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

160

4

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, dopuszcza się budowę
schodów od frontu budynku w
Rozbudowa schodów zew. oraz
odległości maksymalnie 3 m
6730.11.84. balkonu na I piętrze od strony
poza ist. linia zabudowy, dopusz160.2018
południowej budynku mieszkalcza się rozbudową od strony
07.11.2018
no- usługowego przy ul. Długiej 8
południowej budynku oraz rozb
budowę balkonu maksymalnie w
odległości 1,7 m od tylnej elewacji budynku
161
Zmiana sposobu użytkowania hali Firma Handlowo – Produkcyjna dz.nr 127 obr. 43 Parametry budynku pozostają bez
6730.11.201.
magazynowo - usługowej na halę LUX Adolf Plewa ul. Mazozmian
161.2018
produkcyjno – usługowo - magawiecka 70A, Toruń
14.11.2018
zynową przy ul. Chrobrego 129
162
Krzysztof Cmiel
Dz.nr 228 obr. 46 Parametry budynku pozostają bez
6730.11.188. Rozbudowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
zmian
162.2018
jednorodzinnego o taras przy ul.
15.11.2018
Lubej 12/1
163

Agnieszka Wydrych
dz.nr 2/9 obr. 37
Wojciech Wydrych
Wyłączenie jawności danych *

Zmiana sposobu
użytkowa6730.11.159.
nia ;lokalu mieszkalnego nr 2 na
163.2018
lokal użytkowy (usługi, biuro,
15.11.2018
handel) przy ul. Sukienniczej 20

ZGM ul. Grudziądzka 159b,
Toruń

dz.nr 179 obr. 17 Parametry budynku pozostają bez
zmian

Uwagi

8

PŻ/KZ
Długa 8B
wpływ- 10.04.2018
czas- 57dni /216dn
poz.13. /2018-wpis27.11.2018-BR

PŻ/KZ
406/V/79
wpływ- 24.09.2018
czas-43 dni/51 dni
AJ/KZ
Luba 12
wpływ-10.09.2018
czas-46dni/66dni
PŻ/KZ
Sukiennicza 20
wpływ- 31.07.2018
czas-82 dni/106 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
Lp

Nr decyzji i 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

164
6730.11.214.
164.2018
19.11.2018
165 6730.11.200
165.2018
19.11.2018
166
6730.11.164.
166.2018
23.11.2018

167
6730.11.160.
167.2018
23.11.2018

3

4

dz.nr 655/12 obr. 53 Linia zabudowy nie ustala się,
pow. zab. Stacji kontenerowej:
Budowa kontenerowej rozdzielni
max 15m2, wysokość obiektu:
elektrycznej niskiego napięcia
max 3,5m , geometria dachu:
przy ul. Szosa Lubicka 157A
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Magdalena Jędrzejczak Dz.nr 830 obr. 29 Parametry budynku pozostają bez
Rozbudowa budynku mieszkalneWyłączenie jawności danych
zmian, geometria dachu: dach
go jednorodzinnego o taras przy
*
płaski o kącie nachylenia połaci
ul. Konwaliowej 22
dachowej do 12°
Gmina Miasta Torunia
dz.nr 151/55, 160/1, nieprzekraczalna linia zabudowy
160/36, 160/37,
wg załącznika graficznego,
Budowa dwóch budynków miesz160/39, 160/40,
wysokość górnej krawędzi
kalnych wielorodzinnych z infra160/42, 160/5 oraz elewacji frontowej maksymalstrukturą drogową i techniczną
część działki nr
nie 13,2 m; dach płaski o kącie
przy ul. Rolniczej 5-7
151/61 obr. 33
nachylenia połaci dachowej od
12°
Michał Jakubaszek adwokat dz.nr 632/18 obr. Parametry budynku pozostają
Zmiana sposobu
użytkowania
10
bez zmian
lokalu mieszkalnego nr 5 na lokal
Kancelaria Adwokacka
usługowy przy ul. Jagiellońskiej ul. Warszawska 18/2, Toruń
25-25c
Bella Sp. z o. o.
ul. Szosa Lubicka 157A
Toruń

Uwagi

8

DK/KZ
96/V/93
wpływ- 15.10.2018
czas- 35dni /35 dni

AJ/KZ
Konwaliowa 22
wpływ-20.09.2018
czas-45dni/56dni
PŻ/KZx
196/V/2016
wpływ- 03.08.2018
czas-80 dni /112 dni

PŻ/KZ
Jagiellońska 25-25C/
Czarnieckiego 1414B
wpływ- 31.07.2018
czas-59 dni/115 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

4

168

Miejski Przedsiębiorstwo dz.nr 78, 180 obr.
6730.11.130. Budowa pojemników podziemOczyszczania
16
168.2018
nych
na odpady
komunalne
Sp.zo.io.
26.11.2018
pr5zy ul. Przedzamcze
ul. Grudziądzka 159 Toruń

