Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

194

Prezydent
Miasta
Poznania

194
2011-11-03

195

Prezydent
Miasta
Poznania

196

Prezydent
Miasta
Poznania

197

Prezydent
Miasta
Poznania

198

Prezydent
Miasta
Poznania

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Przedsiebiorstwo A. ustalenie lokalizacji celu Decyzja ustalająca Obr. Spławie Ark. 23
Grzegorczyk sp. z
publicznego dla
lokalizację
Dz. 1/200, rejon ul.
o.o. ulica Podgórna
kanalizacji sanitarnej
inwestycji celu
Gospodarskiej;
19 61-828 Poznań
Obr. Spławie Ark. 23
publicznego
Dz. 1/127, rejon ul.
Gospodarskiej;
Obr. Spławie Ark. 23
Dz. 2/12, rejon ul.
Gospodarskiej
Red Real Estate
ulica 28 Czerwca
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
195
Development
1956 382 Obr.
inwestycji celu
lokalizację
2011-11-04 Rhapsody sp. z o.o.
Dębiec Ark. 19 Dz.
publicznego dot.
inwestycji celu
s.k. Al.
1/1,1/2,1/4,16/10,;
budowy wodociągu dla
publicznego
Jerozolimskie
ulica 28 Czerwca
zespołu budynków
53/120
1956 382 Obr.
mieszkalno-handlowo-bi
00-679 Warszawa
Dębiec Ark. 20 Dz.
urowych
3/1,4/4,
TP Emitel sp. z o.o.
warunki zabudowy Decyzja ustalająca
ulica Karola
196
Pilotów 4c 31-462
ustawienie agregatu
lokalizację
Szymanowskiego 17
2011-11-10
Kraków
inwestycji celu
Obr. Piątkowo Ark.
prądotwórczego
13 Dz. 586/3,587/2,
publicznego
Regionalne Centrum ustalenie lokalizacji celu Decyzja ustalająca ulica Marcelińska 44
197
Krwiodawstwa i
publicznego lokalizację
Obr. Łazarz Ark. 14
2011-11-15
Krwiolecznictwa
rozbudowa i nadbudowa
inwestycji celu
Dz. 2,3/7,
ulica Marcelińska 44 budynku służby zdrowia
publicznego
60-354 Poznań
198
2011-11-17

Sophia sp.z o.o.
Decyzja ustalająca
ustalenie lokalizacji
ulica Zakręt 8
lokalizację
inwestycji celu
60-351 Poznań;
inwestycji celu
publicznego dla budowy
Studio D.K.Dorota i odcinka sieci gazowej
publicznego
Krzysztof Kokoszka
s.c. ulica Sielska
17d 60-129

ulica Zwierzyniecka
brak Obr. Jeżyce
Ark. 13 Dz.
120/1,120/4,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. brak danych
2. brak danych
3. budowa kanału
sanitarnego z
przepompownią
ścieków
4.D3/M2n*
1. brak danych
2. brak danych
3. sieć
wodociągowa
długość
144m
1. brak danych
2. brak danych
3. brak danych
4. B2/M1sw
1. brak danych
2. 3,500
3. pow. zab. 843,
4 kond, dach
stromy
4. E2 U1sw
1. 1453
2. brak danych
3. brak danych
4. E1 MU sw

* - 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 (Studium 2008)

Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

199

Prezydent
Miasta
Poznania

199
2011-11-17

200

Prezydent
Miasta
Poznania

200
2011-11-21

201

Prezydent
Miasta
Poznania

201
2011-11-22

202

Prezydent
Miasta
Poznania

202
2011-11-24

203

Prezydent
Miasta
Poznania

203
2011-11-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
Enea Operator sp.
publicznego dla sieci
z o.o. ulica Panny
kablowej nn 0,4 kV wraz
Marii 2 61-108
z szafką kablową dla
Poznań
zasilania
elektroenergetycznego
zespołu domów
jednorodzinnych
Przedszkole Nr 17
ustalenie lokalizacji
ulica Głuszyna 206a
inwestycji celu
61-329 Poznań
publicznego dla
przebudowy
pomieszczeń
polegających na
wykuciu drzwi,
wykonnaiu schodów
zewnętrznych do
pomieszczenia
WSG sp.z o.o. ulica
ustalenie lokalizacji
Grobla 15 61-859
inwestycji celu
Poznań
publicznego dla budowy
odcinka sieci gazowej
s/c
Enea Operator sp. z warunki zabudowy dla
o.o. ulica Panny
sieci kablowej nn 0,4 kV
Marii 2 61-108
wraz ze złączami
Poznań
kablowymi dla zasilania
elektroenergetycznego
b. mieszkalnych
Stowarzyszenie Na
ustalenie lokalizacji
Rzecz Budowy
inwestycji celu
Kanalizacji
publicznego dla kanału
Sanitarnej ulica
sanitarnego
Władysława
UA.III.U8/6733-215/11
Reymonta 30
60-791 Poznań

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

Decyzja ustalająca ulica Glebowa Obr.
lokalizację
Spławie Ark. 14 Dz.
inwestycji celu
21,; ulica Glebowa
publicznego
brak Obr. Spławie
Ark. 10 Dz. 17,

1. brak danych
2. brak danych
3. linia kablowa
nn 0,4 kV trasa
ca 500 m
4. D3/M5n

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

1. 3952m2
2. brak danych
3. powierzchnia
20m2, kubatura
20 m2,
4. ZS5/M2n*

ulica Głuszyna 206a
Obr. Głuszyna Ark.
07 Dz. 26/3,25/5,

Decyzja ustalająca ulica Nad Różanym
lokalizację
Potokiem brak Obr.
inwestycji celu
Morasko Ark. 32 Dz.
publicznego
374/2,
ulica Dojazd brak
Decyzja ustalająca
Obr. Golęcin Ark. 25
lokalizację
Dz.
inwestycji celu
15/56,15/91,15/50,15
publicznego
/52,5/4,15/84,15/86,
Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Józefa
Chociszewskiego
brak Obr. Łazarz
Ark. 25 Dz. 9/8,

1. brak danych
2. brak danych
3. brak danych
4. B5/M4n oraz
B5M2n
1. 34747
2. 3. 560m
4. B3 [U1sw/M1n]
1. Brak danych
2. Kanał
sanitarny 200mm
3. Długość 10,0m
4. E2 [US2]

* - 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 (Studium 2008)

Lp.

204

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

204
2011-11-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Tubes International
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Bystra brak
sp.z o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Starołęka Ark. 2
Bystra 15a 61-366 publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 71/1,71/7,72,
linii elektroenergetycznej
publicznego
SN-15kV oraz stacji
transformatorowej

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. brak danych
2. brak danych
3. budowa linii
elektroenergetyczn
ej oraz stacji
transformatorowej
4. U1sw/P1sw

* - 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 (Studium 2008)

