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 data
jej wydania
Lp
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

144
6730.11.
147.144.2018
01.10.2018

145
6730.11.146.
145.2018
01.10.2018
146

6730.11.117.
146.2018
02.10.2018

147
6730.11.128.
147.2018
04.10.2018

3

4

Elżbieta Grabiec
dz.nr 94/24 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Wyłączenie jawności danych * 78
załącznika graficznego, wysokość
Budowa budynku mieszkalnego
górnej krawędzi elewacji frontowej
jednorodzinnego przy ul. Relakmaksymalnie 6,2 m , dach spadowy
sowej 40
o kącie nachylenia połaci dachowej
od 30° do 45°
Elżbieta Grabiec
dz.nr 94/25 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Wyłączenie jawności danych * 78
załącznika graficznego, wysokość
Budowa budynku mieszkalnego
górnej krawędzi elewacji frontowej
jednorodzinnego przy ul. Relakmaksymalnie 6,2 m , dach spadowy
sowej 42
o kącie nachylenia połaci dachowej
od 30° do 45°
Iwona Krajewska
dz.nr 503 obr. 29 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Wyłączenie jawności danych *
załącznika graficznego, wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej
dla budynku z dachem płaskim makBudowa budynku mieszkalnego
symalnie 7 m, dla budynku z dachem
jednorodzinnego przy ul. Słoneczspadowym maksymalnie 8 m, dach
nej 49
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12° lub dach spadowy
o kącie nachylenia połaci dachowej
45°
Zmiana sposobu
użytkowania
Dawid Łabuzek
dz.nr 338 obr. 50 Parametry budynku pozostają bez
budynku mieszkalnego jednoro- Wyłączenie jawności danych *
zmian
dzinnego na funkcje usługowązajęcia edukacyjne przy ul. Kalinowej 25

Uwagi

8

PZ/KZ
Relaksowa 40
wpływ-09.07.2018
czas-27 dni/ 84 dni
PŻ/KZ
Relaksowa 42
wpływ- 02.08.2018
czas- 27 dni/ 84dni
PŻ/KZx
Słoneczna
49/Chmielna 41
wpływ- 05.06.2018
czas-49 dni/119 dni

AN/KZ
Kalinowa 25-27
wpływ-19.06.2018
czas- 45 dni /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 2018 r., poz.
1330)
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

2

3

4

Zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 2
Marta Zakrzewska
6730.11.165.
z funkcji magazynowej na lokal usługo- Wyłączenie jawności danych *
148.2018
wy (salon kosmetyczny) przy ul. koniu10.10.2018
chy 15
149
Dawna Szwalnia
Budowa zespołu budynków mieszkalSp. z o.o.
6730.11.75.
nych wielorodzinnych (maksymalnie
ul. Płaska 23B
149.2015
ośmiu) wraz z infrastrukturą towarzysząToruń
11.10.2018
cą przy ul. Żwirki i Wigury 55
148

150
6730.11.116.
Budowa budynku mieszkalnego wieloro155.2018
dzinnego przy ul. Świętopełka 5
16.10.2018
151

Rozbudowa budynku mieszkalnego jed6730.11.173.
norodzinnego o wiatrołap , zadaszenie i
151.2018
schody zewnętrzne - legalizacja przy ul.
16.10.2018
Pszenicznej 22

dz.nr 466/36 Parametry budynku pozostają bez
obr. 38
zmian

dz.nr 284/2 Linia zabudowy wg załącznika
obr. 37
graficznego, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
minimalnie 6 m , maksymalnie
13 m, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Life Science Poland
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Sp. z o.o. sp.k.
wg załącznika graficznego, wyul. Żołnierzy I Armii Wojska
sokość górnej krawędzi elewacji
Polskiego 10/B6
frontowej maksymalnie 22 m,
Gdynia
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Teresa i Ryszard Rutkowscy dz.nr 423 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * obr. 29
zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej bez zmian,
geometria dachu bez zmian

Uwagi

8

AN/KZ
Koniuchy 15
wpływ- 03.08.2018
czas- 60dni/68 dni
AM/KZx
163/V/80 t. IV
wpływ-09.04.2015
czas-439dni/ 775dni

DK/KZx
Świętopełka 5
wpływ-04.06.2018
czas-36 dni/ 85 dni

AN/KZ
Pszeniczna 22
wpływ- 22.08.2018
czas-46 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 2018 r., poz.
1330)
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia

