WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016.
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

Uwagi

6

7

8

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Ustalenie warunków zabudowy dla Toruńskie Zakłady Materiainwestycji polegającej na budowie łów Opatrunkowych S.A.
budynków
biurowo- Ul. Zółkiewskiego 20-26
6730.11.184. konferencyjnych , budynku sklepu
141.2016 zakładowego oraz budynku tech03.10.2016 nicznego, wraz z niezbędną naziemną i podziemną infrastrukturą
techniczna przy ul. Żółkiewskiego
20-26
142
Plasticon Poland S.A.
Ustalenie warunków zabudowy dla
UL. Skłodowskiej- Curie 59,
inwestycji polegającej na budowie
6730.11.191.
Toruń
hali produkcyjnej w ramach rozbu139.2016
dowy zakładu produkcji kompo04.10.2016
nentów z tworzyw sztucznych przy
ul. Skłodowskiej-Curie 59

141

143

Dz. nr 142 i 146 obr. Wysokość górnej krawędzi elewa56
cji frontowej : minimalnie 8m,
maksymalnie 18 m, szerokość
elewacji frontowej : maksymalnie
74 m, geometria dachu: dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12°

Dz. nr 11/6, 111/2,
105/1, 105/2 oraz
część dz. nr 113/1,
107/1, 97/1 obr. 44

Zmiana sposobu użytkowania
Marek Grzankowski
Dz.nr 204 obr. 35
6730.11.177.
budynku gospodarczego na budy- Wyłączenie jawności danych *
143.2016
nek
mieszkalny jednorodzinny
06.10.2016
przy ul. Spokojnej 30

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość hali maksymalnie 10m , szerokość elewacji frontowej hali: nie
określa się, geometria dachu: dach
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12°
Parametry budynku pozostają bez
zmian

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Zmiana sposobu użytkowania
Jędrzej Binkowski
Dz.nr 275 obr. 7
pomieszczeń gospodarczych
w Wyłączenie jawności danych *
6730.11.38.
poziomie
parteru
na funkcję
144.2016
mieszkalna (zabudowa mieszka06.10.2016
niowa wielorodzinna) przy ul.
Mickiewicza 112
145
Karolina Kuś
Dz.nr 71 obr. 14
6730.11.154. Zmiana sposobu użytkowania
„Hotel Pod Czarną
145.2016 budynku mieszkalnego na funkcję
Różą”
07.10.2016 hotelową pryz ul. Bankowej 10
Ul. Rabiańska 11
Toruń
146
Łukasz Otręba
Dz.nr 22/2 ob„Swimer Łukasz Otręba” r.46,dz.nr 4/12,217/1
Budowa
hali
produkcyjno6730.11.185.
obr. 45
Ul. wielki Rów 40A
magazynowej ( produkcja zbiorni146.2016
Toruń
ków z polietylenu) wraz z infra10.10.2016
struktura przy ul. Płaskiej 60-64
144

147
6730.11.248. Budowa budynku mieszkalnego
147.2015 wielorodzinnego pryz ul. Rybaki
14.10.2016 17/Popiełuszki 14-16

Bronka Nieruchomości
Sp. z o. o.
Ul. Sobieskiego 2
Toruń

Dz.nr 302,315 obr.
12

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego, wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej oraz pozostałych elewacji budynku maksymalnie 15
m , dach plaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12 °
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg załącznika graficznego
nr 1, maksymalnie III kondygnacje nadziemne, wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej
maksymalnie 10m, dach płaski o
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12 °

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Przedsiębiorstwo Handlowo- Dz.nr 44 obr. 55
6730.11.22. Podwyższenie wysokości budynUsługowe
przy ul. Sobie- Elektromechanika Pojazdowa
148.2016 ku usługowego
Krzysztof Trojanowski
18.10.2016 skiego 33
Ul. Sobieskiego 33 Toruń
149
Zmiana sposobu
użytkowania
Tomasz Sobecki
Dz.nr 292 obr. 13
6730.11.157.
lokalu mieszkalnego nr 2 na lokal Wyłączenie jawności danych *
149.2016
o funkcji biurowej przy ul. Mo19.10.2016
niuszki 3
150
Piotr Bujnarowski
Dz.nr 184 obr. 37
Wyłączenie jawności danych *
Zmiana sposobu
użytkowania
6730.11.152. parteru budynku mieszkalnego
150.2016 jednorodzinnego z jego rozbudo19.10.2016 wą na cele usługowe przy ul.
Długiej 44
148

151

Spółdzielnia mieszkaniowa Dz.nr 412/8,137/7
„KOPERNIK”
obr. 38
Rozbudowa ist.
balkonów i
6730.11.195.
Ul. Matejki 94-96
dobudowa nowych do budynku
151.2016
Toruń
mieszkalnego
wielorodzinnego
20.10.2016
przy ul. Długiej 49-49E

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian; wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
6 m; dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12 °
Parametry budynku pozostają bez
zmian

