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

79
6730.11.22.
79.2018
01.06.2018

Zmiana konstrukcji dachy budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Radosnej 5

4

Dorota i Krzysztof Kowalscy Dz. nr 529, obr. 76
Wyłączenie jawności danych *

linia zabudowy – pozostaje be
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej: maks. 9 m,
geometria dachu: dach spadowy o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 25 °
powierzchnia zabudowy schodów
maksymalnie 8 m²

Rozbudowa budynku mieszkal- Wiesława i Piotr Konrad dz.nr 258 , 257/2
nego jednorodzinnego o schody Wyłączenie jawności danych * obr. 73
zew. prowadzące
na półpiętro
budynku przy ul. Licealnej 10
81
Zmiana sposobu
użytkowania Toruński Klub Sportowo— Dz. nr38/1 obr. 65
Parametry budynku pozostają bez
6730.11.317. budynku
usługowego (obiekt
Turystyczny
zmian
81.2017
sportowy) na budynek usługowoPrzystań Sp. z o.o.
07.06.2018
gastronomicznohotelowoul. Majdany 1
biurowy przy ul. Majdany 1
Toruń
82
Miejski Zarząd Dróg
Dz. nr 80/3, 80/4 obr. Udział powierzchni biologicznie
6730.11.81. budowa parkingu ogólnodostępul. Grudziądzka 159 Toruń 38
czynnej minimum 10 %
82.2018
nego przy ul. Mohna i ul. Harcer11.06.2018
skiej
80

6730.11.36.
80.2018
07.06.2018

Uwagi

8

AM/KZ
Radosna 5
wpływ-06.03.2018
czas- 77 dni/ 121 dni
PŻ/KZ
Licealna 10
wpływ- 20.02.2018
czas- 86 dni/ 107 dni
PŻ/KZ
8/V/97 t. II/1
wpływ-22.12.2017
czas- 105dni/ 167dni
DK/KZ
27/V/2018
wpływ- 05.04.2018
czas- 55dni 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).
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

83
6730.11.88.
83.2018
13.06.2018

84
6730.11.73.
84.2018
14.06.2018

85
6730.11.16.
85.2018
14.06.2018

3

4

PROINVEST
Srokowski Sp.j
ul. Płaska 36 Toruń

Dz. nr
nieprzekraczalna linia zabudowy
32/15,148/18,148/19 wg załącznika graficznego, wyobr. 45
sokość górnej krawędzi elewacji
Rozbudowa budynku magazynofrontowej równa wysokości
wego przy ul. Płaskiej 36
górnej krawędzi elewacji frontowej ist. budynku, dach płaski
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Zmiana
sposobu użytkowania
Maciej Deczyński
dz.nr 384 obr. 50
Parametry budynku pozostają bez
budynku mieszkalnego jednoro- Wyłączenie jawności danych *
zmian
dzinnego na budynek mieszkalny
jednorodzinny z usługami (gabinet
lekarski) o powierzchni całkowitej usług nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku
przy ul. Grabowej 10
Zmiana sposobu użytkowania
Dariusz Weyna
dz.nr 11 obr. 16
Parametry budynku pozostają bez
lokalu biurowego nr 1 na pierw- Wyłączenie jawności danych *
zmian
szym piętrze w budynku mieszkalno- usługowym na lokal mieszkalny przy ul. Szerokiej 31

Uwagi

8

AM/KZ
125/V/2013
wpływ-17.04.2018
czas- 68dni/68 dni

DK /KZ
Grabowa 10
wpływ-27.03.2018
czas- 65dni/79 dni

AM/KZ
Szeroka 31
wpływ-25.01.2018
czas- 87dni/ 139dni

* 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

* 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

86

3

4

linia zabudowy istniejąca, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej nie większa niż wysoRozbudowa budynku mieszkalnekość górnej krawędzi elewacji
go jednorodzinnego nad ist.
frontowej ist. budynku mieszgarażem przy ul. Jaworowej 14
kalnego jednorodzinnego , dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Michał Faleński
dz.nr 527 obr. 76
linia zabudowy pozostaje bez
Rozbudowa budynku garażowego Wyłączenie jawności danych *
zmian, wysokość rozbudowy do
o część gospodarczą przy ul.
wysokości ist. budynku garażoRadosnej 3
wego, dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Małgorzata Mitręga
dz.nr 371/1 obr. 55 Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
zmian
lokalu użytkowego (apteki) na
cukiernię przy ul. Antczaka 37
Juliusz Sosna
dz.nr 436, 437 obr.
Wyłączenie jawności danych * 50

6730.11.53.
86.2018
14.06.2018

87
6730.11.61.
87.2018
19.06.2018
88 6730.11.76.
88.2018
21.06.2018
89
6730.11.38.
89.2018
21.06.2018

zmiana sposobu
użytkowania
Andrzej Wilkans
dz.nr 34 obr. 16
części piwnicy oraz lokalu użyt- Wyłączenie jawności danych *
kowego znajdującego się na
parterze budynku na funkcje
usługową (usługi typu: handel,
biura, gastronomia) przy ul. Mostowej 21

