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

42

2

3

4

Centrostal Handel
Sp .z o.o .
Ul. Dworcowa 5 Toruń

Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
334/2,138,142/7,14 załącznika graficznego , wysokość
6730.11.268. Budowa hali magazynowej z suw2/8 obr. 48
górnej krawędzi elewacji frontowej
42.2016
nicami (magazyn wyrobów hutnimaksymalnie 11 m, dach płaski o
02.05.2017
czych) przy ul. Dworcowej 3 b
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12 °
43
Zmiana sposobu
użytkowania
Natalia Guzik
Dz.nr 151/31,
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.6.
pawilonu handlowego na przed- Wyłączenie jawności danych * 151/66 obr. 33
zmian
43.2017
szkole prywatne przy ul. Trakto02.05.2017
rowej 42
44
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 79, 327/22 Odprowadzenie wd gruntowych do
6730.11.26. Rozbudowa ist. parkingu dla
„KOPERNIK”
obr. 4
sieci kanalizacji deszczowej , obsłu44.2017
samochodów osobowych przy ul.
ga komunikacyjna z ul. JeśmanowiUl. Matejki 94/96
04.05.2017
Jeśmanowicza
Toruń
cza poprzez dz.nr 327/22
45
Danuta Olińska
Dz.nr 418 obbr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Wyłączenie jawności danych * 74
załącznika graficznego, wysokość
6730.11.17. Rozbudowa budynku mieszkalnegórnej krawędzi elewacji frontowej
45.2017
go jednorodzinnego pryz ul. Brąplanowanej rozbudowy maksymalnie
04.05.2017
zowej 46
do 1,6 m od poziomu terenu, dach
płaski- taras
46
Robert Kłos
Dz.nr 84,
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Rozbudowa i nadbudowa budynku Wyłączenie jawności danych * 100/1 ,101/2 obr. załącznika graficznego, wysokość
6730.11.229.
usługowego z przeznaczeniem na
55
górnej krawędzi elewacji frontowej
46.2016
funkcję usługową (handel, biura)
maksymalnie 12 m, dach płaski o
09.05.2017
przy ul. Sobieskiego 48-50
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. 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

47
6730.11.37.
47.2017
11.05.2017

Dobudowa wiatrołapów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ligi Polskiej 6-6C

48
6730.11.262. Rozbudowa i nadbudowa budynku
48.2016
mieszkalnego
jednorodzinnego
11.05.2017
przy ul. Jagodowej 45a

4

Wspólnota mieszkaniowa
Ligi Polskiej 6
Toruń

Dz.nr 2/9 obr. 59

Michał Tuszyński
Dz.nr 15/1 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

Maksymalna powierzchnia zabudowy każdego wiatrołapu 10 m²,
wysokość wiatrołapu maksymalnie 3,5 m , szerokość 3,5 m, dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,9 m ,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 35°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Zmiana sposobu użytkowania
Adam Pietkiewicz
Dz.nr 124 obr. 55
poddasza na cele mieszkalne ,
Wyłączenie jawności danych *
zmiana konstrukcji dachu budynku
6730.11.245.
mieszkalnego jednorodzinnego
49.2016
oraz rozbudowa tego budynku na
15.05.2017
poziomie 2 kondygnacji (zabudowa ist. tarasu) przy ul. Studziennej 47
50
Antoni Pankiewicz
Dz.nr 144 oraz część Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * dz.nr 133/1 obr. 43 wg załącznika graficznego, wyso6730.11.255. Budowa budynku
usługowego
kość górnej krawędzi elewacji
50.2016
(handel, biura) przy ul. Chrobrego
frontowej maksymalnie 12 m,
16.05.2017
90 i 92
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
49

* 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. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.

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

51

2

3

Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.258.
budynku mieszkalnego przy ul.
51.2016
Rabiańskiej 13 na funkcję hote17.05.2017
lową oraz zadaszeniu dziedzińca

52
6730.11.20.
52.2017
22.05.2017

53
6730.11.21.
53.2017
22.05.2017
54
6730.11.25.
54.2017
29.05.2017

Rozbudowa budynku usługowohandlowego przy ul. Wyszyńskiego 19

4

Karolina Kuś
Hotel Czarna Róża
Ul. Rabiańska 11
Toruń

Dz.nr 70/2, 71 obr. Wysokość zadaszenia dziedzińca
14
maksymalnie 4 m, geometria
dachu dziedzińca dowolna

Jacek Owczarczyk
Dz.nr 107 obr. 59
Wyłączenie jawności danych *

Zmiana sposobu użytkowania
Magdalena Krajewska
lokalu handlowego na lokal gaWyłączenie jawności danych
stronomiczny w budynku han*
dlowo-usługowym pryz ul. Wyszyńskiego 19
Zmiana konstrukcji dachu budyn„Artor Europa”
ku mieszkalnego wielorodzinnego
Sp .z o .o.
wraz ze zmianą sposobu użytkoPlac Teatralny 5 Toruń
wania poddasza na cele mieszkalne pryz ul. Kochanowskiego
25/ Słowackiego 124

Dz.nr 107 obr. 59

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej do wysokości istniejącego podcienia; dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°;
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Dz.nr 47 obr. 7 na Dach spadowy o kącie nachylegranicy z dz.nr 45 i nia połaci dachowej do 15°
178 obr. 7

* 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. 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

55

2

6730.11.35.
55.2017
30.05.2017

56

6730.11.63.
56.2017
31.05.2017

57
6730.11.56.
57.2017
31.05.2017
58
6730.11.30.
58.2017
31.05.2017

3

4

Paweł Duchny
Dz.nr 194 obr. 9
Zmiana sposobu
użytkowania
lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal Wyłączenie jawności danych *
użytkowy (biuro, gabinet0 pryz
ul. Gałczyńskiego 42
Janusz Zabłotny
Dz.nr 36/12 obr. 59
Wyłączenie jawności danych *

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ; wysokość górnej krawędzi elewacji
Rozbudowa budynku usługowego
frontowej pozostaje bez zmian,
przy ul. Kosynierów kościuszkowwysokość planowanej rozbudowy
skich 13
maksymalnie do poziomu ist.
gzymsu nad parterem; dach plaski o kącie anchyleniapolaci
dachowej do 12°
„Ekomer-K. Wróblewska” Dz.nr 921/2 obr. 67 Linii zabudowy nie ustala się;
Budowa dwóch silosów magazyUl. Lipnowska 21-23
wysokość silosów maksymalnie
nowych do tworzyw sztucznych
12 m od poziomu terenu; zwieńToruń
przy ul. Lipnowskiej 21-23
czenie silosów bez dodatkowego
zadaszenia;
Rozbudowa lokalu usługowego w
Karina Drosd
Dz.nr 35/51 obr. 58 Powierzchnia rozbudowy maksybudynku usługowym wraz ze
Centrum Stomatologii Estemalnie 8m; wysokość górnej
zmiana sposobu użytkowania
krawędzi elewacji fontowej rówtycznej
części pomieszczeń piwnic na
na wysokości górnej krawędzi
Ul. Konstytucji 3 Maja 13
gabinety stomatologiczne z poelewacji frontowej ist. budynku;
Toruń
mieszczeniami towarzyszącymi
dach płaski o kącie nachylenia
przy ul. Konstytucji 3 Maja 13
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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