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

48

4

Magdalena Boryczka
Dz. nr 820, obr. 29
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.8.
48.2018
09.04.2018

Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Słonecznej 70 - 72

Dariusz Małkowski
Dz. nr 67, obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

49
6730.11.236. Rozbudowa budynku mieszkalnego
49.2017
jednorodzinnego przy ul. Hiacyn10.04.2018
towej 39

Sławomir Piusa
Dz. nr 370, obr. 74
Wyłączenie jawności danych *

50
6730.11.291. Budowa budynku mieszkalnego
50.2017
jednorodzinnego przy ul. Korfan10.04.2018
tego 21

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: pozostaje bez zmian,
dach – pozostaje bez zmian, geometria dachu rozbudowy: dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: pozostaje bez zmian,
dach – pozostaje bez zmian, geometria dachu rozbudowy: dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: maks. 6,9 m, geometria dachu: dach spadowy o
kącie nachylenia połaci dachowej
od 25° do 45°

Uwagi

8

AN/KZ
Słoneczna 70 -72
wpływ- 15.01.2018
czas-84 dni/ 66 dni

AN/KZ
Hiacytnowa 39
wpływ- 20.06.2017
czas- 209 dni/94 dni

PŻ/KZ
Korfantego 21
wpływ-22.11.2017
czas- 47 dni / 139 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

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

51
6730.11.2.
51.2018
10.04.2018

3

4

Zbigniew Śliwiński
Dz. nr 488, obr. 32
Rozbudowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
jednorodzinnego na poziomie II
kondygnacji (zabudowa części
istniejącego tarasu) przy ul. Hiacyntowa 3

52
6730.11.285.
Budowa hali magazynowej
52.2017
ul. Batorego 100/102
10.04.2018

53

przy

Oferta Toruń Sp. z o. o.
Ul. Mazowiecka 63
Toruń

Dz. nr 11/5, obr. 43

Dorota Szlosek
Dz. nr 24/2, obr. 43
Nadbudowa budynku mieszkalneWyłączenie jawności danych *
6730.11.289. go jednorodzinnego wraz z budo53.2017
wą podpiwniczonego tarasu po
10.04.2018
częściowej rozbiórce budynku
przy ul. Polna 67

Linia zabudowy – pozostaje bez
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej: pozostaje bez
zmian, dach – pozostaje bez
zmian, geometria dachu zabudowy tarasu: nie określa się
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – maks. do 12 m,
geometria dachu: dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
Linia zabudowy – pozostaje bez
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej – maks. 8 m,
geometria dachu – dach spadowy o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 25°

Uwagi

8

AN/KZ
Hiacyntowa 3
wpływ- 05.01.2018
czas- 74 dni/ 95 dni

AM/KZ
136/V/91
Poz. 6/2018-wpis02.05.2018-BR
wpływ- 09.10.2017
czas- 117 dni/ 152
dni
AM/KZ
Polna 67
wpływ-20.11.2017
czas- 102 dni/ 142
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

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

54

2

3

4

Teresa, Bolesław Kaszub Dz. nr 638 obr. 31
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego nr 1,
Budynek mieszkalny jednorodzinny:
wysokość górnej krawędzi elewaBudowa budynku mieszkalnego
6730.11.314.
cji frontowej – maks. 6 m, geomejednorodzinnego, budynku miesz54.2017
tria dachu: dach płaski o kącie
kalnego z częścią gospodarczą –
11.04,2018
nachylenia połaci dachowej do 12°
legalizacja przy ul. Jastrzębia 7
Budynek gospodarczy:
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – nie ustala się, geometria dachu: dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°
55*
Toruńskie Wodociągi Sp. z o. Dz. nr 600, 601, obr. Linia zabudowy – nie dotyczy,
6733.11.62. Budowa sieci wodociągowej i
o.
66, dz. nr 874, 877, szerokość elewacji frontowej – nie
55.2018
kanalizacji sanitarnej w ul. DwerUl. Rybaki 31/35
878, 886, 893, 896, dotyczy, geometria dachu – nie
13.04.2018
nickiego
Toruń
909, 910/1, 923/1,
dotyczy
925. obr. 67
55*- błąd wpisu do rejestru powinno być 6733.11.2018

Uwagi

8

AN/KZ
Jastrzębia 7
wpływ-19.12.2017
czas- 113dni / 76 dni

PŻ/KZ
17/V/2018
wpływ-25.01.2018
czas- 37 dni/ 78 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. 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

56

2

3

4

Henryk Dulanowski
Dz. nr 727/6, 724/5,
Inter – Artic Henryk Dula- 727/5, 724/3 obr. 32
nowski
Ul. Grudziądzka 45
Toruń

