Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

79

Prezydent
Miasta
Poznania

79
2015-04-01

80

Prezydent
Miasta
Poznania

80
2015-04-07

81

Prezydent
Miasta
Poznania

81
2015-04-08

82

Prezydent
Miasta
Poznania

82
2015-04-08

83

Prezydent
Miasta
Poznania

83
2015-04-09

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Enea Operator
ulica Zofii
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
sp.z o.o. Oddział
Nałkowskiej brak
inwestycji celu
lokalizację
Dystrybucji Poznań publicznego dla budowy
Obr. Jeżyce Ark. 07
inwestycji celu
Rejon Dystrybucji
Dz.
sieci
publicznego
Poznań
55/3,56/7,66/2,68/2,9
elektroenergetycznej
ulica Panny Marii 2
1/4,109/1,110,111/2,
SN-15kV, stacja
61-108 Poznań
112,113/2,
transformatorowa SN/nn
Nałkowskiej/Kajki;
ulica Michała Kajki
brak Obr. Jeżyce
Ark. 07 Dz.
55/3,56/7,66/2,68/2,9
1/4,109/1,110,111/2,
112,113/2,
Kajki/Nałkowskiej
Enea Operator
ulica Stęszewska
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
sp. z o.o. ulica
brak Obr. Górczyn
inwestycji celu
lokalizację
Strzeszyńska 58
publicznego dla linii
Ark. 22 Dz. 19/2,
inwestycji celu
60-479 Poznań
kablowej SN-15kV
publicznego
Eneos sp.z o.o.
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Zwierzyniecka
ulica Strzeszyńska
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Jeżyce
58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 13 Dz.
60-579 Poznań
sieci
66/4,66/5,67,75/32,
publicznego
elektroenergetycznej
oświetlenia drogowego
przy ul.Zwierzynieckiej
Enea Operator
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Wyrzyska brak
sp.z o.o.
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Golęcin Ark. 46
Rejon Dystrybucji publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 38/35,38/7,
Poznań
publicznego
linii kablowej nn 0,4kV
ulica Panny Marii 2
ze złączem
61-108 Poznań
kablowo-pomiarowym
ZK1x-1P
Decyzja ustalająca
ulica Bychawska
ustalenie lokalizacji
lokalizację
brak Obr. Krzesiny
inwestycji celu
inwestycji celu
publicznego dla sieci
Ark. 8 Dz. 4/23,4/59,
publicznego
wodociągowej

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. inwestycja
liniowa
3. brak danych
4. E2 MW/MN,
MW/U

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. 2x10m
4.MN
1. brak danych
2. nie dotyczy inwestycja
liniowoa
3. brak danych
4. E1 MW/U
1.pow. działek
2480m2
2.nie dotyczy
3. nie dotyczy
4.U
1. 6727+2773
2. nie dotyczy
3. dł. sieciok.220
m
4. MN

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

84

Prezydent
Miasta
Poznania

84
2015-04-09

85

Prezydent
Miasta
Poznania

85
2015-04-13

86

Prezydent
Miasta
Poznania

86
2015-04-14

87

Prezydent
Miasta
Poznania

87
2015-04-17

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

ulica Szczepankowo
98 Obr. Spławie
Ark. 10 Dz. 6/7,

1. 642m
2. ok70m
3. kanał sanitarny
grawitacyjny,
wodociąg
4. MN

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Spławie brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Spławie Ark. 17
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 23/6, boczna od
sieci wodociągowej
publicznego
ul.Spławie

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. sieć
wodociągowa o
średn. 63 mm z
rur. PE
4. MN
1. brak danych,
części działek
2. brak zabudowy
3. sieć gazowa,
średnica
125mmm, dł.
210m
4. MN
1. 41509 m2
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. MW

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
kanału sanitarnego
publicznego
grawitacyjnego i
wodociągu

Polska Spółka
Decyzja ustalająca
ustalenie lokalizacji
Gazownictwa
lokalizację
inwestycji celu
sp.z o.o.
inwestycji celu
publicznego dla budowy
Oddział w Poznaniu
publicznego
sieci gazowej n/c
ulica Grobla 15
61-859 Poznań
Veolia Energia
Poznań S.A.
ulica Gdyńska 54
61-016 Poznań

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ulica Kolska brak
Obr. Główna Ark. 29
Dz. 321, 314,

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca osiedle Piastowskie
brak Obr. Rataje
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla
Ark. 03 Dz.
inwestycji celu
osiedlowej sieci cieplnej
139/18,139/19,139/2
publicznego
2,139/23,; osiedle
Piastowskie brak
Obr. Rataje Ark. 04
Dz. 58/15,58/16,

