WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

33

34

2

4

Trops Coatings sp. z o.o. Dz ner 210/5 obr. 45
Budowa
budynku
biurowo6730.11.237.
Ul. M.Skłodowskiej-Curie 99
magazynowego(magazyn farb)przy
33.2017
Toruń
ul.Skłodowskiej-Curie
18.04.2017
77e/Szymańskiego
6730.11.47.
34.2017
18.04.2017

35
6730.11.28.
35.2017
18.04.2017
36

3

6730.11.3.
36.2017
20.04.2017

37
6730.11.4.
37.2017.
38
6730.11.22.
38.2017
28.04.2017

Zmiana sposobu użytkowania Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz nr 71/10 obr. 52
lokalu usługowego na lokal gastroRubinkowo
nomiczny przy ul. Dziewulskiego Ul. Dziewulskiego 12, Toruń
21
Oferta Henryk Rzepnicki Dz nr 1123/2 obr. 43
Zbigniew Szałański
Rozbudowa istniejącej portierni
Ul. Mazowiecka 63c, Toruń
przylegającej do budynku magazynowego

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej max 12m, szer. elewacji frontowej, max 50m, geometria dachu dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, max 6m, szer. elewacji frontowej max:6m(od strony
ul. Mazowieckiej), geometria
dachu: dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Przedsiębiorstwo Usług Tech- DZ. nr 107, obr. 59 Geometria dachu rozbudowy dach
Rozbudowa lokalu handlowego w nicznych UNITECH Sp. z o.o.
płaski o kącie nachylenia połaci
budynku usługowo-handlowym
Ul. Kapcury 58/6
dachowej do 12°, pow. Sprzedaży
04-480 Warszawa
max. 110m²
LND Polska Sp. z o.o.
Dz. nr 107, obr. 59
Geometria dachu rozbudowy dach
Rozbudowa lokalu handlowego w
Ul. Kapcury 58/6
płaski o kącie nachylenia połaci
budynku usługowo-handlowym
dachowej do 12°, pow. Sprzedaży
04-480 Warszawa
max. 47m²
Chairconcept.com
Dz.nr 205/4 obr. 45 Linii zabudowy nie ustala się,
Budowa hali magazynowej (maSp .z o.o.
wysokość górnej krawędzi elewagazynowanie mebli oraz płyt meUl. M. Skłodowskiej-Curie 73
cji frontowej maksymalnie 7 m,
blowych) przy ul. M. Skłodowc Toruń
dach płaski o kącie nachylenia
skiej-Curie 77B
połaci dachowej do 12°
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
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6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

39

Gmina Miasta Toruń
Dz.nr 512 obr. 35
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8
6730.11.263. Budowa budynku mieszkalnego
Toruń
39.2016
jednorodzinnego przy ul. Wiosen28.04.2017
nej 29/ Czystej 21

40

Marzenna Jastrzębska
Dz.nr 543 obr. 37
Rozbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
6730.11.267. go jednorodzinnego od strony
40.2016
północnej oraz zabudowie logii
28.04.2017
od strony południowej pryz ul.
Spółdzielczej 30

41

Zmiana sposobu
użytkowania
Stanisław Pokora
Dz.nr 223 obr. 15
lokalu usługowo- handlowego na Wyłączenie jawności danych *
parterze budynku mieszkalnousługowego na lokal usługowohandlowo- gastronomiczny przy
ul. Podmurnej 34

6730.11.13.
41.2017
28.04.2017

Linia zabudowy wg załącznika
graficznego; wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalna 4, 6 m ; wysokość
kalenicy maksymalnie 10 m,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej do wysokości rozbudowywanego budynku , dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Parametry budynku pozostają bez
zmian, maksymalna powierzchnia
sprzedaży 60 m²

* 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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