego
291, obr. 12
nr 1; geometria dachu: dach
dowolny

* 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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