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 zmiana konstrukcji
Tomasz Dąbrowski
Dz.nr 235 obr. 31
dachu wraz z podwyższeniem Wyłączenie jawności danych *
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego; rozbudowie i
6730.11.136. zmiany konstrukcji
dachu
137.2015
budynku gospodarczego o funkcji
05.10.2015
garażowej oraz zmianie sposobu
użytkowania
budynku
gospodarczego
na
budynek
mieszkalny jednorodzinny
przy
ul. Wrzosowej 38
138
Katarzyna Muszalik
Dz.nr 80 obr. 71
Budowa budynku mieszkalnego
Marek Kiebale
6730.11.138. jednorodzinnego
w zabudowie Wyłączenie jawności danych *
138.2015
bliźniaczej (na granicy z dz.nr
09.10.2015
81) oraz budynku garażowogospodarczego przy ul. Złotej 5
137

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; ilość
kondygnacji bez zmian; dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°, dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12° budynek
gospodarczy o funkcji garażowej

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1 ;
maksymalna wysokość budynku
mieszkalnego 8 m; garażowogospodarczego 3 m ; dachy
płaskie 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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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

139

2

Rodzaj inwestycji

3

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

Bożena Borowicz
Dz.nr 523 obr. 67
Wyłączenie jawności danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
6730.11.117.
Wysokość górnej krawędzi
Budowa budynku gospodarczego
139.2015
elewacji frontowej maksymalnie
przy ul. Grzybowej 17A
12.10.2015
3,2 m; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12 ° lub dach spadowy do 30 °
140
BAZA Sp. z o.o.
Dz.nr 181/1 obr. 43 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Żwirki i Wigury 53
wg załącznika graficznego;
6730.11.131. Budowa budynków magazynowo wysokość górnej krawędzi
Toruń
140.2015
produkcyjnego oraz biurowoelewacji frontowej maksymalnie
12.10.2015
socjalnego przy ul. Polnej 69
9 m; dachy płaskie o kącie
nachylenia połaci dachowych do
12 °
141
Zofia Sępińska
Dz.nr 372 obr. 55 Nieprzekraczalne linie zabudowy
Budowa
czterech
garaży
6730.11.105.
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego ;
uzupełniających
zabudowę
141.2015
wysokość max 3,0 m ; dachy
mieszkaniową jednorodzinna przy
13.10.2015
płaskie o kącie nachylenia połaci
ul. Antczaka 35
do 12°
142
KING FOOD
Dz.nr 5/25 obr. 52
Parametry lokalu pozostają bez
Zmiana sposobu
użytkowania
Sp .z o. o.
zmian
lokalu usługowego (handlowego)
6730.11.94.
Ul. Ryżowa 43B
na cele gastronomii, w części
142.2015
Warszawa
parteru budynku
usługowego
14.10.2015
(handlowo-biurowego)
przy ul.
Szosa Lubicka 137

* 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

143

2

Rodzaj inwestycji

3

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

Uwagi

6

7

8

Filip Bendkowski
Dz.nr 34/11 obr. 5; Linii zabudowy nie ustala się; VI
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.128.
GEOPROJEKT
74/1,73/3,30/7 obr. 5 kondygnacji nadziemnych; dach
wielorodzinnego
z garażem
143.2015
płaski o kącie nachylenia połaci
podziemnym przy ul. Gagarina 36 Ul. Szosa Chełmińska 162/15
14.10.2015
Toruń
dachowej do 12°
i Gagarina 88-102

Zmiana sposobu użytkowania
Grzegorz Dąbrowski
Dz.nr 100 obr. 15
6730.11.108. lokalu mieszkalnego nr 3 na
Wyłączenie jawności danych *
144.2015
funkcję usługowa
21.10.2015
(gastronomiczną ) przy ul. Most
Pauliński 2-10
145
Zmiana sposobu
użytkowania Weronika Król-Dybowska Dz.nr 100 obr. 17
lokalu usługowego na parterze Wyłączenie jawności danych *
6730.11.157.
budynku mieszkalno-usługowego
145.2015
na
funkcje
usługową22.10.2015
gastronomiczna
przy ul.
Ślusarskiej 6
146
Anna Wiśniewska
Dz.nr 305 obr. 8
Zmiana sposobu użytkowania 3
Wyłączenie jawności danych *
pomieszczeń gospodarczych (w
6730.11.115.
tym 2 garaży) na pomieszczenia
146.2015
mieszkalne , celem przyłączania
22.10.2015
ich do lokalu nr 12 w budynku
oficyny przy ul. Krasińskiego 44
144

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

* 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

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Zmiana sposobu
użytkowania Wspólnota Mieszkaniowa Dz.nr
110/1,110/2 Parametry budynku pozostają bez
6730.11.170. poddasza celem uzyskania dwóch Słowackiego 51/Konopnickiej obr. 8
zmian; dopuszcza się zmiany
147.2014
lokali mieszkalnych
wraz ze
31
dachu od strony podwórza
22.10.2015
zmianą konstrukcji dachu przy ul.
Toruń
Słowackiego 51/Konopnickiej 31
148
Zmiana sposobu użytkowania
Małgorzata Seredyn
Dz.nr 157/19,157/16 Parametry budynku pozostają bez
wraz z przebudową budynku
P.H.Z. Drimer
obr. 45
zmian; pow. biologicznie czynna
produkcyjno – magazynowomin. 2% powierzchni terenu
Ul. Polna 115
biurowego na funkcję
objętego wnioskiem
Toruń
6730.11.175. produkcyjno- magazynowo148.2015
biurowa ( w tym działalność w
22.10.2015
zakresie zbierania i
przetwarzania odpadów tworzyw
sztucznych) oraz budowie miejsc
parkingowych przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 85a
149
Zmiana sposobu
użytkowania Beata i Sebastian Sacharuk Dz.nr 136 obr. 72 Parametry budynku pozostają bez
budynku usługowego ( w tym Wyłączenie jawności danych *
zmian;
6730.11.182.
garaże
i biura)
na budynek
149.2015
usługowo-mieszkalny ( w tym
28.10.2015
garaże , biura i warsztat) przy ul.
Kniaziewicza 117

147

* 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

150

Zmiana sposobu użytkowania
6730.11.144. budynku mieszkalnego na funkcje
150.2015
usługowe oraz budowa nowego
30.10.201`5 obiektu usługowego przy ul. Leona
Szumana 1-7/ św. Katarzyny 2

151

Zmiana sposobu użytkowania
części poddasza (strych
6730.11.167.
wspólnego) na cele mieszkaniowe
151.2015
w budynku mieszkalnym
03.11.2015
wielorodzinnym przy ul.
Warszawskiej 2

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

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Gmina Miasta Toruń
Dz.
nr Parametry budynku pozostają bez
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 140/1,140/2,140/3 i zmian;- zmiana sposobu
140/4, obr. 17
użytkowania, nowy obiekt
Toruń
usługowy: Nieprzekraczalna linia
zabudowy wg załącznika
graficznego ; max. powierzchnia
sprzedaży- nie więcej niż 650 m2
( parter i I p.), dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°, lub dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45°, lub dach mansardowy o kącie
nachylenia frontowej połaci do 85°
Wspólnota Mieszkaniowa Dz.nr 182 obr. 18
Parametry budynku pozostają bez
Ul. Warszawska 2
zmian;
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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