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

Zmiana sposobu użytkowania
Radosław Kozak
Dz.nr 10, cz. dz. nr
budynku mieszkalno-usługowego Firma Hnadlowo- Gastrono- 17/2, obr. 15
- kamienicy frontowej( piwnica, I i miczna „Manekin” Radosław
wyższe piętra ) na budynek usłuKozak
gowy ( gastronomia, handel, biuUl. Wysoka, Toruń
6730.11.269.
ra ) wraz z dobudową klatki scho59.2015
dowej, balkonów i schodów do
02.05.2016
piwnicy oraz zmianie sposobu
użytkowania oficyny ( piwnica, I
piętro) na funkcję usługową ( gastronomia, handel) przy Rynku
Staromiejskim 16
60
Marta Gołaszewska
Dz. nr 502,503, obr.
Wyłączenie jawności danych * 74
6730.11.57. Budowa budynku mieszkalnego
60.2016
jednorodzinnego przy ul. Dandel04.05.2016
skiego 3
59

Krystyna Maślińska
Dz.nr 287, obr. 76
Wyłączenie jawności danych *

61

6730.11.19.
61.2016
05.05.2016

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z basenem przy ul.
relaksowej 19

Zabudowa usługowa; nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego ; wys. Dobudowy klatki schodowej ( od strony
podwórza ) max. 8m; geometria
dachu dla dobudowy klatki schodowej ( od strony podwórza );
dach płaski lub spadowy; pow.
sprzedaży: max 150 m2

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; nieprzekraczalna linia
zabudowy wg załącznika graficznego nr 1; geometria dachu: dach
spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej od 25° do 45°
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ( zabudowa rekreacyjna );
nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
geometria dachu: dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°lub dach spadowy spadowy
o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do 30°

* 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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2

62

3

4

Katarzyna rozwadowska Dz.nr 42 obr. 33
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
6730.11.254. Rozbudowa budynku mieszkalnefrontowej równa wysokości
62.2015
go jednorodzinnego przy ul. Gagórnej krawędzi elewacji fron06.05.2016
zowej 11
towej ist. budynku; dach analogiczne do geometrii dachu budynku ist.
63
Młodzieżowa Spółdzielnia Dz.nr
Linii zabudowy nie określa się;
6730.11.270.
Mieszkaniowa
163,151/1,151/3 obr. wysokość elementu informacyjneBudowa elementu informacyjnego
63.2015
Ul. Tuwima 9
9
go maksymalnie 3,6 m; szerokość
przy ul. Gałczyńskiego
10.05.2016
maksymalnie 1,2 m
Toruń
64

6730.11.1.
64/2016
12.05.2016

Katarzyna Wiśniewska- Dz.nr 13,14 obr. 8
Rozbudowa budynku mieszkalneBorysiak
go
jednorodzinnego
wraz ze
Wyłączenie jawności danych *
zwiększeniem jego wysokości i
zmiana konstrukcji dachu oraz
przebudowie z rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż przy
ul. Lindego 15

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika nr 1; wysokość
bud. mieszkalny maksymalnie
6m; garaż maksymalnie 3m; bud.
mieszkalny dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
30°; garaż dach plaski o kacie
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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65
6730.11.12.
65.2016
12.05.2016
66
6730.11.66.
66.2016
17.05.2016
67
6730.11.51.
67.2016
17.05.2016

68
6730.11.8.
68.2016
18.05.2016

3

4

Sławomir i Katarzyna
Dz.nr 318 obr. 37
Budowa garażu dla samochodu
Kapelaty
osobowego oraz rozbudowa buWyłączenie jawności danych *
dynku mieszkalnego jednorodzinnego (dobudowa tarasu) przy ul.
Zamenhofa 31

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika; maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej garażu 3,5 m dach
plaski o kacie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Zbigniew Buczkowski
Dz.nr 931 obr. 63
Linia zabudowy bez zmian wg
Rozbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
załącznika graficznego; wysokość
go jednorodzinnego (rozbudowa
górnej krawędzi wiatrołapu makist. wiatrołapu) przy ul. Poznańsymalnie 3m; dach wiatrołap
skiej 166A
spadowy o kącie nachylenia do
30 °
Tadeusz Bogun
Dz.nr 96/10 obr. 78 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; szerokość elewacji frontowej budynku
Budowa budynku mieszkalnego
minimalnie 10,1 m maksymalnie
jednorodzinnego przy ul. Włocław15,1 m; dach spadowy o kącie
skiej 321B
nachylenia połaci dachowej od
25° do 45°; wysokość kalenicy
dachu maksymalnie 9 m
Janina Maleszka
Dz.nr 394 obr. 63 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wyBudowa budynku mieszkalnego
sokość górnej krawędzi elewacji
jednorodzinnego przy ul. Przy
frontowej maksymalnie 5 m;
Nasypie 20 D
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 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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1
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rrrr mm dd
2

69

6730.11.43.
69.2016
19.05.2016

70
6730.11.53.
70.2016
25.05.2016
71
6730.11.85.
71.2015
31.05.2016

Rodzaj inwestycji

Oznaczenie nieruchomości
Nazwa i adres wnioskodawcy

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)
3

4

Umarzam postępowania
w
Gmina Miasta Toruń
dz.nr 267,269/1 , 269/2,295/2 Parametry budynku pozostają
części objętej m. p. z. p. terenu poprzez Wydział Inwestycji obr. 8;
bez zmian
na Bydgoskim Przedmieściu
i Remontów UMT
dz.nr
przy ul. Bydgoskiej 50 i 52 Ul. Wały gen. Sikorskiego 268/1,268/3,268/4,268/5,270/1,
dz.nr 267,269/1 , 269/2,295/2
270/3
10
obr. 8
,270/4,270/23
Toruń
Ustalam zmianę sposobu użyt,271/5,267,269/1,269/2 obr. 8
kowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych na budynku użyteczności publicznej
(usługi komercyjne typu: kawiarnia, salon zabaw, biura)
wraz z zagospodarowaniem
ternu infrastruktura techniczną
przy ul. Bydgoskiej 50 i 52
Rozbudowa i nadbudowa buBeata Ostrowska
Dz.nr 44 obr.35
Nieprzekraczalna linia zabudodynku mieszkalnego jednoroDariusz Ostrowski
wy bez zmian wg załącznika;
dzinnego oraz zmiany sposobu
dach spadowy o kącie nachyWyłączenie jawności daużytkowania budynku gospolenia połaci dachowych do 40°
nych *
darczego na garaż przy ul. Truskawkowej 52
Zmiana
przeznaczenia
po- Mirosław Kuczyński Dz.nr 271 obr. 13
Dach spadowy o kącie nachymieszczeń użytkowych strychu Wyłączenie jawności dalenia połaci dachowej nawią(lokale nr 9 i 10) na lokale
zujący do kąta nachylenia ist.
nych *
mieszkalne (9a,9b,9c oraz 10a,
dachu,
10b,10c) wraz ze zmianą konstrukcji dachu przy ul. Bydgoskiej 10

* 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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