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

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Czesław Nowakowski
Dz.nr 179/7 obr. 43 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficz6730.11.157. Budowa budynku garażowego
nym, wysokość górnej krawędzi
145.2017
dwustanowiskowego
przy ul.
elewacji frontowej maksymalnie
02.10.2017
Polnej 71
5 m , dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
146
Radosław Sojak
Dz.nr 253 obr. 32
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi
6730.11.106. Rozbudowa budynku mieszkalneelewacji frontowej pozostaje bez
146.2017
go jednorodzinnego w zabudowie
zmian, dach głównego budynku
02.10..2017 szeregowej przy ul. Fiołkowej 3
pozostaje bez zmian, geometria
dachu rozbudowy : dach płaski
(taras)
147
OL-FLORA
Dz.nr 210/4 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Sp .z o .o.
wg załącznika graficznego, wyso6730.11.182. Budowa budynku handlowego z
Ul. Modrzewiowa 74
kość górnej krawędzi elewacji
147.2017
częścią magazynową pryz ul.
Barczewo
frontowej maksymalnie 8 m,
03.10.2017
Szymańskiego 13
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
145

Uwagi

8

PŻ/KZ
Polna 71
wpływ –05.06.2017
czas-105dni/19 dni
PŻ.KZ
Fiołkowa 3
wpływ –
13.04.2017
czas- 88dni/172 dni

PŻ/KZ
82/V/2017
wpływ – 30.06.2017
czas-81 dni/95 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. 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

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania Europejskie Centrum Współ- 60/3 obr. 17
budynku
magazynowego
na
pracy Młodzieży
6730.11.197.
budynek biurowo- magazynowy
Plac św. Katarzyny 9
148.2017
wraz z podwyższeniem
dachu
Toruń
06.10.2017
budynku przy ul. Wola Zamkowa
12A/św. Jakuba 3-5
149
Ewa Ptak
Dz.nr 61, 60/3 obr.
Wyłączenie jawności danych * 72
6730.11.94. Budowa budynku
mieszkalno149.2017
usługowego i garażu
przy ul.
06.10.2017
Kniaziewicza 75
148

150

Budowa zadaszenia tarasu buAneta Bandrowska
Dz.nr 14 obr. 74
6730.11.164. dynku mieszkalnego jednorodzin- Wyłączenie jawności danych *
150.2017
nego przy ul. Powstańców Ślą06.10.2017
skich 9

151

Zmiana sposobu
użytkowania
budynku piekarni na budynek
mieszkalno- usługowy (2 lokale z
6730.11.156.
usługami nieuciążliwymi typu
151.2017
biuro, gabinet psychologa0 oraz
06.10.2017
rozbudowie budynku (Zabudowa
schodów zewnętrznych) przy ul.
Włocławskiej 268

Ener Inteli Sp .z o .o
Ul. Włocławska 268
Toruń

Dz.nr 99/1 obr. 78

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian, dopuszcza się podwyższenie kalenicy o 0,4 m w
związku z planowana termomodernizacja dachu

AM/KZ
Wola Zamkowa
12At. II/3
wpływ – 19.07.2017
czas-44 dni/78 dni

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 7 m,
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Parametry budynku pozostają bez
zmian, zadaszenie tarasu dach
jednospadowy o kącie nachylenia
połaci do 15°

PŻ/KZ
Kniaziewicza 75
wpływ – 02.06.2017
czas- 112 dni/184 dni

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej do wysokości
rozbudowywanego budynku ,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

PŻ/KZ
Powstańców
Śląskich 9
wpływ –09.06.2017
czas- 132 dni/153 dni
AN/KZ
54/V/88
wpływ – 05.06.2017
czas-64dni/123 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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nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania Ewa i Dariusz Adamczyk Dz.nr 551 obr. 37
Parametry budynku pozostają bez
pomieszczeń zlokalizowanych w Wyłączenie jawności danych *
zmian
piwnicy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (wykorzystywa6730.11.174.
nych obecnie jako magazyn czę152.2017
ści zamiennych i akcesoriów sa09.10.2017
mochodowych) na pracownie regeneracji turbin i sprężarek dla
samochodów osobowych pryz ul.
Spółdzielczej 18
153
Rozbudowa budynku mieszkalne- Sławomir Wejnerowski Dz.nr 135 obr. 35
Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.169. go jednorodzinnego (dobudowa Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficz153.2017
podpiwniczonego tarasu wraz ze
nym, wysokość górnej krawędzi
09.10.2017
schodami)
pryz ul. Jesiennej
elewacji frontowej budynku pozo3/Jeżynowej 37
staje bez zmian
154
Gmina Miasta Toruń
Dz.nr 234/22 obr. 33 Nieprzekraczalna linia zabudowy
poprzez Wydział Gospodarki
wg załącznika graficznego, wyso6730.11.126. Budowa budynku mieszkalnego
Nieruchomościami
kość górnej krawędzi elewacji
154.2017
jednorodzinnego pryz ul. Techul. Grudziądzka 126 b Toruń
frontowej maksymalnie 9,3 m ,
09.10.2017
nicznej 15
dach spadowy o spadku połaci
dachowej od 3°5 do 45°
152

