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

136

2

3

4

udział powierzchni biologiczne
czynnej minimum 5% terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, maksymalnie 41 miejsc postojowych,
min. 5% dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
Agata Zaranek-Kędra
dz.nr 262 , 371, 378, Linia zabudowy wg załącznika
Budowa dwóch budynków
Sławomir Kędra
380 obr. 71
graficznego, wysokość górnej
mieszkalnych jednorodzinnych w Wyłączenie jawności danych *
krawędzi elewacji frontowej
zabudowie bliźniaczej przy ul.
maksymalnie 7,6 m, dach płaski
Idzikowskiego 23B, 25, 25A
o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°
Przebudowa i rozbudowa budynku
Daniel Jaśkiewicz
dz. nr 57 obr. 16
Linia zabudowy - pozostaje bez
mieszkalno – usługowego wraz ze „KAISAI Daniel Jaśkiewicz”
zmian, wysokość górnej krawędzi
zmiana sposobu użytkowania par- ul. Rynek Staromiejski 20
elewacji frontowej- pozostaje bez
teru budynku na usługi typu: gaToruń
zmian, geometria dachu - pozostastronomia, handel, biura itp. oraz
je bez zmian
wydzieleniem części komunikacyjnej do obsługi budynku, zmiana
sposobu użytkowania piwnic na
pomieszczenia pomocnicze i zmianą sposobu użytkowania części
poddasza nieużytkowego na funkcje mieszkalną

Sagitta Investments
dz.nr 49/32 obr. 51
Sp. Z o. o.
6730.11.110. Rozbudowa i przebudowa parkin- ul. Klimczaka 1 Warszawa
136.2018
gów wraz z infrastrukturą tech04.09.2018
niczną przy ul. Szosa Lubicka 111

137
6730.11.60.
137.2018
05.09.2018
138

6730.11.95.
138.2018
12.09.2018

Uwagi

8

AN/KZ
1/V/98
wpływ- 24.05.2018
czas- 77dni/103 dni

AM/KZx
Idzikowskiego 25
wpływ- 20.03.2018
czas- 79 dni / 170dni
DK/PŻ/KŻ
Mostowa 34
wpływ- 27.04.2018
czas- 55 dni/ 138 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

Łukasz Otremba SWIMER dz. nr 228, 4/12, ob- linia zabudowy: wg załącznika
Budowa dwóch hal magazynowych
Łukasz Otremba
ręb 45 oraz dz. nr 404, graficznego nr 1, wskaźnik wieldla wyrobów gotowych (zbiorniki
ul. Płaska 64 Toruń
obręb 46
kości pow. zabudowy: max 26%,
6730.11.155.
z polietylenu) na terenie położowysokość górnej krawędzi elew.
139.2018
nym przy ul. Płaskiej 64 (działki nr
front.: max 14m, szerokość elew.
17.09.2018
228, 4/12, obręb 45 oraz działka nr
front.: nie ustala się, dach płaski o
404, obręb 46)
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
140
Zmiana sposobu użytkowania
Monika Walczak
dz. nr 53 oraz część linia zabudowy: pozostaje bez
lokalu handlowego w budynku
Wyłączenie jawności danych * dz. nr 52, obręb 7
zmian, wskaźnik wielkości pow.
mieszkalnym wielorodzinnym z
zabudowy: pozostaje bez zmian,
6730.11.145.
częścią usługową na żłobek niepuwysokość górnej krawędzi elew.
140.2018
bliczny na terenie położonym przy
front.: pozostaje bez zmian, szero18.09.2018
ul. Kochanowskiego 19-21a (działkość elew. front.: pozostaje bez
ka nr 53 oraz część działki nr 52,
zmian, geometria dachu: pozostaje
obręb 7)
bez zmian
141
Marta Siwik
działka nr 106, obręb linia zabudowy: wg załącznika
Wyłączenie jawności danych * 73)
graficznego nr 1, wskaźnik wielBudowa budynku garażowego na
kości pow. zabudowy: max 25%,
6730.11.141.
terenie położonym przy ul. Radiowysokość górnej krawędzi elew.
141.2018
wej 24 w Toruniu (działka nr 106,
front.: max 3m, szerokość elew.
24.09.2018
obręb 73)
frontowej :max 7 m, dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
139

Uwagi

8

AN/KZ
45/V/2014
wpływ- 13.07.2018
czas- 58 dni /66 dni

AN/KZ
Kochanowskiego 1921a
wpływ- 09.07.2018
czas - 34dni / 71 dni

AM/KZ
Radiowa 24
wpływ- 05.07.2018
czas - 66 dni / 80 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 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

3

4

Aneta Kozicka
działka nr 802,
Wyłączenie jawności danych * obręb 29

142
6730.11.65.
142.2018
24.09.2018

143
6730.11.99.
143.2018
25.09.2018

linia zabudowy: pozostaje bez
zmian, wskaźnik wielkości pow.
Nadbudowa budynku mieszkalnezabudowy: pozostaje bez zmian,
go jednorodzinnego na terenie
wysokość górnej krawędzi elew.
położonym przy ul. Ugory 51
front.: istniejąca, szerokość elew.
(działka nr 802, obręb 29)
front.: pozostaje bez zmian, geometria dachu: kąt od 30° do 45°
Remigiusz Górniak
dz. nr 184, obręb 15 linia zabudowy: pozostaje bez
Zmiana sposobu użytkowania
Wyłączenie jawności danych *
zmian, wskaźnik wielkości pow.
lokalu usługowego na parterze
zabudowy: pozostaje bez zmian,
budynku mieszk. wielorodzinnego
wysokość górnej krawędzi elew.
z usługami na lokal gastronomiczfront.: pozostaje bez zmian, szerony na terenie położonym przy ul.
kość elew. front.: pozostaje bez
Szerokiej 36 (działka nr 184, obręb
zmian, geometria dachu: pozostaje
15)
bez zmian

Uwagi

8

AM/KZ
Ugory 51
wpływ- 13.03.2018
czas - 85 dni / 186
dni
PŻ/KZ
Szeroka 36
wpływ- 07.05.2018
czas - 92 dni / 141
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

3

