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

Jan Juśko
Dz.nr 201 obr. 31
Wyłączenie jawności danych *

111

6730.11.117.
111.2016
29.08.2016

112
6730.11.112.
112.2016
02.08.2016
113
6730.11.99.
113.2016
02.08.2016
114
6730.11.185.
114.2016
02.08.2016

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
Rozbudowa budynku mieszkalfrontowej rozbudowy maksymalnego jednorodzinnego przy ul.
nie do wysokości górnej krawęBobrowej 3
dzi elewacji frontowej ist. budynku; dach płaski o kącie nachylenia do 12° jak geometria dachu
budynku ist.
Marcin Krauze
Dz.nr 115/3,129/7
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * obr. 45
wg załącznika graficznego; wysoRozbudowa budynku magazynokość górnej krawędzi elewacji
wego z częścią biurową o magafrontowej maksymalnie 7 m;
zyn przy ul. Równinnej 8
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Rug-Riello Urządzenia
Dz.nr 127/11,127/13 Linii zabudowy nie ustala się;
Grzewcze S.A.
obr. 40
wysokość namiotu maksymalnie
Budowa (montaż) namiotu maUl. Ks. Skorupki 5 Warszawa
9,2 m; dach płaski lub spadowy o
gazynowego przy ul. Kociewskiej
Oddział Toruń
kącie nachylenia połaci dachowej
28-28A
Ul. Kociewska 28/30
do 30 °
Toruń
Budlex S.A.
Dz.nr 149/1 ,149/3 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku usługowego z
Ul. Klimczaka 1
obr. 18
wg załącznika graficznego nr 1;
garażem
podziemnym (usługi
Warszawa
wysokość krawędzi elewacji
typu : biura, salonik prasowy ,
frontowej maksymalnie 22 m ;
kawiarnia , handel, kiosk r4uchui
dach plaski o kącie nachylenia
itp.) przy ul. ?Warszawskiej 11
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. 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

115

2

3

4

Bogdan Gorywoda
Dz.nr 527 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
6730.11.121. Rozbudowa budynku mieszkalnefrontowej rozbudowy maksymal115.2016 go jednorodzinnego
przy ul.
nie do wysokości górnej krawę03.08.2016 Osiedlowej 33
dzi elewacji frontowej ist. budynku; dach płaski o kącie nachylenia połaci do 12°
116
Maria Dombrowska
Dz.nr 517 obr. 37
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego nr 1;
6730.11.134.
Budowa garażu przy ul. Długiej
wysokość górnej krawędzi elewa116.2016
58
cji frontowej maksymalnie 3 m;
09.08.2016
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
117
Karol Różański
Dz.nr 220/10 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wyso6730.11.144. Budowa hal magazynowych z
kość górnej krawędzi elewacji
117.2016. zapleczem socjalnym przy ul.
frontowej maksymalnie 10 m;
17.08.2016 Szymańskiego/Skłodowskiej-Curie
dach płaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
25 °

* 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. 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

118

3

4

SellmetSp.z o.o.
Ul. Mazowiecka 72/86
Toruń

6730.11.108.
118.2016
17.08.2016

119
6730.11.135.
119.2016
18.08.2016
120
6730.11.146.
120.2016
18.08.2016

121
6730.11.160.
121.2016
24.08.2016

Dz.nr 15/21 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;\
Wysokość górnej krawędzi elewaBudowa budynku magazynowego
cji frontowej dla budynku magaz częścią handlową, usługową i
zynowego maksymalnie 10m, dla
biurowa przy ul. Płaskiej 25
części biurowo-usługowej maksymalnie 16 m; dach plaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
Jan Wojnowski
Dz.nr 142/74 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wysoBudowa budynku
usługowokość górnej krawędzi elewacji
magazynowego pryz ul. Szymańfrontowej maksymalnie 11 m;
skiego 8
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Zmiana sposobu
użytkowania
Aleksandra Iżycka
Dz.nr 127 obr. 11
Parametry budynku pozostają bez
pomieszczeń piwnicznych przyna- Wyłączenie jawności danych *
zmian; dopuszcza się lokalizoleżnych do lokalu mieszkalnego
wanie w części piwnicznej
nr 4 na funkcję mieszkalna w
mieszkania wyłącznie pomieszbudynku mieszkalnym wieloroczeń pomocniczych
dzinnym przy ul. Wojska Polskiego 22
Marek Wiśniewski
Dz.nr 142/73 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku biurowego oraz
P.T.S. Sped-Mar
45
wg załącznika graficznego; wysobudynku warsztatowego z magaUl. Wschodnia 34 Toruń
kość górnej krawędzi elewacji
zynem (naprawa samochodów
frontowej maksymalnie 6,5 m ;
ciężarowych) oraz parkingu przy
dach płaski o kącie nachylenia
ul.
Szymańskiego
połaci dachowej do 12 °
10/Skłodowskiej-Curie

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
Część opisowa
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nieważności,
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decyzji
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6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Dz.nr
Obowiązująca linia zabudowy wg
Budowa budynku usługowo128/1,128/2,130,131,132, załącznika graficznego; wysokość
6730.11.69. biurowego wraz z zagospodaro184,127,190 obr. 48
górnej krawędzi elewacji fronto122.2016 waniem terenu i infrastruktura
wej maksymalnie do 23,30 m ;
24.08.2016 techniczna przy ul. Kościuszki
dach plaski o kącie nachylenia
65
połaci dachowej do 12°
123
Beata Mrozowska
Dz.nr 29 obr. 71;
Linii zabudowy nie ustala się;
Budowa budynku mieszkalnego
Jan Mrozowski
435,437 obr. 64
wysokość górnej krawędzi ele6730.11.67.
wielorodzinnego
z parkingiem
właścicieli firmy
wacji frontowej maksymalnie 14
123.2016
podziemnym przy ul. IdzikowFHU TOP s.c.
m; dach płaski o kącie nachyle26.08.2016
skiego 1 c
Ul. Królowej Jadwigi 20/7
nia połaci dachowej do 12°
Toruń
124
Anna Iwicka
Dz.nr 682 obr. 31
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych
wg załącznika graficznego; wy6730.11.147.
*
sokość górnej krawędzi elewacji
Budowa budynku gospodarczego
124.2016
frontowej maksymalnie 3,50m;
przy ul. Kruczej 13
29.08.2016
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
122

TOWIMOR INVEST
Sp. z o.o.
Ul. Polna 140 B
Toruń

* 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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