Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

125

Prezydent
Miasta
Poznania

125
2015-06-01

ATC s.c.
ulica Lipowa 1
63-800 Gostyń

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Kacza brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Górczyn Ark. 17
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 131/25,131/2,
sieci wodociągowej
publicznego

126

Prezydent
Miasta
Poznania

126
2015-06-01

ATC s.c.
ulica Lipowa 1
63-800 Gostyń

127

Prezydent
Miasta
Poznania

127
2015-06-02

128

Prezydent
Miasta
Poznania

128
2015-06-09

ustalenie lokalizacji
ulica Kacza brak
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
Obr. Górczyn Ark. 17
lokalizację
publicznego dla budowy
Dz. 131/25,131/2,
inwestycji celu
sieci kanalizacji
publicznego
sanitarnej
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Zachodnia brak
Obr. Łazarz Ark. 10
inwestycji celu
lokalizację
Dz. 1/38, 1/54,1/23,
publicznego na budowie
inwestycji celu
1/19 ,; ulica
publicznego
siec gazowej
Głogowska brak
Obr. Łazarz Ark. 10
Dz. 1/38, 1/54,1/23,
1/19 ,; ulica
Głogowska brak
Obr. Łazarz Ark. 10
Dz. 07, 1/20, 1/36,
1/37, 1/39, 1/40,
1/10, 1/21, 1/22,;
ulica Zachodnia brak
Obr. Łazarz Ark. 10
Dz. 07, 1/20, 1/36,
1/37, 1/39, 1/40,
1/10, 1/21, 1/22,
ulica Władysława
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
Sikorskiego brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Wilda Ark. 13
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz.
publicznego
sieci cieplnej z rur
24,79/18,79/20,79/22
stalowych
,79/23,79/24,79/27,7
preizolowanych i
9/27,79/28,; ulica
prośba o przełożenie akt
Władysława
oraz opłaty skarbowej
Sikorskiego brak
ze spr.UA-IIIObr. Wilda Ark. 13
U11.6733.117.2015
Dz.
79/29,79/30,79/32,

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Polska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o. Oddział
w Poznaniu
ulica Grobla 15,
61-859 Poznań

Veolia Energia
Poznań S.A.
ulica Gdyńska 54
61-016 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 14802
2. nie dotyczy
3. długość ok
91m
4. U, kdL, kk.3.2
1. 14802
2. nie dotyczy
3. długość ok
100m
4. U, kdL, kk.3.2
1. brak danych
2. siec gazowa dl
310m
3. niskie ciśnienie
4. tereny dróg

1. brak danych
2. brak danych
3. sieć cieplna
długość 228m,
średnica
139/225mm
4. MW

* - 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)

129

Prezydent
Miasta
Poznania

129
2015-06-09

130

Prezydent
Miasta
Poznania

130
2015-06-09

131

Prezydent
Miasta
Poznania

131
2015-06-09

132

Prezydent
Miasta
Poznania

132
2015-06-10

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Enea Operator
sp.z o.o.
ulica Strzeszyńska
58
60-479 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Rosnowska
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Górczyn
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 24 Dz. 37/1,
sieci wodociągowej
publicznego
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Starołęcka brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Starołęka Ark.
publicznego dla budowy
inwestycji celu
03 Dz.
publicznego
elektroenergetycznej
66/4,59/4,59/1,58,;
sieci kablowej SN-15kV
ulica Starołęcka brak
Obr. Starołęka Ark.
04 Dz. 66,68,67,

Decyzja ustalająca
ulica Podjaryszki
ustalenie lokalizacji
lokalizację
brak Obr. Krzesiny
inwestycji celu
inwestycji celu
publicznego dla budowy
Ark. 40 Dz. 18/22,22,
publicznego
sieci gazowej ś/c
Enea Operator
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Romka
sp. z o.o.
inwestycji celu
lokalizację
Strzałkowskiego brak
ulica Strzeszyńska
publicznego dla linii
inwestycji celu
Obr. Jeżyce Ark. 10
58
kablowej SN-15 kV w
Dz.
publicznego
60-479 Poznań
relacji GPZ Jeżyce 78/1,164,153/37,153/
MST 329 od MST 329
38,153/36,153/18,15
do skrzyżowania ulic
3/39,153/13,
Dąbrowskiego/Kraszews
Strzałkowskiego,
kiego
Dąbrowskiego,
Kraszewskiego; ulica
Romka
Strzałkowskiego brak
Obr. Jeżyce Ark. 14
Dz. 133/4,50/14,
Strzałkowskiego,
Dąbrowskiego

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. dł. ok. 12
4. MN
1. nie dotyczy
2.nie dotyczy
3. szer. 1,9m ,
głębokość 3,12m
, wys. 1,62 m; dł.
linii
kablowej
150 m.
4. MW/U; Kdt.2
1. 4165 m2
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. MN/U
1.brak danych
2.nie dotyczy
3.linia kablowa ok. 300m
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)

Lp.

