WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.
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

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

1
6730.11.217.
1.2017
04.01.2018

2
6730.11.176.
2.2017
05.01.2018

3

6730.11.253.
3.2017
10.01.2018

3

4

Zmiana sposobu użytkowania
Jarosław Uździcki
Dz.nr 118 obr. 38
części poddasza nieużytkowego Wyłączenie jawności danych
na funkcję mieszkalną w celu
*
powiększenia mieszkania nr 4
zlokalizowanego na parterze w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartkiewiczówny 79
Budlex Winnica 10
Dz.nr 271 obr. 4
Budowa budynków mieszkalSp. z o. o sp.k
nych wielorodzinnych z garaUl. Lubicka 54 Toruń
żami wolnostanowiskowymi i
infrastruktura techniczna przy
ul. Batorego 43
Budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack przy ul.
Rydygiera 12a

Gmina Miasta Toruń

Parametry budynku pozostają
bez zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 26 m, dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachow3ej do 12°
Dz.nr 49/40, obr. 51 Nieprzekraczalna linia zabudowy, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, dach nie dotyczy
Dz. nr 13/2, 14 obręb Nieprzekraczalna linia zabu38
dowy, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, dach bez zmian

Uwagi

8

PŻ/KZ
Bartkiewiczówny79
wpływ-25.08.2017
czas-98dni/132dni

AM/KZ
85/V/2015
wpływ-28.06.2017
czas-110dni/186dni

AN/AN
154/V/2008
wpływ- 09.10.2017
czas- 79dni/93 dni
AM/KZ
193/V/82
wpływ-05.12.2017
czas –27dni/38dni

Zmiana sposobu użytkowania
OFICE 2012 Sp. z o.o.
budynku biurowo-usługowego na
ul. Partynicka 340/17,
6730.11.308
budynek biurowo-usługowy w
Wrocław
.4.2017.
tym usługi z zakresu ochrony
12.01.2017
zdrowia ul. Szosa Chełmińska
166
* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami)
4
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2018.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.
Część opisowa
Nr decyzji i data
jej wydania
Lp
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

5
6730.11.241
.5.2017
16.01.2017

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami,
garażami wielostanowiskowymi
i infrastrukturą techniczną ul.
Młodzieżowa 26

6730.11.221.
6.2017
16.01.2017

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażami
wielostanowiskowymi i infrastrukturą techniczną ul. Grudziądzka 51a

6730.11.249.
7.2017
23.01.2018

Zmiana sposobu użytkowania
nieużytkowanego obiektu H-46
na hale produkcyjne wraz ze
zmianą zagospodarowania terenu
(budowa parkingu, portierni,
kontenera magazynowego) przy
ul. Skłodowskiej-Curie 85-87

6

7

8

Oznaczenie nieruchoNazwa i adres wniosko- mości
dawcy
(nr dz. ew.)
4

Inter Artic Henryk
Dulanowski
, ul. .Grudziądzka 45,
87-100 Toruń

Inter Artic Henryk
Dulanowski,
ul. .Grudziądzka 45,
87-100 Toruń

Eastside-Bis
sp .z o. o.
ul. Jagiellońska 76,
Warszawa

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Dz. nr 565, 676, obręb 10 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika graficznego, pow. zabudowy 40%, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie 30
m, szerokość elewacji frontowej 35 m,
dach płaski o kącie nachylenia połaci
do 12°
Dz. nr 580/1, 581/6 obręb Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
10
załącznika graficznego, pow. zabudowy 30%, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie 27
m, szerokość elewacji frontowej nie
ustala się, dach płaski o kącie nachylenia połaci do 12°
Dz. nr 260/43, 260/45,
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
obr. 46 i dz. nr 157/26, załącznika graficznego, wysokość
209/4 obr. 45
górnej krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 4 m, dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej do
12°

Uwagi

8

AM/KZ
168/V/93
wpływ -20.09.2017
czas – 73dni/109dni

AM/KZ
33/V/2008
wpływ - 25.08.2017
czas – 118dni/144
dni

DK/DK
154/V/2008
wpływ- 02.10.2017
czas- 61/113 dni

Predom sp. z o.o.
ul. Górskiego 9,
Warszawa

dz. nr 68/12, 67/9, 62/11, Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
DK/DK
68/8, 48/6, 46/2, 76/4,
załącznika graficznego, wysokość
136/V/80 t. III
6730.11.254.
Budowa budynku usługowego
46/4, 68/6, 49/1, 69/1 obr. górnej krawędzi elewacji frontowej
wpływ-12.12.2016
8.2017
przy ul. Chrobrego 1 w Toruniu
11
maksymalnie 25m i 18m, dach płaski
czas-83/409 dni
25.01.2018
o kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami).
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