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

Zmiana sposbu użytkowania Sali
6730.11.287.
rezerwy sprzedaży na salę sprze9.2017
daży w ist. budynku handlowym
06.02.2018
przy ul. Asnyka 2

4

Parametry budynku pozostają bez
zmian , łączna powierzchnia
sprzedaży w całym obiekcie
maksymalnie 840 m²
10
Tombud
Dz.nr 77, 76/2, 73/2, Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku mieszkalnego
Sp .z o.o., sp.k.
76/3 obr. 11
wg załącznika, wysokość górnej
wielorodzinnego
z
usługami Przedsiębiorstwo Budowlane
krawędzi elewacji frontowej mi6730.11.201.
(gabinety lekarskie , biura) oraz
Ul. Na Zapleczu 12
nimalnie 8 m maksymalnie 18 m,
10.2017
garażem podziemnym przy ul.
Toruń
dach płaski lub dach spadowy o
07.02.2018
Batorego 27 ,27a i Kościuszki
kacie nachylenia połaci dachowej
52,52ai 54
od 20 °, wysokość kalenicy maksymalnie 18 m
11
Adolf Plewa
Dz.nr 127, 115 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Leśna 141 Papowo To- 43
wg załącznika, wysokość górnej
6730.11.292. Budowa 4 hal magazynowo ruńskie
krawędzi elewacji frontowej
11.2017
usługowych przy ul. Chrobrego F.H-U”LUX” Adolf Plewa
maksymalnie 9 m dla każdej z
07.02.2018
129
Ul. Mazowiecka 70A
hal, dach płaski o kącie nachyleToruń
nia połaci dachowej do 12° dla
każdej z hal;
12
Seweryn Grodny
Dz. nr 437, obr. 35
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika, wysokość górnej
6730.11.244. Budowa budynku mieszkalnego
krawędzi elewacji frontowej mak12.2017
jednorodzinnego przy ul. Porzeczsymalnie 8m, dach płaski lub
09.02.2018
kowej 13
dach spadowy, wysokość kalenicy
maksymalnie 9m
9

Aldisp .z o.o.
Ul. Niedźwiedziniec 10
Chorzów

Dz.nr 205/5, 205/6
obr. 5

Uwagi

8

AN/KZ
130/V/94
wpływ-16.11.2017
czas-59dni/82 dni
DK/KZx
Batorego 27/29
wpływ-27.07.2017
czas-72 dni/195 dni

DK/KZx
406/V/79 t. IV
wpływ-22.11.2017
czas-53dni/77 dni

PŻ/KŻ
Porzeczkowa 13
wpływ- 22.09.2017
czas- 108 dni/140dni

* 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
1

2

13

6730.11.265.
13.2017
09.02.2018

14
6730.11.272.
14.2017
12.02.2018
15
6730.11.243.
15.2017
22.09.2017
16
6730.11.277.
16.2017
12.02.2018

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie nieNazwa i adres wnio- ruchomości
skodawcy
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Rozbudowa bud. mieszk. jedn. (zaStanisław
Dz. nr 560 obr.,32 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załączbudowa tarasu o wysokości dwóch
Blumkowski
nika, wysokość górnej krawędzi elewacjikondygnacji od strony południowej Wyłączenie jawnomaksymalnie do wysokości górnej krawędzi
wraz z likwidacją balkonu, zabudości danych *
elewacji frontowej budynku rozbudowywanewa balkonu na poziomie I piętra od
go, dach płaski o kącie nachylenia połaci
strony wschodniej oraz budowa
dachowej do 120, w nawiązaniu do geometrii
tarasu w poziomie I piętra na istniedachu bud.rozbudowywanego,
jącym tarasie od strony zachodniej)przy ul. Storczykowej 23
Budowa instalacji wodociągowej Gmina Miasta Toruń Dz.nr
Obiekt infrastruktury technicznej - instaladla Rodzinnych Ogrodów Dział- Ul. Wały gen. 20,22,30,31,32
cja wodociągowa
kowych im 100-lecia Zakładów Sikorskiego 8 obr. 69
Mięsnych przy ul. Rudackiej 149,
Toruń
151
Nadbudowa budynku usługowego z
Elin Korać
Dz.nr 117 obr. 37 Linia zabudowy pozostaje bez zmian; wysoprzeznaczeniem na budynek miesz- Wyłączenie jawnokość górnej krawędzi elewacji frontowej
kalno-usługowy (usługi typu: cuści danych *
maksymalnie 8m; dach plaski o kącie nachykiernia , piekarnia) przy ul. Boboli
lenia połaci dachowych maksymalne 12°
29
Zbigniew
Dz.nr 409/4 obr. Linii zabudowy nie określa się, wysokość
Budowa
samoobsługowej myjni
Kołodyński
38
zabudowy maksymalnie 3,9 m, dach płaski
samochodowej wraz z niezbędna Wyłączenie jawnoo kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
infrastruktura przy ul. Długiej 25ści danych *
39

