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

98

2

6730.11.75
.98.2018
04.07.2018

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie nieNazwa i adres wniosko- ruchomości
dawcy
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

Nadleśnictwo
dz. nr
Należy zaprojektować odpowiednie
Rozbudowa Szkółki Leśnej
Dobrzejewice
2005/2,2005/6 obr. zagospodarowanie, zrealizować je
Bielawy wraz infrastrukturą towarzyZawały 101
59
przed oddaniem tych obiektów do
szącą na terenie położonym przy ul.
87-123 Dobrzejewice
użytkowania
Leśny Trakt 5

99

Uwagi

8

AM/KZ
72/V/2008
wpływ- 28.03.2018
czas-78dni/98dni

dz. nr 18/5, 18/11 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
obr. 43
załącznika nr 1, wysokość rozbudoPŻ/KZ x
6730.11.19.
wy górnej krawędzi elewacji frontoBatorego 88A
99.2018
wej maksymalnie 5m, dach spadowy
wpływ- 30.01.2011
09.07.2018
o kącie nachylenia połaci dachowej
czas- 128dni/ 160dni
od 25° do 45°
100
Maciek Olek
dz. nr 367/1, obr. Linia zabudowy: nie ustala się, wyAM KZx
wyłączenie jawności 50
sokość górnej krawędzi elewacji
Olszynowa 4
6730.11.62. Budowa budynku mieszkalnego jednodanych*
frontowej maksymalnie 10m, geomewpływ- 20.03.2018
100.2018
rodzinnego – ustalenie warunków zabutria dachu: dach spadowy o kącie
czas- 101 dni /112
10.07.2018
dowy przy ul. Olszynowa 4
nachylenia połaci dachowej od 20°
dni
do 60°
101
Renata Tejer
dz. nr 134/2, obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy: wg
AM KZ
wyłączenie jawności 33
załącznika nr 1 do decyzji, wysokość
Kombajnowa 6
6730.11.55. Rozbudowa budynku mieszkalnego
danych*
górnej krawędzi elewacji frontowej
wpływ- 13.03.2018
101.2018
jednorodzinnego przy ul. Kombajnowej
pozostaje bez zmian, geometria daczas- 90 dni/119 dni
11.07.2018
6
chu: dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
102
Zmiana sposobu użytkowania budynku Krzysztof, Leszek Lotek dz. nr 151/1, 152/1, Nieprzekraczalna linia zabudowy: wg
DK/KZ
6730.11.63. produkcyjno - magazynowego na bu- wyłączenie jawności 154/1, 153/3,
załącznika nr 1 do decyzji, wysokość
Dworcowa 5
102.2018
dynek socjalny wraz z jego rozbudową
danych*
155/2, 158, 157, górnej krawędzi elewacji budynku:
wpływ- 21.03.2018
12.07.2018
o halę magazynową (magazyn napojów)
163, 164, 198 obr. maksymalnie 10 m, geometria dachu
czas- 64 dni/ 111dni
przy ul. Dworcowej 5
48
budynku: dach dowolny
* 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
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem
oraz budynku gospodarczo – garażowego przy ul. Batorego 88, 88A

Marlena Muniak
wyłączenie jawności
danych*
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* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018.
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6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania
Dariusz Czaplicki
dz.nr 207 obr. 17
Wysokość górnej krawędzi eleDK/KZ
ostatniej nieużytkowej kondygna- wyłączenie jawności danych*
wacji budynku pozostaje bez
Prosta 2 t. III/5
cji
w budynku
mieszkalnym
zmian, dopuszcza się przebudowę
wpływ- 07.02.2018
6730.11.26.
wielorodzinnym na lokale mieszdachu wraz z termomodernizacja
czas- 72 dni/ 156dni
103.2018
kalna wraz z zagospodarowaniem
w taki sposób, że nowy dach nie
13.07.2018
dachu jako taras i „zielony dach”
będzie przewyższał wysokości
przy ul. Prostej 2/Rynek Nowoistn. attyki budynku
miejski 14
104
Rewitalizacja terenu osiedla
Gmina Miasta Toruń
dz.nr 603/9, 607,
obowiązkowo przewidzieć min.
DK/KZ
wraz z budową miejsc parkingo- ul. Wały gen. Sikorskiego 8 632/20,636/35 obr. 5% miejsc postojowych dla po167/V/2017
6730.11.86.
wych na obszarze ograniczonym
Toruń
10
jazdów zaopatrzonych w kartę
wpływ- 11.04.2018
104.2018
ulicami: Przy Kaszowniku, Gruparkingową
czas- 74 dni /97 dni
17.07.2018
dziądzka, Przy Rynku Wełnianym,
Jagiellońska
105
Zmiana sposobu
użytkowania
Jarosław Kłos
dz.nr 232 obr.15
Parametry budynku pozostają bez
AN/KZ
6730.11.52.
części piwnicy budynku na funk- wyłączenie jawności danych*
zmian
Strumykowa 19
105.2018
cje gastronomiczna przy ul. Struwpływ- 09.03.2018
17.07.2018
mykowej 19
czas-104 dni/130 dni
106
zmiana sposbu użytkowania buInvest-Tech
dz.nr 59 obr. 16
linia zabudowy bez zmian, makAN/KZ
dynków administracyjno- biuroSp. z o. o.
symalna wysokość dźwigu nie
Mostowa 30
wych na funkcje usługowe (usłuul. Płaska 32-34 Toruń
wyższa niż wysokość budynku
wpływ22.01.2018
6730.11.14. gi typu: hotel, apartamenty, restauul. Mostowa 30,geometria dachu
czas- 107 dni/77 dni
106.2018
racja) wraz z budowa tarasu wibudynków bez zmian
18.07.2018
dokowego na dachu budynku
(Podmurna 29) oraz dobudowa
windy zewnętrznej przy ul. Mostowej 30/Podmurnej 29
* 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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1

