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

121

2

4

Aleksandra Górecka
dz.nr 257 obr. 76
Dariusz Górecki
6730.11.100. Budowa budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
121.2018
jednorodzinnego przy ul. Relak01.08.2018
sowej 5

122
6730.11.44.
122.2018
02.08.2018
123
6730.11.49.
123.2018
03.08..2018
124

3

nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 8,4 m , dach spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej od 30° do 45°
Zmiana sposobu
użytkowania
Zbigniew Srokowski
dz.nr 633/3 obr. 43 nieprzekraczalna linia zabudowy
budynku produkcyjnego - dawnej Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego, wysocukierni na budynek usługowy
kość górnej krawędzi elewacji
oraz zabudowie ist. wiaty magafrontowej bez zmian, dach bez
zynowej na cele usługowe przy
zmian , powierzchnia sprzedaży
ul. Polnej 103-105
maksymalnie 350 m²
Bartosz Kaliszewski
dz.nr 307,308,310
Parametry budynku pozostają bez
Zmiana sposobu
użytkowania Wyłączenie jawności danych * obr. 37
zmian
lokalu usługowego na żłobek przy
ul. Szosa Chełmińska 140-140D

Zmiana sposobu
użytkowania Alicja Stańco-Wawrzyńska dz.nr 391/1, 392/3,
6730.11.111.
lokalu usługowego nr 41 (sklep) Wyłączenie jawności danych * 392/5 obr. 55
124.2018
na przedszkole przy ul. Antczaka
03.08.2018
21, 23, Gołębia 14

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Uwagi

8

AN/KZx
Relaksowa 5
wpływ- 08.05.2018
czas- 78dni/ 85dni
PŻ/KZ
137/V/86
wpływ- 27.02.2018
czas72- dni/ 156dni

AM/KZ
Szosa Chełmińska
140-140B/2
wpływ- 07.03.2018
czas- 43dni /152 dni
AM/KZ
88/V/79
wpływ- 25.05.2018
czas- 56dni/ 70dni

* 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
1

125

2

Rodzaj inwestycji

3

Nazwa i adres wnioskodawcy

Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

(nr dz. ew.)

4

Zbigniew Sulecki
dz.nr 398 obr. 35
Wyłączenie jawności danych *

nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 4,4 m dla buNadbudowa oraz rozbudowa
6730.11.79.
dynku z dachem spadowym,
budynku mieszkalnego jedno125.2018
maksymalnie 7,5 m dla burodzinnego przy ul. Malinowej
09.08.2018
dynku z dachem płaskim,
15
dach spadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 20°
do 4°5 lub dach plaski o
kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
126
Zmiana sposobu użytkowania Gmina Miasta Toruń dz.nr 268/1,268/3,268/4,
Parametry budynku pozostają
budynków
mieszkalnych poprzez Wydział Inwesty- 268/5,270/1,270/3,270/4,
bez zmian , zadaszenia dziewielorodzinnych na budynki cji i Remontów UMT 270/23,269/2,269/1,271/5,267,271/5 dzińca dach płaski o spadku
usługowe ( usługi typu: ka- ul. Wały gen. Sikorskiego obr. 8
nachylenia połaci dachowej
wiarnia, hostel, biura, dzienny
10
do 12°
6730.11.107.
dom pobytu osób niesamoToruń
126.2018
dzielnych itp.) wraz z rozbu16.08.2018
dowa o windę i zadaszeniem
dziedzińca oraz zagospodarowaniem terenu, infrastruktura
techniczna i drogową przy ul.
Bydgoskiej 50 i 52

Uwagi

8

AN/KZx
Malinowa 15
wpływ- 04.04.2018
czas- 107 dni/127
dni

DK/KZ
277/v/2015
wpływ- 21.05.2018
czas- 46dni/87 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
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

Rodzaj inwestycji

2

3

4

127
6730.11.121. Rozbudowa w poziomie parteru (nad
127.2018
istniejącą piwnicą ) budynku usługo17.08.2018 wo- mieszkalnego przy ul. Długiej 8
128

Oznaczenie nieruchoNazwa i adres wnio- mości
skodawcy
(nr dz. ew.)

Maciej Najder
dz.nr 2/4,2/20 obr. 37
Wiktor Najder
Wyłączenie jawności
danych *

Wojciech Mierzwa dz.nr 533 obr. 76
Wyłączenie jawności
6730.11.119.
Budowa budynku garażowego przy ul.
danych *
128.2018
Radosnej 9
21.08.2018

129
6730.11.97.
129.2018
22.08.2018

SOP Oświatowiec
Toruń
Sp. z o .o.
ul. PCK 9/2
Toruń
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
przy ul. Fałata
Toruń

Zmiana sposobu użytkowania magazynu
książek na pomieszczenia garażowe na
parterze budynku mieszkalno- usługowego przy ul. PCK 9