Nieprzekraczalna linia zabudowy
Zabudowa mieszkaniowa wielorowg załącznika graficznego nr 1,
dzinna, budowa budynków miesz6730.11.31.
wysokość górnej krawędzi elewakalnych wielorodzinnych z gara56.2017
cji frontowej – maks. 14,4 m,
żami wielostanowiskowymi i infra18.04.2018
geometria dachu: dach płaski o
strukturą techniczną przy ul. Szosa
kącie nachylenia połaci dachowej
Chełmińska 226 A,B
do 12°
57
Tadeusz Szczuczko
Dz. nr 184, obr. 74
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Zmiana sposobu użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego nr 1,
6730.11.23. budynku mieszkalnego jednorowysokość górnej krawędzi elewa57.2018
dzinnego na biuro oraz budowę
cji frontowej – maks. 4 m, geome18.04.2018
garażu przy ul. Powstańców Wieltria dachu: dach płaski o kącie
kopolskich 58
nachylenia połaci dachowej do 12°
58
Karol Rywocki
Dz. nr 269/8, obr. 38 Linia zabudowy : nie określa się,
6730.11.270.
Wolno stojąca tablica reklamowa Wyłączenie jawności danych *
wysokość elementu informacyjne58.32017
przy ul. Szosa Chełmińska
go : maks. 3,25 m geometria da18.04.2018
chu: nie dotyczy
59
Zamiana sposobu użytkowania
Dominik Dece
Dz. nr 420, obr. 37
Linia zabudowy – pozostaje bez
6730.11.293. strychu na funkcję mieszkalną Wyłączenie jawności danych *
zmian, szerokość elewacji fronto59.2017
wraz ze zmianą konstrukcji dachu
wej – pozostaje bez zmian, geome18.04.2018
w budynku mieszkalnym jednorotria dachu głównego budynku:
dzinnym przy ul. Boboli 6
pozostaje bez zmian

Uwagi

8

DK
210/V/88 t. II
wpływ-10.02.2017
czas-60 dni/442 dni
poz.5 /2018-wpis24.04.2018-BR
DK/KZ
Powst. Wielkop. 58
wpływ-01.02.2018
czas- 56dni /77 dni
DD/KZ
Sz. Chełmińska 176
wpływ-23.10.2017
czas- 177dni/ 96 dni
AM/KZ
Bobli 6
wpływ- 23.11.2017
czas- 50 dni/146 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. 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

60

2

3

4

Violetta, Krzysztof Kroinom Dz. nr 499, 501, obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 74
wg załącznika graficznego nr 1,
Budowa budynków mieszkalnych
6730.11.12.
wysokość górnej krawędzi elewajednorodzinnych z wbudowanym
60.2018
cji frontowej – maks. 7,1 m, geogarażem dwustanowiskowym przy
20.04.2018
metria dachu: dach płaski o kącie
Dandelskiego 1
nachylenia połaci dachowej 25°45°
61
Gmina Miasta Toruń
Dz. nr 430, 426, 425 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8 obr. 71
wg załącznika graficznego nr 1,
6730.11.167. Budowa budynku mieszkalnego
Toruń
wysokość górnej krawędzi elewa61.2017
jednorodzinnego przy ul. Okrzei
cji frontowej – maks. 8 m, geome20.04.2018
17-21
tria dachu: dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej 30°45°
62
Sellmet sp. z o. o.
Dz. nr 205/4, 206/1, Linia zabudowy – nie ustala się,
6730.11.9.
Zabudowa usługowa (magazyn z
Ul. Mazowiecka 72/86
201, 205/1, 137/1 obr. wysokość górnej krawędzi elewa62.2018
częścią socjalno – biurową) przy
Toruń
43
cji: maks. 12 m, geometria dachu:
20.04.2018
ul. Mazowieckiej 72-80
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej 12°
63
Zbigniew Kołodyński
Dz. nr 5/15 obr. 52 Nieprzekraczalna lina zabudowy
6730.11.319. Budowa samoobsługowej myjni Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem, wysokość
63.2017
samochodowej wraz z infrastrukzabudowy maksymalnie 4, 2 m,
23.04.2018
tura przy ul. Dziewulskiego 43
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

PŻ/KZ
Dandelskiego
1/Korfantego 24
wpływ-22.01.2018
czas- 61dni/ 88 dni
PŻ/KZ
Biała /Okrzei
wpływ-19.06.2017
czas- 84dni/ 305dni

DK/KZx
86/V/82 t. II-A
wpływ-15.01.2018
czas- 30dni/ 95dni
PŻ/KZ
251/V/80
wpływ-29.12.2017
czas-987 dni /112 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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