Uwagi

8

PŻ/KŻ
Storczykowa 213
wpływ- 10.10.2017
czas- 38 dni/122dni

AM/KZ
285/V/2015
wpływ-24.10.2017
czas-70dni/111dni
AN/KZ
ŚW.A. Boboli 29
wpływ-22.09.2017
czas-107dni/143 dni
DK/KZ
187/V/79 t. II/2
wpływ- 06.11.2017
czas-74dni/108dni
poz.2 /2018-wpis27.02.2018-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
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
1

2

Rodzaj inwestycji

3

17
6730.11.309. Rozbudowa budynku usługowego
17.2017
(prywatna przychodnia lekarska) o
12.02.2018
wiatrołap przy ul. Grabowej 10

18
Budowa mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi gabi6730.11.250.
netami lekarskimi na parterze i
18.2017
parkingiem wielostanowiskowym
12.02.2018
w podpiwniczeniu przy ul. Bydgoskiej 35, 35 a
19

6730.11.269.
19.2017
Rozbudowa pawilonu handlowego
15.02.2018
przy ul. Krasińskiego/Mickiewicza

Oznaczenie nieruNazwa i adres wniosko- chomości
dawcy
(nr dz. ew.)
4

Maciej Deczyński
Wyłączenie jawności
danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Dz.nr 384 obr. 50 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wiatrołapu maksymalnie równa wysokości
górnej krawędzi elewacji frontowej
budynku mieszkalnego na omawianej
działce , geometria dachu dowolna
Dz.nr
Obowiązująca linia zabudowy wg za172/2,173,174/2 obr. łącznika do decyzji , wysokość górnej
12
krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 13,70 m , dach płaski w nawiązaniu do geometrii dachu budynku
zlokalizowanego na dz.nr 249/2 obr. 12

Beata Gibas
Ul. Miła 34
Toruń
Ewa Wojtynek
Ul. Goplany 25
Toruń
BE PRO Beata Gibas,
Ewa Wojtynek s.c.
Ul. Goplany 25 Toruń
Jeronimo Martins S.A. Dz.nr 408/1, 406/2 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Ul. Żniwna 5 Kostrzyn obr. 7
załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji fontowej maksymalnie 5 m, dach plaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

DK/KZ
Grabowa 10
wpływ- 11.12.2017
czas- 52 dni/ 73 dni

AM/KZ
Bydgoska 35
wpływ-04.10.2017
czas- 95 dni/131 dni

DK/KZ
Mickiewicza 77 t.
I(1)
wpływ-19.10.2017
czas-65 dni/119 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
1

2

Rodzaj inwestycji

3

20

Zmiana sposobu użytkowania
6730.11.294.
lokalu usługowego
na lokal
20.2017
gastronomiczny przy ul. Prostej
15.02.2018
17

21

Zmiana konstrukcji części dachu
6730.11.295. wraz z podwyższeniem hali pro21.2017
dukcyjnej oraz budowa konstruk15.02.2018
cji wsporczej dla wentylatorów
przy ul. Płaskiej 18

22
Budowa dwóch
budynków
6730.11.246.
mieszkalnych jednorodzinnych w
22.2017
zabudowie bliźniaczej
przy ul.
16.02.2018
Wilczej 1
23
6730.11.5.
23.2018
16.02.2018

Rozbudowa i nadbudowa wraz z
przebudowa salonu samochodowego
z częścią
serwisowomagazynowa przy ul. Szosa Lubicka 141

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

Maksymilian
Okoniewski
Wyłączenie jawności
danych *

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Dz.nr 258 obr. Parametry budynku pozostają bez zmian
15

