Lp.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

26

Prezydent
Miasta
Poznania

26
2017-02-01

27

Prezydent
Miasta
Poznania

27
2017-02-01

28

Prezydent
Miasta
Poznania

28
2017-02-02

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

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

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
przebudowy kolektora
ogólnospławnego "A"

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca ulica Kościelna brak
lokalizację
Obr. Jeżyce Ark. 10
inwestycji celu
Dz.
publicznego
37,40,154/66,154/82,
Kościelna,
Grudzieniec; ulica
Grudzieniec brak
Obr. Golęcin Ark. 43
Dz. 122/28,123,
Kościelna,
Grudzieniec
VEOLIA ENERGIA przebudowa osiedlowej Decyzja ustalająca osiedle Powstańców
POZNAŃ SPÓŁKA sieci cieplnej kanałwej
lokalizację
Warszawy
AKCYJNA
inwestycji celu
2,4,5,6,8,9 Obr.
Ul. GDYŃSKA 54,
publicznego
Winiary Ark. 21 Dz.
61-016 POZNAŃ
76/1,; osiedle
Powstańców
Warszawy Obr.
Winiary Ark. 20 Dz.
1/79,163,; osiedle
Powstańców
Warszawy Obr.
Winiary Ark. 18 Dz.
7/2,6/45,6/125,6/124,
6/122,6/117,; osiedle
Powstańców
Warszawy Obr.
Winiary Ark. 19 Dz.
11/29,11/28,11/27,11
/23,11/22,11/19,11/2
0,11/32,
NG Invest sp.z o.o.
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Aleksandra
SKA ulica
inwestycji celu
lokalizację
Hercena brak Obr.
Dominikańska 6/4b publicznego dla budowy
inwestycji celu
Winiary Ark. 15 Dz.
61-762 Poznań
18/15,18/17,18/5,;
sieci kablowej SN-15kV
publicznego
oraz sieci
ulica Kondratija
teletechnicznej
Rylejewa brak Obr.
Winiary Ark. 15 Dz.
18/15,18/17,18/5,

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. DN2500,
długość 130m
4. kdG.4, MW/U,
kdZ.5

1. brak
2. brak
3. śr.
2xDN200/4002xDN100/200mm
, 125/70st,
p=1,6MPa, dł. 2x
548m
4. MW/U

1.bd
2.dł 30, 35
3.nd
4.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.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

29

Prezydent
Miasta
Poznania

29
2017-02-02

30

Prezydent
Miasta
Poznania

30
2017-02-03

31

Prezydent
Miasta
Poznania

31
2017-02-03

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
60-479 Poznań
sieci kablowej SN-15lV,
publicznego
stacji transformatorowej
SN/nn i sieci kablowej
nn-0,4kV

Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
60-479 Poznań
linii kablowej SN, nn
publicznego
oraz stacji
transformatorowej
Stowarzyszenie
budowy kanalizacji
"Miłowita" ul.
Perkoza 48, 61-058
Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
rozbudowy istniejącej
sieci kanalizacji
sanitarnej w celu
przyłączenia dz.nr 64

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ulica Wałbrzyska
brak Obr. Ławica
Ark. 10 Dz.
13/9,13/10,

ulica św. Michała
brak Obr. Śródka
Ark. 13 Dz. 1,32,;
ulica św. Michała
brak Obr.
Komandoria Ark. 01
Dz. 3/3,
Decyzja ustalająca ulica Miłowita brak
Obr. Głowieniec Ark.
lokalizację
inwestycji celu
23 Dz. 119,
publicznego

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. nie dotyczy
2.nie dotyczy
3. sieć średniego
napięcia(15KV)dł. ok.40m
stacja
transformatorowa
SN/nn
dł./szer/wys. ok.
1,9/3,1/1,6
sieć niskiego
napięcia (0,4 kV)dł.ok. 15 m
4. MW/U
1. brak
2. brak
3. sieć o dł. 450m
4. MW/U

1. brak danych
2. brak danych
3. długość ok. 50
m, średnica Dz
200 mm z rur
PCV-U
4. kdGP.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.

32

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

32
2017-02-07

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Aquanet SA ul.
Dolna Wilda 126;
61-492 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
kanalizacji sanitarnej na
publicznego
os.Pawła Strzeleckiego
oraz w ul.Głuszyna i
ul.Ożarowska,
polegającej na budowie
sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz
tłoczonej wraz z
przepompowinią
ścieków

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ulica Głuszyna brak
Obr. Starołęka Ark.
44 Dz. 40,; ulica
Pawła Strzeleckiego
brak Obr. Starołęka
Ark. 43 Dz.
10/61,15,; ulica
Ignacego Domeyki
brak Obr. Starołęka
Ark. 43 Dz. 10/58,;
ulica Jana
Czekanowskiego
brak Obr. Starołęka
Ark. 43 Dz. 10/86,;
ulica Ignacego
Domeyki brak Obr.
Starołęka Ark. 49 Dz.
3/94,; ulica Jana
Czekanowskiego
brak Obr. Starołęka
Ark. 49 Dz. 3/127,;
ulica Bronisława
Malinowskiego brak
Obr. Starołęka Ark.
49 Dz. 3/128,; ulica
Henryka
Arctowskiego brak
Obr. Starołęka Ark.
50 Dz. 1/83,; ulica
Ożarowska brak
Obr. Starołęka Ark.
41 Dz. 24,; ulica
Głuszyna brak Obr.
Starołęka Ark. 43 Dz.
5/9,9/10,13,14,11/15,
16/14,11/8,12/16,12/
25,16/13,