Uwagi

8

PŻ/KZ
Spółdzielcza 18
wpływ – 28.06.2017
czas- 82 dni/100 dni

PŻ/KZ
Jesienna 3
wpływ – 20.06.2017
czas-94 dni/108 dni
AN/KZ
Techniczna 15
wpływ – 12.05.2017
czas- 137 dni/150 dni
poz. 14 /2017-wpis24.10.2017-BR

* 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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nieważności,
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decyzji

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Paweł Fabiszewski
Dz.nr 125/2 obr. 17 Linii zabudowy nie ustala się,
F.H.U. FASKO
wysokość górnej krawędzi elewaWyłączenie jawności danych *
cji frontowej równa wysokości
6730.11.80. Nadbudowa budynku oficynowegórnej krawędzi elewacji fronto155.2017
go o funkcji hotelowej przy Rynku
wej budynku zlokalizowanego na
09.10.2017
Nowomiejskim 3
dz.nr 125/1 , dach plaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°
156
Zmiana Sposobu
użytkowania
Michał Pełka
Dz.nr 15/31 obr. 59 Powierzchnia sprzedaży maksy6730.11.199.
lokalu usługowego na warsztat Wyłączenie jawności danych *
malnie 20 m²
156.2017
samochodowy i sklep motoryza09.10.2017
cyjny przy ul. Kusocińskiego 3
157
Budowa
zespołu budynków
Lucyna Kaczmarczyk
Dz.nr 211/25, 211/9 Nieprzekraczalna linia zabudowy
usługowo-biurowych p dwie hale
Leon Kaczmarczyk
obr. 45
wg załącznika , wysokość górnej
6730.11.138. magazynowo -naprawcze (branża: Wyłączenie jawności danych *
krawędzi elewacji frontowej
157.2017
opony do samochodów osobowych
maksymalnie 8 m, dach płaski o
11.10.2017
i ciężarowych ) oraz budynek
kącie nachylenia połaci dachowej
biurowo- socjalny przy ul. M.
do 12 °
Skłodowskiej-Curie 73F i 73 L
158
Zbigniew Jaskota
Dz.nr 205/11 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudoPHU Zbigniew Jaskota
wymaksymalnie 12 m, dach pła6730.11.152. Budowa stacji kontroli pojazdów Wyłączenie jawności danych *
ski lub spadowy o kącie nachy158.2017
wraz z zapleczem biurowym przy
lenia połaci dachowej do 20 °
12.10.2017
ul. M. Skłodowskiej -Curie 79F
zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej
155

Uwagi

8

DK/KZ
Rynek
Nowomiejski 3
wpływ – 14.03.2017
czas-101 dni/209 dni

DK/KZ
74/V/2009 t. II
wpływ – 24.07.2017
czas-67dni/84 dni
AM/KZ
94/V/2016
wpływ – 04.07.2017
czas-35dni/97 dni

AN/KZ
76/V/2016
wpływ – 31.05.2017
czas- 134dni/134

* 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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Część opisowa
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stwierdzenie
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6

7

(nr dz. ew.)
1

159

2

3

Zmiana sposobu użytkowania
lokalu mieszkalnego nr 4 na
6730.11.111. poziomie pierwszego piętra na
159.2017
lokal biurowy w budynku
12.10.2017
mieszkalnym wielorodzinnym
pryz ul. Jagiellońskiej 25-25c,
Czarnieckiego 14-14 b

160

4

Rozbudowa budynku Przychodni
6730.11.175. Specjalistycznej
161.2017
„Matopat” przy ul. Storczykowej
8-10b/Szosa Chełmińska 222