2

107
6730.11.20.
107.2018
18.07..2018
108

3

4

Zmiana sposobu
użytkowania
lokali użytkowych nr 2,3,4 na
lokale mieszkalne
położone na
parterze budynków mieszkalnousługowych przy ul. Bydgoskiej
37-39/Kujota 1

Eugeniusz Dota
Piotr Perz s.c.
Apartamenty Bydgoskie
Przedmieście
ul. Perzycka 22 Poznań

dz.nr 168,171 obr.
12

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Uwagi

8

AM/KZ
Bydgoska 39 t. II/9
wpływ-30.01.2018
czas- 107dni/ 169dni

NOVA-Inwestycje Sp. z o.o., dz.nr 2/1, 2/2, 4/2
S.K.A.
obr. 11
Rozbudowa pawilonu handlowego
ul. Szosa Chełmińska 26
wraz z budową parkingu przy ul.
Toruń
Bażyńskich 2 a

nieprzekraczalna linia zabudowy
AM/KZ
wg załącznika graficznego, wyso97/V/93
6730.11.98.
kość górnej krawędzi elewacji
wpływ- 07.05.2018
108.2018
frontowej bez zmian, dach płaski
czas- 65 dni / 72dni
18.07.2018
o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
109
Magdalena Boryczka
dz.nr 820 obr. 29
nieprzekraczalna linia zabudowy
AN/KZ
wyłączenie jawności danych*
wg załącznika graficznego, wysoSłoneczna 70-72
6730.11.103. Rozbudowa budynku mieszkalnekość rozbudowy –max do wysokowpływ- 11.05.2018
109.2018
go jednorodzinnego przy ul. Słości ist. budynku, dach plaski o
czas-60 dni/ 68 dni
18.07.2018
necznej 70-72
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
110
NOWAPRO
dz.nr 91/2, 91/1, 191 obowiązując linia zabudowy, wyAM/KZ x
Sp. z o .o.
obr. 15
sokość górnej krawędzi elewacji
Podmurna 62-68 t.
6730.11.186. Budowa budynku mieszkalnego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
frontowej do wysokości górnej
II/3
110.2017
wielorodzinnego z funkcja usłuToruń
krawędzi budynku przy ul. Podwpływ- 30.06.2018
20.07.2018
gową przy ul. Podmurnej 62-66
murnej 70 tj. 10,84m, dach spaczas- 149dni/385 dni
dowy
* 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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111
6730.11.119. Budowa budynku mieszkalnego
111.2016
jednorodzinnego
przy ul. Przy
23.07.2018
Nasypie 32
112
6730.11.118. Budowa budynku mieszkalno112.2016
usługowego przy ul. Przy Nasypie
24.07.2018
34

4

Leopold Polacki
dz.nr 416 obr. 63
wyłączenie jawności danych*

Ireneusz Ciesielski
dz.nr 414 obr. 63
wyłączenie jawności danych*

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 5 m,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 25° do 45°
nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 6,10 m,
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45°
linia zabudowy pozostaje bez
zmian, geometria dachu bez zmian
na części dachu dopuszcza się
budowę tarasu

Uwagi

8

AN/KZ
Przy Nasypie 32
wpływ- 18.05.2016
czas- 206dni/ 796dni

AN/KZ
Przy Nasypie 34
wpływ- 18.05.2016
czas- 151 dni /
797dni

Rozbudowa budynku mieszkalJakub Bronka
dz.nr 217/1, 218/1
PŻ/KZ
nego wielorodzinnego o windę wyłączenie jawności danych* obr. 14
Pod Krzywą
zew. oraz budowa tarasu na daWieżą 10
chu budynku przy ul. Pod Krzywą
wpływ- 24.01.2018
Wieżą 10
czas- 50/dni/ 182 dni
114
Anna Głowacka
dz.nr 21/71 obr. 51 nieprzekraczalna linia zabudowy
PŻ/KZ
wyłączenie jawności danych*
zgodnie z załącznikiem graficz8/V/79
nym, wysokość górnej krawędzi
wpływ- 27.03.2018
6730.11.72. Rozbudowa lokalu usługowego nr
elewacji frontowej równa wysoczas- 101 dni/120 dni
114.2018
1 na cele salonu kosmetycznego
kości górnej krawędzi elewacji
25.07.2018
przy ul. Rydygiera 16H
frontowej przedmiotowego budynku, 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 2016 r., poz. 1764 ze zmianami).
Wyłączenia dokonał: Prezydent Miasta Torunia
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6730.11.15.
113.2018
25.07.2018

