* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015
Część opisowa

Lp

1
1

2

3

4

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

4
Spółdzielnia mieszkaniowa
6730.11.232. Budowa parkingu dla samochodów
„KOPERNIK”
1.2014
osobowych
przy ul. Kościuszki
ul. Matejki 94/96
07.01.2015
41/47
Toruń

6
dz. nr 307/2, 306/2, Maksymalna liczba miejsc
287,288/2,326/4 obr. postojowych 40 w tym d miejsca
4 - pas drogowy ul. postojowe dla pojazdów
Kościuszki
zaopatrzonych w kartę
parkingowa
Rozbudowa Zakładu
Nomet Sp. z o.o.
Dz.nr 116 obr. 49 Linii zabudowy nie ustala się;
6730.11.265. produkcyjnego w zakresie
Ul. Kanałowa 40/42
wysokość maksymalnie do
2.2014
rozbudowy hali produkcyjnej oraz
wysokości hali rozbudowywanej;
Toruń
08.01.2015
dobudowy wentylatorni na terenie
dachy płaskie o kącie nachylenia
przy ul. Kanałowej 40-42
do 12°
Anna Korzybska
Dz.nr 383 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.245. Budowa budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
3.2014
jednorodzinnego z garażem przy
wysokość maksymalnie 8,5m do
08.01.2015
ul. Przy Nasypie 16
kalenicy; dach spadowy o
nachyleniu połaci do 45 °
Wspólnota Mieszkanioiwa Dz.nr 889 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa lokalnej
kotłowni Ul. Kręta 72 i Kameralna 2-4
wg załącznika graficznego;
6730.11.228. gazowej
dobudowanej
do
Toruń
I kondygnacja nadziemna; dach u
4.2014
istniejącego
budynku
nie ogranicza się;
08.01.2015
mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ul. Krętej 72, Kameralnej 2-4

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

1

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
5

6

7

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

2

3
4
Zmiana sposobu użytkowania
Barbara Langner
Dz.nr 177 obr. 17
budynku
mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
6730.11.231. wielorodzinnego
na budynek
5.2014
usługowy
typu:
biuro,
08.01.2015
gastronomia, handel, hotel, hostel
lub inne miejsca noclegowe) przy
ul. Sukienniczej 24
Piotr Truchan
Dz.nr 734/1, 734/2
Budowa pawilonu
6730.11.178.
Wyłączenie jawności danych * obr. 10
gastronomicznego nietrwale
6.2014
powiązanego z gruntem przy ul.
08.01.2015
Odrodzenia 3-5
Zmiana sposobu
lokalu mieszkalnego
6730.11.221.
użytkowy (usługi
7.2014
parterze budynku
09.01.2015
wielorodzinnego
Poniatowskiego 5

użytkowania
Mirosław Świejkowski
Dz.nr 165 obr. 18
nr 2 na lokal Wyłączenie jawności danych *
biurowe) na
mieszkalnego
przy
ul.

8
6730.11.210.
Budowa pylonu
reklamowego
8.2013
przy ul. Grudziądzkiej 11
12.01.2015

Ewa Gurzyńska
Dz.nr 723 obr. 10
Wyłączenie jawności danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Parametry budynku bez zmian;
powierzchnia sprzedaży do 30 m ²

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Obowiązująca o zarazem
nieprzekraczająca linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
maksymalnie I kondygnacja
nadziemna; dach plaski z attyką
Parametry budynku bez zmian;

Max wielkość powierzchni jednej
strony pylonu nie może
przekraczać 9,0 m ²; szerokość
elewacji frontowej od 0,2 m do
1,5 m ; wysokość obiektu
budowlanego 6,0 m

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
9

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

4
Joanna Kujawska
Dz.nr
Wyłączenie jawności danych * obr. 31
Tomasz Ciżmowski
Budowa dwóch
budynków
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.149. mieszkalnych jednorodzinnych w
9.2014
zabudowie bliźniaczej (legalizacja
12.01.2015
samowoli budowlanej) przy ul.
Bażantowej 34A i 34 B

Streszczenie ustaleń decyzji

6
367/1,367/2 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub okapu dachu do
10,2 m w odległości 15 m od
frontowego odcinka granicy
terenu ; dach spadowy, układ
połaci dachowych -dwuspadowy
kąt nachylenia od 30° do 45°
10
Irena Goedman
Dz.nr 483 obr. 31 Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.274. Rozbudowa budynku
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;II
10.2014
mieszkalnego jednorodzinnego
kondygnacje nadziemne; dach
13.01.2015
przy ul. Łosiej 14
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych od 5° do 15°
11
Barbara Maroń
Dz.nr 456 obr. 50
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; II
Rozbudowa,
nadbudowa
i
kondygnacje nadziemne; dach
przebudowa
budynku
płaski lub skośny , dwuspadowy ,
6730.11.252.
mieszkalnego
jednorodzinnego
symetryczny z kątem nachylenia
11.2014
oraz
budowie garażu wolno
połaci dachu do 45°;
13.01.2015
stojącego przy ul. Szosa Lubicka
budynek garażowy wysokość 3m;
85a
szerokość elewacji frontowej 4 m
dach płaski kąt nachylenia połaci
dachu do 12°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

