WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

175
6730.11.196.
175.2017
03.11.2017
176
6730.11.207.
176.2017
03.11.2017
177
6730.11.181.
177.2017
03.11.2017

178

6730.11.137.
178.2017
06.11.2017

3

4

Zmiana sposobu użytkowania
Patryk Misiaszek
Dz.nr 301/1 obr. 37
części poddasza na cele miesz- Wyłączenie jawności danych *
kalne celem powiększenia ist.
lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Żwirki i Wigury 46-48
Dobudowa schodów zew. proDanuta Zalewska
Dz.nr 524 obr. 37
wadzących na 1 piętro budynku Wyłączenie jawności danych *
mieszkalnego
jednorodzinnego
przy ul. Filtrowej 25 dz.nr 524
obr. 37
Budowa budynku biurowego ,
Marek Wiśniewski
dz.nr 142/88 obr. 45
budynków gospodarczych oraz Wyłączenie jawności danych *
namiotowej
hali magazynowej
przeznaczonych na prowadzenie
działalności gospodarczej –bazy
transportowej przy ul. Szymańskiego 10B
Zmiana sposobu użytkowania
Jarosław Kempiński
Dz.nr 200 obr. 32
budynku gospodarczego na budy- Wyłączenie jawności danych *
nek usługowy przy ul. Kwiatowej
74

Uwagi

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

AN KZ
Żwirki i Wigury 4648
wpływ – 19.07.2017
czas-67dni/107dni

Parametry budynku pozostają bez
zmian

ANKZ
Filtrowa 25
wpływ –09.08.2017
czas-65dni/86dni

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnych krawędzi elewacji
frontowych maksymalnie 11 m;
dachy płaskie lub spadowe o
kącie nachylenia połaci dachowej do 23°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

DK/KZ
144/V/2016
wpływ – 29.06.2017
czas- 127dni/127 dni

PŻ/ KŻ
Kwiatowa 74
wpływ –22.05.2017
czas- 108dni/168dni

* 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. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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

179
6730.11.233.
179.2017
13.11.2017
180
6730.11.194.
180.2017
14.11.2017
181
6730.11.214.
181.2017
14.11.2017
182
6730.11.232.
182.2017
14.11.2017

3

4

Wspólnota Mieszkaniowa
Ul. Kameralna 6-8
Toruń

Wysokość dobudowy maksymalDobudowa kotłowni gazowej do
nie 3,6 m , geometria dachu
budynku mieszkalnego wielorogłównego pozostaje bez zmian,
dzinnego przy ul. Kameralnej 6-8
dach kotłowni płaski o spadku
połaci dachowej do 12°
Adrian Kopczyński
Dz.nr 420 obr. 63
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego, wysoBudowa budynku mieszkalnego
kość górnej krawędzi elewacji
jednorodzinnego przy ul. Przy
frontowej maksymalnie 4,9 m,
Nasypie 24
dach spadowy o kacie nachylenia
połaci dachowej od 20° do 45°
Rozbudowa i termomodernizacja
ZGZ EKO
Dz.nr 409/4 obr. 38 Nieprzekraczalna linia zabudowy
budynku warsztatowo - adminiSp .z o. o.
zgodnie z załącznikiem graficzstracyjnego wraz ze zmiana spoUl. Toruńska 4A
nym, wysokość krawędzi elewacji
sobu użytkowania na budynek
Grębocin
frontowej pozostaje bez zmian,
usługowy przy ul. Długiej 25-39
geometria dachu bez zmian
Wspólnota Mieszkaniowa Dz.nr 893 obr. 63 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Kameralna 3-5-7
zgodnie z załącznikiem, wysokość
Dobudowa kotłowni gazowej do
Toruń
górnej krawędzi elewacji frontobudynku mieszkalnego wielorowej kotłowni dobudowa makdzinnego przy ul. Kameralnej 3symalnie 3,6 m, geometria dachu
5-7
kotłowni dach plaski o spadku
połaci dachowej do 12°
Dz.nr 887 obr. 63

Uwagi

8

PŻ/KZ
Kameralna 6-8
wpływ –12.09.2017
czas-62 dni/62 dni
PŻ/KZ
Przy Nasypie 24
wpływ – 12.07.2017
czas-111dni/125dni
PŻ/KZ
187/V/79 t. II/1
wpływ – 22.08.2017
czas-58dni/84 dni
PŻ/KZ
Kameralna 3-5-7
wpływ 12.09.2017
czas- 63 dni/63 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. 2017.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2017.
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 wysokości (podniesienie
Magdalena Frydrych
Dz.mr 360 obr. 8
o 1 m) budynku mieszkalnego
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.115. wielorodzinnego wraz ze zmianą
183.2017
sposobu użytkowania poddasza
14.11.2017
na cele mieszkalne oraz rozbudowie oficyny pryz ul. Bydgoskiej
32
184
Sławomir Jeka
Dz.nr
NZOZ „Nasz Lekarz
213/4,214,241/2 obr.
6730.11.54.
Budowa parkingu przy ul. BatoreSławomir Jeka
48
184.2017
go
Ul. Szeroka 30/Szczytna 1
15.11.2017
Toruń
183

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie o
1 m wyżej niż istniejąca, dach
płaski o spadku połaci dachowej
w nawiązaniu do geometrii dachu
oficyny
Należy obowiązkowo przewidzieć
min. 5% miejsc postojowych dla
pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingowa dla osób które mają
znaczenie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
185
Zmiana sposobu użytkowania
Łukasz Paczesny
Dz.nr 94/13 obr. 78 Parametry budynku pozostają bez
6730.11.225. budynku gospodarczego na garaż Wyłączenie jawności danych *
zmian
185.2017
dla potrzeb budynku mieszkalnego
30.11.2017
jednorodzinnego przy ul. Relaksowej 43
186
Rafał Sarnowski
Dz.nr 29 obr. 38
Wysokość górnej krawędzi eleNadbudowa budynku mieszkalne- Wyłączenie jawności danych *
wacji frontowej minimalna –
6730.11.218.
go jednorodzinnego w zabudowie
istniejąca, maksymalna – jak wy186.2017
bliźniaczej na granicy z dz.nr 28
sokość kalenicy, dach dwuspa30.11.2017
obr. 38 przy ul. sw. A. Boboli 64
dowy o maksymalnej wysokości
kalenicy

Uwagi

8

PŻ/KZ
Bydgoska 32
wpływ –04.05.2017
czas-38dni/194dni

AM/KZ
Batorego
wpływ – 10.07.2017
czas-45 dni/128 dni

AN KZ
Relaksowa 41-43
wpływ –05.09.2017
czas-64 dni/86 dni
AN KZ
Św.A. Boboli 64
wpływ –25.08.2017
czas- 70dni/97 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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Część opisowa
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6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

187
6730.11.238. Budowa stacji transformatorowej
187.2017
oraz linii kablowej SN i NN przy
30.11.2017
ul. Lipnowskiej 21-23

4

Ekomer
K .Wróblewska sp. j.
Ul. lipnowska 21-23

Dz.nr 921/2, 881/2
obr. 67

Linii zabudowy nie ustala się,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej nie ustala się , wysokość obiektu maksymalnie 3
m, dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°

Uwagi

8

AN
242/V/80 t. IV
wpływ –15.09.2017
czas-72 dni/76 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

4

