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

188
6730.11.229.
188.2017
04.12.2017
189
6730.11.140.
189.2017
06.12.2017
190
6730.11.219.
190/2017
12.12.2017
191
6730.11.245.
191.2017
13.12.2017

192

6730.11.205.
192.2017
13.12.2017

3

4

PRES „TOP”
Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Broniewskiego 4/111

Dz. nr 158/1, 185/1, Nieprzekraczalna linia zabudowy;
186, 240/2 oraz cz. wysokość górnej krawędzi elewaBudowa budynku mieszkalnego wiedz. nr 177/19,
cji frontowej: maksymalnie 18m;
lorodzinnego przy ul. Fałata 94
177/20, 187 obr. 5 dach płaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
Charicincept
Dz.nr 131/11 obr. Linii zabudowy nie ustala się,
Budowa domku pokazowego oraz
Sp. z o. o.
45
wysokość budynku maksymalnie
parkingu przy ul. M. Skłodowskiej- Ul. M. Skłodowskiej-Curie
3,5 m ; dach płaski o kącie naCurie 75 c
chylenia połaci dachowej do 12°
75 c
Toruń
Zmiana sposobu użytkowania lokalu
Piotr Górski
Dz.nr 160/2 obr. Parametry budynku pozostają bez
użytkowego
w parterze budynku Wyłączenie jawności danych 12
zmian
mieszkalnego wielorodzinnego na
*
lokal mieszkalny przy ul. Rybaki 4040A
Budowa instalacji oświetlenia ze- Gmina Miasta Toruń po- Dz.nr 94, 93/2,
Obiekt infrastruktury technicznej
wnętrznego
wraz z infrastruktura przez Wydział Inwestycji i 119/14 obr. 5
oświetlenie, obsługa komunikatechniczna w ramach realizacji incyjna z ul. Łukasiewicza
Remontów UMT
westycji pn. budowa wielopokole- Ul. Wały gen. Sikorskiego
niowej przestrzeni rekreacyjnej dla
10 Toruń
mieszkańców osiedla Fałata przy ul.
Fałata 48-52, 60-62-66
Zmiana sposobu użytkowania po- Towarzystwo Naukowe Dz.nr 116 , 120
Parametry budynku pozostają bez
mieszczeń
piwnicznych
(funkcje
Ul. Wysoka 16
obr. 15
zmian, powierzchnia sprzedaży
magazynowe) na funkcje handlowąmaksymalnie 106 m ²
Toruń
antykwariat przy ul. Wysokiej 16

Uwagi

8

AN
207/V/91
wpływ – 06.09.2017
czas- 89 dni/ 82 dni
AN/KZ
98/V/2012
wpływ – 23.05.2017
czas-70dni/197 dni
PZ/KZ
Rybaki 40-40A
wpływ – 25.08.2017
czas- 45dni/109 dni
AN/KZ
147/V/2014
wpływ –25.09.2017
czas- 55dni/79 dni

AN/KZ
Wysoka 16
wpływ – 03.08.2017
czas-65 dni/132 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 sposobu użytkowania pierwGrant Investment
szego, drugiego i trzeciego piętra oraz
Sp. z o .o.
6730.11.204. części parteru budynku biurowego na Ul. Mickiewicza 80/6
193.2017
cele mieszkalne i części piwnicy na
Toruń
14.12.2017
cele usługowe oraz zmiany sposobu
użytkowania budynku usługowego na
garaże przy ul. Mickiewicza 81 i 81 a
194
Zmiana sposobu użytkowania części
Iwona Frąszczak
poddasza nieużytkowego na funkcję
Marek Świejkowski
6730.11.200. mieszkalną w celu
powiększenia Wyłączenie jawności da194.2017
mieszkania nr 3 zlokalizowanego na
nych *
14.12.2017
parterze w budynku
mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bartkiewiczówny 79
195
Nadbudowa i
i zmiana sposobu
DTB Sp .z o.o.
użytkowania ist. budynku mieszkalne- Ul. Mickiewicza 47/6
6730.11.153. go z oficyna na budynek usługowoToruń
195.2017
mieszkalny oraz budowie budynku
14.12.2017
mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym przy ul. Sobieskiego 29
193

Dz.nr
395/1,395/2,396,
397 obr. 7

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Dz.nr 118 obr. 38 Parametry budynku pozostają bez
zmian

Dz.nr 39 , 40/2
obr. 55

Linia zabudowy pozostaje bez
mian, wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
7,5 m, dach jednospadowy ,