3

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
12

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

6730.11.263.
12.2013
14.01.2015
13
6730.11.253.
13.2014
15.01.2015

14
6730.11.259.
14.2014
16.01.2015

15
6730.11.193.
15.2014
16.01.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

4
6
Agata Kołodzińska
Dz.nr 2/2 i 3 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku mieszkalnego
„A-SYMETRIA
Pracownia 19
wg załącznika graficznego; do V
wielorodzinnego z parkingiem
Architektury”
kondygnacji nadziemnych; dach
podziemnym przy ul. Waryńskiego
Ul. Broniewskiego 68/6
płaski o kącie nachylenia połaci
13-17
Toruń
dachowych do 12°
Dobudowa do budynku
Anna Borecka
Dz.nr 112 obr. 66
Linii zabudowy nie ustala się ;
mieszkalnego wielorodzinnego
Wyłączenie jawności danych *
wysokość górnej krawędzi
zewnętrznego podjazdu do lokalu
balustrady lub innego
mieszkalnego nr 1 w klatce 3c dla
zwieńczenia ogranicznika nad
osoby niepełnosprawnej
poziomem podjazdu -1,1m
poruszającej się na wózku
powyżej poziomu parteru
inwalidzkim przy ul. Strzałowej
3a-e
Budowa
pomnika:
„Zespół Gmina miasta Toruń poprzez Dz.nr 727 obr. 10
Linii zabudowy nie określa się;
Pomnikowy Polskich
Wydział Inwestycji i
szerokość elewacji frontowej
Artylerzystów” wraz z iluminacja Remontów Urzędu Miasta
około 11 m
świetlną oraz oświetleniem terenu
Torunia
wzdłuż projektowanych ciągów Ul. Wały gen. Sikorskiego 10
pieszych
na terenie
Placu
Toruń
Towarzystwa Miłośników Torunia
Jakub Kowalski
Dz.nr 22/1, 22/2 obr. Linii zabudowy nie ustala się; do
Wyłączenie jawności danych * 43
III kondygnacji nadziemnych;
Budowa budynku
o funkcji
Dach płaski o kacie nachylenia
handlowo-usługowej i mieszkalnej
połaci dachowych do 12 °;
( do dwóch lokali mieszkalnych)
powierzchnia sprzedaży do 500
przy ul. Batorego 92 e
m²

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
16

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

3
4
6
Zmiana sposobu użytkowania
Izabela Wyborska
Dz.nr 80/1, 80/7 obr. Parametry budynku pozostają bez
budynku usługowego (biura) na Wyłączenie jawności danych * 18
zmian
6730.11.255.
budynek
usługowy – oświaty
16.2014
niepublicznej
(przedszkole i
16.01.2015
szkołę podstawową)
przy ul.
Jęczmiennej 4
17
Nadbudowa budynku
Wspólnota Mieszkaniowa Dz.nr 115/5 obr. 8 Do V kondygnacji nadziemnych;
6730.11.181.
mieszkalnego o część mieszkalna
Budynku
17.2014
do wysokości oficyny kamienicy Ul. Mickiewicza 62-62 A
16.01.2015
przy ul. Mickiewicza 62 a
Toruń
18
Witold i Maria Karbowscy Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 119,120/2,120/1 obr. wg załącznika graficznego;
Rozbudowa i zmiana sposobu
16
Do V kondygnacji nadziemnych;
6730.11.128. użytkowania
budynku
geometria dachu dostosowana do
18.2014
mieszkalnego oraz spichrza na
charakteru sąsiedniej zabudowy16.01.2015
budynek
hotelowy przy ul.
dach płaski lub spadowy o kącie
Mostowej 2-4
nachylenia połaci dachowych do
80°
19
Janusz Kuszel
Dz.nr 385 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
6730.11.244. Budowa garażu na samochód
wysokość maksymalnie 4 m do
19.2014
osobowy przy ul. Przy Nasypie
kalenicy dach płaski lub spadowy
19.01.2015
12
jedno lub dwu lub wielospadowy
o nachyleniu połaci od 3 do
40 °
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

5

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
20

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

4
Jarosław Dąbrowski
Dz.nr 94 obr. 61
Wyłączenie jawności danych *
Budowa budynku mieszkalnego
Adam Pietrewicz
6730.11.269.
jednorodzinnego
z dwoma Wyłączenie jawności danych *
20.2014
lokalami mieszkalnymi przy ul.
19.01.2015
Przy Skarpie 46

Budowa lokalnej kotłowni
Wspólnota mieszkaniowa Dz.nr 894 obr. 63
gazowej dobudowanej do
Kameralna 1, Kręta 74-76,
6730.11.227.
istniejącego budynku
Poznańska 190-192
21.2014
mieszkalnego wielorodzinnego
Toruń
21.01.2015
przy ul. Krętej 74-76, Kameralnej
1 i Poznańskiej 190-192
22
Zmiana sposobu
użytkowania Województwo Kujawsko- Dz.nr 25 obr. 15
budynku usługowego (funkcja
Pomorskie
użyteczności publicznej i biura) –
Plac Teatralny 2 Toruń
6730.11.246. wojewódzkiej
?Biblioteki
22.2014
Publicznej
Książnicy
22.01.2015
Kopernikańskiej
na budynek
usługowy
(w tym
biura i
informacja turystyczna) przy ul.
Franciszkańskiej 12
23
Cukiernia Lenkiewicz s.c. dz.nr 31/7 obr. 32
Dobudowa tarasu (bez zadaszenia)
Maciej Lenkiewicz
do lokalu handlowego (cukiernia)
6730.11.238.
Michał Lenkiewicz
na poziomie parteru budynku
23.2914
Ul. Wielkie Garbary 14
mieszkalnego wielorodzinnego z
26.01.2015
Toruń
ww. lokalem handlowym przy ul.
Chabrowej 24 a
21

