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

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Rozbudowa budynku zakładowego
TZUO Towimor S.A.
Dz.
nr
część: Nieprzekraczalna linia zabudowynr 26 ( warsztatowo- magazynowo- Ul. Starotoruńska 5, Toruń 112/21,112/22
i nie ustala się, dach płaski o kącie
6730.11.124.
biurowo- socjalnego ) o halę
112/24, obr. 22
nachylenia połaci do 12°
91.2015
produkcyjno- montażowo- testową
06.07.2015
oraz budowa placu manewrowego
przy ul. Starotoruńskiej 5
92
Zagospodarowanie
Aglomer sp.z.o.o.
Dz. nr
Dopuszczalna liczba altan-2, dach
6730.11.28
ogólnodostępnego terenu zieleni
Ul. Dworcowa 5, Toruń
133,134,135,136,137 płaski o kącie nachylenia połaci
.92.2015
rekreacyjnej Struga Toruńska przy
oraz cz. Dz.
do 12° lub skośny dwu lub
09.07.2015
ul. Dworcowej 3b/Kościuszki 61nr120,124,125,126,12 wielospadowy, max. liczba miejsc
63,67-71
7,190, obr. 48
postojowych-20
93
Nadbudowa części
budynku
Ewa i Adam Zielińscy
Dz.nr 138 obr. 67
Wysokość -Max do wysokości
6730.11.44.
mieszkalnego
jednorodzinnego Wyłączenie jawności danych *
kalenicy ist. budynku; dach
93.2015
(nad garażem) przy ul. Rudackiej
spadowy o kącie nachylenia
14.07.2015
57a
połaci ist. budynku
94
Anna Bortkiewicz
Dz.nr 603/1 obr. 10 Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu użytkowania na Wyłączenie jawności danych *
zmian
6730.11.52. lokal gastronomiczny ist. lokalu
94.2015
usługowo-handlowego na parterze
14.07.2015
budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Grudziądzkiej 32-36
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* 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

95
6730.11.76.
95.2015
16.07.2015

96

Rodzaj inwestycji

3

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

Zmiana sposobu użytkowania na
Mirosława Gajek
Dz.nr 182/1 obr. 15
cele usługowe (w tym : usługi, Wyłączenie jawności danych *
gastronomia, biura , handel) lokalu
handlowego
w piwnicy , na
parterze i na I piętrze budynku
mieszkalno-usługowego przy ul.
Szerokiej 32
Jeronimo Martins Polska S.A. Dz.nr 10/2 obr. 11
Ul. Żniwna 5 Kostrzyn
Zmiana (zwiększenie) wysokości
budynku handlowego wraz ze
zmiana kąta nachylenia połaci
dachu oraz budowa pylonu
reklamowego przy ul. Bażyńskich
16-20

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian; maksymalna powierzchnia
sprzedaży: nie więcej niż 150 m ²

Linia zabudowy bez zmian;
maksymalna wysokość elewacji
frontowej 9 m; dach płaski i lub
spadowy maksymalny kąt
6730.11.96.
nachylenia połaci dach 20;
96.2015
Pylon reklamowy linia zabudowy
21.07.2015
6 m od zew. krawędzi jezdni;
wysokość 7 m maksymalna
szerokość do 2 m, pole
powierzchni reklamowej 7 m ²
97
Mariusz Drzymalski
Dz.nr 468/4 obr. 37 Obowiązująca linia zabudowy wg
Budowa garażu, dobudowanego
Wyłączenie jawności danych * 468/43,468/42,432
załącznika graficznego;
6730.11.118. do garażu na dz.nr 468/4 obr. 37
obr. 37
Wysokość równa wysokości
97.2015
przy ul. Długosza
8,10,
sąsiedniego garażu; dach płaski o
22.07.2015
Zamenhofa
2-4
dz.nr
kącie nachylenia połaci dachu
468/43,468/42,432 obr. 37
do 12°
98
Zmiana sposobu użytkowania Małgorzata Drzymalska Dz.nr 29/36 obr. 51 Linia zabudowy bez zmian; max.
szaletu miejskiego wraz z jego Wyłączenie jawności danych *
Wysokość górnej krawędzi
6730.11.63. nadbudową o jedną kondygnacje
elewacji frontowej 5 m; dach
98.2015
celem uzyskania dwóch lokali
płaski o spadku do 12°
23.07.2015
usługowych
(o
funkcji
gastronomicznej)
przy
ul.
Rydygiera 16-20

