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

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wniosko- nieruchomości
dawcy
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Budowa piwnicy pod częścią Krystyna Karczewska Dz. nr 70 obr. 72 Parametry budynku pozostają bez zmian
6730.11.166. istniejącego tarasu budynku Wyłączenie jawności
121.2017
mieszkalnego jednorodzinnego
danych *
04.09.2017
oraz budowa schodów do tej
piwnicy przy ul. Kniaziewicza 77
122
Joanna Izdebska
Dz.nr 20 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załączWyłączenie jawności 38
nika graficznego; max wysokość górnej kradanych *
wędzi elewacji frontowej maksymalnie :
Nadbudowa i rozbudowa bu6730.11.62.
równa wysokości górnej krawędzi elewacji
dynku mieszkalnego jednoro122.2017
frontowej sąsiedniego budynku na dz.nr 19,
dzinnego przy ul. Św. A .Boboli
04.09.2017
dach płaski o kącie nachylenia połaci da71
chowej do 12°
121

123
6730.11.10.
123.2017
04.09.2017

124

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pryz ul.
Św. A. Boboli 71

Zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń mieszkalnych na
6730.11.145.
poziomie parteru w budynku
124.2017
mieszkalnym wielorodzinnym na
05.09.2017
punkt przedszkolny przy ul.
Łódzkiej 58

Lidia Kurek
Wyłączenie jawności
danych *

Anna Meina
Wyłączenie jawności
danych *

Dz. nr 127 obr.
74

Nieprzekraczalna lina zabudowy wg załącznika graficznego , ; max wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej maksymalnie :
równa wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej sąsiedniego budynku na dz.nr 19,
dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Parametry budynku pozostają bez zmian

Uwagi

8

AN/KZ
wpływ – 16.06.2017
czas-58dni/80dni

AM/KZ
Boboli 71
wpływ –
28.02.2017
czas- 151 dni/187 dni
poz.11 /2017-wpis28.09.2017-BR
poz.12/2017-wpis02.10.2017-BR
AM/KZ
Boboli 71
wpływ – 13.01.2017
czas-132 dni/215 dni

AM/KZ
Łódzka 58
wpływ – 15.05.2017
czas-49dni/102dni

* 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)
1

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
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rrrr mm dd

Rodzaj inwestycji
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6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zmiana sposobu użytkowania
Anna Meina
Dz. nr 127 obr. 74
pomieszczeń mieszkalnych na Wyłączenie jawności danych *
6730.11.129.
poziomie parteru w budynku
125.2017
mieszkalnym wielorodzinnym na
05.09.2017
przedszkole jednooddziałowe przy
ul. Łódzkiej 58
126
Zmiana sposobu
użytkowania
Dorota Sobierajska
Dz.nr 275 obr. 7
6730.11.55. części strychu na lokal mieszkalny Wyłączenie jawności danych *
126.2017
w budynku mieszkalnym wielo05.09.2017
rodzinnym przy ul. Mickiewicza
112
127
Jerzy Stanisławski
Dz.nr 15/4 obr. 77
Wyłączenie jawności danych *
125

6730.11.78.
127.2017
05.09.2017

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego oraz budynku
usługowego (usługi w zakresie
plandekowania pojazdów na indywidualne zamówienie klientów) przy ul. Dalekiej 1

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AM/KZ
Łódzka 58
wpływ – 15.05.2017
czas-48dni/112dni

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AM/KZ
Mickiewicza 112
T.I./4
wpływ – 24.02.2017
czas- 107 dni/193dni
AM/KZx
Daleka 1
wpływ – 13.03.2017
czas-76 dni/176 dni

Nieprzekraczalna lina zabudowy
wg załącznika do decyzji, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej budynek mieszkalny
jednorodzinny maksymalnie
10m, budynek usługowy maksymalnie 20 m od strony ul. Dalekiej, dla obu budynków od 11,8
m do 17,7 m, dach spadowy o
kącie nachylenia połaci dachowej
powyżej 12° maksymalnie do 30 °

* 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)
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6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

128
6730.11.77.
128.2017
05.09.2017

Budowa budynku usługowego –
magazynowego przy ul. Szubińskiej 104

129

Sylwester Sikorski
Dz.nr 219 obr. 31
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.36.
129.2017
05.09.2017

