Lp.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

126

Prezydent
Miasta
Poznania

126
2016-06-02

127

Prezydent
Miasta
Poznania

127
2016-06-02

128

Prezydent
Miasta
Poznania

128
2016-06-03

129

Prezydent
Miasta
Poznania

129
2016-06-03

Miasto Poznań
Szkoła Podstawowa
nr 17 osiedle
Bolesława
Chrobrego 60-681
Poznań

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie ustaleń
decyzji

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
osiedle Bolesława
inwestycji celu
lokalizację
Chrobrego brak Obr.
Piątkowo Ark. 11 Dz.
publicznego inwestycji celu
publicznego
258/40,
przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania
pomieszczeń po byłej
kuchni szkolnej na pom.
placówki wsparcia
dziennego Piątkowo z
pocylnią zewnętrzną
Veolia Energia
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Macieja
Poznań S.A. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Palacza brak Obr.
Gdyńska 54 61-016
publicznego dla
inwestycji celu
Łazarz Ark. 28 Dz.
Poznań
przebudowy systemu
172/3,172/4,; ulica
publicznego
ciepłowniczego na
Kazimierza
os.mieszkaniowym
Jarochowskiego brak
"Arciszewskiego"
Obr. Łazarz Ark. 36
Dz. 98/8,98/12,; ulica
Macieja Palacza
brak Obr. Górczyn
Ark. 05 Dz.
Stowarzyszenie
ustalenie warunków
Decyzja ustalająca
ulica Rawicka 51
Osób i Rodzin Na
zabudowy dla
lokalizację
Obr. Dębiec Ark. 11
Rzecz Zdrowia
przebudowy i
inwestycji celu
Dz. 135,
Psychicznego
rozbudowy istniejącego
publicznego
"Zrozumieć i
budynku usługowego
Pomóc" ulica
Garbary 47 61-869
Poznań
Zespół Szkół
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Tarnowska 27
Ogólnokształcących
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Krzesiny Ark.
Nr 2 im.Charles de publicznego dla budowy
inwestycji celu
37 Dz. 5/10,
Gaullea ulica
łącznika pomiędzy
publicznego
Tarnowska 27 61budynkiem
323 Poznań
dydaktycznym a salą
gimnastyczną

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1.26000 m2
2.330 m2
3.1 kondygn.
4. MW

1. brak danych
2. sieć cieplna
3. długość ok.
135 m
4. kdZ.2

1.638
2.200
3. 90 pow rozb.,
3 kondyg., dach
płaski
4.MN

1. 19851 m2
2. brak danych
3. pow.
zabudowy ok.
600 m2, 2
kondygnacje
nadziemne, dach
płaski

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

130

Prezydent
Miasta
Poznania

130
2016-06-06

131

Prezydent
Miasta
Poznania

131
2016-06-06

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Wielkopolskie
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
Centrum
inwestycji celu
lokalizację
Pulomonologii i
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Torakochirurgii
nowego skrzydła
publicznego
im.Eugenii i Janusza
szpitala wraz z
Zeylandów ulica
przebudową,
Augustyna
nadbudową i rozbudową
Szamarzewskiego budynków istniejących,
62 60-569 Poznań;
rozbiórką budynku
laboratorium, budową
parkingów oraz
przebudową
infrastruktury
technicznej na terenie
szpitala

Centrum Medyczne
HCP sp. z o.o. ulica
28 Czerwca 1956
194 Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego przebudowa,
nadbudowa i zmiana
sposobu użytkowania
budynku laboratorium
HCP wraz z rozbudową
na potrzeby utworzenia
Centrum Zdrowia
Psychicznego przy
Centrum Medycznym
HCP

Streszczenie ustaleń
decyzji

ulica Augustyna
Szamarzewskiego
62 Obr. Jeżyce Ark.
17 Dz. 74/2,

Decyzja ustalająca
ulica 28 Czerwca
lokalizację
1956 194 Obr. Wilda
inwestycji celu
Ark. 18 Dz.
publicznego
20/55,20/57,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1.35503m2
2.7900m2
3.7175m x
2652m x14m
(3kondygnacje)
4.MW/U

1.
2817+7665+2974
2.465+310+4700
+2790+800
3. 950
(nadbudowa) 875
(rozbudowa) 6/3
kondygnacje,
dach płaski;
4. P2sw/U1sw