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Uwagi

8

DK/KZ
Jaworowa 14
wpływ- 12.03.2018
czas-67 dni / 94dni

PŻ/KZ
Radosna 3
wpływ-20.03.2018
czas-77 dni/ 91dni
AN/KZ
144/V/96
wpływ-28.03.2018
czas- 64dni/ 85dni
AN/KZ
Mostowa 21
wpływ-22.02.2018
czas-119 dni/ 119dni

* 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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* 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

90
6730.11.82.
90.2018
21.06.2018
91
6730.11.37.
91.2018
22.06.2018
92
6730.11.50.
92.2018
22.06.2018
93

6730.11.70.
93.2018
26.06.2018

3

4

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
RUBINKOWO
ul. Dziewulskiego 12
Toruń
Świstowski S.A
ul. Rydygiera 41 a
Toruń

dz.nr 7/32, 10/28
obr. 51

geometria zadaszenia balkonu na
Dobudowa do budynku mieszkalostatniej kondygnacji analogicznego wielorodzinnego 5 balkonie do geometrii zadaszenia
nów opartych na gruncie przy ul.
balkonów w przedmiotowym
Donimirskiego 7-7J
budynku
dz.nr 67/7, 67/8 obr. nieprzekraczalna linia zabudowy
50
zgodnie z załącznikiem graficzBudowa dwóch garaży przy ul.
nym, wysokość górnej krawędzi
Kasztanowej 17
elewacji frontowej maksymalnie
3,2 m , dach plaski o kacie nachylenia połaci dachowej do 12°
Lecznice CITOMED
dz.nr 218/2 obr. 45 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Sp z o.o.
wg załącznika graficznego, wysoBudowa dwóch budynków magaul. Skłodowskiej-Curie 73
kość górnej krawędzi elewacji
zynowych przy ul. SkłodowskiejToruń
frontowej maksymalnie 4 m ,
Curie 71B
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Dawid Pękala
dz.nr 35/46 obr. 58 linii zabudowy nie określa się,
Wyłączenie jawności danych *
wysokość rozbudowy górnej krawędzi elewacji frontowej makrozbudowa budynku usługowegosymalnie równa wysokości
przychodni weterynaryjnej przy
budynku istniejącego , dach spaul. Konstytucji 3 Maja 2-4 (ul.
dowy o kącie nachylenia połaci
Suleckiego 2 h)
dachowej równym kątowi nachylenia połaci dachowej ist.
dachu

Uwagi

8

AM/KZ
Donimirskiego 7
wpływ-06.04.2018
czas-75dni/ 75dni
AN/KZ
Kasztanowa 17
wpływ-22.02.2018
czas- 108dni /
120dni
AM/KZ
Skłodowskiej-Curie
71 B
wpływ-07.03.2018
czas- 30dni/ 84dni
AN/KZ
179/V/84 t. V
wpływ-26.03.2018
czas- 82dni/ 92dni

* 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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* 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

94

2

3

4

Uwagi

8

6730.11.96.
94.2018
26.06.2018

Danuta Kotulska
dz.nr 31 obr. 29
Zabudowa loggi w budynku Wyłączenie jawności danych *
mieszkalnym
jednorodzinnym
przy ul. Zbożowej 56

Parametry budynku pozostają bez
zmian

DK/KZ
Zbożowa 56
wpływ-30.04.2018
czas-48dni/ 57dni

6730.11.91.
95.2018
28.06.2018

Brygida Ordon
dz.nr 364/2 obr. 71
Rozbudowa budynku mieszkalneWyłączenie jawności danych *
go jednorodzinnego o schody
zew. prowadzące na piętro budynku przy ul. Błękitnej 25

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika nr 1 zakaz przekroczenia wyznaczonej linii
zabudowy przez jakikolwiek z
elementów schodów
nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego , wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 2,5 m ,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
powierzchnia sprzedaży maksymalnie 880 m², pylon wysokość
maksymalnie 8 m od poziomu
terenu, szerokość maksymalnie
4,2 m

PŻ/KZ
Błękitna 25
wpływ-23.04.2018
czas-57 dni /66 dni

95

96

Wiesława Szczepańska
dz.nr 113 obr. 74
Wyłączenie jawności danych *

6730.11.57.
96.2018
28.06.2018

Budowa budynku gospodarczego
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 81

6730.11.6.
97.2018
29.06.2018

Zmiana sposobu
użytkowania Jeronimo Martins Polska S.A. dz.nr 5/15 obr. 52
części pomieszczeń sklepu Bieul. Żniwna 5 Kostrzyn
dronka
oraz budowie
totemu
reklamowego
wraz ze zmiana
zagospodarowania terenu pryz ul.
Dziewulskiego 43

97

PŻ/KZ
Powstańców
Wielkopolskich 81
wpływ-16.03.2018
czas- 96dni/ 104dni
AM/KZ
251/V/80
wpływ-12.-01.2018
czas- 54dni/ 168dni

* 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

