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

64

2

6730.11.25.
64.2018
09.05.2018

65
6730.11.17.
65.2018
10.05.2018
66
6730.11.11.
66.2018
10.05.2018
67
6730.11.31.
67.2018
10.05.2018

3

Budowa parkingu wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą
przy ul. Płaskiej 32-34

4

Invest –Tech sp .z o. o.
ul. Płaska 32-34
Toruń

Uwagi

8

Dz. nr 207/29, 148/17 projektowana powierzchnia
obr. 45
utwardzona 2200 m ², udział
powierzchni biologicznie czynnej
minimum 10%
Kujawsko-Pomorskie Biuro dz.nr 170 obr. 37
Parametry budynku pozostają bez
Ubezpieczeń
zmian
Alicja Gnaś S. j.
ul. Fałata 94 Toruń

DK/KZ
9/V/2004 t. IV/22
wpływ-02.02.2018
czas- 73dni/ 96 dni
PŻ/KZ
Długa 18
wpływ-26.01.2018
czas-55 dni/ 103 dni

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AN/KZ
Prosta 20
wpływ- 12.01.2018
czas-82 dni/112 dni

Parametry budynku pozostają bez
zmian, powierzchnia sprzedaży 40
m²

AN/KZ
Niesiołowskiego 8e
wpływ-14.02.2018
czas-60 dni /84 dni

Zmiana sposobu
użytkowania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy
oraz rozbudowie schodów zewnętrznych
przy ul. Długiej
18/Zamenhofa 42
Zmiana sposobu
użytkowania Danuta i Andrzej Sztejn Dz. nr 220 obr. 17
lokalu usługowego (solarium) na Wyłączenie jawności danych *
działalność cateringowa w budynku
mieszkalno- usługowym
przy ul. Prostej 20
Zmiana sposobu użytkowania Klub Karate Tradycyjnego Dz. nr53/8 obr. 52
dawnej hydroforni na działalność
„KUMADE”
usługowo-handlową (kluby sporul. Olbrachta 4/6
towe karate, sklep) przy ul. NiesioToruń
łowskiego 8e

* 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).
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

1

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

68

2

3

Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.278. budynku usługowego (kino) na
68.2017
budynek usługowy
handlowo11.05.2018
gastronomiczny (piekarnia i restauracja) przy ul. Podmurnej 14

69

Jeronimo Martins Polska
S.A.
ul. Żniwna 5 Kostrzyn
6730.11.7.
69.2017
14.05.2018

70

71

4

CASA Sp. z o.o.
ul. Podmurna 14
Toruń

6730.11.34.
70.2018
14.05.2018
6730.11.66.
71.2018
16.05.2018

Rozbudowa budynku handlowego przy ul. Poznańskiej 180,
180A

Dz. nr 70 obr. 16

Parametry budynku pozostają bez
zmian

dz.nr 907, 913, 925/2
obr. 63

wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej równa wysokości
górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowywanego budynku, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej równym
ist. kątowi nachylenia połaci
dachowych przedmiotowego
budynku
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Zmiana sposobu użytkowania „SOP Oświatowiec Toruń” dz. nr 332 obr. 110
lokalu usługowego nr 2a na cele Sp. z o. o. ul. PCK 9/2, Toruń
mieszkalne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. PCK 9
Miejski Zarząd Dróg
Dz. nr
obiekty infrastruktury techniczRozbudowa oświetlenia przy ul.
ul. Grudziądzka 159 Toruń 727,735/3,749,776,777/2 nej - oświetlenie
Legionów 5A, Grudziądzkiej 8A,
obr. 10
Odrodzenia 11,13

Uwagi

8

AM/KZ
Podmurna 14
wpływ-07.11.2017
czas- 119dni/183
dni
AM/KZ
Poznańska
180,180A
wpływ-12.01.2018
czas- 49 dni/124dni

PŻ/KZ
44/V/98
wpływ- 16.02.2018
czas- 72 dni/87 dni
AM/KZ
49/V/2018
wpływ- 22.03.2018
czas-55 dni/55 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 2016 r., poz.
1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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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
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