133

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

133
2015-06-12

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

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

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Andaluzyjska
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr.
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Naramowice Ark. 24
publicznego
odcinków sieci
Dz. 1/10,; ulica
wodociągowej oraz
Katalońska brak
odcinków kanalizacji
Obr. Naramowice
sanitarnej
Ark. 24 Dz. 12,; ulica
Aragońska brak
Obr. Naramowice
Ark. 24 Dz. 1/14,;
ulica Kastylijska brak
Obr. Naramowice
Ark. 24 Dz. 1/16,;
ulica Sycylijska brak
Obr. Naramowice
Ark. 24 Dz. 1/6,;
ulica Toskańska brak
Obr. Naramowice
Ark. 24 Dz. 1/8,; ulica

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1.brak danych
2. brak danych
3.wodociąg 1955
m, kanal. sanit.
2040 m
4. MN

Prowansalska brak
Obr. Naramowice Ark.
23 Dz. 6/10,; ulica
Burgundzka brak Obr.
Naramowice Ark. 23
Dz. 6/3,; ulica
Lotaryńska brak Obr.
Naramowice Ark. 23
Dz. 6/5,; ulica
Normandzka brak Obr.
Naramowice Ark. 23
Dz. 6/7,; ulica
Prowansalska brak
Obr. Naramowice Ark.
23 Dz. 6/9,; ulica
Sarmacka brak Obr.
Naramowice Ark. 23
Dz. 8,; ulica
Madziarska brak Obr.
Naramowice Ark. 23
Dz. 5/2,; ulica

* - 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 ****

Alzacka brak Obr.
Naramowice Ark. 21
Dz. 174/2,; ulica
Sarmacka brak Obr.
Naramowice Ark. 21
Dz. 175,; ulica
Madziarska brak
Obr. Naramowice
Ark. 21 Dz. 141,

* - 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)

134

Prezydent
Miasta
Poznania

134
2015-06-12

135

Prezydent
Miasta
Poznania

135
2015-06-12

136

Prezydent
Miasta
Poznania

136
2015-06-15

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

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

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
gazociągu n/c
publicznego

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ulica Nowosądecka
brak Obr. Starołęka
Ark. 29 Dz. 2/1,;
ulica Nowosądecka
brak Obr. Starołęka
Ark. 31 Dz.
1/22,1/20,; ulica
Nowosądecka brak
Obr. Starołęka Ark.
20 Dz. 7/7,7/5,; ulica
Nowosądecka brak
Obr. Starołęka Ark.
30 Dz. 2/2,1/4,1/8,
Spółdzielnia
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Łozowa brak
Mieszkaniowa
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Dębiec Ark. 19
"Dębina"
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 16/10,; osiedle
osiedle Dębina 106 sieci wodociągowej w
publicznego
Dębina brak Obr.
61-450 Poznań
celu podłączenia 23
Dębiec Ark. 36 Dz.
budynków mieszkalnych
5/39,5/30,3/13,4/5,
wielorodzinnych
teren pomiędzy
ul.Łozową ,ul.28
Czerwca
1956,Orzechową
Villa sp. z o.o.
ustalenie lokalizacji
ulica Marii
Decyzja ustalająca
ulica Klasztorna 26
inwestycji celu
Wicherkiewicz brak
lokalizację
61-779 Poznań
publicznego dla sieci
Obr. Podolany Ark. 2
inwestycji celu
kanalizacji sanitarnej i
Dz. 32/1,64/2,
publicznego
sieci wodociągowej

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak
2. nie dotyczy
3. gazociag o dł.
830m
4. U/P

1. 1.8301 ha
2. brak danych
3. sieć
wodociągowa DN
160mm z rur PE
dł. ok 472m
4. MW

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. dł 85m i 80m
4. MN, dr

* - 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)

137

Prezydent
Miasta
Poznania

137
2015-06-16

138

Prezydent
Miasta
Poznania

138
2015-06-16

139

Prezydent
Miasta
Poznania

139
2015-06-17

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

PSG sp. z o.o.
ulica Grobla 15
61-859 Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego modernizacja sieci
gazowej - UA-IIU04.6733.99.2015

