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

29

2

Rodzaj inwestycji

3

Zmiana sposobu
użytkowania
części nieużytkowej poddasza
budynku mieszkalnego jednoro6730.11.271.
dzinnego na poddasze użytkowe
29.2017
(część mieszkalną), częściowej
07.03.2018
nadbudowie oraz zmianie konstrukcji dachu budynku przy ul.
Gazowej 26

30
Budowa stacji paliw płynnych
6730.11.196.
oraz myjni bezdotykowej wraz z
30.2016
infrastruktura przy ul. Łyskow07.03.2018
skiego 8
31

6730.11.312. Rozbudowa budynku mieszkalne31.2017
go jednorodzinnego przy ul. Gra07.03.2018
bowej 17A

32
6730.11.320. Budowa budynku mieszkalnego
32.2017
jednorodzinnego przy ul. Wło07.03.2018
cławskiej 260

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

Stanisław Dycha
Wyłączenie jawności
danych *

Dz.nr
33

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

52

obr. Linia zabudowy pozostaje bez zmian, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
bez zmian, dopuszcza się budowę facjatki
na poziomie poddasza o maksymalnej
wysokości attyki lub kalenicy równej
wysokości kalenicy równoległej do ul.
Gazowej, dach główny bez zmian , dach
facjatki plaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
Pergranso
Dz.nr 49/33
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg zaSp. z o .o.
obr. 51
łącznika , wysokość górnej krawędzi
Ul. Jutrzenki 156 Warelewacji frontowej budynku usługowego
szawa
równa 4 m z tolerancja 10 %, dach plaski
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
Krzysztof Burak
Wyłączenie jawności
danych *

Dz.nr 393/2
obr. 50

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

Wojciech Klarowski
Wyłączenie jawności
danych *

Dz.nr 32/2 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg za78
łącznika graficznego, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej minimalnie 5
m, maksymalnie 6,5 ,dach plaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

DK/KZ
Gazowa 26
wpływ-24.10.2017
czas-39 dni/134 dni

DK/KZx
17/V/97 t. III
wpływ- 22.08.2016
czas-77dni/562 dni
poz.3 /2018-wpis22.03.2028-BR
PŻ
Grabowa 17A
wpływ-15.12.2017
czas-67dni/81 dni
PŻ/KZ
Włocławska 260
wpływ-29.12.2017
czas- 54 dni/68 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
1

2

33
6730.11.7.
33.2016
08.03.2018
34

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnio- nieruchomości
skodawcy
(nr dz. ew.)
4

6

7

Maria Porębska Dz.nr 219 obr. Parametry budynku pozostają bez zmian
Dobudowa schodów do balkonu Wyłączenie jawno- 32
na poziomie 1 pietra w budynku
ści danych *
mieszkalnym
jednorodzinnym
przy ul. Rumiankowej 5

6730.11.302. Budowa budynku mieszkalnego
34.2017
jednorodzinnego przy ul. Przy
09.03.2018
Nasypie 13

Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika
graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o
kacie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°
Dz. nr 408
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika
obr. 63
graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o
kacie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°
Dz.nr 418
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika
obr. 63
graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o
kacie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45°
Dz.nr 426 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika
63
graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5,1 m, dach spadowy o
kacie nachylenia połaci dachowej od 25 ° do 45

Leopold Polacki Dz.nr 410
Wyłączenie jawno- obr. 63
ści danych *

35

Budowa budynku mieszkalnego Leopold Polacki
6730.11.303.
jednorodzinnego z dwoma loka- Wyłączenie jawno35.2017
lami mieszkalnymi przy ul. Przy
ści danych *
09.03.2018
Nasypie 15
36
Leopold Polacki
6730.11.301. Budowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawno36.2017
jednorodzinnego
przy ul. Przy
ści danych *
09.03.2018
Nasypie 30
37

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Leopold Polacki
6730.11.300. Budowa dwóch budynków mieszWyłączenie jawno37.2017
kalnych jednorodzinnych przy ul.
ści danych *
09.03.2017
Przy Nasypie 28

Uwagi

8

AN/KZ
Rumiankowa 5
wpływ-12.01.2016
czas-202 dni/786 dni
poz. 4 /2018-wpis26.03.2018-BR
PŻ/KZx
Przy Nasypie 13
wpływ-28.11.2017
czas-86dni/101 dni
PŻ/KZx
Przy Nasypie 15
wpływ-28.11.2018
czas-86 dni/101 dni
PŻ/KZx
Przy Nasypie 30
wpływ-27.11.2017
czas-84dni/ 102 dni
PŻ/KZx
Przy Nasypie 28
wpływ-27.11.2017
czas-84dni/ 102 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

2

38
6730.11.10.
38.2018
19.03.2018

3

39

6730.11.27.
39.2018
21.03.2018

4

Dorota Nijaki- Bujnarowska Dz.nr 90 obr. 71
Piotr Bujnarowski
Budowa budynku gospodarczego
Wyłączenie jawności danych *
(legalizacja samowoli budowlanej)
przy ul. Złotej 11

Budowa budynków mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej wraz z niezbędna
infrastruktura techniczna przy ul.
Krętej 71-85