130
6730.11.105.
Budowa parkingu
130.2018
39/Broniewskiego
24.08.2018

dz.nr 332 obr. 10

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

6

7

linia zabudowy bez zmian, wysokość rozbudowy nie więcej niż 0,5
m ponad poziom stropu nad parterem w ist. budynku, dla planowanej rozbudowy dach plaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do 12°
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 2, 8 m, dach
spadowy o kącie nachylenia połaci
dachowej od 20° do 25°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

dz.nr
minimum 5% miejsc postojowych
184/15,167/1,168/1,163/2 dla pojazdów zaopatrzonych w
222,234/7 obr. 5
kartę parkingowa

Uwagi

8

AN/KZ
Długa 8
wpływ- 12.06.2018
czas- 54dni /66
dni
PŻ/KZ
Radosna 9
wpływ- 08.06.2018
czas- 65dni/ 74 dni
PŻ/KZ
44/V/98 t. II/7
wpływ- 07.05.2018
czas-90 dni/107
dni
AN/KZ
106/V/2001
wpływ- 18.05.2018
czas- 64 dni /98
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

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

131

2

3

4

Rozbudowa budynku magazynowo Metal Grafika Jeremi Kramer dz. nr 211/23 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
– usługowego z częścią biurowo – Wyłączenie jawności danych * 45
załącznika graficznego nr 1, wysokość
socjalną z przeznaczeniem na bugórnej krawędzi elewacji frontowej
6730.11.122.
dynek produkcyjno - usługowy z
maksymalnie 12m, dach płaski o
131.2018
częścią biurowo – socjalno –
kącie nachylenia połaci dachowej do
29.08.2018
magazynową oraz budowie parkin12°
gu dla samochodów osobowych
przy ul. Chrobrego 16A
132
Lechosław, Małgorzata
dz. nr 269 obr. 35 Nieprzekraczalna linia zabudowy wg
Ustalenie warunków zabudowy dla
Jastrzębska
załącznika graficznego nr 1, wysokość
6730.11.140.
inwestycji polegającej na rozbu- Wyłączenie jawności danych *
górnej krawędzi elewacji frontowej
132.2018
dowie garażu przy ul. Porzeczkogarażu maksymalnie 3,2 m, dach
30.08.2018
wej 26
płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°
133
Ryszard Urbański
dz. nr 217/2,
Linia zabudowy – pozostaje bez zmian,
Wyłączenie jawności danych * 218/2 obr. 14
wysokość górnej krawędzi elewacji
Zmiana konstrukcji dachu, zwiękfrontowej dopuszcza się podwyższenie
6730.11.59. szenie wysokości i zmianie spososzczytu budynku maks. 50 cm, geome133.2018
bu użytkowania budynku miesztria dachu: dopuszcza się zmianę kon30.08.2018
kalnego wielorodzinnego na budystrukcji dachu oraz podniesienie jego
nek hotelowy przy ul. Piekary 1-3
wysokości maks. 50 cm przy zachowaniu warunków Miejskiego Konserwatora Zabytków zawartych w decyzji

Uwagi

8

DK/PŻ/KŻ
124/V/2016
wpływ- 14.06.2018
czas- 62 dni/76 dni

DK/PŻ/KŻ
Porzeczkowa 26
wpływ- 04.07.2018
czas- 49 dni/ 57 dni
DK/PŻ/KŻ
Piekary 1-3
wpływ- 19.03.2018
czas- 73 dni/ 104 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

134
Ustalenie warunków zabudowy dla
6730.11.113. inwestycji polegającej na rozbu134.2018
dowie pawilonu handlowo30.08.2018
usługowo-biurowego przy ul. Wojska Polskiego 43-45
135
Ustalenie warunków zabudowy dla
6730.11.114. inwestycji polegającej na rozbu135.2018
dowie pawilonu handlowo - usłu30.08.2018
gowo – biurowego przy ul. Głowackiego 2, 11

4

Młodzieżowa Spółdzielnia dz. nr 13/7, 19/4,
Mieszkaniowa
19/5, 19/6, 24/3 obr.
ul. Tuwima 9
11
Toruń

Nieprzekraczalna linia zabudowy
- nie ustala się, orientacyjna lokalizacja inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- pozostaje bez zmian,
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Młodzieżowa Spółdzielnia dz. nr 382/2, 385/1, Linia zabudowy - pozostaje bez
Mieszkaniowa
385/4, 423, 424, 425, zmian, orientacyjna lokalizacja
ul. Tuwima 9
426/2, 429/1, 530/2, inwestycji zgodnie z załącznikiem
Toruń
533/5, 533/6, 598/4 graficznym do decyzji, wysokość
obr. 10
górnej krawędzi elewacji frontowej- pozostaje bez zmian, dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°

Uwagi

8

AM/KZ
424/V/79
wpływ- 01.06.2018
czas- 77 dni /91 dni

AM/KZ
Głowackiego 2
wpływ- 01.06.2018
czas- 77 dni/ 91 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

5

