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

1

2

3

2

3

4

Mirosław Bachor
Dz.nr
Wyłączenie jawności danych * obr. 43

132/4,132/3 Nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z załącznikiem graficz6730.11.225.
Budowa garażu dla autobusu przy
nym; wysokość górnej krawędzi
1.2016
ul. Chrobrego 135-141
elewacji frontowej maksymalnie
05.01.2017
4 m; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Centrostal Handel sp. z o.o. część dz nr 334/2 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Dworcowa 3b
48
zgodnie z załącznikiem graficznym; wysokość górnej krawędzi
6730.11.218. Budowa hali magazynowej z suwelewacji frontowej maksymalnie
2.2016
nicami (magazyn wyrobów hutni11 m; szerokość elewacji fronto13.01.2017
czych) przy ul. Dworcowej 3b
wej: min. 23,2m , a maks. 34,8m,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Henryk Dulanowski
Dz nr 271 obr. 4
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynków mieszkalnych Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficzwielorodzinnych z dopuszczeniem
nym; wysokość górnej krawędzi
6730.11.150
usług w parterze oraz wbudowaelewacji frontowej maksymalnie
3.2016
nymi garażami wielostanowisko26 m; szerokość elewacji fronto13.01.2016
wymi i infrastrukturą techniczną
wej:50m, dach płaski o kącie
przy ul. Batorego 43
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. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
Część opisowa

Nr decyzji i data
jej wydania
Lp
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości
(nr dz. ew.)

1

2

3

4
6730.11.206.
4.2016
19.01.2017

Budowa
budynku usługowego
(gastronomicznego) przy ul. Hallera 48a

5

4

6

Maciej Lenkiewicz
Michał Lenkiewicz
Wyłączenie jawności danych *

Dz.nr 146 obr. 71

Marcin Żuka
Wyłączenie jawności danych *

Dz.nr 672 obr. 35

6730.11.216.
5.2016
19.01.2017

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
Św. Józefa 69

6730.11.224.
6.2016
26.01.2017

Rozbudowa, przebudowa oraz Gmina Miasta Toruń reprezentowa- Dz.nr 447 obr. 7
zmiana sposobu użytkowania nej przez Wydział Inwestycji i Rebudynku Domu Dziecka na bumontów
dynek wielorodzinny z przeznaUMT
czeniem na mieszkania chronione
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8
dla usamodzielnianych wychoToruń
wanków pieczy
zastępczej
i
mieszkania wspierane dla osób
bezdomnych wraz z usługami
pryz ul. Bydgoskiej 74

6

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
Streszczenie ustaleń decyzji nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Nieprzekraczalna linia
zabudowy wg załącznika
graficznego; wysokość
górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie
9m; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia
zabudowy zgodnie z załącznikiem nr 1; wysokość górnej krawędzi
elewacji części rozbudowywanej maksymalnie
równa wysokości górnej
krawędzi elewacji ist.
budynku; dach płaski o
kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Linia zabudowy pozostaje
bez zmian; wysokość
górnej krawędzi elewacji
frontowej bez zmian; dach
dla rozbudowy płaski

* 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. 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

2

3

4

Miejski Zarząd Dróg
Ul. Grudziądzka 159
Toruń

Rozbudowa oświetlenia terenu
6730.11.223.
Kościoła Chrystusa Króla przy ul.
7.2016
Kościuszki 28-30, wojska Polskie26.01.2017
go 57-59, Bażyńskich 19-21
8
Budowa budynku mieszkalnego Gmina Miasta Toruń poprzez Dz.nr 151/55,
6730.11.215. wielorodzinnego z infrastrukturą Dyrektora wydziału Inwestycji 160/40, 160/36 obr.
8.2016
drogową i techniczna w miejscu
i Remontów UMT
33
26.01.2017
budynków gospodarczych przeUl. Wały gen. Sikorskiego 8
znaczonych do rozbiórki przy ul.
Toruń
Rolniczej 7-9
9
Zmiana sposobu
użytkowania
Grzegorz Dąbrowski
Dz.nr 72 obr. 38
części parteru (lokalu użytkowego) Wyłączenie jawności danych *
6730.11.239.
na funkcję mieszkalna wraz z roz9.2016
budową budynku mieszkalnego
26.01.2017
wielorodzinnego o wiatrołap przy
ul. Drzewieckiego 6
10
Adam Marchlewski
Dz.nr 21/3 i 21/4
Wyłączenie jawności danych * obr. 78
6730.11.219. Budowa budynku mieszkalnego
10.2016
jednorodzinnego przy ul. Familij31.01.2017
nej 13a i 13 b
7

Dz.nr 131/2 obr. 4

Wysokość lamp maksymalnie 5
m

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna; dach plaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 7 m z
attyka; dach płaski 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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