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość budynku
10 m ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowych do
10 ° lub dach dwu lub
wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 30° do 45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; I
kondygnacja nadziemna ;
geometrii dachu nie ogranicza
się ;

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; liczba
kondygnacji nadziemnych bez
zmian;

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
24

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2

6730.11.137.
24.2014
26.01.2015

25
6730.11.258.
25.2014
27.01.2015
26
6730.11.242.
26.2014
28.01.2015

27
6730.11.254.
27.2014
03.02.2015

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

3
4
Rozbudowa, nadbudowa oraz
Beata Gibas
Dz.nr
zmiana
sposobu
użytkowania Wyłączenie jawności danych *
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
w zabudowie
bliźniaczej
na
budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul
św. A. Boboli 71
Zmiana sposobu użytkowania
Handlopex S.A.
Dz.nr
budynku poprodukcyjnego na
Ul. Połonińska 29 Rzeszów
budynek magazynowo-usługowy
(sprzedaż wysyłkowa opon
samochodowych) przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 75 L
Przebudowa i rozbudowa
w
Arkadiusz Komorek
Dz.nr
poziomie
piętra
budynków Wyłączenie jawności danych *
handlowo- usługowych
oraz
zmianie
sposbu
użytkowania
piwnic na funkcję handlowousługową
wraz z dobudową
zejścia przy ul. Chabrowej 22
Katarzyna Wiśniewska
Dz.nr
Wyłączenie jawności danych *
Budowa (legalizacja) budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Lindego 15

20 obr. 38

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dla
nadbudowy II kondygnacje
nadziemne-dla rozbudowy III ;
dach płaski;

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

137/17 obr. 45 Parametry budynku pozostają bez
zmian

128/4 obr. 32 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; nie
więcej niż II kondygnacje
nadziemne; dach łaski ;

13,14 obr. 8

Linii zabudowy nie ustala się; do
II kondygnacji nadziemnych;
dach płaski lub spadowy o
nachyleniu połaci do 15°

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
28

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

3
4
Milenium Inwestycje
Dz.nr 476 obr. 7
Zmiana
konstrukcji
dachu
6730.11.213.
Sp. z o.o.
(podwyższenie ) w budynku
28.2014
Ul. Chełmżyńska 180
mieszkalnym
wielorodzinnym
05.02.2015
Warszawa
przy ul. Bydgoskiej 94
29
Rozbudowa budynku
Kazimierz Choduń
Dz.nr 285 obr. 46
mieszkalnego jednorodzinnego
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.102.
(dobudowa dwóch pokoi w
29.2014
poziomie parteru i I piętra) 10.02.2015
legalizacja samowoli budowlanej
przy ul. Małgorzatki 12
30
Elektropol
Dz.nr 17/4 obr. 45
6730.11.280. Budowa budynku magazynowego
Sp. z o.o.
30.2014
(kontener do składowania sprzętu
Wyłączenie jawności danych *
10.02.2015
bhp) przy ul. Płaskiej 31
31

2

Karol Rywocki
Dz.nr
Przebudowa i zmiana sposobu Wyłączenie jawności danych * 269/7,269/8,269/10,
6730.11.210. użytkowania parteru budynku
269/6 obr. 38
31.2014
mieszkalnego wielorodzinnego na
11.02.2015
lokal usługowo-handlowy przy ul.
Szosa Chełmińska 176

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Podwyższenie kalenicy max. 1
m, okapu dachu max.0,3m

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; II
kondygnacje nadziemne;
Dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowych do 12 °
Linii zabudowy nie ustala się;I
kondygnacja nadziemna; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachu do 12°
Parametry budynku pozostają bez
zmian; powierzchnia sprzedaży
do 240 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
32

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

3
4
6
Zmiana sposobu
użytkowania Milemium Inwestycje Spółki z Dz.nr 124/1, 124/2, Linia zabudowy bez zmian;
poddasza na funkcje mieszkalne i
o.o.
124/3 obr. 16
wysokość górnej krawędzi bez
części
piwnic na funkcje Wyłączenie jawności danych *
zmian lub odtworzenie pierwotnej
handlowo-usługowe
budynku
wysokości ; geometria dachu bez
przy ul. Mostowej 8 oraz zmianie
zmian lub odtworzenie pierwotnej
6730.11.212. sposobu użytkowania
parteru
geometrii dachu
32.2014
budynku
mieszkalno11.02.2015
gospodarczego na garaż przy ul.
Podmurnej 7, nadbudowa ze
zmianą sposobu użytkowania na
funkcje mieszkalne z garażem
budynku
spichlerza
przy ul.
Podmurnej 7a
33
Adam Olewnik
Dz.nr 94/1 obr. 15 Dla terenu na którym jest
Wyłączenie jawności danych *
planowana inwestycja należy
zaprojektować odpowiednie
6730.11.262. Budowa parkingu dla
zagospodarowania , zrealizować
33.2014
samochodów osobowych przy ul.
zgodnie z decyzją, uzgodnienia
16.02.2015
Podmurnej 54
projektowanych naziemnych i
podziemnych przewodów i
urządzeń
34
Katarzyna Piątkowska
Dz.nr 612,611/1 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 29
wg załącznika graficznego;
maksymalnie II kondygnacje
6730.11.272. Budowa budynku mieszkalnego
nadziemne; dach płaski o kacie
34.2014
jednorodzinnego przy ul. Lnianej
nachylenia połaci dachowych do
16.02.2015
58
12° lub dach dwu lub
wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 45°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