72

73

2

6730.11.64.
72.2018
22.05.2018

3

4

„OFERTA” Toruń
Dz. nr 1123/3, 1123/5
Rozbudowa hali magazynowej o
sp .z o. o.
obr. 43
śluzy przeładunkowe z dokami
ul. Mazowiecka 63-65
przy ul. Mazowieckiej 63B
Toruń
Leszek Piekut
Dz. nr 176 obr. 15
Wyłączenie jawności danych *
Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szczytnej
9

Linii zabudowy nie ustala się,
wysokość elewacji frontowej bez
zmian, dach dowolny

Linia zabudowy bez zmian, wysokość budynku maksymalnie rów6730.11.98.
na wysokości kamienicy fronto73.2016
wej (4 kondygnacje), dach plaski
22.05.2018
o kacie nachylenia połaci dachowej do 12°
74
Leopold Polacki
dz.nr 423, 424/2,
nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa zespołu
budynków Wyłączenie jawności danych * 425/2 obr. 63
wg załącznika graficznego, wyso6730.11.299.
mieszkalnych
jednorodzinnych
kość górnej krawędzi elewacji
74.2017
wolno stojących
przy ul. Przy
frontowej maksymalnie 4,8 m ,
23.05.2018
Nasypie 22, 26a
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 45°
75
Zmiana sposobu użytkowania
ATM Business Group
dz.nr 582, 568/2 obr. Parametry budynku pozostają bez
6730.11.35. budynku mieszkalnego jednoroSp. z o. o.
37
zmian
75.2018
dzinnego na budynek usługowy ul. Chełmińska 206 Gru24.05.2018
(żłobek, Przedszkole)
przy ul.
dziądz
Spółdzielczej 6

Uwagi

8

DK/KZ
1/V/92 t. VI
wpływ-21.03.2018
czas- 52dni /62 dni
AN/KZ
Szczytna 9
wpływ-22.04.2018
czas-309 dni/
760dni
AN/KZx
Przy Nasypie 26A
wpływ-27.11.2017
czas- 143dni/ 177dni
PŻ/KZ
Spółdzielcza 6
wpływ-19.02.2018
czas-17 dni/ 94 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 2016 r., poz.
1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

3

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

2

76
6730.11.46.
76.2018
25.05.2018
77
6730.11.39.
77.2018
29.05.2018
78

6730.11.47.
78.2018
30.05.2018

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania
części lokalu użytkowego nr 2 (z
wyodrębnieniem lokalu nr 2 b ) na
cele
mieszkalne
w budynku
mieszkalnym -usługowym przy ul.
PCK 9

SOP Oświatowiec Toruń
Sp. z o .o.
ul. PCK 9/2
Toruń

Dz. nr 332 obr. 10

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Dz. nr 399/8, obr. 46, nieprzekraczalna linia zabudowy
dz. nr 207/34 obr. 45 wg załącznika nr 1 do decyzji,
Budowa budynku produkcyjno –
wysokość górnej krawędzi elewamagazynowo – biurowego przy ul.
cji frontowej maksymalnie 20
M. Skłodowskiej-Curie 101 D
m , dach plaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Rozbudowa budynku mieszkalnego
Grzegorz Nowak
Dz. nr 510/5 obr. 37 Parametry budynku pozostają bez
jednorodzinnego (zabudowa istnie- Wyłączenie jawności danych *
zmian
jącego podcienia) – legalizacja
przy ul. Legionów 155
Ryszard Karkosik PPUH
„ELKARD”
ul. Grudziądzka 159
Toruń

Uwagi

8

PŻ/KZ
44/V/98 t. II
wpływ-06.03.2018
czas-65dni/79 dni

AM/KZx
34/v/2018
wpływ-23.02.2018
czas- 79 dni / 95 dni

AN/KZ
Legionów 155-155A
wpływ-06.03.2018
czas- 84dni/53 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 2016 r., poz.
1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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