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
Lp 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

178

2

3

4

Donata Obuchowicz
dz.nr 875 obr. 29
6730.11.210. Nadbudowa budynku mieszkal- Wyłączenie jawności danych *
178.2018
nego jednorodzinnego przy ul.
10.12.2018
Słonecznej 28

linia zabudowy bez zmian, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 9 m ,
dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 45°
179
Bogdan Kant
dz.nr 53, 54, 70 obr. nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 37
wg załącznika graficznego; wyso6730.11.118. Budowa budynku mieszkalnego
kość górnej krawędzi elewacji
179.2018
jednorodzinnego przy ul. Zamenfrontowej maksymalnie 9m; dach
11.12.2018
hofa 55, Suchej 8
płaski
Bella sp. z o.o. – ul. Szosa dz.nr 566/4 obr. 53 nieprzekraczalna linia zabudowy
Lubicka 157A
wg załącznika graficznego; wyso6730.11.223.
Budowa namiotowej hali magazyToruń
kość górnej krawędzi elewacji
180.2018
nowej
frontowej maksymalnie 9,5m;
14.12.2018
dach o kącie nachylenia połaci do
22º,
181
Zmiana sposobu
użytkowania
Jacek Mogiłko
dz.nr 178, 177 obr. Parametry budynku pozostają bez
części poddasza
na funkcje Wyłączenie jawności danych * 13
zmian
6730.11.195.
mieszkalna celem powiększenia
181.2018
ist. lokalu mieszkalnego nr 9 w
17.12.2018
budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. Moniuszki 30
180

Uwagi

8

AJ/KZ
Słoneczna 28
wpływ- 04.10.2018
czas- 56dni/ 67dni
AM/KZx
Zamenhofa 53-55
wpływ-26.06.2018
czas- 66 dni/ 168dni
poz.14 /2018-wpis28.12.2018-BR
DK/KZx
96/V/93 t. III
wpływ-25.10.2018
czas- 50 dni/ 50dni

AN/KZ
Moniuszki 30
wpływ- 19.09.2018
czas- 58dni/ 89dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.
1330)
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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nieważności,
lub zmiana
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7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zbigniew Śliwiński
dz.nr 488 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

182

Rozbudowa budynku mieszkalne6730.11.209. go jednorodzinnego o klatkę
182.2018
schodową (legalizacja samowoli
21.12.2018
budowlanej ) przy ul. Hiacyntowej 3

Nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z załącznikiem graficznym; wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
do wysokości górnej krawędzi
elewacji frontowej rozbudowywanego budynku; dach spadowy
o kącie nachylenia połaci dachowej równym kątowi nachylenia połaci dachu budynku rozbudowywanego ±5°

Uwagi

8

PŻ/KZ
Hiacyntowa 3
wpływ- 03.10.2018
czas- 77dni 79/ dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.
1330)
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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