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

164

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Rozbudowa
budynku
Paulina Rokicka
dz.nr 181 obr. 37
mieszkalnego jedno-rodzinnego z Wyłączenie jawności danych *
częścią
usługową z przezna6730.11.172.
czeniem na funkcje mieszkalno164.2015
usługowa oraz zmianie sposobu
02.12.2015
użytkowania piętra budynku na
funkcję usługową przy ul. Długiej
46
165
Roman Monety
Dz. nr 414, obr. 29
Wyłączenie jawności danych *
Zmiana sposobu użytkowania
6730.11.212.
budynku
mieszkalnego
165.2015
jednorodzinnego
na
budynek
02.12.2015
biurowy przy ul. Pszenicznej 6

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°, szerokość
elewacji frontowej budynku: max.
14,5 m

166

Parametry budynku pozostają bez
zmian, powierzchnia sprzedaży:
max. 110 m2

Apteki GEMINI HUTTER sp. Dz, nr 64/55, obr.52
z o.o.
Zmiana sposobu użytkowania
6730.11.206.
Ul. Harcerska 10, Wejherowo
części budynku na potrzeby apteki
166.2015
ogólnodostępnej
przy
ul.
02.12.2015
Dziewulskiego 8

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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Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1
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2

Rodzaj inwestycji

3

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

Nova – Investycje sp. z o.o. Część dz. nr 859/2,
Rozbudowa pawilonu handlowego
6730.11.218.
sp. k.a.
obr. 32
o część magazynową przy ul.
167.2015
Ul. Szosa Chełmińska 26,
Kwiatowej 1/ Szosa Chełmińska
03.12.2015
Toruń
240

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°, szerokość
elewacji front6owej bez zmian
168
Jacek Jaworski
Dz.nr 222 obr. 74
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego nr 1;
Rozbudowa
budynku
maksymalnie do wysokości
6730.11.137.
mieszkalnego
jednorodzinnego
górnej krawędzi elewacji
168.2015
oraz budowie
garażu
wolno
fontowej ist. budynku, garaż
09.12.2015
stojącego przy ul. Łódzkiej 100
maksymalnie 3,5 m; dach płaski
o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12° budynek i garaż
169
Nova-Investycje
Dz.nr 102 ,103,104 Linia zabudowy bez zmian;
Sp .z o .o. S.K.A.
obr. 5
wysokość bez zmian; dach płaski
Rozbudowa
pawilonu
6730.11.217.
o kacie nachylenia połaci
Ul. Szosa Chełmińska 26
handlowego o część socjalna i
169.2015
dachowej do 12°
Toruń
magazynowa przy ul. Gagarina
15.12.2015
152

* 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

Budowa kontenerowej stacji
Energa-Operator S.A.
Dz.nr 722/2 obr. 10
170
transformatorowej na potrzeby
Oddział w Toruniu
6730.11.250.
projektowanych budynków
Ul. gen. Bema 128
170.2015
mieszkalnych wielorodzinnych
Toruń
17.12.2015
przy ul. Grudziądzkiej 13-15/PCK
1-3
171
Daniel Motyka
Dz.nr 657/1 obr. 31
Budowa budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
6730.11.223.
jednorodzinnego
(legalizacja
171.2015
samowoli budowlanej) przy ul.
17.12.2015
Jeleniej 55
172

Zabudowa przejścia w budynku
6730.11.219. mieszkalnym
wielorodzinnym
172.2015
celem uzyskania pomieszczenia
18.12.2015
gospodarczego przy ul. Kozackiej
22-30

AZ.CON
Sp .z o. o.
Ul. Lotników 4/14
Toruń

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Linii zabudowy nie ustala
się ;maksymalna wysokość 2 m

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
5 m ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej 12 °
Dz.nr 509/12,572/7 Parametry budynku pozostają bez
obr. 38
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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Nr decyzji i
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1

2

Rodzaj inwestycji

3
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4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Ciałowicz Marian
Dz.nr 407/2 obr. 38 Dach jednospadowy o kącie
Rozbudowa
budynku Wyłączenie jawności danych *
nachylenia połaci dachowej do
mieszkalnego wielorodzinnego –
12°; szerokość równa szerokości
6730.11.219.
zabudowa
części
tarasu
ścian bocznych loggii; wysokość
173.2015
przynależnego
do
lokalu
maksymalnie do wysokości
22.12.2015
mieszkalnego nr 3 przy ul. Długiej
dolnej płaszczyzny płyty
23
balkonowej powyżej planowanej
inwestycji
174
Jarosław Bytner
Dz.nr 397/1396 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 32
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
6730.11.221. Budowa budynku mieszkalnego
elewacji frontowej maksymalnie
174.2015
jednorodzinnego w zabudowie
do wysokości krawędzi elewacji
29.12.2015
szeregowej przy ul. Astrowej 12
frontowej ist. budynków na
nieruchomościach sąsiednich;
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej 12°
175
Robert Kłos
dz.nr 101/2 , 84 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa
i
nadbudowa Wyłączenie jawności danych * 55
wg załącznika graficznego;
6730.11.184. budynku
usługowego
z
wysokość górnej krawędzi
175.2015
przeznaczeniem na niepubliczne
elewacji frontowej maksymalnie
29.12.2015
usługi medyczne
przy ul
12 m ; dach płaski o kącie
Sobieskiego 48- 50
nachylenia połaci dachowej do
12°

173

* 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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