WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

78
6730.11.46.
78.2017
14.07.2017

3

4

Halina Bednarska
Dz.nr 208 obr. 15
Zmiana sposobu
użytkowania
Mariusz Bednarski
części poddasza nieużytkowego w
Wyłączenie jawności danych *
budynku mieszkalno-usługowym
na kotłownie przy ul. Szerokiej 24

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Linii zabudowy nie ustala się;
wysokość górnej krawędzi
Budowa dwóch budynków
elewacji frontowej przy dachu
6730.11.109.
mieszkalnych jednorodzinnych w
płaskim maksymalnie 7 m; dach
79.2017
zabudowie wolno stojącej przy
płaski o kącie nachylenia połaci
14.07.2017
ul. Idzikowskiego 48a
dachowej do 12° lub dach
spadowy o kącie nachylenia poł3
aci dachowej od 30° do 45°
80
Eastside-Bis
Dz.nr 209/4 obr. 45 Należy zaprojektować
Sp .z o. o.
odpowiednie zagospodarowanie ,
Budowa podziemnej
instalacji
Ul. M. Skłodowskiej –Curie
zrealizować je przed oddaniem tej
6730.11.118. zbiornikowej gazu propan-butan
73
inwestycji do użytkowania oraz
80.2017
(3 zbiorniki o pojemności 6400
Toruń
zapewnić utrzymanie tego
14.07.2017
litrów każdy) przy ul M.
zagospodarowania we właściwym
Skłodowskiej-Curie 85-87
stanie techniczno-użytkowym
przez okres ist. obiektów
81
Anna Kryworuczko
Dz.nr 394 obr. 35
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Nadbudowa z rozbudową dwóch
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
budynków
mieszkalnych
6730.11.45.
wysokość górnej krawędzi
jednorodzinnych celem stworzenia
81.2017
elewacji frontowej maksymalnie
jednego budynku mieszkalnego
14.07.2017
4,6 m ; dach spadowy o kacie
jednorodzinnego
przy ul.
nachylenia połaci dachowej od
Malinowej 7
25°do 45°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
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Zbigniew Suhak
Dz.nr 569 obr. 71
Wyłączenie jawności danych *

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

82

2

6730.11.38.
82.2017
17.07.2017

83
6730.11.70.
83.2017
17.07.2017
84

3

4

Ewa Błażejewska
Dz.nr 125/2 obr. 16
Zmiana sposobu użytkowania I
pietra
budynku mieszkalno- Wyłączenie jawności danych *
usługowego na lokal mieszkalny
przy ul. Mostowej 10
Piotr Perz
Dz.nr 169 obr. 12
Zmiana sposobu użytkowania
Eugeniusz Dota
budynku gospodarczego na
Wyłączenie jawności danych *
budynek biurowo- handlowy
przy ul. Kujota 1
Jarosław Raniszewski
Dz.nr 339 obr. 50
Wyłączenie jawności danych *

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
Rozbudowa budynku mieszkalnego
wysokość górnej krawędzi
jednorodzinnego wraz ze zmiana
6730.11.44.
elewacji frontowej maksymalnie
konstrukcji dachu oraz budowie
84.2017
do wysokości górnej krawędzi
garażu
w miejscu
ist.
18.07.2017
elewacji frontowej ist. budynku;
przeznaczonego do rozbiórki pryz
dach płaski lub dach spadowy o
ul. Kalinowej 27
kącie nachylenia połaci dachowej
do 45°
85
Andrzej Skury
Dz.nr 437 obr. 74 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem
6730.11.110. Rozbudowa
budynku
graficznym; wysokość górnej
85.2016
mieszkalnego
jednorodzinnego
krawędzi elewacji frontowej
18.07.2017
przy ul. Sygnałowej 7
pozostaje bez zmian ; dach
rozbudowy: płaski (taras)
86
Artur Bochat
Dz.nr 183 obr. 35 Linia zabudowy pozostaje bez
Wyłączenie jawności danych *
zmian; wysokość górnej krawędzi
6730.11.75. Nadbudowa
budynku
elewacji frontowej maksymalnie
86.2017
mieszkalnego
jednorodzinnego
4,8 m ; dach spadowy o kącie
18.07.2017
przy ul. Jesiennej 15
nachylenia połaci dachowej od
15° do 45°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

87

2

3

4

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr
Budowa
parkingu
dla
KOPERNIK
obr. 4
samochodów osobowych przy ul.
Ul. Matejki 94/96
Świętopełka 30-309C,32-32E, 34Toruń
34E, 36-326C