8

Paulina Jankiewicz
Dz.nr 632/18 obr. 10 Parametry budynku pozostają bez
Małgorzata i Przemysław
zmian
Piątkowscy
Wyłączenie jawności danych *

AM/KZ
Jagiellońska 25 t.
IV/12
wpływ – 02.05.2017
czas-60 dni/162 dni

Ilona Karasińska –Grabowska Dz.nr 290 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

DK/KZ
Truskawkowa 27
wpływ – 10.08.2017
czas-57dni/69 dni

6730.11.208. Rozbudowa budynku mieszkalne160.2017
go jednorodzinnego przy ul. Tru17.10.2017
skawkowej 27

161

Uwagi

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A
Ul. Zółkiewskiego 20/26
Toruń

Dz.nr
730/1,730/2,730/3,
730/5,738/1,759/1
obr. 32

Nieprzekraczalna lina zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość krawędzi elewacji frontowej maksymalnie równa wysokości elewacji frontowej ist.
budynku, dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12° lub spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 20° do
45°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej nie ustala się , dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 35 °

PŻ/KZ
428/V/79 t. II-1
wpływ – 13.07.2017
czas-98dni/13 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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6

7
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1

2

3

4

Linii zabudowy nie ustala się,
zadaszenie nad rampa dach płaski
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
163
Monika i Michał Rak
Dz.nr 206 obr. 71
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 9m,
6730.11.81. Budowa budynku mieszkalnego
dach płaski o kącie nachylenia
163.2017
jednorodzinnego z częścią usłupołaci dachowej do 12 ° lub dach
20.10.2017
gową przy ul. Białej 20-22
spadowy o kacie nachylenia
połaci dachowej od 3° do 45°,
wysokość kalenicy maksymalnie
do 10 m
164
Marcin Spałek
Dz.nr 725 obr. 10
Odprowadzenie wód opadowych
6730.11.195. Budowa parkingu dla samochoM&S Marcin Spałek
do sieci kanalizacji deszczowej ,
164.2017
dów osobowych przy ul. LegioWyłączenie jawności danych *
obsługa komunikacyjna z ul.
20.10.2017
nów 12
Legionów
165
Apro Investment Sp .z o. o. Dz.nr 19/15 obr. 50 Należy obowiązkowo przewidzieć
Ul. Moniuszki 39
min. 5% miejsc postojowych dla
6730.11.206. Budowa parkingu dla samochoToruń
pojazdów zaopatrzonych w kartę
165.2017
dów osobowych przy ul. Rydyparkingowa (dla osób które mają
23.10.2017
giera 46 A
zaznaczone ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się)
162

Rozbudowa rampy przy budynku
6730.11.210.
handlowo-usługowym wraz z
162.2017
budową zadaszenia przy ul. Wy20.10.2017
szyńskiego 19

LND Polska Sp .z o.o.
Dz.nr 107 obr. 59
Ul. Kapcury 58/6 Warszawa

Uwagi

8

PŻ/KZ
108/V/83 t. II/14
wpływ – 14.08.2017
czas-59dni/ 67 dni
PŻ KZ
Biała 20-22
wpływ –14.03.2017
czas-105dni/220 dni

PŻ KZ
Legionów 12
wpływ –14.07.2017
czas- 84dni/ 98dni
DK/KZ
137/v/2012
wpływ –
08.08.2017
czas- 55 dni/76 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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6

7

(nr dz. ew.)
1

166

2

3

4

Miklan-Ryza Sp.j.
Michał Michalski
Łukasz Michalski
Ul. Płaska 18
Toruń

Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
85/8,85/15,96/1,39/1 wg załącznika graficznego, wysoRozbudowa hali produkcyjnoobr. 45
kości górnej krawędzi elewacji
magazynowej , budowy łącznika o
6730.11.178.
frontowej łącznika maksymalnie
funkcji magazynowej między ist.
166.2017
równa wysokości górnej krawędzi
halami magazynowymi oraz
23.10..2017
elewacji frontowej przyległych
rampy z podjazdem do hali magahal magazynowych , dach płaski
zynowej przy ul. Płaskiej 18
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
167
Gmina miasta Toruń
Dz.nr 430, 426, 425 Linii zabudowy nie ustala się ,
6730.11.167. Budowa budynku mieszkalnego Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 obr. 71
wysokość górnej krawędzi elewa167.2017
jednorodzinnego przy ul. Okrzei
Toruń
cji frontowej maksymalnie 8 m ,
23.10.2017
17-21/Białej
dach spadowy o kacie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 45 °
168
Zmiana sposobu
użytkowania
Jariusz Jasiński
Dz.nr 159/1, 222, 141 Parametry budynku pozostają bez
lokalu użytkowego usytuowanego Wyłączenie jawności danych * obr. 14
zmian
na parterze budynku mieszkalnego
6730.11.158.
wielorodzinnego na lokal gastro168.2017
nomiczny
wraz z przebudowa
24.10.2017
elewacji
budynku
i budowa
schodów zewnętrznych pryz ul.
Kopernika 23