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

132

Prezydent
Miasta
Poznania

132
2016-06-07

133

Prezydent
Miasta
Poznania

133
2016-06-08

134

Prezydent
Miasta
Poznania

134
2016-06-09

135

Prezydent
Miasta
Poznania

135
2016-06-09

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie ustaleń
decyzji

Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Garaszewo
o.o. Oddział
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Żegrze
Dystrybucji Poznań publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 21 Dz. 9/2,;
ulica Panny Marii 2 podziemnej dwutorowej
publicznego
ulica Garaszewo
61-108 Poznań
linii elektroenergetycznej
brak Obr. Krzesiny
110kV relacji
Ark. 05 Dz.
Garaszewo-Bema oraz
6/6,8/2,8/1,
Garaszewo-Żegrze 1
Garaszewo-Bema,
Polska Spółka
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Obornicka brak
Gazownictwa sp.z
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Podolany Ark.
o.o. Oddział w
publicznego dla budowy
inwestycji celu
08 Dz. 7/15,
Poznaniu ulica
gazociągu ś/c
publicznego
Grobla 15 61-859
Poznań
Enea Operator sp. z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Garaszewo
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Krzesiny
Strzeszyńska 58
publicznego inwestycji celu
Ark. 05 Dz. 2/5, 8/2,;
60-479 Poznań
przyłączenie do sieci
publicznego
ulica Ropczycka
elektroenergetycznej
Obr. Krzesiny Ark.
zakładu rzemieślniczego
06 Dz. 4,; ulica
Ropczycka Obr.
Krzesiny Ark. 10 Dz.
4/30, 6,
BUDNEX
sieć wodociągowa i
Decyzja ustalająca
ulica Wagrowska
DEWELOPER Sp
kanalizacja sanitarna
lokalizację
Obr. Żegrze Ark. 13
zoo ul. Husarska 34
inwestycji celu
Dz. 23/1, 23/2, 24/1,
66-400 Gorzów
publicznego
24/2, 25,; ulica Śliska
WLkp.
Obr. Rataje Ark. 19
Dz. 3/2,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. brak
2. brak
3. dł. ok 300m
4. kDZ.2, U/P,
kdG.7*, U

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. ś/c dn 63 PE,
l=60m
4. U/P
1.3375+671+316
8+3+3029
2.850m
3.linia kablowa
4.D3[U/P]

1. brak
2. brak
3. sieć
wodociagowa o
dł. 257m, sieć
kanalizacyjna o
dł. 440m
4. MW/U

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

136

Prezydent
Miasta
Poznania

136
2016-06-09

137

Prezydent
Miasta
Poznania

137
2016-06-14

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
o.o. Oddział
inwestycji celu
lokalizację
Dystrybucji Poznań publicznego dla budowy
inwestycji celu
ulica Panny Marii 2 kablowej dwutorowej linii
publicznego
61-108 Poznań
elektroenergetycznej
110 kV relacji
GaraszewoNagradowice i
Garaszewo-Gądki oraz
dwutorowego słupa
krańcowo-kablowego
dla linii

Streszczenie ustaleń
decyzji

ulica Garaszewo
brak Obr. Krzesiny
Ark. 05 Dz. 6/6,9,
GaraszewoNagradowice,
Garaszewo-Gądki

Veolia Energia
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Załęże brak
Poznań S.A. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Łazarz Ark. 34
Gdyńska 54 61-016 publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 100/1,100/2,;
Poznań
oraz remontu osiedlowej
publicznego
ulica Lodowa brak
Obr. Łazarz Ark. 33
sieci cieplnej wraz z
Dz.
przyłączami do
47/1,47/6,47/8,47/9,4
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
7/10,47/11,47/12,47/
13,47/15,; ulica
Floriana
Stablewskiego brak
Obr. Łazarz Ark. 33
Dz. 27/2,27/3,; ulica
Chłodna brak Obr.
Łazarz Ark. 33 Dz.
14/2,; ulica Klaudyny
Potockiej brak Obr.
Łazarz Ark. 34 Dz.
148/3,148/4,; ulica
Lodowa brak Obr.
Łazarz Ark. 33 Dz.
47/16,47/17,47/20,;
ulica Lodowa brak
Obr. Łazarz Ark. 34
Dz. 111/3,

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. brak danych
2. brak danych
3. kablowa
dwutorowa linia
elektroenergetycz
na 110KV relacji
Garaszewo Nagradowice i
Garaszewo Gądki oraz
dwutorowy słup
krańcowo kablowy dla linii
elektroenergetycz
nych 110KV
4. U, U/P
1. brak danych
2. sieć cieplna
3. długość ok.
1070 m
4. MW/U

