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

Budowa wiat samochodowych Wyłączenie jawności danych * Dz. nr 94/13 obr.59
Na terenie przy ul. Szosa Lubicka
180-180E

96

6730.11.76.
96.2016
04.07.2016

97

6730.11.49. Rozbudowa pawilonu handlowego Firma „PALUSZEK Marzena Dz. nr 118 obręb 66
97.2016
o nową część magazynową przy ul. i Piotr Paluch” Sp. J. ul. Podgórska 12A, Toruń
07.07.2016 Strzałowej 7 w Toruniu ) – w
części znajdującej się poza planem
miejscowym

Nieprzekraczalna linia zabudowy
– nie określa się, wysokość wiaty
– max. 3,2m, wiata na max. 20
samochodów, dach płaski o kącie
nachylenia do 10o

Nieprzekraczalna linia zabudowy
– przedłużenie istniejącej, wysokość – jak część istniejąca obiektu,
szerokość elewacji frontowej –
łącznie 44 m, dach płaski

* 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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Nazwa i adres wnioskodawcy
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Rozbudowa schodów zewnętrz- Wyłączenie jawności danych Cz. dz. nr 96,172, Nieprzekraczalna linia zabudowy6730.11.32.
*
obr. 16
bez zmian, wskaźnik powierzchnych do piwnicy w budynku
98.2016
ni zabudowy bez zmian, gabaryty
mieszkalnym
wielorodzinnym
08.07.2016
zabudowy bez zmian
przy ul. Łaziennej 2
99
Stalmot&Wolmet S.A.
Cz.dz. nr 260/41 i
Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.63.
Budowa budynku magazynowego
Ul. Sienkiewicza 2, Nidzica 399/4, obr. 46
wg załącznika graficznego, wysow zabudowie przemysłowej przy
99.2016
kość – maks. 11m, dach płaski,
ul. Skłodowskiej – Curie 87d
11.07.2016
nachylenie do 12o
100
Wyłączenie jawności danych Dz. nr 73, obr. 61
Nieprzekraczalna linia zabudowyBudowa budynku mieszkalnego
*
nie określa się, szer. Elewacji
6730.11.85.2016
jednorodzinnego przy ul. Przy
frontowej budynku- max. 13,8 m,
12.07.2016
Skarpie 18
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30o do 45o
101
Wyłączenie jawności danych dz. nr 372 z obr. 74 Parametry obiektu pozostają bez
Zmiana sposobu użytkowania
*
zmian
budynku mieszkalnego jednoro6730.11.84
dzinnego na budynek mieszkalny
.101.2016
jednorodzinny z częścią usługową
12.07.2016
( gabinet rehabilitacji dla dzieci),
na terenie przy ul. Okólnej 115A
98

* 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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Wyłączenie jawności danych * Dz. nr 615/7, obr. 29 Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.44. Budowa budynku mieszkalnego
wg załącznika graficznego, dach
102.2016 wielorodzinnego przy ul. Łubinopłaski o kącie nachylenia do 12o
12.07.2016 wej 48A

Wyłączenie jawności danych * Dz. nr 313/2, obr. 46 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, dach
płaski lub spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 25o do
35o, wys. kalenicy max. 10m
104
Budowa ( montaż) zbiorników na
Fabryka Cukiernicza
Cz.Dz. nr 124/3, obr. Liczba zbiorników: max. 3, wys.
6730.11.127. czekoladę ustawionych na funda„ Kopernik” S.A.
56
zbiornika: max. 7,0 m; geometria
104.2016 mencie żelbetowym wraz z nie- Ul. Żółkiewskiego 34, Toruń
dachu: nie dotyczy
14.07.2016 zbędną infrastrukturą techniczną
przy ul. Żółkiewskiego 34-38
105
Wyłączenie jawności danych * Dz. nr 94/6, obr. 78 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, dach
6730.11.17. Budowa budynku mieszkalnego
spadowy o kącie nachylenia połaci
105.2016 jednorodzinnego przy ul. Romandachowej od 30o do 45o, wyso14.07.2016 tycznej 11
kość kalenicy: max. 9 m
103

6730.11.113. Rozbudowa i nadbudowa budynku
103.2016 mieszkalnego jednorodzinnego
14.07.2016 przy ul. Barwnej 18

* 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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Fabryka Cukiernicza
Cz. dz. nr 212 i 124/3, Wysokość wiaty: max. 5 m, szero6730.11.143.
„Kopernik”
obr. 56
kość wiaty: max: 12 m, dach płaBudowa wiaty śmietnikowej przy
106.2016
ski o kącie nachylenia do 12o
Ul. Żółkiewskiego 34, Toruń
ul. Żółkiewskiego 34-38
14.07.2016
Zmiana konstrukcji dachu budyn6730.11.64.
ku( kamienicy) celem uzyskania
107.2016
pomieszczeń użytkowych przy ul.
20.07.2016
Szewskiej 25

Wyłączenie jawności danych * Dz.nr 158,159 obr.
15

Federacja Stowarzyszeń Dz.nr 122/2, 126/2
Zmiana sposobu użytkowania
6730.11.102.
Naukowo-Technicznych NOT obr. 17
całego III piętra budynku z funk108.2016
Rada Toruńska
cji magazynowej na mieszkalna
22.07.2016
Ul. Piernikarska 5
pryz ul. Piernikarskiej 4-6
Toruń
109
Nadbudowa i rozbudowa partero- Wyłączenie jawności danych * Dz.nr 702 obr. 32
wego budynku mieszkalnego jed6730.11.40. norodzinnego ( w parterze nowej
109.2016 części –planuje się lokal handloo
powierzchni
22.07.2016 wo-usługowy
sprzedaży około 60 m²) przy ul.
Chabrowej 43
108

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wg wytycznych
MKZ; dach płaski i spadowy wg
wytycznych MKZ; wysokość
kalenicy wg wytycznych MKZ
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 10 m;
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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4

Wyłączenie jawności danych * Dz.nr 193 obr. 29

6730.11.114. Nadbudowa i rozbudowa budynku
110.2016 mieszkalnego
jednorodzinnego
22.07.2016 przy ul. Konopnej 3

Wyłączenie jawności danych * Dz.nr 201 obr. 31

111

6730.11.117. Rozbudowa budynku mieszkal111.2016 nego jednorodzinnego przy ul.
29.07.2016 Bobrowej 3

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej rozbudowy nie wyższa
niż wysokość krawędzi elewacji
frontowej ist. budynku; dach płaski o kącie nachylenia do 12° jako
geometria dachu budynku istniejącego;
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej rozbudowy maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej ist. budynku; dach płaski o kącie nachylenia do 12° jak geometria dachu
budynku ist.

* 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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