Enea Operator
sp. z o.o.
ulica Strzeszyńska
58
60-479 Poznań

Veolia Energie
Poznań S.A.
ulica Gdyńska 56
61-016 Poznań

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca
ulica Cypriana
lokalizację
Norwida brak Obr.
inwestycji celu
Jeżyce Ark. 11 Dz.
publicznego
115/26,114/3,114/4,1
13/1,113/2,78/27,78/
22,78/10,
Norwida/Barzyńskieg
o; ulica Cypriana
Norwida brak Obr.
Jeżyce Ark. 11 Dz.
78/9,78/8,78/15,96/1,
136,
Norwida/Barzyyńskie
go
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Lutycka 83
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Golęcin Ark. 14
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 1/4,1/19,
publicznego
sieci
elektroenergetycznej w
celu przyłączenia
zakładu usługowoprodukcyjnego
Decyzja ustalająca
ustalenie lokalizacji
lokalizację
inwestycji celu
inwestycji celu
publicznego dla remontu
publicznego
istniejącej sieci cieplnej
polegającej na wymianie
odcinka napowietrznego
na ułożony w gruncie w
technologii rur
preizolowanych oraz
likwidacji nieczynnych
rurociągów pary i
kondensatu na odcinku
C2-C3

ulica Strzeszyńska
brak Obr. Golęcin
Ark. 07 Dz. 11/1,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2.nie dotyczy
3.długośc trasy 425m
4.MW/U

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. linie kabl. SN15kV dł. 2x650m
stacja
transformatorowa
SN/nn
4. U
1. 1078
2. nie dotyczy
3. 6m
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.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

140

Prezydent
Miasta
Poznania

140
2015-06-18

141

Prezydent
Miasta
Poznania

141
2015-06-18

142

Prezydent
Miasta
Poznania

142
2015-06-18

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Miasto Poznań
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

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

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

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca
ustalenie lokalizacji
ulica Umultowska
lokalizację
inwestycji celu
brak Obr.
inwestycji celu
publicznego dla budowy
Naramowice Ark. 22
publicznego
2 budynków placówek
Dz.
opiekuńczo8,9/2,10/2,11/2,12/2,
wychowawczych Domów Dziecka i 1
budynku
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Solna brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Poznań Ark. 08
publicznego dla
Dz. 16/2,17,
inwestycji celu
przebudowy sieci
publicznego
gazowej n/c

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
gazociągu n.c.

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Konińska brak
Obr. Główna Ark. 29
Dz.
316,302,321,231/3,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 4233mkw
2. brak
3. pow. proj.
zabud. 1105mkw,
2 kondygnacja
4. MN
1. 27437m
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. kdZ1.3/kdt2

1. 2028 m2, 1714
m2, 4431 m2, 50
m2
2. brak danych
3. długość sieci
360 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.

143

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

143
2015-06-19

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Veolia Energia
Poznań S.A.
ulica Gdyńska 54
61-016 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca Obr. Śródka Ark. 13
inwestycji celu
lokalizację
Dz. 4/480, 4/396,
publicznego dla
inwestycji celu
4/395, 5/3, 5/4,
publicznego
osiedlowej sieci cieplnej
4/444, 4/402, 5/2, ul.
Małachowskiego,
Tomickiego,Łaskarza
, Konarskiego, Św.
Michała; Obr.
Śródka Ark. 13 Dz.
4/441, 4/412, 4/475,
4/64, 4/419, 4/420.
4/31, ul.
Małachowskiego,
Tomickiego,
Łaskarza,
Konarskiego, Św.
Michwała; Obr.
Śródka Ark. 13 Dz.
4/414, 4/473, 4/115,
4/408, 4/409, 4/452,
4/443, ul.
Małachowskiego,
Tomickiego,
Łaskarza,
Konarskiego, Św.
Michała; Obr.
Śródka Ark. 13 Dz.
4/414, 4/473, 4/115,
4/408, 4/409, 4/452,
4/443,
Małachowskiego,
Tomickiego,
Łaskarza,
Konarskiego, Św.
Michała; Obr.
Śródka Ark. 13 Dz.
4/440, 474, 4/393,
4/386, ul.

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3. dł. sieci w osi
2x870mb
4. MW/U

Małachowskiego,
Tomickiego, Łaskarza,

* - 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 ****

Konarskiego, Św.
Michała.