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

138

Prezydent
Miasta
Poznania

138
2016-06-15

139

Prezydent
Miasta
Poznania

139
2016-06-17

140

Prezydent
Miasta
Poznania

141

Prezydent
Miasta
Poznania

141
2016-06-20

142

Prezydent
Miasta
Poznania

142
2016-06-20

Enea Operator sp.
z o.o. ulica
Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Społem Poznańska
Spółdzielnia
Spożywców ulica 27
Grudnia 13 61-737
Poznań

Zespół Szkolno140
Przedszkolny nr 2
2016-06-20 ulica Łozowa 77 61448 Poznań

ZDM ulica Wilczak
16 61-623 Poznań

Stowarzyszenie Na
Rzecz Budowy
Wodociągu w ul.
Lubelskiej ulica
Milczańska 16i/5 61131 Poznań

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego - wcięcie
stacji MST-4 w linię
kablową SN 15 kV
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
elektroenergetycznej
sieci kablowej SN-15 kV
wraz z małogabarytową
stacją transformatorową
SN/nn
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
modernizacji dziedzińca
wraz z projektem miejsc
postojowych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
nr 2
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla budowy
sieci kanalizacji
deszczowej wraz z
urządzeniami
podczyszczającymi
wody opadowe i
roztopowe, zjazdem do
obsługi tych urządzeń
przy ul.Hetmańskiej
wylot A8
ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla sieci
wodociągowej

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie ustaleń
decyzji

Decyzja ustalająca ulica Starołęcka brak
lokalizację
Obr. Starołęka Ark. 3
Dz. 1,2/7,2/10,2/11,
inwestycji celu
publicznego

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. nie dotyczy
2. nie dotyczy
3.dł. linii
kablowej 60 m
4.MN,kdd,kdZ.2
1. brak danych
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. MW/U

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Mylna brak
Obr. Jeżyce Ark. 10
Dz. 121,125,

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Łozowa 77
Obr. Dębiec Ark. 17
Dz. 14/14,

1. 21262
2. brak danych
3. 44 miejsca
postojowe o wym
2,5x5m
4. MW

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Hetmańska
brak Obr. Rataje
Ark. 16 Dz. 3/17,

1. 48521 m2
2. nie dotyczy
3. sieć kanalizacji
deczowej,
urządzenia
podczyszczające,
zjazd z drogi
publicznej
4. MW/U*, ZO,
kdGP.2.3

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Lubelska brak
Obr. Krzesiny Ark.
36 Dz. 30,

1.220
2.30mb
3.siec
wodociagowa
4.MN/U

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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 w39
Studium www.mpu.pl - zakładka Studium (Tom 2 - rozdział 2.2)

Lp.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

143

Prezydent
Miasta
Poznania

143
2016-06-20

144

Prezydent
Miasta
Poznania

144
2016-06-22

145

Prezydent
Miasta
Poznania

145
2016-06-24

146

Prezydent
Miasta
Poznania

146
2016-06-27

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
60-479 Poznań
elektroenergetycznej
publicznego
sieci kablowej SN-15kV,
nn-0,4kV wraz z
małogabarytową stacją
transformatorową SN/nn

Streszczenie ustaleń
decyzji

ulica Kowalewicka
brak Obr. Junikowo
Ark. 09 Dz. 17/2,;
ulica Kowalewicka
brak Obr. Junikowo
Ark. 10 Dz.
26/47,26/46,

Norsk Development
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Grudzieniec
sp.z o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
116 Obr. Golęcin
Zagórze 2/23 61- publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 37 Dz. 30,63/8,
112 Poznań
sieci wodociągowej i
publicznego
63/18,
kanalizacji sanitarnej
Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Franciszka
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Jaśkowiaka brak
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Obr. Radojewo Ark.
60-479 Poznań
nowej kontenerowej
publicznego
15 Dz. 112/9,
stacji transformatorowej
15/0,4kV, szafki
kablowej SKV6, złącz
kablowych ZK oraz sieci
elektroenergetycznej
kablowej 0,m4kV
Zespół Szkół
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica św. Jerzego
Gimnazjalnoinwestycji celu
lokalizację
6/10 Obr. Wilda Ark.
Zawodowych nr 42 publicznego dla zmiany
inwestycji celu
12 Dz. 99/2,
ul. św. Jerzego 6/10 sposobu użytkowania
publicznego
61-546 Poznań
lokalu mieszkalnego nr
1 i 2 na sale lekcyjne i
rozbudowa o pochylnię

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. brak danych
2. brak danych
3. stacja
transformatorowa
SN/nn 1,9m x
3,12m x 1,62 m
linia kablowa SN15kV, nn-0,4kV ok. 100 m
4.Mn/U, U/P,
kdG.4, kdG.3
1. 1859
2. brak danych
3. brak danych
4. MN/MW*
1 brak
2. 1958
3 . brak
4. B5[MN],
B5[ZO], [kdZ2]

