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

72

2

6730.11.70.
72.2016
01.06.2016

73
6730.11.39.
73.2016.
02.06.2016
74
6730.11.9.
74.2016
09.06.2016
75
6730.11.72.
75.2016
10.06.2016

3

4

Arkadiusz Pawlikowscy Dz.nr 178 obr. 29
Rozbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
go jednorodzinnego przy ul. Miedza 5

Powierzchnia balkonu ze schodami maksymalnie 20 m ²

AmabelaDylla
Dz.nr 94/16 obr. 78
Budowa dwóch budynków miesz- Wyłączenie jawności danych *
kalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Relaksowej 49

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; szerokość elewacji frontowej budynku :
minimum 9,2 m, maksymalnie
13.8 m wzdłuż ulicy Relaksowej i
odcinka C-D-E ul. Romantycznej
Janina Maleszka
Dz.nr 384 obr. 63 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego, wysoBudowa budynku mieszkalnego
kość górnej krawędzi elewacji
jednorodzinnego przy ul. Przy
frontowej maksymalnie . 5 m ,
Nasypie 14
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45 °
Jacek Winogrodzki
Dz.nr 220/9 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku
handlowo- Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; wysomagazynowego z częścią biurowokość górnej krawędzi elewacji
socjalną ( hurtownia materiałów
frontowej maksymalnie 10m;
bhp)
przy ul. Szymańskiedach płaski o kącie nachylenia
go/Skłodowskiej-Curie
połaci dachowej do 25°

* 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. 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

76

6730.11.74.
76.2016
13.06.2016

77
6730.11.83.
77.2016
13.06.2016
78

6730.11.79.
78.2016
14.06.2016

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz ze
zmiana konstrukcji dachu przy
ul. Kalinowej 27

Olimpia i Tomasz
Dz.nr 86 obr. 35
Wilamowscy
Rozbudowa i nadbudowa budynWyłączenie jawności danych *
ku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Jesiennej 42
Zmiana sposobu
użytkowani
budynku handlowego na budynek
gastronomiczny przy ul. Goździkowej 1

79
6730.11.56.
79.2016
14.06.2016

4

Maria Girguś
Dz.nr 339 obr. 50
Wyłączenie jawności danych *

Nadbudowa
usługowego
Polskiego 49a

Paweł Polak
„Be Fresh”
Ul. Goździkowa 1 Toruń

Dz.nr 915 obr. 32

Zakład Usług Dźwigowych Dz.nr 13/11 obr. 11
„DEŹWIG” Sp. z o.o.
budynku biurowo- Ul. Wojska Polskiego 49a
przy ul. Wojska
Toruń

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej istniejącego budynku;
dach płaski lub spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1;
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45 °, wysokość kalenicy dachu maksymalnie
9m
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Linia zabudowy bez zmian; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 10m;
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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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

6730.11.58.
80.2016
16.06.2016

Umarzam postępowanie w spr.
budowy budynku
usługowomagazynowego przy ul. Mazowieckiej 26-28 ; oraz ustala się
warunki dla inwestycji polegającej
na budowie budynku usługowomagazynowego przy ul. Mazowieckiej 26-28

6730.11.62.
81.2016
17.06.2016

Budowa budynku biurowosocjalnego wraz z miejscami postojowymi pryz ul. Chrzanowskiego 33

80

81

82
6730.11.46.
82.2016
17.06.2016

83
6730.11.80.
83.2016
20.06.2016

4

Sławomir Kurtys
PH-AGRO-MAKS
Przybranowo 10
Służewo

Dz.nr 148/5 obr. 43 Linia zabudowy wg załącznika
w części objętej pla- graficznego; wysokość górnej
nem;
krawędzi elewacji frontowej
151,152,154,148/5
maksymalnie 10 m; dach płaski
obr. 43
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°

Stalmot&Wolmet S.A.
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Sienkiewicza 2 Nidzica 260/19,260/18,260/28 wg załącznika graficznego; wysoobr. 46
kość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 15 m;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Przedsiębiorstwo Usługowo- Dz.nr 24,82 obr. 15 Linia zabudowy pozostaje bez
Zmiana sposobu
użytkowania
Produkcyjne
zmian, dopuszcza się wysunięcie
piwnic
na cele
usługowoGEOTOR Sp. z o.o.
schodów poza linię zabudowy na
handlowe oraz budowie schodów
odległość maksymalnie 1,5 m pod
Ul. Słodka 21 Toruń
zew. do budynku przy ul. Fosa
warunkiem zachowania pasa
Staromiejska 24
chodnika o szerokości minimum
1,5 m;
Dariusz Melzacki
Dz.nr 682 obr. 32
Dach spadowy o kącie nachylenia
Wyłączenie jawności danych *
połaci dachowej do 25°, kalenica
Zmiana konstrukcji dachu budynrównoległa do frontu działki; wyku mieszkalnego jednorodzinnego
sokość kalenicy maksymalnie 6
przy ul. Kwiatowej 15
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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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