9

* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
35

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

6730.11.237.
35.2014
16.02.2014

36
6730.11.261.
36.2014
17.02.2015
37
6730.11.273.
37.2014
18.02.2015
38
6730.11.278.
38.2014
18.02.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

4
6
Katarzyna Piątkowska
Dz.nr 612, 611/1 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 29
wg załącznika graficznego;
Budowa
dwóch
budynków
maksymalnie II kondygnacje
mieszkalnych jednorodzinnych w
nadziemne; dach płaski o kacie
zabudowie bliźniaczej przy ul.
nachylenia połaci dachowych do
Lnianej 58
12° lub dach dwu lub
wielospadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° do 45°
Agora Nieruchomości
Dz.nr 116/4 obr. 48 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku biurowoKurrij&Wspólnicy
wg załącznika graficznego; od II
usługowego przy ul. Dworcowej
do V kondygnacji nadziemnych ;
Sp .z o.o.
1A
dach płaski o kącie nachylenia
Ul. Lotników 4/2 Toruń
połaci dachowych do 25°
Zmiana sposobu
użytkowania
Adam Olewnik
Dz.nr 93 obr. 15
Parametry budynku pozostają bez
budynku
usługowego Wyłączenie jawności danych *
zmian
(pomieszczenia
biurowe) na
budynek usługowy (apartamenty
na wynajem) przy ul;. Podmurnej
58
Torimpex Trade
Dz.nr 56/21 obr. 59 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Sp. o.o.
wg załącznika graficznego; I
Rozbudowa
istniejącego
kondygnacja nadziemna; dach
Ul. Dziewulskiego 20 B
budynku handlowo-usługowego o
płaski o nachyleniu połaci do 15°
Toruń
wiatrołap przy ul. Ligi Polskiej
12

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
39

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.275.
budynku
garażowo39.2014
magazynowego
na budynek
19.02.2015
biurowy przy ul. Zamenhofa 1.1a

Nazwa i adres
wnioskodawcy
4
Allaways International
FreightForwardingLtd
The OldGrainStore, Blue
House Farm
Brentwood Road, West
Horondon, CM13 3LX
Toruńskie Wodociągi
Sp.z o.o.
Ul. Rybaki 31-35 Toruń

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Dz.nr
obr. 37

6
433/1,433/2 Parametry budynku pozostają bez
zmian

Zmiana sposobu użytkowania
Dz.nr 58/1,65 obr.
budynków : mieszkalnego
34
6730.11.256. wielorodzinnego oraz
40.2014
gospodarczego przy ul. Św.
20.02.2015
Józefa 47 na funkcje muzealnobiurowe (Muzeum Techniki
Komunalnej, biura i wynajem)
41
Zmiana sposobu użytkowania
Marek Fiderewicz
Dz. nr 528, obr. 76
6730.11.286. budynku
mieszkalno- Wyłączenie jawności danych *
41.2015
produkcyjnego przy ul. Iglastej 2
24.02.2015
na
budynek
mieszkalny
jednorodzinny
42
Magdalena Rybczyńska Dz.nr 111 obr. 15
Zmiana sposobu
użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
lokalu mieszkalnego nr 3 w
6730.11.264.
Marianna Nosal
budynku
mieszkalnym
42.2014
Wyłączenie jawności danych *
wielorodzinnym z usługami na
03.03.2015
lokal usługowy przy ul. Prostej
37/Dominikańskiej 10
40

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian; max powierzchnia
sprzedaży – 30 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
43

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

2

3
4
Zmiana sposobu
użytkowania
Spółdzielnia
Dz.nr 166 obr. 12
części
poddasza
na lokal
Mieszkaniowa
6730.11.251. mieszkalny
w
budynku
„KOPERNIK”
43.2014
mieszkalnym
wielorodzinnym
Ul.
03.03.2015
wraz z wprowadzeniem okien
Matejki 94-96
połaciowych w dachu przy ul.
Toruń
Rybaki 38/Kujota 6
44
Zmiana sposobu użytkowania
Fitness Club S4
Dz.nr 7/18,21/30
6730.11.282.
części budynku handlowoB. Kowalczyk, R. Woźniak obr. 51
44.2014
usługowego na FITNESS CLUB Sp.j. ul. Kazimierza Pużaka 1
04.03.2015
przy ul. Rydygiera 30/32
Warszawa
45
Wojciech Juras
Dz.nr 181 obr. 31
6730.11.
Rozbudowa
budynku
Wyłączenie jawności danych *
284.45.2014 mieszkalnego
jednorodzinnego
04.03.2015
przy ul. Niedźwiedziej 30
46
6730.11.16.
46.2015
11.03.2015

