WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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
Jakub Skowroński
Dz.nr 291 obr. 13
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.120. pomieszczenia strychowego na Wyłączenie jawności danych *
zmian, powierzchnia tarasu mak24.2016
dwa lokale mieszkalne wraz z
symalnie 30 m²
06.03.2017
budową tarasu na dachu budynku przy ul. Chopina 22
25
Spółdzielnia mieszkaniowa Dz.nr 306/2,
Wysokość elementu informacyj6730.11.244.
Budowa trzech pylonów rekla„KOPERNIK”
307/2,287, 288/2 obr. nego maksymalnie 2,5 m, szero25.2016
mowych przy ul. Kościuszki 41/47
4
kość maksymalnie 4 m
Ul. Matejki 94/96
07.03.2017
Toruń
26
Rozbudowa dróg wewnętrznych Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr
29/5, Odprowadzenie wód opadowych
6730.11.16. oraz budowa miejsc postojowych
„KOPERNIK”
29/8,29/10 obr. 9
do sieci kanalizacji deszczowej,
26.2017
dla samochodów osobowych w
obsługa komunikacyjna z ul.
Ul. Matejki 94/96
08.03.2017
rejonie ulic: Matejki, Morcinka i
Matejki i/lub Morcinka
Toruń
Bema
27
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 432 obr. 37
Nieprzekraczalna linia zabudowy
„KOPERNIK”
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
Ul. Matejki 94/96
6730.11.248. Budowa garażu (dobudowa do
frontowej równa wysokości garaToruń
27.2016
istniejącego zespołu garaży) przy
żu do którego planowana jest
08.03.2017
ul. Zamenhofa 2-4
dobudowa, dach stanowiący
powtórzenie dachu garażu do
którego planowana jest dobudowa
28
Lifee Science Poland
Dz.nr 17.18, 12,13 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa oraz zmiana sposobu
Sp . z o. o., Sp.k.
152 obr. 4
wg załącznika graficznego, wyso6730.11.220. użytkowania budynku biurowego
Ul. Piotra Skargi 14/1 Gdynia
kość górnej krawędzi elewacji
28.2016
na budynek handlowo-usługowy
frontowej do wysokości budynku
14.03.2017
wraz z infrastruktura towarzyszącą
istniejącego, dach bez zmian dla
przy ul. Świętopełka 5
rozbudowy dach plaski
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonała: Dorota Dombrowska
24

1

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
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6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zmiana
sposobu użytkowania
Marek Lewandowski
Dz.nr 102 obr. 17
Linia zabudowy pozostaje bez
budynku mieszkalnego wieloro- Wyłączenie jawności danych *
zmian, wysokość górnej krawędzinnego wraz z jego nadbudową
dzi elewacji frontowej od ul.
6730.11.232. (podwyższenie ostatniej kondy- HAXOM Sp .z o .o. .Sp.k.
Ślusarskiej i Wielkie Garbary
29.2016
gnacji budynku) i rozbudowa na Ul. Wielkie Garbary 7A
maksymalnie o 0,7 m wyżej od
16.03.2017
cele usługowe z dopuszczeniem
obecnej wysokości , dach o kącie
Toruń
funkcji mieszkalnej na III i IV
nachylenia do 20 °
kondygnacji przy ul. Ślusarskiej
7/Wielkie Garbary 4
30
Henkel & Co Polska
Dz.nr
6/3, Powierzchnia zabudowy projekBudowa hali składu podatkoweSp .z .o.o.
185/2,185/3, 185/8, towanej hali maksymalnie
6730.11.7.
go z częścią biurowo-socjalna
ul. Mazowiecka 48 Toruń 185/10,2/1,184/1,6/8 4260m², wysokość elewacji
30.2017
(składowanie wyrobów alkohoobr. 43
frontowej maksymalnie 18 m od
20.03.2017
lowych) przy ul. Chrobrego 96 i
poziomu terenu, dach płaski o
98
kącie nachylenia połaci do 12°
31
Zmiana sposobu użytkowania
Karolina Ligaj
Dz.nr 757/9 , 757/8, Parametry budynku pozostają bez
6730.11.2.
pawilonu handlowo-usługowego Wyłączenie jawności danych * 757/10 obr. 31
zmian
31.2017
na pawilon usługowy (gastrono24.03.2017
mia) przy ul. Szosa chełmińska
217/217a/217b
32
Zabudowa części tarasu oficyny
Michał Durmowicz
Dz.nr 226 obr. 14
Wysokość zabudowy części tara6730.11.251.
wschodniej w obiekcie hotelowo„HIT”
su oficyny wschodniej maksy32.2016
gastronomicznym na granicy z Ul. Nowcy 17 Włocławek
malnie 3,6 m liczona od poziomu
31.03.2017
dz.nr 113 pryz ul. Św. Ducha 14tarasu
16/Kopernika 28-30
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonała: Dorota Dombrowska
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