2

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

3

4

152

Rozbudowa oraz zmiana sposobu
Rug-Riello
dz.nr 127/13 obr. 40
użytkowania budynku produkcyj- Urządzenia Grzewcze S.A
nego
na magazynowo - ul. Ks. Skorupki 5 Warszawa
6730.11.132.
produkcyjny wraz z dobudowa
Oddział w Toruniu
152.2018
schodów zewnętrznych
staloul. Kociewska 28/30
16.10.2018
wych oraz wykonaniu placu maToruń
newrowego przy ul. Kociewskiej
28 a
153
Patryk Dobaczewski
dz.nr 5/15 obr. 52
„AVEZ”
6730.11.180. Budowa samoobsługowej myjni
ul. Podchorążych 4A/22
153.2018
samochodowej przy ul. DziewulToruń
17.10.2018
skiego 43
154

Budowa budynku
hotelowo6730.11.144. usługowo-mieszkalnego
(usługi
154.2018
fryzjerskie, kosmetyczne, handel ,
19.10.2018
apteka, kwiaciarnia, itp.) przy ul.
wojska Polskiego 24

155
6730.11.157.
Budowa hali magazynowej
155.2018
ul. Krętej 87
24.10.2018

przy

Agrofood S.A.
ul. Słoneczna 2
Grabowiec Lubicz

Kvernelabd Group Polska
Sp. .z o. o.
ul. Kręta 87
Toruń

Linii zabudowy nie ustala się,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

Nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość zabudowy maksymalnie 4,15 m, dach płaski o
kacie nachylenia połaci dachowej
do 12°
dz.nr 123/3 obr. 11 Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 16,7 m ,
dach płaski o kacie nachylenia
połaci dachowej do 12°
dz.nr 726 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika do decyzji, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 8,2 m,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 20 °

Uwagi

8

AM/KZ
411/V/769
wpływ- 25.06.2018
czas- 72dni /113 dni

PŻ/KZ
251/V/80
wpływ- 28.08.2018
czas-47 dni/ 50dni

DK/AM/KZ
217/v/97
wpływ- 09.07.2018
czas- 86 dni/ 102dni

AN/KZ
307/V/79 t. II
wpływ- 17.07.2018
czas-75 dni/98 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 2018 r., poz.
1330)
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

2

3

156
6730.11.149. Budowa budynku mieszkalnego
156.2018
jednorodzinnego
przy ul. Mo25.10.2018
drzewiowej 3

4

Romuald Kłosowski
dz.nr 14/2 obr. 22
Wyłączenie jawności danych *

Zmiana sposobu
użytkowania
Bartosz Tomaszewski
dz.nr 231 obr. 8
lokalu mieszkalnego nr 1 na lokal Wyłączenie jawności danych *
6730.11.108. mieszkalno – usługowy oraz loka157.2018
lu mieszkalnego nr 2 na lokal
29.10.2018
usługowy na parterze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z
usługami przy ul. Sienkiewicza 2
158
Zmiana konstrukcji dachu , bu- Magdalena Piątkowska
dz.nr 122/2 obr. 14
dynku mieszkalnego wielorodzin- Wyłączenie jawności danych *
6730.11.139.
nego celem dostosowania podda158.2018
sza nieużytkowego do funkcji
30.10.2018
mieszkalnej
przy ul. Kopernika
11
157

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 8,5 m;
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 45°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian, możliwa jedynie jako
korekta istniejącej geometrii na
warunkach i w uzgodnieniu z
miejskim Konserwatorem Zabytków

Uwagi

8

AN/KZx
Modrzewiowa 3
wpływ- 10.07.2018
czas-75 dni /107 dni
PŻ/KZ
Sienkiewicza 2
wpływ- 23.05.2018
czas-1243 dni/195
dni
PŻ/KZ
Kopernika 11
wpływ- 04.07.2018
czas- 69 dni/117 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 2018 r., poz.
1330)
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

2

3

159
Zmiana kąta nachylenia dachu
budynku oficyny oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
6730.11.174.
budynku
na funkcje zabudowy
159.2018
mieszkaniowej wielorodzinnej z
22.08.2018
częścią usługową (gastronomiczną) przy Rynku Staromiejskim
25

4

Sławomira Piotrowska
dz.nr 55 obr. 15
ul. Kalinowa 7
Mała Nieszawka
Krzysztof Piotrowski
ul. Podmurna 24/1 Toruń
Monika Kozak
ul. Ostoja 3 Mała Nieszawka
Radosław Kozak
ul. Ostrobramska 106/112 m
12 Warszawa
ZEIKO s.c.
Rynek Staromiejski 25

Linia zabudowy pozostaje bez
mian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej pozostaje bez
zmian, wysokość oficyny maksymalnie 11 m, geometria dachu
budynku głównego bez zmian,
oficyny - dachu kącie nachylenia
połaci dachowej do 15°

Uwagi

8

AN/KZ
Rynek
Staromiejski 25
wpływ- 22.08.2018
czas-24 dni/ 69dni

* Wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.
1330)
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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