296/6, 296/5 Odprowadzenie wód opadowych
6730.11.54.
do sieci kanalizacji deszczowej
87.2017
na warunkach gestora sieci,
24.07.2017
obsługa komunikacyjna z ul.
Świętopełka
88
Monika Drzewucka
Dz.nr 871/4, 871/20 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * obr. 29
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej w nawiązaniu
Rozbudowa budynku usługowego
do wysokości górnej krawędzi
6730.11.59.
wraz z nadbudową o część
elewacji frontowej budynków na
88.2017
mieszkalną przy ul. Łubinowej 45
działkach bezpośrednio
24.07.2017
A
przyległych; dach spadowy o
kącie nachylenia połaci ,
wysokości kalenicy i kolorze
pokrycia analogicznie jak na
działkach przyległych
89
Zbigniew Suhak
Dz.nr 568, 569 obr. Linii zabudowy nie ustala się;
Wyłączenie jawności danych * 71
wysokość górnej krawędzi
Budowa czterech
budynków
elewacji fontowej przy dachu
6730.11.108.
mieszkalnych jednorodzinnych w
płaskim maksymalnie 7 m; dach
89.2017
zabudowie wolno stojącej przy
płaski o kącie nachylenia połaci
24.07.2017
ul. Idzikowskiego 44 g, 48 a
dachowej do 12° lub dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 45°
90
Barbara Guzińska
Dz.nr 264 obr. 15
Linii zabudowy nie ustala się ;
6730.11.27. Budowa budynku mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
wysokość górnej krawędzi
90.2017
jednorodzinnego
(odtworzenie
elewacji frontowej maksymalnie
26.07.2017
oficyny) przy ul. Jęczmiennej 20
7m; dach spadowy o spadku
połaci dachowej do 40 °
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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
Europejskie Centrum
Dz.nr
60/3, 60/4, Obiekty małej architektury
budynku magazynowego
na Współpracy Młodzieży 61/1 obr. 17
stanowiące zagospodarowanie
6730.11.144. budynek biurowo- magazynowy
Plac Św. Katarzyny 9
terenu powinny odznaczać się
91.2017
wraz z zagospodarowaniem terenu
wysokimi walorami estetycznymi
Toruń
26.07.2017
przy ul. Wola Zamkowa
8i funkcjonalnymi
10/10A/12A/św. Jakuba 3-5 na
cele rekreacyjne
92
Zmiana sposobu użytkowania
Maria Fręc
Dz.nr 353 obr. 46
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.113. budynku gospodarczego na
Wyłączenie jawności danych *
zmian
92.2017
budynek mieszkalny
27.07.2017
jednorodzinny przy ul. Katarzynki
4
93
Zmiana sposobu
użytkowania
Eugeniusz Skutnik
Dz.nr 318 obr. 46
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.123. budynku gospodarczego
na Wyłączenie jawności danych *
zmian
93.2017
budynek
mieszkalny
27.07.2017
jednorodzinny przy ul. Barwnej
24
94
Zmiana
konstrukcji
dachu Aleksandra i Michał Wazgird Dz.nr 458 obr. 50
Maksymalna wysokość górnej
6730.11.85. budynku
mieszkalnego Wyłączenie jawności danych *
krawędzi elewacji frontowej 6
94.2017
jednorodzinnego
w zabudowie
m; dach dwuspadowy o kącie
27.07.2017
bliźniaczej przy ul. Szosa Lubicka
nachylenia połaci dachowej 20°±
83A
2°
95
COSYTEX
Dz.nr 220/3 obr. 45 Linii zabudowy nie ustala się ;
Sp. z o. o.
wysokość górnej krawędzi
6730.11.29.
Budowa hali magazynowej przy Ul. M. Skłodowskiej-Curie
elewacji frontowej maksymalnie
95.2017
ul. M. Skłodowskiej-Curie 77AD
7,5 m, dach płaski lub
75D
27.07.2017
dwuspadowy o kacie nachylenia
Toruń
połaci dachowej do 22°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 38 , 39/1,42/1 Udział powierzchni biologiczne
KOPERNIK
obr. 37
czynnej nie mniej niż 25%
powierzchni terenu objętego
Ul. Matejki 94/96
6730.11.134. Budowa drogi wewnętrznej oraz
wnioskiem; odprowadzenie wód
Toruń
96.2017
miejsc postojowych przy ul. Św.
opadowych do sieci kanalizacji
28.07.2017
Boboli 31-35, 35a
deszczowej na warunkach gestora
sieci ,obsługa komunikacyjna z
ul. Św. Boboli
97
Auto Frelik
Dz.nr 3/1, 1/5 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Frelik Sp.k.
52
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
Ul. Szosa Chełmińska 214
elewacji frontowej od strony ul.
Toruń
Szosa Lubicka –pozostaje bez
Rozbudowa z przebudową salonu
6730.11.121.
zmian ; od strony ul.
samochodowego z częścią
97.2017
Mańkowskiego maksymalnie do
serwisowo-magazynową przy ul.
28.07.2017
wysokości górnej krawędzi
Szosa Lubicka 141
elewacji frontowej
rozbudowywanego budynku od
strony Szosa Lubicka ; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
98
Zofia i Mariusz Maliszewscy Dz.nr 4/8, 4/9 obr. Linia zabudowy pozostaje bez
Wyłączenie jawności danych * 27
zmian; wysokość górnej krawędzi
Nadbudowa
budynków
elewacji frontowej maksymalna
6730.11.15.
mieszkalnych jednorodzinnych w
6,25 m , obowiązek zachowania
98.2017
zabudowie bliźniaczej przy ul.
takiej samej geometrii dachu dla
28.07.2017
Ugory 147 i 149
obu budynków; dach spadowy o
kącie nachylenia połaci równym
45°
* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami).
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WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

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

99
Rozbudowa
i
nadbudowa
6730.11.269.
budynku
magazynowo99.2016
biurowego
przy
ul.
28.07.2017
Grunwaldzkiej 44-46

4

Zbigniew Oram
FH Zbigniew Oram
Ul. Boboli 66 Toruń

Dz.nr
Nieprzekraczalna linia
53/12,53/13,53/14,53/15,53/11 zabudowy wg załącznika ;
obr. 34
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej
maksymalnie 9,8 m; dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°