Nadbudowa
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego o
jedna
kondygnacje (poddasze
użytkowe) przy ul. Czystej 44

Dorota Ratajczak
Dz.nr 215 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Parametry budynku pozostają bez
zmian;

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian;

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
Linia zabudowy bez zmian;
wysokość kalenicy 8,5 m dla
budynku z dachem spadowym;
dach płaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
47

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

4
Katarzyna Oszywa
Dz.nr 584 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

6
Linia zabudowy bez zmian;
szerokość elewacji frontowej od
Rozbudowa
budynku
6730.11.57.
ul. Agrestowej max 11,0 m od ul.
mieszkalnego
jednorodzinnego
47.2015
Wiosennej bez zmian ; dach
(zabudowa części ist. tarasu) przy
19.03.2015
płaski w nawiązaniu do geometrii
ul. Agrestowej 18
dachu budynku
rozbudowywanego
48
Nadbudowa budynku usługowoAnita Konczalska
Dz.nr 2/65,2/24 obr. Linia zabudowy bez zmian;
mieszkalnego o jedną kondygnację Wyłączenie jawności danych * 59
wysokość max 11,5 m od terenu
6730.11.287.
z przeznaczeniem nadbudowanej
przed głównym wejściem do
48.2014
kondygnacji oraz istniejącego I
budynku; dach plaski o kącie
19.03.2015
piętra na usługi przy ul. Szosa
nachylenia połaci do 20 °
Lubicka 166ł i 166 j
49
Rozbudowa budynku mieszkalnego
Łukasz Groszewski
Dz. nr 194, obr. 31
Linia zabudowy bez zmian;
6730.11.3.
jednorodzinnego na poziomie 2 Wyłączenie jawności danych *
wysokość rozbudowy- do wys.
49.2015
kondygnacji
(
zabudowa
istn. budynku mieszkalnego, dach
25.03.2015
istniejącego balkonu i tarasu) przy
płaski w nawiązaniu do geometrii
ul. Wrzosowej 55
dachu budynku rozbudowywanego
50
Miejski Zarząd Dróg
Dz.nr
35/2,35/49 Obiekt infrastruktury technicznej
Ul. Grudziądzka 159
obr. 58
–parking dla samochodów
6730.11.26.
osobowych liczba miejsc
Toruń
Budowa
parkingu przy ul.
50.02015
postojowych 70
Konstytucji 3 Maja
27.03.2015

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
51

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2

6730.11.20.
51.2015
03.02.2015

Rodzaj inwestycji

3
Zmiany
sposobu użytkowania
budynku
produkcyjnomagazynowego
na
budynek
przeznaczony
do
termokatalitycznego
przekształcania
odpadów
tworzyw sztucznych przy ul. M.
Skłodowskiej -Curie 75R

52

4
EURO-CERAMIKA
Daniel Błażejewski
Jedwabno 20 Lubicz

Rozbudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Agrestowej 25

Robert Rzymyszkiewicz Dz.nr 49 obr. 7
Zmiana sposobu
użytkowania Wyłączenie jawności danych *
6730.11.271.
strychu na lokal mieszkalny wraz
53.2014
ze zmiana konstrukcji dachu przy
31.03.2015
ul. Słowackiego 119

54

Tomasz Sitkowski
Dz.nr 690 obr. 67
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.39.
54.2013
07.04.2015

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul.
Strzałowej 23

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Dz.nr
Parametry budynku pozostają bez
115/56,1156/59,115/5 zmian
5 obr. 45

Ryszard Modrzejewski
Dz.nr 177 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.40.
52.2015
31.03.2015

53

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, maks.
Wysokość do wysokości elewacji
frontowej ist. budynku
mieszkalnego, dach płaski w
nawiązaniu do geometrii dachu
budynku rozbudowywanego
Parametry budynku pozostają bez
zmian ; maksymalna do
wysokości ist. attyki od strony
północnej budynku; dach
dwuspadowy o kącie nachylenia
do 15°
Nieprzekraczalna linia zabudowy;
do II kondygnacji nadziemnych;
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowych od 25° 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
55

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

6730.11.15.
55.2015
08.04.2015
56
6730.11.35.
56.2015
09.04.2015
57
6730.11.56.
57.2014
17.04.2015

58
6730.11.29.
58.2015
23.04.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

4
Jarosław Kamiński
Dz.nr 233/2 obr. 50
Budowa budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
jednorodzinnego z garażem przy
ul. Brzozowej 40