* 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

99
6730.11.84.
99.2015
23.07.2015
100

6730.11.23.
100.2015
27.07.2015

Rodzaj inwestycji

3

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

Budowa
garażu Katarzyna i Przemysław Dz.nr 363 , obr. 37
dwustanowiskowego z wjazdem z Wyłączenie jawności danych *
dn.
Nr
376 na terenie
nieruchomości
przy ul.
Zamenhofa 10
Agata Kołodziej
Dz.nr 251,320 obr.
Budowa budynku mieszkalnoWyłączenie jawności danych * 48
usługowego przy ul. Kościuszki
66

Jerzy Nowakowski
Dz.nr 699,700 obr.
Zmiana sposobu
użytkowania
trzech budynków mieszkalnych Wyłączenie jawności danych * 32
6730.11.71.
jednorodzinnych
w zabudowie
101.2015
szeregowej
na trzy budynki
28.07.2015
mieszkalno-usługowe przy ul.
Kwiatowej 49-51
102
Olimpia Wilamowska
Dz.nr 86 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.109. Rozbudowa
budynku
102.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
28.07.2015
przy ul Jesiennej 42
101

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; max.
Wys. 3,5 m, dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachu do 12 °
Maksymalna nieprzekraczalna
linia zabudowy; min. II, max V
kondygnacji nadziemnych:
geometrii dachu nie określa się;
Linia zabudowy pozostaje bez
zmian; udział powierzchni
biologicznie czynnej minimum
20% powierzchni terenu objętego
wnioskiem; powierzchnia
sprzedaży maksymalnie 120 m ²
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość elewacji frontowej
rozbudowy 4 m; dach płaski w
nawiązaniu do geometrii dachu
budynku rozbudowywanego;

* 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

Rozbudowa
i
podwyższenie
Karol Rywocki
Dz.nr
wysokości budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych * 269/6,269/7,269/8,26
wielorodzinnego
oraz zmianie
9/10 obr. 38
6730.11.285. sposobu
użytkowania
103.2014
pomieszczeń znajdujących się na
28.07.2015
parterze
budynku z
funkcji
mieszkalnej
na
usługowohandlową
przy ul. Szosa
Chełmińska 176
104
Rozbudowa budynku
Bogdan Kłos
Dz.nr 475 obr. 29
6730.11.103. mieszkalnego jednorodzinnego
Wyłączenie jawności danych *
104.2015
(zabudowa części tarasu na
28.05.2015
poziomie parteru) przy ul.
Narcyzowej 47
105
Barbara Gajtkowska
Dz.nr 185 obr. 46
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.107. Nadbudowa
budynku
105.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
28.07.2015
przy ul. Czekoladowej 4

103

Mieczysław Lasek
Dz.nr 14/10 obr. 22
Wyłączenie jawności danych *

106
6730.11.22.
106.2015
30.07.2015

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
przy Szosie
Toruń-Przysiek w Toruniu

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy;
III kondygnacje nadziemne oraz I
dla części rozbudowywanej; dach
bez zmian ;dla rozbudowy płaski
o spadku do 12 °

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
Linia zabudowy pozostaje bez
zmian ; II kondygnacje
nadziemne; dach skośny
dwuspadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 30 do 45
stopni
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficzneg; II
kondygnacje nadziemne; dach
spadowy, kąt nachylenia połaci
dachowych : 30°÷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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