Linia zabudowy bez zmian, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej dopuszcza się
podwyższenie hali maksymalnie o 2,5 m od
ist. wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej , dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 35°
Marcin Kołodziej
Dz.nr 726,
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załączWyłączenie jawności 784 obr. 31
nika graficznego, wysokość górnej krawędzi
danych *
elewacji frontowej maksymalnie 7 m , wysokość górnej krawędzi elewacji od strony
ul. Jeleniej maksymalnie 7m, dach płaski o
kacie nachylenia połaci dachowej do 12°
Auto Frelik
Dz.nr 1/3, 1/5, Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załączAnna Frelik sp.k.
3/1,3/10 obr. nika graficznego, wysokość górnej krawędzi
Ul. Szosa chełmińska 52
elewacji frontowej maksymalnie do wysoko214
ści górnej krawędzi elewacji frontowej
Toruń
dwukondygnacyjnej części rozbudowywanego budynku, dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Miklan-Ryza sp. j.
Michał Michalski
Łukasz Michalski
Ul. Płaska 18
Toruń

Dz.nr 39/1,
85/8, 85/15,
96/1 obr. 45

Uwagi

8

AN/KZ
Prosta 17
wpływ-23.11.2017
czas-40dni/84 dni
AN/KZ
64/V/95 t. II/4
wpływ-24.11.2017
czas- 62dni/83 dni

AN
Wilcza 1
wpływ-27.09.2017
czas-59 dni/142 dni

AN/KZ
Szosa Lubicka 141143 t. II/3
wpływ-11.01.2018
czas- 33dni/36 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
4

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
Gmina Miasta Toruń
Dz.nr 204/1 obr. 8
budynku mieszkalnego wieloro- Ul. Wały gen. Sikorskiego 12
dzinnego na budynek mieszkalny
Toruń
6730.11.240.
wielorodzinny z usługami wraz z
24.2017
dobudowa
podjazdu dla osób
21.02.2018
niepełnosprawnych oraz rozbudowa
schodów zewnętrznych
przy ul. Mickiewicza 57
25
Sławomir Wojciechowski Dz.nr 78 obr. 29
Wyłączenie jawności danych *
24

6730.11.216. Budowa budynku mieszkalnego
25.2017
jednorodzinnego w zabudowie
21.02.2018
bliźniaczej przy ul. Zagonowej 11

26

Zmiana sposobu
użytkowania
lokalu użytkowego
(sklep z
6730.11.286.
odzieżą) usytuowany na parterze
26.2017
budynku mieszkalnego wieloro26.02.2018
dzinnego na lokal gastronomiczny
(pączkarnia) przy ul. Szerokiej 25

Polskie Pączki
Sp .z o.o., sp. kom.
Brama Portowa 4 lok
IV Pietro
Szczecin

Dz.nr 23 obr. 16

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

PŻ/KZ
Mickiewicza 57 t.
I/1
wpływ-18.09.2017
czas-89dni/156dni

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 8 m, dach plaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12° bądź dach spadowy o
kacie nachylenia połaci dachowej
równym 30°, kalenicy równoległej do drogi,
Parametry budynku pozostają bez
zmian

PŻ/KZ
Zagonowa 11
wpływ-23.08.2017
czas-56dni/182 dni

PŻ/KZ
Szeroka 25
wpływ- 15.11.2017
czas-59 dni/ 100 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

5

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

Stanisława Woźniczka
Dz.nr 270, 271, 272 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku gospodarczego z Wyłączenie jawności danych * obr. 50
wg załącznika, wysokość górnej
6730.11.280.
kotłownią (legalizacja samowoli
krawędzi elewacji frontowej
27.2017
budowlanej) przy ul. Kasztanowej
maksymalnie 3m, dach plaski o
26.02.2018
6
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
28
Paweł Muchewicz
Dz.nr 8 obr. 74
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficzBudowa budynku mieszkalnego
6730.11.252.
nym , wysokość górnej krawędzi
jednorodzinnego i budynku go28.2017
elewacji frontowej maksymalnie
spodarczego przy ul. Powstańców
27.02.2018
6,5 m, dach spadowy o kacie
Śląskich 7
nachylenia połaci dachowej od
30° do 45°
27

Uwagi

8

PŻ/KZ
Kasztanowa 6
wpływ-07.11.2017
czas-97dni/111 dni
PŻ/KZ
Powstańców
Śląskich 7
wpływ-06.10.2017
czas- 92dni/140dni

* 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

6