1. 4130
2. 160
3. parametry ist.
budynku bez
zmian; pochylnia
10m
4. MW/U

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

147

Prezydent
Miasta
Poznania

147
2016-06-27

148

Prezydent
Miasta
Poznania

148
2016-06-28

149

Prezydent
Miasta
Poznania

149
2016-06-29

150

Prezydent
Miasta
Poznania

150
2016-06-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Miasto Poznań UM
ustalenie lokalizacji
WGN ulica Gronowa
inwestycji celu
20 41,00
61-655 Poznań publicznego
dla budowy
3 274,00
schodów wraz z
pochylnią dla osób z
niepełnosprawnościami
przy starym korycie
Warty wraz ze ścieżką
pieszą łączącą schody i
pochylnią z brzegiem
rzeki
Miasto Poznań pl.
ustalenie lokalizacji
Kolegiacki 17, 61inwestycji celu
841 Poznań
publicznego dla budowy
ciągu pieszorowerowego w formie
pochylni dla pieszych i
rowerzystów oraz
schodów
ZDM ulica Wilczak
ustalenie lokalizacji
16 61-623 Poznań;
inwestycji celu
ul. Wilczak 16 61- publicznego dla budowy
623 Poznań
sieci kanalizacji
deszczowej wraz z
urządzeniami
podczyszczającymi
wody opadowe i
roztopowe przy ul. św
.Wawrzyńca wylot A39
Zarząd Zieleni
ustalenie lokalizacji
Miejskiej ulica
inwestycji celu
Strzegomska 3 60publicznego 194 Poznań
rozbudowa instalacji
elektrycznej oświetlenia
- linia kablowa z słupami
oświetleniowymi w
Parku im. Jana Pawła II

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie ustaleń
decyzji

Decyzja ustalająca
brak Obr. Śródka
lokalizację
Ark. 16 Dz. 91,93/11,
inwestycji celu
publicznego

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. 1700m2
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. ZP,

ulica Folwarczna
brak Obr.
Kobylepole Ark. 08
Dz. 10,5/13,; ulica
Folwarczna brak
Obr. Kobylepole Ark.
05 Dz. 1/31,

1. brak danych,
cżęści działek
2 0
3. ciąg pieszorowerowy i
schody
4. MW/U, kdL

Decyzja ustalająca ulica św. Wawrzyńca
lokalizację
brak Obr. Jeżyce
inwestycji celu
Ark. 7 Dz. 30/1,56/8,
publicznego

1. brak danych
3. nie dotyczy
3. śr. 0,6 m, dł.
26m
4. kdGP.3

Decyzja ustalająca
ulica Dolna Wilda
brak Obr. Wilda Ark.
lokalizację
inwestycji celu
09 Dz. 17/23,; ulica
publicznego
Droga Dębińska brak
Obr. Wilda Ark. 09
Dz. 17/23,

1. 185664
2. brak danych
3. linia kablowa
ok. 1300m i słupy
oświetleniowe
4. zp

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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.

Nr decyzji
i data
jej wydania
(rrrr mm dd)

Rodzaj
Inwestycji*

151

Prezydent
Miasta
Poznania

151
2016-06-30

152

Prezydent
Miasta
Poznania

152
2016-06-30

Nazwa i adres
wnioskodawcy**

Oznaczenie
nieruchomości
(nr dz.ew.)

Streszczenie ustaleń
decyzji

Zarząd Zieleni
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Dolna Wilda
Miejskiej ulica
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Wilda Ark.
Strzegomska 3 60- publicznego- budowa
inwestycji celu
09 Dz. 17/23,; ulica
194 Poznań
o.Mariana Żelazka
rozdzielnicy elektrycznej
publicznego
nn 0,4 kV z linią
brak Obr. Wilda Ark.
09 Dz. 17/23,
kablową w Parku im.
Jana Pawła II
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca brak Obr. Spławie
inwestycji celu
lokalizację
Ark. 15 Dz. 20,2/17,
publicznegodla odcinka
inwestycji celu
brak
sieci wodociągowej
publicznego

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi****

1. 185664
2. brak danych
3. linia kablowa
ok. 200m z
rozdzielnią
elektryczną
4. zp
1.337
2.nie dotyczy
3.73mb
4.U

* - treść wniosku mogła ulec zmianie w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji, ** - dane osobowe osób fizycznych usunięte zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, *** - 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)