130

4

Jerzy Stanisławski
Dz.nr 15/3 obr. 77
Wyłączenie jawności danych *

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
Żbikowej 23

Nadbudowa budynku mieszkalRoman Dorsz
Dz.nr 479 obr. 35
6730.11.143.
nego jednorodzinnego (zmiana Wyłączenie jawności danych *
130.2017
konstrukcji dachu) przy ul. Weso05.09.2017
łej 3
131
Maciej Piotrowski
Dz.nr 171 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.104. Budowa budynku mieszkalnego
131.2017
jednorodzinnego przy ul. Długiej
13.09.2017
20

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 9 m ,
dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 30 °
Linia zabudowy pozostaje bez
zmian; wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 7,2 m w linii zabudowy
oraz maksymalnie 9,2 m wycofanej poza linię zabudowy, dach
spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 30°
Dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 60°,
wysokość kalenicy maksymalnie
6,5 m
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 9,4 m;
dach płaski lub dach spadowy o
spadku połaci dachowej do 45°

Uwagi

8

AM/KZx
Szubińska 104
wpływ –13.03.2017
czas-120 dni/176 dni
PŻ/KZ
Żbikowa 23
wpływ – 16.02.2017
czas-56dni/151dni

PŻ/KZ
Wesoła 3
wpływ – 24.05.2017
czas- 86 dni/104 dni
DK/KZx
Długa 20
wpływ – 18.04.2017
czas-55 dni/148 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)
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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4

132

Charirconcept.com
Dz.nr 220/5 obr. 45
Budowa budynku
biurowo6730.11.141.
Sp .z o.o.
usługowego wraz z miejscami
132.2017
Ul. M. Skłodowskiej – Curie
postojowymi przy ul. M. Skło15.09.2017
77aa Toruń
dowskiej-Curie 77aa

133

Paweł Fabiszewski
Dz.nr 125/1 obr. 17
F.H.U. FASKO
Wyłączenie jawności danych *

6730.11.79.
133.2017
15.09.2017

Nadbudowa części budynku usługowego wraz ze zmiana sposobu
użytkowania pierwszego
piętra
budynku i poddasza nieużytkowego na funkcję hotelową przy Rynku nowomiejskim 3

Agnieszka Wiśniewska
Dz. nr 105 obr.56
Wyłączenie jawności danych *

134
6730.11.191.
Budynku mieszkalnego jednoro134.2017
dzinnego przy ul. Targowej 19A
15.09.2017

Linii zabudowy nie ustala się,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9m,
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, maksymalna wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej nadbudowy równa wysokości
górnej krawędzi elewacji frontowej dwukondygnacyjnej części
budynku, dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej równym nachyleniu ist. połaci dachowej na pozostałej części budynku
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej od 6,5m do 7,5 m, dach
spadowy o kącie nachylenia
równym połaci dachowej os 15 °
do 30 °

Uwagi

8

AN/KZ
13/V/2017
wpływ – 23.05.2017
czas-86dni/115 dni
DK/KZ
Rynek Nowomiejski
3
wpływ – 14.03.2017
czas-86dni/185 dni

AM/KZ
Targowa 19a
wpływ -07.07.2017
czas- 27 dni/70 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)
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1

135

2

3

Włodzimierz Ziemkiewicz Dz.nr 576 obr. 76
Wyłączenie jawności danych *

136

6730.11.91.
136.2017
18.09.2017

137

4

Krzysztof Wiśniewski
Dz.nr 135/3, 135/4,
6730.11.184. Budowa stacji transformatorowej
Wyłączenie jawności danych * 135/6 obr. 40
135.2017
6/0,4 kV wraz z przyłączem ka15.09.2017
blowym średniego napięcia przy
ul. Równinnej 32, 36

Budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Cienistej
16

Karat Electro Recykling S.A. Dz.nr 13/14 obr. 45
6730.11.120.
Poprzez Dawida Karallusa
Budowa budynku biurowego przy
137.2017
Wyłączenie jawności danych *
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75K
18.09.2017

Linii zabudowy nie ustala się,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 2,1
m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Linia , której nie może przekraczać nadziemna część budynku z
wyłączeniem gzymsu, okapu
dachu, zadaszenia nad wejściem ,
schodów o pochylni zew. oraz
wyłączeniem ocieplenia budynku;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9m,
dach spadowy o spadku połaci
dachowej od 35 ° do 45°
Linii zabudowy nie ustala się ;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalanie 7 m;
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