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie do wysokości górnej krawędzi elewacji
frontowej rozbudowywanego
budynku; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°
Powierzchnia każdego balkonu
maksymalnie 4,5 m ²; wszystkie
balkony o takich samych parametrach,

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Rozbudowa ist. balkonów i do- Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 296/6 obr. 4
6730.11.170.
budowa nowych do budynku
„KOPERNIK”
152.2016.
mieszkalnego
wielorodzinnego
Ul. Matejki 94-96
21.10.2016
przy ul. Świętopełka 34-34E
Toruń
153
Rozbudowa ist. balkonów i do- Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 296/6 obr. 4
6730.11.169.
budowa nowych do budynku
„KOPERNIK”
153.2016
mieszkalnego
wielorodzinnego
Ul. Matejki 94-96
21.10.2016
przy ul Świętopełka 36-36C
Toruń
154
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 296/6 obr. 4
„KOPERNIK”
Rozbudowa ist. balkonów i do6730.11.167.
Ul. Matejki 94-96
budowa nowych do budynku
154.2016
Toruń
mieszkalnego
wielorodzinnego
21.10.2016
przy ul Świętopełka 32-32E

Powierzchnia każdego balkonu
maksymalnie 4,5 m ²; wszystkie
balkony o takich samych parametrach
Powierzchnia każdego balkonu
maksymalnie 4,5 m ²; wszystkie
balkony o takich samych parametrach
Powierzchnia każdego balkonu
maksymalnie 4,5 m ²; wszystkie
balkony o takich samych parametrach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 296/6 obr. 4
„KOPERNIK”
Rozbudowa ist. balkonów i do6730.11.168.
Ul. Matejki 94-96
budowa nowych do budynku
155.2016
Toruń
mieszkalnego
wielorodzinnego
21.10.2016
przy ul Świętopełka 30-30C

Powierzchnia każdego balkonu
maksymalnie 4,5 m ²; wszystkie
balkony o takich samych parametrach

152

155

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudo200,32/4,32/23,148/17,148/22 wy zgodnie załącznikiem; wyobr. 45
sokość górnej krawędzi elewacji
frontowej maksymalnie 4 m;
dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
157
Zadaszenie tarasu oraz schoMariola Trzcińska
Dz.nr 218 obr. 73
Parametry budynku pozostają
6730.11.73.
dów wejściowych do budynku Wyłączenie jawności danych
bez zmian; powierzchnia zada157.2016
mieszkalnego jednorodzinnego
*
szenia do 36 m²; dach płaski o
24.10.2016
pryz ul. Kniaziewicza 23
kącie nachylenia połaci do 12°
158
Sławomir i Katarzyna Dz.nr 318 obr. 37
Nieprzekraczalna linia zabudoBudowa garażu dla samochodu
Kapelaty
wy wg załącznika; maksymalna
6730.11.12. osobowego
oraz rozbudowie
Wyłączenie jawności danych
wysokość krawędzi elewacji
158.2016 budynku mieszkalnego jedno*
frontowej garażu 3,5 m; dach
24.10.2016 rodzinnego (dobudowa tarasu)
plaski o kącie nachylenia połaci
przy ul. Zamenhofa 31
dachowej do 12 °
159
Rafał Augustyniak
Dz.nr 213,216 obr. 71
Nieprzekraczalna linia zabudoADVISOR
wy wg. załącznika graficznego;
6730.11.142. Budowa budynku mieszkalnego
wysokość górnej krawędzi
Ul. Akacjowa 4/107
159.2016 wielorodzinnego przy ul. Zieloelewacji frontowej budynku
Suchy Las
maksymalnie 12,0 m ; dach
27.10.2016 nej 18
płaski o kącie nachylenia połaci
dachowych do 12°
Budowa kontenerowej
stacji
6730.11.161. transformatorowej 6/0,4 kV oraz
156.2016 linii kablowych 6 i 0,4 KV dla
21.10.2016 zasilania budynków Invest-Tech
Sp .z o.o. przy ul. Płaskiej

Invest –Tech Sp. z o .o
Ul. Płaska 32-34
Toruń

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Zmiana sposobu
użytkowania
Marcin Dąbrowski
Dz.nr 223 obr. 15
lokalu
w parterze
budynku Wyłączenie jawności danych *
6730.11.137.
mieszkalno-usługowego na lokal
160.2016
handlowo-usługowo27.10.2016
gastronomiczny przy ul. Podmurnej 34
161
Zmiana sposobu użytkowania
KANGAROO
Dz.nr 542 obr. 29
6730.11.162. budynku mieszkalnego jednoroSp. z o.o.
161.2016 dzinnego
na cele
usługowe Ul. ks. A. Mańkowskiego 6
27.10.2016 (przedszkole) ) przy ul. Chmielnej
Toruń
36
160

Parametry budynku pozostają bez
zmian; maksymalnie powierzchnia sprzedaży 5,1 m ²

Parametry budynku pozostają bez
zmian;

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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