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

88

Prezydent
Miasta
Poznania

88
2015-04-17

89

Prezydent
Miasta
Poznania

89
2015-04-17

90

Prezydent
Miasta
Poznania

90
2015-04-24

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Stowarzyszenie na
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
osiedle Jana III
rzecz dzieci i
inwestycji celu
lokalizację
Sobieskiego 109
młodzieży
publicznego - dobudowa
inwestycji celu
Obr. Piątkowo Ark.
niepełnosprawnej
platformy dla
20 Dz. 49/12,
publicznego
Zawsze Razem
niepełnosprawnych osiedle Jana III
UA-I-U02.6730.238.201
Sobieskiego 109
5
60-688 Poznań
Uniwersytet
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Grunwaldzka 6
im.Adama
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Łazarz Ark. 8
Mickiewicza
publicznego dla
inwestycji celu
Dz. 34/9,
ul. Henryka
przebudowy,
publicznego
Wieniawskiego 1,
termomodernizacji i
61-712 Poznań
modernizacji
energetycznej budynku
Collegium Chemicum
UAM wraz ze zmianą
sposobu użytkowania
wybranych pomieszczeń
na potrzeby przychodni
lekarskiej, zewn.
dozimnymi instalacjami
między-obiektowymi i
rozbiórka części
budynku mieszczącej
węzeł cieplny
Enea Operator
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Kolejowa brak
sp. z o.o.
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Wilda Ark. 01
ulica Strzeszyńska
publicznego dla linii
inwestycji celu
Dz. 5/65,5/75,; ulica
58
publicznego
kablowej SN-15kV
Kolejowa brak Obr.
60-479 Poznań
Łazarz Ark. 32 Dz.
141/4,140,139/8,139/
5,; ulica Kolejowa
brak Obr. Łazarz
Ark. 10 Dz.
39/7,39/16,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 4353
2.646
3. III
4.MW

1. 18267m2
2. zm. pow.:
500m2
3. podnośnik,
instalacje,
rozbiórka
4. E1[U]

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. MW/U, kk, kdG

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

91

Prezydent
Miasta
Poznania

91
2015-04-24

92

Prezydent
Miasta
Poznania

92
2015-04-27

93

Prezydent
Miasta
Poznania

93
2015-04-28

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie
160
02-326 Warszawa

94

Prezydent
Miasta
Poznania

94
2015-04-29

Aquanet S.A.
ulica Dolna Wilda
126
61-492 Poznań

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Aquanet S.A.
ulica Dolna Wilda
126
61-642 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
publicznego
sieci wodociągowej
"Poznań-sieć
wodociągowa w
ul.Tymankowej"
Decyzja ustalająca
ustalenie lokalizacji
lokalizację
inwestycji celu
inwestycji celu
publicznego dla budowy
odcinka sieci
publicznego
wodociągowej
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla stacji
bazowej telefonii
komórkowej
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla sieci
wodociągowej

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

ulica Tymiankowa
brak Obr.
Umultowo Ark. 02
Dz. 345/1,344/1,

1.nie dotyczy
2.nie dotyczy
3. długość
ok.350m
4.Mn* i ZO

ulica Leszczyńska
brak Obr. Górczyn
Ark. 22 Dz. 167,

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. ok.40m
4.kdL

ulica Sycowska brak
Obr. Junikowo Ark.
11 Dz. 21/10,

1. 200
2. nie dotyczy
3.wys. 33
4. U/P

Decyzja ustalająca ulica Nad Różanym
lokalizację
Potokiem brak Obr.
inwestycji celu
Piątkowo Ark. 21 Dz.
publicznego
71/154,49/27,; ulica
Nad Różanym
Potokiem brak Obr.
Piątkowo Ark. 19 Dz.
108/16,

1. brak danych
2. brak
3. śr. 180mm, dł.
25m
4. kdZ.2

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

95

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

95
2015-04-29

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Polska Spółka
Gazownictwa
sp. z o.o.
ulica Grobla 15
61-859 Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla sieci
gazowej n.c.

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca
osiedle
lokalizację
Kosmonautów Obr.
inwestycji celu
Winiary Ark. 08 Dz.
publicznego
16/2,22/9,22/12,31/7,
31/5,31/13,36/2,81/3
1,4/4,; osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 08 Dz.
51/5,81/3,81/14,81/3
0,81/32,81/35,81/36,;
osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 08 Dz.
81/41,81/42,81/43,81
/45,81/46,81/47,81/4
8,; osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 08 Dz.
81/50,81/51,81/54,81
/57,81/56,86/2,;
osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 13 Dz.
5/4,56/2,57/4,58/4,59
/4,60/4,65/1,66/1,;
osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 13 Dz.
67/1,68/1,61/4,69/1,6
2/4,63/3,70/1,71/1,;
osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 13 Dz.
64/3,72/1,189,192,5/
2,5/12,5/13,5/14,5/15
,; osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 13 Dz.
73/2,104/7,105/16,10
5/17,105/18,105/19,1
05/20 ; osiedle

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. brak
3. brak danych
4. MN, MW,
kdZ.2, kd.GP.2.4,

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 13 Dz.
105/21,108,110,111,
114,187,188,190,193
,195,; osiedle
Kosmonautów Obr.
Winiary Ark. 14 Dz.
33/99,; osiedle
Wichrowe Wzgórze
Obr. Winiary Ark. 37
Dz.
86/19,86/20,86/21,86
/22,88,157/2,157/5,1
57/15,; osiedle
Wichrowe Wzgórze
Obr. Winiary Ark. 37
Dz. 89,157/3,

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

96

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

96
2015-04-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Polska Spółka
Gazownictwa
sp. z o.o.
ulica Grobla 15
61-859 Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla sieci
gazowej

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Sporna brak
Obr. Poznań Ark. 09
Dz. 73,; ulica Cicha
brak Obr. Poznań
Ark. 09 Dz. 93,; ulica
Feliksa
Nowowiejskiego brak
Obr. Poznań Ark. 09
Dz. 35/8,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 2371
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. MW/U

* - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ** - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, *** - w toku
postępowania odwoławczego lub sądowego może nastąpić stwierdzenie nieważności decyzji, *** - uwagi: 1) pow. działki, 2) pow. użytkowa projektowanych obiektów, 3) parametry projektowanych obiektów np.
powierzchnia zabudowy, kubatura [m3], liczba kondygnacji, rodzaj dachu, itp. 4) informacja o przeznaczeniu w Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