AM/KZ
198/V/2016
wpływ – 30.06.2017
czas-60 dni/77 dni
AM/KZx
Cienista 16
wpływ –29.03.2017
czas-69dni/173 dni

AM/KZx
Skłodowskiej 75K
wpływ – 09.05.2017
czas-100dni/118 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)
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6

7
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1

2

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania
Jan Trawiński
Dz.nr 336/2 obr. 8 Parametry budynku pozostają bez
6730.11.151. pomieszczenia
strychowego w Wyłączenie jawności danych *
zmian
138.2017
budynku mieszkalno- usługowym
19.09.2017
na lokal mieszkalny przy ul. Matejki 29
139
Budowa budynku magazynowoMagdalena Rogala
Dz.nr 205/5 obr. 45 Linii zabudowy nie ustala się,
6730.11.183. handlowego (hurtownia kwiatów, Wyłączenie jawności danych *
wysokość górnej krawędzi elewa139.2017
roślin i artykułów dekoracyjnych)
cji frontowej maksymalnie 12 m,
21.09.2017
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
dach płaski o kącie nachylenia
79D
połaci dachowej do 12°
140
Zdzisław Daruli
Dz.nr 709/2 obr. 31 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego, wyso6730.11.168. Budowa budynku mieszkalnego
kość górnej krawędzi elewacji
140.2017
jednorodzinnego przy ul. Jeleniej
frontowej maksymalnie 7,4 m,
22.09.2017
30
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
141
Bogdan Włoczewski
Dz.nr 142/87 ,
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Przedsiębiorstwo Motoryza- 142/75 obr. 45
wg załącznika graficznego, wyso6730.1.198. Budowa budynku
socjalnocyjne
kość górnej krawędzi elewacji
141.2017
biurowo-magazynowego przy ul.
NADGOB
frontowej maksymalnie 6m,
22.09.2017
Szymańskiego 10a
Wyłączenie jawności danych *
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 20 °
138

Uwagi

8

AN/KZ
Matejki 29
wpływ – 31.05.2017
czas- 56dni/111 dni
DK/KZx
224/V/2016
wpływ – 03.06.2017
czas-73 dni/83 dni
PŻ/KZ
Jelenia 30
wpływ – 20.06.2017
czas-80dni/94 dni

AN/KZ
122/V/2017
wpływ – 20.07.2017
czas-64dni/64 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)
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1
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4

Budowa łącznika o funkcji maga- Chairconcept.com sp. z o .o.
zynowej między ist. halami (pro- Ul. M. Skłodowskiej-Curie
6730.11.161.
dukcyjna i magazynową)
oraz
75c
142.2017
budowie
budynku usługowego
Toruń
28.09.2017
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
77b, 77aa
143
Prywatna Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
Nowak &Nowak Sp. z o .o.
Nadbudowa budynku usługowego
Ul. Filtrowa 29 b Toruń
(przychodni) i budynku mieszkal6730.11.138.
nego jednorodzinnego celem po143.2017
większenia przychodni oraz roz29.09.2017
budowie schodów zewnętrznych
pryz ul. Legionów 155-155a
142

144

Uwagi

8

Dz.nr 205/5,220/5
obr. 45

Linii zabudowy nie ustala się ;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 9 m,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

AN/KZx
192/V/2016
wpływ –07.06.2017
czas- 43 dni/113 dni

Dz.nr 510/4,510/5
obr. 37

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, maksymalna wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej równa wysokości górnej
krawędzi elewacji frontowej
klatki schodowej budynku usługowego, dach plaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12° lub dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej od
30° do 45°
Parametry budynku pozostają bez
zmian, powierzchnia tarasu ze
schodami maksymalnie 20 m²

AM/KZ
Legionów 155-155A
wpływ –23.05.2017
czas-90dni/128 dni

Rozbudowa budynku mieszkalne- Barbara Dzikowska- lach Dz.nr 156 obr. 50
6730.11.165. go jednorodzinnego w zabudowie Wyłączenie jawności danych *
144.2017
bliźniaczej
(dobudowa tarasu
29.09.2017
wraz ze schodami) przy ul. Brzozowej 19A

PŻ/KZ
Brzozowa 19A
wpływ –13.06.2017
czas-94 dni/ 138 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)
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