84

2

6730.11.82.
84.2016
21.06.2016

3

4

Maria Jackowiak
Dz.nr 279 obr. 37
Zmiana konstrukcji dachu budyn- Wyłączenie jawności danych *
ku mieszkalnego jednorodzinnego
przy ul. Grabowskiego 10

Minimalny kąt nachylenia połaci
35° oraz wprowadzenie lukarn

Robert Wal
Dz.nr 226 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej równa wysokości
górnej krawędzi elewacji frontowej ist. garażu; szerokość elewacji frontowej maksymalnie 6m;
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; Wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,15 m ;
dach spadowy o minimalnym
kącie nachylenia połaci dachowej
20°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

85

6730.11.106.
Rozbudowa garażu przy ul. Dłu85.2016
giej 36
21.06.2016

86
6730.11.75.
86.2016
21.06.2016

87
6730.11.60.
87.2016
23.06.2016

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wraz z infrastruktura towarzyszącą i basen
przy ul. Czachowskiego 10

Łukasz Nowiński
Dz.nr 722 obr. 71
Wyłączenie jawności danych *

Martyna Wiśniewska
Dz.nr 470 obr. 7
Zmiana sposobu
użytkowania Wyłączenie jawności danych *
pomieszczeń mieszkalnych
na
przedszkole w lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pryz ul. Bydgoskiej 90

* 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 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

88

4

217/2,218/2 Dach płaski lub spadowy , nachylenie dolnych połaci dachu bez
Podwyższenie ostatniej kondygnazmian, nachylenie górnej połaci
cji budynku mieszkalnego wielodachu w uzgodnieniu z MKZ;
rodzinnego wraz ze zmiana konwysokość budynku w kalenicy nie
strukcji dachu przy ul. Piekary 1może przewyższać wysokości
3
elewacji frontowej od strony
wschodniej
Parafia EwangelickoDz.nr 76, 77, 78 obr. Min. 15 % powierzchni jako bioBudowa parkingu przy ul. Wały Augsburska – ul. Strumykowa 15
logicznie czynna,
gen. Sikorskiego 14
10, Toruń
Sabina Szewczyk
Dz.nr
Wyłączenie jawności danych * obr. 14

6730.11.23.
88.2016
24.06.2016

89

3

6730.11.68.
89.2016
27.06.2016

Budowa dwóch zbiorników na
Daniel Błażejewski
Dz.nr 115/59 i 211/12 Wysokość wiaty – maks. 7 m,
6730.11.104.
substancję ropopochodną wraz z Wyłączenie jawności danych * obr. 45
dach płaski lub spadowy, zbiorniki
90.2016
wiatą na terenie położonym przy
na płycie fundamentowej o po27.06.2016
ul. Sklodowskiej-Curie 75R
wierzchni maks - 70 m²
91 6730.11.272. Budowa pawilonu handlowego
APRO Investment Sp. z o.o.- Dz. nr 19/3 obr.50
Nieprzekraczalna linia zabudowy
91.2012
wraz z pylonem reklamowym,
ul.Moniuszki 39, Toruń
wg załącznika graficznego, wysoinfrastrukturą techniczną i miejkość – maks.8m, dach płaski,
scami parkingowymi,
nachylenie do 12o
ul. Rydygiera 48

90

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

5

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
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6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

92 6730.11.272. Rozbudowa, nadbudowa oraz
Przychodnie Lekarskie
Dz. nr 245/3 obr.10
91.2012
przebudowa Przychodni nr 1 wraz Hipokrates Sp. z o.o.- ul. Filz infrastrukturą techniczną przy
trowa 29B,Toruń
ul. Dekerta 1

93 6730.11.226. Budowa czterech altan parkowych Regionalny Ośrodek Edukacji Dz. nr 13/2 obr.14
93.2015
na terenie położonym przy ul. Ekologicznej w Przysieku Sp.
Uniwersyteckiej 5-15 w Toruniu z o.o. Przysiek, ul. Parkowa 2,
87-134 Zławieś Wielka
94

6730.11.86.
94.2016

95

6730.11.42.
95.2016

Zmiana sposobu użytkowania Bartosz Obermüller,
Dz. nr 634/1 obr.31
budynku mieszk. jednorodzinnego Wyłączenie jawności danych *
na usługowy ( biura ) na terenie
położonym przy ul. Wrzosowej 2
w Toruniu
Budowa budynku mieszk. wieloro- Artur Dwórznik, Katarzyna Dz. nr 132 obr.15
dzinnego planowanego w miejscu Dwórznik, Jacek Topór
istniejącego przeznacz. do rozbiór- Wyłączenie jawności danych *
ki na terenie położonym przy ul.
Podmurnej 91 w Toruniu

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość kalenicy– równa wysokości
kalenicy budynku istniejącego +
0,5 m, szerokość elewacji max. 40
m, dach spadowy dla dachu głównego
Nieprzekraczalna linia zabudowy
– nie ustala się, wysokość krawędzi okapu – 3m, szerokość elewacji max. 8,5 m, dach spadowy o
kącie nachylenia do 45o
parametry zabudowy – bez zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy,
wysokość krawędzi okapu , szerokość elewacji, geometria dachu bez zmian ( odtworzenie istn.
budynku objętego ochroną MKZ )

* 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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