Uwagi

8

DK KZ
86/V/85
wpływ –02.08.2017
czas-38dni/134 dni

DK/KZ
Bartkiewiczówny 79
wpływ – 26.07.2017
czas-87 dni/160 dni

AM/KZ
Sobieskiego 29
wpływ –
02.06.2017
czas-75dni/196 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 data
jej wydania
Lp
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

196

Henryk Dulanowski
Dz.nr
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynków mieszkalnych wie„Inter-Artic”
727/6,724/5,727/5,7 wg załącznika graficznego, wy6730.11.31.
lorodzinnych z garażami wielostano- Ul. Grudziądzka 45 Toruń 24/3 obr. 32
sokość górnej krawędzi elewacji
116.196.2017
wiskowymi i infrastruktura techniczna
frontowej maksymalnie 14.4 m ,
18.12.2017
przy ul. Szosa Chełmińska 226a i 226b
dach plaski o kącie nachylenia
połaci dachowej do 12°
197
Miejski Zarząd Dróg
Dz.nr 10/23 obr. 51 Obiekty infrastruktury technicz6730.11.266.
Ul. Grudziądzka 159
nej -oświetlenie, obsługa komuRozbudowa oświetlenia na terenie przy
197.2017
nikacyjna z ul. Rydygiera poToruń
ul. Donimirskiego 3-9
18.12.2017
przez wewnątrzosiedlowy układ
komunikacyjny
198
Katarzyna Kierys
Dz.nr 55 obr. 15
Wielkość powierzchni zabudowy
Przebudowa części dachu budynku
6730.11.211.
Arkadiusz Kierys
maksymalnie 36 m ²
mieszkalnego wielorodzinnego z usłu198.2017
Wyłączenie jawności dagami na parterze przy Rynku Staro22.11.2017
nych *
miejskim 25
199

COSYTEX sp .z o. o. Dz.nr
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 137/10,220/19 obr.
6730.11.234.
75D
45
Budowa hali magazynowej przy ul.
199.2017
Toruń
M. Skłodowskiej-Curie 75D, 77AD
22.12.2017

Linii zabudowy nie ustala się,
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej maksymalnie 4,
5 m dach plaski o kącie nachylenia połaci dachowej do 12° lub
dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 22°

Uwagi

8

DK KZ
210/V/88 t. II
wpływ –10.02.2017
czas-201dni/311 dni
poz.18 /2017-wpis28.12.2017-BR
AM
146/V/2013
wpływ – 16.10.2017
czas-63dni/63dni
AM/KZ
Rynek Staromiejski
25
wpływ – 22.08.2017
czas-70dni/121dni
AM/KZ
128/V/2016
wpływ –
12.09.2017
czas- 85dni/90dni

* 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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Oznaczenie nieruchomości

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
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6

7

(nr dz. ew.)
1

2

3

4

Krzysztof Frączak
Dz.nr 115/14, 211/31 Linia zabudowy wg załącznika
Budowa budynku usługowego
Wyłączenie jawności danych * obr. 45
graficznego ; wysokość górnej
6730.11.248.
(warsztat samochodowy) z częścią
krawędzi elewacji frontowej
200.2017
biurowo-magazynowa przy ul. M.
maksymalnie 9m; dach płaski o
27.12.2017
Skłodowskiej-Curie 73 C i 73NA
kącie nachylenia połaci dachowej
do 12°
201
Przebudowa , zmiana sposobu
Alicja Pawlak-Dudnik
Dz.nr 76,77,78/1
Linia zabudowy bez zmian, wyużytkowania części pomieszczeń
Janusz Dudnik
obr. 14
sokość wiaty – zadaszenia makparteru na lokal usługowy (ga- Wyłączenie jawności danych *
symalnie 3,6 m, dach budynków
stronomia) wraz z odtworzeniem
bez zmian, geometria dachu wia6730.11.203.
wejścia do budynku od strony ul.
ty dach płaski o kącie nachylenia
201.2017
Rabiańskiej , budową schodów
połaci dachowych do 12°
27.12.2017
zew. do piwnicy oraz zadaszenia
części dziedzińca pod
funkcję
komunikacyjne przy ul. Rabiańskiej 3, Żeglarskiej5
200

Uwagi

8

DK/KZx
129/v/2017
wpływ – 29.09.2017
czas-70dni/91dni

AM/KZ
Rabiańska
3/Żeglarska 5
wpływ – 28.07.2017
czas-85dni/ 152 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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