6
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ; I
kondygnacja nadziemna; dach
plaski o nachyleniu połaci do
12°
Rozbudowa, przebudowa i zmiana Parafia Rzymskokatolicka p.w. Dz. nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
konstrukcji dachu z ewentualnym
Matki Bożej Łaskawej
606,607,608,609,612, wg załącznika graficznego ;; dach
podwyższeniem części mieszkalnej Ul. Włocławska 256, Toruń 613,615, obr. 76
plaski o nachyleniu połaci do
obiektu sakralnego przy ul.
12°
Włocławskiej 254a,256
Geotechnika Sp .z o.o.
Dz.nr 219/2 obr. 36 Maksymalna liczba miejsc
Ul. Kościuszki 49 d Toruń
postojowych 6
X
Budowa miejsc postojowych dla
Poz. 4/2015
samochodów osobowych przy ul.
SKO-72-90/15z dnia 18.06.2015
Borowiackiej 10
utrzymać w mocy-wpływ06.07.2015, wpis08.07.2015-MK
Tadeusz Kowalski
Dz.nr 721 obr. 31
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
Rozbudowa
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
(zabudowa tarasu na poziomie
parteru) przy ul. Bażantowej 10

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
59

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

3
4
6
Rozbudowa
budynku
Dominika Deka
Dz.nr 420 obr. 37
Wskaźnik wielkości pow.
6730.11.38. mieszkalnego jednorodzinnego do Wyłączenie jawności danych *
Zabudowy ist. i projektowanego
59.2015
poziomu tarasu wraz ze schodami
nie więcej niż 35% pow. Działki
23.04.2015
zewnętrznymi
od
strony
objętej wnioskiem
wschodniej przy ul. Św. Boboli 6
60
Zmiana sposobu użytkowania
Izabela Birnbach
Dz.nr 184/5 obr. 46 Parametry budynku pozostają bez
budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
zmian;
6730.11.21.
jednorodzinnego na budynek
60.2015
mieszkalny jednorodzinny z
23.04.2015
częścią usługowa przy ul.
Czekoladowej 2
61
Miejski Zarząd Dróg
Dz.nr
Obiekt infrastruktury
6730.11.56. Budowa
parkingu wraz z Ul. Grudziądzka 159 Toruń 59/17,59/20,34/4 obr. technicznej0 parking dla
61.2015
infrastrukturą techniczną przy ul.
59
samochodów osobowych,
23.04.2015
Ligi Polskiej
maksymalna liczba miejsc
postojowych 51
62
Zmiana sposobu
użytkowania
Jacek Owczarczyk
Dz.nr 107 obr. 59
Parametry budynku pozostają bez
lokalu
usługowego
i Aleksandra Owczarczyk
zmian; powierzchnia sprzedaży
wyodrębnienie z niego dwóch Wyłączenie jawności danych *
maksymalnie 160 m²
6730.11.32. lokali (gabinet stomatologiczny z
62.2015
RTG oraz
lokal
handlowo27.04.2015
usługowy – usługi typu: biura,
kosmetyka, fryzjer, szewc itp.) w
budynku przy ul. Wyszyńskiego
19
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
63

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

6730.11.46.
63.2015
29.04.2015

64
6730.11.47.
64.2015
04.05.2015
65

6730.11.5.
65.2015
04.05.2015

4
Grażyna Rajkiewicz
Dz.nr 914 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

Budowa pawilonu handlowego
oraz rozbudowa
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Migdałowej 2

Rozbudowa i nadbudowa wraz ze
Karolina Markowska
Dz.nr 528/1 obr. 10
zmianą sposobu użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na przedszkole
przy ul. Głowackiego 18
Agata Dubownik
Dz.nr 68/2,128/2
Budowa ogrodu botanicznego z
Olgierd Dubownik
obr. 16
budynkiem gospodarczym przy
Wyłączenie jawności danych *
ul. Podmurnej 8

66
6730.11.54.
66.2015
05.05.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Rozbudowa
budynku
mieszkalnego jednorodzinnego legalizacja przy ul. Konfekcyjnej
15

Barbara Rogucka
Dz.nr 266 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Nieprzekraczalna linia zabudowy
dla projektowanego budynku
usługowego od strony ul.
Kwiatowej, maksymalna
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej do wysokości
budynku usługowego na dz.nr
915; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachu do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; do IV
kondygnacji nadziemnych; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
Powierzchnia zabudowy budynku
gospodarczego do 35 m
²;wysokość maksymalnie do
wysokości ist. muru
Linia zabudowy wg załącznika
graficznego; wysokość max. Do
wysokości elewacji frontowej
istniejącego budynku; dach plaski
o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12 °

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
67

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2
6730.11.79.
67.2015
05.05.2015

68
6730.11.17.
68.2015
05.05.2015
69

6730.11.53.
69.2015
07.05.2015

70
6730.11.42.
70.2015
07.05.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Rodzaj inwestycji

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

3
4
Budowa konstrukcji
wsporczej
Boryszew S.A.
Dz.nr
dla przyłączy : ciepłowniczego, Oddział Elana w Toruniu 216/2,129/12,129/26
pary, kondensatu i sprężonego Ul. M. Skłodowskiej -Curie obr. 45
powietrza
do
budynku
73, Toruń
produkcyjnego
przy ul. M.
Skłodowskiej -Curie 73G
Zmiana sposobu użytkowania
Dariusz Weyna
Dz.nr 11 obr. 16
lokalu handlowego usytuowanego Wyłączenie jawności danych *
na parterze budynku mieszkalnousługowego na lokal handlowousługowo-gastronomiczny przy ul.
Szerokiej 31
Zmiana konstrukcji
dachu
Zofia Kiedewicz
Dz.nr 346 obr.
budynku
mieszkalnego Wyłączenie jawności danych * 45,46
jednorodzinnego
przy ul.
Karolinki 3
Elżbieta Friegin
Dz.nr 283 obr.37
Wyłączenie jawności danych *
Rozbudowa
Mohna 12

garażu

przy

ul.