169

Justyna Kawczyńska
dz.nr 220/6,220/7
Budowa budynku usługowoWyłączenie jawności danych * obr. 45
6730.11.166.
magazynowego z częścią socjal169.2018
no-biurowa pryz ul. Szymańskiego
26.11.2018
9

Uwagi

8

należy przewidzieć możliwość
segregacji odpadów, obsługa
komunikacyjna z ul. Przedzamcze

DK/KZ
52/V/2013
wpływ-22.06.2018
czas- 59dni/157 dni

nieprzekraczalna lina zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 12 m,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
170
Czesław Nowakowski
dz.nr 179/7 obr. 43 nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
zgodnie z załącznikiem graficzRozbudowa budynku handlowo6730.11.189.
nym; wysokość górnej krawędzi
usługowego z częścią mieszkalna
170.2018
elewacji frontowej wysokość rozo garaż dla samochodów cięża27.11.2018
budowy maksymalnie 4m; dach
rowych przy ul. Polnej 71
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
171
Rafał Pernal
dz.nr 48 obr. 29
linia zabudowy zgodnie z załączWyłączenie jawności danych *
nikiem graficznym; wysokość
górnej krawędzi elewacji fronto6730.11.171. Rozbudowa budynku mieszkalnewej rozbudowy maksymalnie do
171.2018
go jednorodzinnego
przy ul.
wysokości górnej krawędzi ele28.11.2018
Zbożowej 124
wacji frontowej budynku rozbudowywanego ; dach plaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°

AN/KZx
84/V/2017
wpływ-08.08.2018
czas-78 dni /110 dni

AM/KZx
Polna 71
wpływ- 11.09.2018
czas-69 dni/ 77 dni

PŻ/KZ
Zbożowa 124
wpływ-17.08.2018
czas- 47dni/ 103dni

* 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

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
Dorota Łuźniak
dz.nr 34 obr. 8
poddasza
nieużytkowego
na Wyłączenie jawności danych *
funkcje mieszkalna celem po6730.11.158.
większenia mieszkania nr 13 na
172.2018
II piętrze budynku mieszkalnego
28.11.2018
wielorodzinnego (oficyna) wraz ze
zmiana jego wysokości przy ul.
Klonowica 36
173
Zmiana sposobu użytkowania
Tomasz Łuczak
dz.nr 275/2 obr.13
lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.190
budynku mieszkalnym wieloro173.2018
dzinnym na lokal usługowy (ga28.11.2018
binety lekarskie) przy ul. Chopina 24
174
Zmiana sposobu
użytkowania
Anna Sadowska
dz.nr 276, 278, 279,
budynku mieszkalnego wieloro- Wyłączenie jawności danych * 280,281, oraz część
dzinnego na hostel, rozbudowa w
dz.nr 274, 275/2
6730.11.118. poziomie
piwnicy,
budowa
obr. 13
174.2018
obiektu towarzyszącego o funkcji
28.11.2018
hotelowo-restauracyjnej
wraz z
budową podziemnego łącznika z
ist. budynkiem przy ul. Chopina
24-26
172

Uwagi

8

Linia zabudowy bez mian; wysokość górnej krawędzi elewacji
oficyny maksymalnie o 50 cm
wyżej w stosunku do stanu istniejącego ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowych do
12°

PŻ/KZ
Klonowica 36
wpływczas- dni/ dni

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AM/KZ
Chopina 24 t. III/5
wpływ- 14.09.2018
czas- 40 dni /75 dni

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość bez mian; dach plaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°

AM/KZ
Chopina 26
wpływ- 07.06.2018
czas-80 dni/174 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

4

Zmiana sposobu
użytkowania
Halina Cimoch
dz.nr 53/1 obr. 16
6730.11.216. lokalu usługowego (banku) na Wyłączenie jawności danych *
175.2018
lokal gastronomiczny (kawiarnia)
29.11.2018
w budynku
mieszkalnousługowym pryz ul. Mostowej 40
176
Miejski Zarząd Dróg
dz.nr 184/15 oraz
6730.11.178.
Budowa oświetlenia
parkingu
ul. Grudziądzka 159
część dz.nr 167/1,
176.2018
przy ul. Fałata 39/Broniewskiego
168/1,163/2,
30.11.2018
222,234/7 obr. 5
177
Miklan –Ryza sp. j.
dz.nr 85/8 obr. 45
Michał Michalski
Łukasz Michalski
Budowa budynku warsztatowego
6730.11.179.
ul. Płaska 18Toruń
wraz z częścią socjalno-biurową
177.2018
pomiędzy dwoma budynkami
30.11.2018
przy ul. Płaskiej 18
175

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AN/KZ
Mostowa 40
wpływ- 18.10.2018
czas-38 dni/52 dni

Linii zabudowy nie określa się,
wysokość słupów maksymalnie
6m

PŻ/KZ
106/V/2001
wpływ- 28.08.2018
czas-65 dni/93 dni
AM/KZ
Płaska 18
wpływ- 28.08.2018
czas- 73 dni / 94dni

nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie równa
wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej wyższej z przyległych hal ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°

* 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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