40
6730.11.296. Rozbudowa budynku garażowo40.2017
gospodarczego przy ul. Okólnej
23.03.2017
113a

Marbud Domy i Mieszkania Dz.nr 724,725 obr.
Sp. z o.o., Sp. kom.
63
Ul. grudziądzka 46-48
Toruń

Monika Cybulska
Dz.nr 374 obr. 74
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 3,3 m,
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Linii zabudowy nie ustala się;
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 7-9m dla budynków z kalenicami prostopadłymi
oraz 5-7 dla budynków z kalenicami równoległymi względem
projektowanych dróg, dach spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej od 30° do 45i kalenicach równoległych lub prostopadłych do projektowanych dróg
wew.
Nieprzekraczalna linia zabudowy
zgodnie z załącznikiem graficznym, wysokość górnej krawędzi
elewacji budynku maksymalnie
3, 5 m , dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

DK/KZ
Złota 11
wpływ-16.01.2018
czas-48dni/62 dni

DK/KZx
57/V/2016
Wpływ-07.02.2018
czas- 25dni/42 dni

AN/KZ
Okólna 113A
wpływ-27.11.2017
czas-53 dni/116 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
1

2

Rodzaj inwestycji

3

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

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Zmiana sposobu
użytkowania Iwona Brzeczkowska- Dz. nr 134/2
Parametry budynku bez zmian, dopuszcza
budynków usługowych na budynDurmowicz
obr. 14
się zmianę konstrukcji dachu budynku
6730.11.305.
ku usługowe - aparthotel wraz ze Wyłączenie jawności
frontowego związana z przedłużeniem
41.2017
zmiana konstrukcji dachu budyndanych *
komunikacji pionowej,
23.03.2018
ku frontowego przy ul. Rabiańskiej 6
42
Fit Park
Dz.nr 79 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z
Sp .z o.o., sp.k.
71
załącznikiem graficznym, wysokość górnej
6730.11.213. Rozbudowa budynku mieszkalul. Powstańców Wielkokrawędzi elewacji frontowej maksymalnie
42.2017
nego wielorodzinnego przy ul.
polskich 74 Toruń
równa wysokości elewacji frontowej
26.03.2018
Złotej 3 Toruń
budynku rozbudowywanego , dach pozostaje bez zmian,
43
Radosław Zduński Dz.nr 274 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg za6730.11.316. Budowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności 35
łącznika graficznego, wysokość górnej
43.2017
jednorodzinnego przy ul. Porzeczdanych *
krawędzi elewacji frontowej maksymalnie
27.03.2018
kowej 29
5 m, dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 20° do 45°
44
Gmina miasta Toruń Dz.nr 32 obr. Linii zabudowy nie ustala się, wysokość
6730.11.3.
Budowa budynku mieszkalnego
Ul. Wały gen. Sikorskie- 71
górnej krawędzi elewacji maksymalnie
44.2018
jednorodzinnego przy ul. Hallera
go 8
8m, dach plaski o kącie nachylenia połaci
27.03.2018
47
Toruń
dachowej do 12°
41

Uwagi

8

AM/KZ
Rabiańska 6
wpływ-01.02.2017
czas-43 dni/112 dni

DK/KZ
Złota 3
wpływ- 22.08.2017
czas-55dni/207dni

AN/KZ
Porzeczkowa 29
wpływ-21.12.2017
czas-79dni/96 dni
AM/KZx
Hallera 47
wpływ- 09.01.2018
czas-77dni/77dni

* 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

45

2

3

4

Tomasz Cedro
Dz. nr 393, obr. 63
Wyłączenie jawności danych *

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.307.
frontowej: maks. 9 m, dach spajednorodzinnego i budynku gospo45.2018
dowy o kącie nachylenia połaci
darczego przy ul. Przy Nasypie
28.03.2017
dachowej od 30° do 40°, budynek
20c
gospodarczy: wysokość maks. 5m,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 30° do 40°
46
Marcin Kowalski
Dz.
nr
179/12, Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 179/13, obr. 43
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
Budowa budynku mieszkalnego
frontowej: maks. 4,3 m,
6730.11.275.
jednorodzinnego oraz warsztatu
dach spadowy o kącie nachylenia
46.2017
samochodowego przy ul. Mazopołaci dachowej 30° - 45°, warsz28.03.2018
wieckiej 25, 25a
tat samochodowy: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej:
maks. 4,3m, dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°
47
Marcin Lipiński
Dz. nr 25, obr. 8
Linii zabudowy nie określa się,
Wyłączenie jawności danych *
wysokość górnej krawędzi elewa6730.11.267. Rozbudowa budynku mieszkalnego
cji rozbudowy: do wysokości
47.2017
jednorodzinnego przy ul. Mickiegórnej krawędzi elewacji rozbu28.03.2018
wicza 75a
dowywanego budynku, dach płaski, dopuszcza się taras

Uwagi

8

AN/KZx
Przy Nasypie 20c
wpływ- 04.12.2017
czas- 68 dni/104 dni

PŻ/KZ
Mazowiecka 25-25B
wpływ- 31.10.2017
czas-115 dni /148 dni

PŻ/KZ
Mickiewicza 76a
wpływ-17.10.2017
czas-117 dni/162 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

6