* - 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)

144

Prezydent
Miasta
Poznania

144
2015-06-22

145

Prezydent
Miasta
Poznania

145
2015-06-23

146

Prezydent
Miasta
Poznania

146
2015-06-26

147

Prezydent
Miasta
Poznania

147
2015-06-29

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
modernizacji sieci
gazowej

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Świętogórska
brak Obr. Górczyn
Ark. 13 Dz.
12/1,12/2,12/3,
odcinek
KordeckiegoCzęstochowska

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

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
publicznego
gazociągu n/c przy
ul.Klonowej
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla sieci
wodociągowej wraz z
przyłączami do 4 b.
mieszkalnych
jednorodzinnych

ulica św. Szczepana
brak Obr. Dębiec
Ark. 06 Dz.
48/1,36/17,49,; ulica
Klonowa brak Obr.
Dębiec Ark. 06 Dz.
48/1,36/17,49,
Decyzja ustalająca ulica Głuszyna brak
lokalizację
Obr. Głuszyna Ark.
inwestycji celu
06 Dz.
publicznego
13/9,13/10,13/11,13/
12, 13/8, 7/22, 7/2, 8,

Kompania
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Szwajcarska 11
Piwowarska SA
inwestycji celu
Obr. Kobylepole Ark.
lokalizację
ul. Szwajcarska 11; publicznego dla budowy
05 Dz.
inwestycji celu
61-285 Poznań
odcinka wodociągu i
3/1,3/10,3/16,3/14,3/
publicznego
likwidacja odcinka
9,4/15,1/140,1/138,
kolidującego z
Szwajcarska 11 /
Forteczna
planowana inwestycją

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. pow. zabudowy nie dotyczy
2. pow. użytkowa nie dotyczy
3. parametry L=200m, PE100,
dn 125
4. MN

1. brak danych
2. brak danych
3. sieć gazowa
n/c PE 100dn
180 SDR 17,6 dł
ok. 50m
4. MW/MN
1. nie dotyczy
2. 2802 m2
3. nie dotyczy
4. MN

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. sieć
wodociągowa
DN300
4. U/P

* - 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)

148

Prezydent
Miasta
Poznania

148
2015-06-29

149

Prezydent
Miasta
Poznania

149
2015-06-29

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Kompania
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
Piwowarska SA
inwestycji celu
lokalizację
ul. Szwajcarska 11; publicznego dla budowy
inwestycji celu
61-285 Poznań
odcinków ciepłociągu
publicznego
oraz komory
ciepłowniczej z
likwidacją odcinków
kolidujących z
planowaną inwestycją

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ulica Szwajcarska 11
Obr. Kobylepole Ark.
05 Dz.
5/2,5/4,5/5,1/133,1/1
34,1/136,5/9,2/14,
Szwajcarska 11 /
Folwarczna; ulica
Szwajcarska 11
Obr. Kobylepole Ark.
05 Dz.
3/10,3/16,4/6,3/14,3/
9,4/15,1/140,4/14,1/1
38, Szwajcarska 11 /
Folwarczna
Kompania
Decyzja ustalająca ulica Szwajcarska 11
ustalenie lokalizacji
Piwowarska SA
lokalizację
Obr. Kobylepole Ark.
inwestycji celu
ul. Szwajcarska 11; publicznego dla budowy
inwestycji celu
05 Dz. 1/134,5/5,5/2,
61-285 Poznań
publicznego
gazociągu ś/c i likwidacji
Szwajcarska 11 /
Folwarczna; ulica
odcinka kolidującego z
planowaną inwestycją
Szwajcarska 11
Obr. Kobylepole Ark.
05 Dz.
3/1,3/16,3/10,4/6,3/1
4,3/9,4/15,1/140,4/14
,1/138, Szwajcarska
11 / Folwarczna

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. sieć cieplna
2xDN125,
2xDN150,
2xDN300
4. U/P

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. gazociąg
średniego
ciśnienia DN355
4. U/P

* - 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)

150

Prezydent
Miasta
Poznania

150
2015-06-29

151

Prezydent
Miasta
Poznania

151
2015-06-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

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

Enea Operator
sp. z o.o.
ulica Strzeszyńska
58
60-479 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
Obr. Komandoria
inwestycji celu
lokalizację
Ark. 03 Dz. 80, 48/4,
publicznego dla budowy
inwestycji celu
94, 76, 79, 81/2,
kanalizacji sanitarnej
publicznego
78/2, ul. Bnińska,
wraz z przyłączami
Miłosławska,
Zdrojowa,
Zaniemyska,
Warszawska; Obr.
Komandoria Ark. 02
Dz. 22, ul. Bnińska,
Miłosławska,
Zdrojowa,
Zaniemyska,
Warszawska; Obr.
Komandoria Ark. 04
Dz. 12/4, ul. Bnińska,
Miłosławska,
Zdrojowa,
Zaniemyska,
Warszawska
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Sycowska brak
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Junikowo Ark.
publicznego dla
inwestycji celu
11 Dz. 20,21/34,
elektroenergetycznej
publicznego
sieci kablowej wraz ze
stacją transformatorową

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3. dł. rurociągu
ok. 480 m o sr.
200 i 250 mm
4.
MW/MN,kdGP.5

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4.E7 P2n/U1n

* - 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)