Uwagi

8

PZ KZ
64/V/95 t. II/3
wpływ –29.06.2017
czas- 101 dni/115 dni

PŻ KZ
Biała/Okrzei
wpływ – 19.06.2017
czas-102 dni/123 dni
PŻ KZ
Kopernika 23/25
wpływ – 06.07.2017
czas-42 dni/109 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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Lp data jej wydania
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Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

169
6730.11.163.
169.2017
24.10.2017
170
6730.11.150.
170.2017
24.10.2017
171
6730.11.179.
171.2017
25.10.2017

172
6730.11.215.
172.2017
25.10.2017

3

4

Jan Wojnowski
Wyłączenie jawności
Danych*

Dz.nr 142/74, 142/75, Nieprzekraczalna linia zabudowy
142/86 obr. 45
wg załącznika graficznego, wysoBudowa hali magazynowej wraz
kość górnej krawędzi elewacji
z częścią socjalno- biurową przy
frontowej maksymalnie 11 m,
ul. Szymańskiego 6, 8, 10
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Zmiana sposobu użytkowania
Aneta Pruczkowska
Dz.nr 417 obr. 63
Parametry budynku pozostają bez
budynku mieszkalnego jednoro- Całodobowy Prywatny Dom
zmian
dzinnego na placówkę zapewSeniora „Podgórz”
niająca całodobowa opiekę
Aneta Pruczkowska
osobom w podeszłym wieku
Ul. Cierpicka 9
pryz ul. Cierpickiej 9
Toruń
Zmiana sposobu użytkowania
Sylwia Noskiewicz
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
pawilonu handlowego na serwis
Wyłączenie jawności
319/4,327/2,330/1,330/2, wg załącznika graficznego, wysamochodowy wraz ze stoiskiem
danych *
335/2,331,332 obr. 12 sokość wiaty maksymalnie 4m,
sprzedażowo-ekspozycyjnym i
dach plaski o kącie nachylenia
częścią biurowa oraz budową
połaci dachowej do 12°
wiaty dla samochodów osobowych przy ul. Popiełuszki 4,
Rybaki 3-5
Chariconcept.com.
Dz.nr 131/11 obr. 45
Linii zabudowy nie ustala się ,
Sp .z o.o.
wysokość budynku maksymalnie
Budowa hali magazynowej przy
Ul. M .Skłodowskiej-Curie
6,5 m, dach spadowy o kącie naul. M. Skłodowskiej-Curie 75 c
75 c
chylenia połaci dachowej do 22°
Toruń

Uwagi

8

AM KZ
90/v/2017
wpływ –
08.06.2017
czas-30dni/138 dni
AM KZ
Cierpicka 9
wpływ – 31.05.2017
czas-111dni/145 dni

AM/KZ
Popiełuszki 4
wpływ –29.06.2017
czas- 86 dni/118 dni

AN/KZ
98/V/2012
wpływ – 22.08.2017
czas-77dni/77 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. 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

6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Tomasz Kamiński
Dz.nr 20 obr. 38
Wyłączenie jawności danych *

173
6730.11.34.
173.206
25.10.2017

Nadbudowa z rozbudową ist.
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Św. A. Boboli
71

174
Nadbudowa budynku mieszkal6730.11.202.
nego
jednorodzinnego wraz z
174/2017
dobudową schodów zewnętrznych
31.10.2017
przy ul. Wesołej 46

Henryk Pietruszewski
Dz.nr 82 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej równa wysokości
krawędzi elewacji frontowej
budynku na dz.nr 19 obr. 38 ,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
5m, dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 2° do
45° i wysokości kalenicy maksymalnie 9 m

Uwagi

8

AM/KZ
Św. A. Boboli 71
wpływ – 09.02.2016
czas-131dni/181dni

DK/KZ
Wesoła 46
wpływ – 31.10.2017
czas- 59 dni/95 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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