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Wysokość konstrukcji
maksymalnie 7,5 m

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Maksymalnie II kondygnacje
nadziemne, dach dwuspadowy o
kącie nachylenia połaci
dachowych od 20° do 25°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; I
kondygnacja nadziemna; dach
skośny dwuspadowy o kącie
nachylenia do 20 ° lub dach
płaski o kącie nachylenia 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
71

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

2

3
4
6
Zmiana konstrukcji dachu wraz z
Krzyś Lewandowski
Dz.nr 2/47,2/50 obr. Wysokość górnej krawędzi
6730.11.55. podwyższeniem
ścianek
Arleta Lewandowska
59
elewacji frontowej maksymalnie
71.2015
kolankowych budynku handlowo- Wyłączenie jawności danych *
do obecnej wysokości kaletnicy;
08.05.2015
mieszkalnego
przy ul. Szosa
dach plaski o kącie nachylenia
Lubicka 166 h
połaci dachu do 12 °
72
NORD INVEST
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia
Sp. z o.o.
186,185/1,240/2,240/ zabudowy :przedłużenie linii
6730.11.7.
Budowa budynku usługowo4,177/19,177/20,187 frontowej elewacji budynku ; do
Ul. Fałata 94 Toruń
72.2015
biurowego przy ul. Fałata 94
pbr. 5
V kondygnacji nadziemnych; dach
11.05.2015
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
73
NORD INVEST
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia
Sp. z o.o.
186,185/1,240/2,240/ zabudowy :przedłużenie linii
6730.11.
Rozbudowa i nadbudowa budynku
4,177/19,177/20,187 frontowej elewacji budynku ; do
Ul. Fałata 94
12.73.2015
usługowo-biurowego
przy ul.
obr. 5
V kondygnacji nadziemnych; dach
Toruń
11.05.2015
Fałata 94
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
74
„YOURS”
Dz.nr 97 obr. 16 oraz Linia zabudowy istniejąca;
Zmiana sposobu użytkowania
Sp.z o.o.
172
obr.
16(pas powierzchnia sprzedaży nie
piwnic kamienicy na funkcje
6730.11.263.
drogowy
ul. więcej niż 100 m²; pow.
Ul. Lazurowa 6C
usługową
wraz
74.2014
Łaziennej)
Zabudowy schodów zew. Po
Warszawa
przebudową(przedłużeniem)
14.05.2015
przebudowie nie większa niż 4,5
schodów zewnętrznych (zejść do
m²
piwnicy) przy ul. Łaziennej 4

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
75

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

6730.11.34.
75.2015
15.05.2015

4
Kamila i Tomasz Waszyńscy Dz.nr 92 obr. 73
Zabudowa loggi w budynku Wyłączenie jawności danych *
mieszkalnym
jednorodzinnym
przy ul. Radiowej 36

76
6730.11.267. Rozbudowa budynku
76.2014
mieszkalnego jednorodzinnego
15.05.2015
przy ul. Astrowa 25
77
6730.11.64.
77.2015
19.05.2015

Ryszard Petera
Dz.nr 389 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

Robert Kozłowski
Dz.nr 419 obr. 50
Henryk kozłowski
Budowa budynku gospodarczego Wyłączenie jawności danych *
uzupełniającego
zabudowę –
usługowa (biurową)

78
6730.11.58.
78.2015
22.05.2015

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Budowa budynku gospodarczego
do
planowanego
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Okopowej 6

Błażej Stanny
Dz.nr 128 obr. 72
Wyłączenie jawności danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

6
Istniejąca linia zabudowy wg
załącznika graficznego

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika; wysokość do
górnej krawędzi elewacji
frontowej; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowych do
12 °
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego ;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej od strony ul.
Świerkowej do 3,2 m ; dach
plaski o nachyleniu połaci do
12 °
Nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z załącznikiem
graficznym;
I kondygnacja nadziemna; dach
plaski o kącie nachylenia połaci
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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
79

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

2

3

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

6
717/2,718 Linii zabudowy nie określa się;
6730.11.84.
wysokości górnej krawędzi
79.2014
elewacji frontowej max 3,5 m ;
22.05.2015
dach plaski o kącie nachylenia
połaci do 12°
80
Gmina miasta Toruń
Dz.nr 157 obr. 17
Istniejąca linia zabudowy;
Zmiana sposobu użytkowania
Poprzez Dyrektora Wydziału
wysokość zabudowy –budynek
parteru budynków mieszkalnych
6730.11.263.
Gospodarki
frontowy –istniejąca; oficyna
na funkcje usługowe , rozbudowy
80.2014
gzyms max 6,70 m max II
Nieruchomościami
oficyny na funkcje mieszkalno26.05.2015
Ul. Grudziądzka 126 b
kondygnacje ; dach płaski o
usługowe oraz budowie parkingu
spadku połaci dachowych do 20 °
Toruń
podziemnego przy ul. Szpitalnej 4
81
6730.11.27.
81.2015
26.05.2015