4
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nieprzekraczalna linia zabudowy
PŻ/KZ
wg załącznika graficznego, wyNiedźwiedzia 19
sokość górnej krawędzi elewacji
wpływ- 04.04.2018
6730.11.80. Rozbudowa i nadbudowa budynku
frontowej maksymalnie 6 m
czas- 38dni/ 42dni
115.2018
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy kalenicy równoległej do
25.07.2018
przy ul. Niedźwiedziej 19
drogi, maksymalnie 8 m przy
kalenicy prostopadłej do drogi ,
dach spadowy o kacie nachylenia
połaci dachowej od 20° do 40°
116
Truxter Sp .z o.o.
dz.nr 134 obr. 35
nieprzekraczalna linia zabudowy
PŻ/KZ x
ul. Mickiewicza 47/6
wg załącznika graficznego, wysoJeżynowa 35
6730.11.43, Budowa budynku mieszkalnego
Toruń
kość górnej krawędzi elewacji
wpływ- 27.02.2018
116.2018
jednorodzinnego z dwoma lokafrontowej maksymalnie 5,6 m ,
czas- 44dni /148 dni
25.07.2018
lami przy ul. Jeżynowej 35
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej os 20 do 45
117
Sławomira Piotrowska
dz.nr 55 obr. 15
linia zabudowy pozostaje bez
AN/KZ
Zmiana kąta nachylenia dachu
Krzysztof Piotrowski
zmian, wysokość górnej krawędzi
Rynek
budynku oficyny oraz przebudo6730.11.32.
wyłączenie jawności danych*
elewacji frontowej bez zmian,
Staromiejski 25
wa i zmiana sposobu użytkowania
117.2018
Wspólnicy spółki cywilnej
wysokość oficyny maksymalnie
wpływ- 15.02.2018
budynku na funkcje zabudowy
25.07.2018
ZEIKO s.c.
11 m, geometria dachu oficyny o
czas-59 dni/160 dni
mieszkaniowej
wielorodzinnej
Rynek Staromiejski 25/1
kącie nachylenia połaci dachowej
przy rynku staromiejskim 25
Toruń
do 15°
* 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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Kamila Brewińska
dz.nr 560 obr. 31
wyłączenie jawności danych*
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7
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4

nieprzekraczalna lina zabudowy
PŻ/KZ
zgodnie z załącznikiem ,wysokość
Karolinki 3
6730.11.89.
Budowa budynku garażowego
górnej krawędzi elewacji frontowpływ- 17.04.2018
118.2018
przy ul. Karolinki 3
wej maksymalnie 4,1 m, dach
czas- 89dni/99 dni
26.07.2018
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej od 20° do 30°
119
Alicja Jezierska
dz.nr 85/1, 85/10,
nieprzekraczalna linia zabudowy
AN/KZ x
Budowa 5 hal magazynowych z
wyłączenie jawności danych* 85/9 obr. 45
wg załącznika graficznego, wysoPłaska 12 t. II
6730.11.83. pomieszczeniami socjalnokość górnej krawędzi elewacji
wpływ-06.04.2018
119.2018
biurowymi wraz z infrastruktura
frontowej maksymalnie 7 m ,
czas- 89 dni /112 dni
27.07.2018
towarzyszącą przy ul. Płaskiej 12,
dach płaski o kącie nachylenia
14,14a
połaci dachowej do 12°
120
Polskie Projekty Inwestycyjne dz.nr 104/1, 110, 112 obowiązująca linia zabudowy wg
DK/KZ x
Adaptacja, rozbudowa i nadbudoSp. z o.o.
oraz część działek załącznika, wysokość górnej kraBrowarna 16730.11.284. wa nieużytkowanych budynków
sp. komandytowo-akcyjna drogowych
wędzi elewacji frontowej maksy5/Piernikarska 10-74
120.2017
na cele hotelowe przy ul. wielkie
ul. Św. Gertrudy 6 Kraków 70,71,111,113 obr. 17 malnie 16,8 m, dach dowolny,
t. IV/1-A
31.07.2018
Garbary 2, Piernikarskiej 10,12,14
wysokość kalenicy maksymalnie
wpływ-09.11.2017
i Browarnej 1,3,5,
18,2 m
czas- 26 dni/ 264 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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Marcin Kiedewicz
dz.nr 346 obr. 46
wyłączenie jawności danych*
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