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

177

Marcin Krauze
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa budynku magazyno- Wyłączenie jawności danych * 60/1,115/3,129/7 obr. wg załącznika graficznego; wyso6730.11.198. wego z częścią biurową o część
45
kość górnej krawędzi elewacji
177.2016 magazynowo - produkcyjną (profrontowej części rozbudowywanej
maksymalnie 9 m; dach płaski o
01.12.2016 dukcja opakowań) przy ul. Równinnej 8
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
178
Katarzyna Wiśniewska- Dz.nr 13,14 obr. 8 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Rozbudowa budynku mieszkalneBorysiak
wg załącznika ; wyskość górnej
go jednorodzinnego
wraz ze Wyłączenie jawności danych *
krawędzi elewacji frontowej
zwiększeniem jego wysokości i
budynek mieszklany maksymalnie
6730.11.1.1
zmiana konstrukcji dachu oraz
6m; garaż maksymalnie 3 m;
78.2016
przebudowie z rozbudową i zmiabudynek mieszkalny dach spado02.12.2016
na sposobu użytkowania budynku
wy o kącie nachylenia połaci
gospodarczego na garaż przy ul.
dachowej do 30°, garaż dach
Lindego 15
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
179
Sławomir Mazur
Dz nr 356, obr. 74
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika; wysokość górnej
krawędzi frontowej :3,50
6730.11.202 Budowa budynku mieszkalnego
m,geometria dachu: dach spadowy
179.2016 jednorodzinnego w zabudowie
o kącie nachylenia połaci dacho12.12.2016 bliźniaczej przy ul. Ratajczaka 10A
wych 30°±2° i kalenicy równoległej do ulicy, maksymalna wysokość kalenicy dachu 9,33m

* 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

Lp

Nr decyzji i data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi
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7
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(nr dz. ew.)
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2
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180

6730.11.201
180.2016
12.12.2016

181
6730.11.174.
181.2016
12.12.2016

Zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na terenie położonym przy ul.
Sarniej 15

Jarosław Gotlibowski
Dz nr 72/3 obr. 14
Zmiana sposobu użytkowania Wyłączenie jawności danych
wpiwnicy budynku usługowego
*
na lokal o funkcji usługowohandlowo-gastronomicznobiurowej

182
6730.11.129.
182.2016
12.12..2016

4

Elżbieta Chara
Dz nr 525, obr. 31
Wyłączenie jawności danych
*

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Drzewieckiego 7-9

NOVA HOME
Sp. z o .o.
Ul. Szosa Chełmińska
165/167
Toruń

Dz.nr 63,67 obr. 38

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika; wysokość górnej
krawędzi frontowej, szerokość
elewacji frontowej budynku:
pozostaje bez zmian , geometria
dachu budynku: dach spadowy o
kącie nachylenia połaci dachowej
od 20 ° do 40°, wysokość kalenicy budynku: maksymalnie 7,5m
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika; ; wysokość górnej
krawędzi frontowej, szerokość
elewacji frontowej budynku:
pozostaje bez zmian, geometria
dachu budynku, maksymalna
powierzchnia sprzedaży 200m²
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 14,45m;
dach plaski 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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183

Zmiana sposobu
użytkowania
części parterowego budynku usłu6730.11.230. gowego (pomieszczenia biurowe)
183.2016 na funkcje usługową ochrony
13.12.2016 zdrowia (niepubliczne gabinety
lekarskie) wraz z jego rozbudową
przy ul. Suleckiego 2E

184

Ewa i Medard Iwiccy
Dz.nr 213 obr. 33
Rozbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
6730.11.214.
go jednorodzinnego (zabudowa
184.2016
tarasu od strony ogrodu) przy ul.
20.12.2016
Maszynowej 14

ELMED
Sp.zo.o., sp. kom.
Ul. Matejki 63A lok.2
Toruń

Dz.nr 35/46 obr. 58 Linii zabudowy nie określa się;
wysokość górnej krawędzi bez
zmian; dach plaski o kacie nachylenia połaci równy z istniejącym.

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej budynku mieszkalnego
maksymalnie 3 m; dach płaski o
kącie nachylenia połaci do 12°
185
Zmiana sposobu użytkowania
Elżbieta Kubacka
Dz.nr 142/7 obr. 13 Parametry budynku pozostają bez
lokalu użytkowego znajdującego Wyłączenie jawności danych *
zmian
6730.11.182.
się w piwnicy budynku mieszkal185.2016
nego wielorodzinnego na lokal
20.12.2016
mieszkalny przy ul. Derdowskiego
3
186
Arkadiusz Sobierajski
Dz. nr 11 obr. 29
Parametry budynku pozostają bez
Wyłączenie jawności danych *
zmian
6730.11.209. Zabudowa loggii na parterze bu186.2016 dynku mieszkalnego jednorodzin21.12.2016 nego w zabudowie szeregowej

* 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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187
Zmiana Sposobu
użytkowania
6730.11.227. budynku mieszkalnego jednoro187.2016 dzinnego z jego rozbudową na
29.12.2016 cele usługowo-handlowe przy ul.
Długiej 44

4

Piotr Bujnarowski
Dz.nr 184 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *

Łukasz Bubacz
Dz.nr 167 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

188
6730.11.238. Budowa budynku mieszkalnego
188.2016 jednorodzinnego przy ul. Jesiennej
29.12.2016 11/Irysowej 37

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej rozbudowywanego
budynku; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej nie określa się; wysokość budynku maksymalnie 9 m
od poziomu terenu do kalenicy;
dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 20°-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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