4
Tomasz Chyliński
Dz.nr
Budowa garażu dobudowanego do Wyłączenie jawności danych * obr. 43
garażu na działce sąsiedniej przy
ul. Kanałowej 34a

Zmiana sposobu użytkowa części
Bożena Bruź
Dz. nr 75/1 obr.52
budynku węzła cieplnego na Wyłączenie jawności danych *
funkcje niepubliczne przychodni
zdrowia z częścią biurową z
przebudową i ew. rozbudową
budynku
Zbigniew Narloch
Dz.nr 157 obr. 17
Budowa budynku usługowego Wyłączenie jawności danych *
(hotel z częścią gastronomiczną )
oraz
zmianie
sposobu
użytkowania
nieużytkowego
poddasza budynku frontowego na
powierzchnię
użytkowa
(mieszkalną) przy ul. Szpitalnej 4

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

Istniejąca linia zabudowy;
istniejąca pow. zabudowy,
dopuszcza się bud. wiatrołapu nie
przekraczającego 6 m²

Linia zabudowy istniejąca;
budynek frontowy wysokość bez
zmian, planowany budynek hotelu
6730.11.24.
nie wyżej niż 12,6 m; dach
82.2015
budynek frontowy bez zmian ,
02.06.2015
hotelowy dach spadowy o spadku
połaci dachowych do 50 ° na
części dachu dopuszcza się dach
płaski do 12°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
82
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
83

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

2

3
4
6
Centrum
Wynajmu
Dz.nr
Obowiązująca
linia
zabudowy;
Budowa obiektu
handlowo6730.11.199.
Nieruchomości
172/2,173,174/2 obr. max III kondygnacje nadziemne;
usługowego wraz z infrastruktura
83.2014
Sp. z o.o.
12
dach płaski o nachyleniu połaci
towarzyszącą przy ul. Bydgoskiej
03.06.2015
Ul. Ostrowska 122 Krotoszyn
od 12° do 20 °
35-35A
84
Teresa Niesterow
Dz.nr 180 obr. 74
Obowiązujące linia zabudowy
6730.11.36. Budowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego:
84.2015
jednorodzinnego przy ul.
maksymalna wysokość budynku
09.06.2015
Powstańców Wielkopolskich 54
do 10,5 m; dach dowolny
85
Adaptacja
części
parteru
„FILMAR”
Dz.nr 514,571,572/3 Parametry budynku pozostają bez
istniejącego budynku (sala zabaw Filipiak i Marchlewski sp.j. obr. 10
zmian
dla dzieci) na salę zabaw
i
Ul. Grudziądzka 37/45
6730.11.49.
świadczenie usług edukacyjnych
Toruń
85.2015
(dodatkowe sale dydaktyczne na
12.06.2015
potrzeby szkoły podstawowej
Butterfly School) przy ul. Rejtana
2-4
86
Bouznif Sp. z o.o.
Dz.nr 132 obr. 15
Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu użytkowania
Ul. Chełmińska 12
zmian
lokalu
handlowego
na lokal
6730.11.33.
Toruń
gastronomiczny usytuowany na
86.2015
parterze budynku mieszkalno16.06.2015
usługowego przy ul. Chełmińskiej
12

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Lp

1
87

Nr decyzji i
data jej
wydania
rrrr mm dd
2
6730.11.14.
87.2015
16.06.2015

88
6730.11.95.
88.2015
22.06.2015
89
6730.11.91.
89.2015
25.06.2015
90
6730.11.81.
90.2015
29.06.2015

Rodzaj inwestycji

Nazwa i adres
wnioskodawcy

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz. ew.)

Streszczenie ustaleń decyzji

3
4
6
Budowa
parterowego domu Grzegorz Kwiatkowski
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
mieszkalnego jednorodzinnego z Wyłączenie jawności danych * 218,220,221,225,226 wg załącznika graficznego; max II
dwoma garażami połączonymi z
obr. 71
kondygnacje nadziemne; dach
budynkiem przy ul. Złotej 19 i
płaski o spadku do 12°
Złotej 21
Miejski Zarząd Dróg
Dz.nr
Maksymalna liczba miejsc
Budowa parkingu dla
Ul. Grudziądzka 159 Toruń 11/2,13/2,14/2,15/2,1 postojowych 40 w tym dwa
samochodów osobowych przy ul.
6,18/2,32/2,44/5 obr. miejsca postojowe dla pojazdów
Szosa Okrężna 28-42
5
zaopatrzonych w kartę
parkingowa
Przebudowa i zmiana sposobu
Sławomir Mulski
Dz.nr 3/5,4/4,4/7
Parametry budynku pozostają bez
użytkowania hali produkcyjnej na Wyłączenie jawności danych * obr. 44
zmian
obiekt usługowy
( magazyny,
biura, pom. Socjalne)
przy ul.
Polnej 115-115a
Justyna Czarnecka
Dz. nr 345, obr. 31
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Przebudowa i rozbudowa budynku Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; max 1
handlowego wraz ze zmianą
kondygnacja nadziemna, dach
sposobu użytkowania na budynek
płaski o spadku do 12°
mieszkalny jednorodzinny przy ul.
Bażantowej 33

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji
7

Uwagi

8

* 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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