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. nie dotyczy
3. sieć
kanalizacyjna i
wodociągowa
4 . MN*, MN/U,
kdZ.2, ZO

*- 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)

33

Prezydent
Miasta
Poznania

33
2017-02-07

34

Prezydent
Miasta
Poznania

34
2017-02-07

35

Prezydent
Miasta
Poznania

35
2017-02-07

36

Prezydent
Miasta
Poznania

36
2017-02-09

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

ENEA Operator sp.
wniosek o ustalenie
z o.o. ulica
lokalizacji inwestycji celu
Strzeszyńska 58
publicznego polegającej
60-479 Poznań
na przyłącziu do sieci
elektroenergetycznej
obiektu mieszkalnego
Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
o.o. ulica
inwestycji celu
Strzeszyńska 58
publicznego dla
60-479 Poznań
przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej
dwóch budynków
mieskzalnych bliźniaków
ENEA Operatorsp. z
wniosek o ustalenie
o.o. ulica
warunków zabudowy dla
Strzeszyńska 58
przyłącza sieci
60-479 Poznań
elektroenergetycznej
zespołu domów
jednorodzinnych
dwulokalowych
Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
o.o. ulica
inwestycji celu
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
60-479 Poznań
linii kablowej SN

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Tylne
Chwaliszewo 72
Obr. Śródka Ark. 16
Dz. 70, 92/1,

1. brak danych
2. nie dotyczy, dł.
sieci 100-112 m
3. nie dotyczy
4. MW/U

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Huby Moraskie
brak Obr. Morasko
Ark. 15 Dz.
167/65,172,

1.brak danych
2. nie dotyczy
3. długość 300m
4. B5[MN],
B5[MN*], [kdZ.2]

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Morasko brak
Obr. Umultowo Ark.
15 Dz. 175,; ulica
Morasko brak Obr.
Umultowo Ark. 39
Dz. 166/5,

1 nd
2 nd
3 nd
4 MN

Decyzja ustalająca ulica św. Wincentego
brak Obr. Śródka
lokalizację
Ark. 06 Dz. 7/3,8/2,;
inwestycji celu
publicznego
ulica św. Wincentego
brak Obr. Śródka
Ark. 05 Dz.
11/4,10,7,6/4,4, 5/5,

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 10722 m2,
1294 m2, 1975
m2, 775 m2, 539
m2, 1175 m2,
236 m2, 2017 m2
2. brak danych
3. długość sieci
380 m
4. MW/U*, ZP*,
kk.3.1, kdGP.2.2,
kdt.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)

37

Prezydent
Miasta
Poznania

37
2017-02-10

38

Prezydent
Miasta
Poznania

38
2017-02-13

39

Prezydent
Miasta
Poznania

39
2017-02-14

40

Prezydent
Miasta
Poznania

40
2017-02-15

41

Prezydent
Miasta
Poznania

41
2017-02-15

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Szpital Wojewódzki
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
w Poznaniu ulica
inwestycji celu
lokalizację
Juraszów 7/19 60- publicznego dla budowy
inwestycji celu
749 Poznań
otwartego zbiornika na
publicznego
wodę deszczową oraz
budowę stacji
transformatorowej na
potrzeby Zakładu
OpiekuńczoLeczniczego
Enea Operator sp.z
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
o.o. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Strzeszyńska 58
publicznego dla budowy
inwestycji celu
60-479 Poznań
dwóch obwodów linii
publicznego
kablowych SN-15kV

Polska Spółka
Gazownictwa sp.z
o.o. ulica Grobla 15
61-859 Poznań
Centrum Medyczne
HCP Sp. z o.o. ul.
28 Czerwca 1956
194 61-485 Poznań

Wielospecjalistyczny
Szpital Miejski
im.Józefa Strusia z
Zakładem
OpiekuńczoLeczniczym SP ZOZ
ulica Szwajcarska 3
61-285 Poznań

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

ulica Juraszów 7/19
Obr. Golęcin Ark. 27
Dz. 1/6,2/17,

1. 100.118
2. 385
3. brak danych
4. B3[U]

ulica Naramowicka
brak Obr.
Naramowice Ark. 04
Dz. 5/5,; ulica
Naramowicka brak
Obr. Umultowo Ark.
23 Dz. 248/4,
ustalenie warunków
Decyzja ustalająca ulica Nad Pokrzywką
brak Obr.
zabudowy dla budowy
lokalizację
gazociągu ś/c
inwestycji celu
Kobylepole Ark. 42
publicznego
Dz. 22/6,22/73,
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica 28 Czerwca
1956 194 Obr. Wilda
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 18 Dz.
lądowiska dla
publicznego
20/11,20/34,20/57,20
śmigłowców na dachu
/58,
budynku szpitala CM
HCP
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Szwajcarska 3
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Kobylepole Ark.
inwestycji celu
publicznego dla budowy
04 Dz.
nowego 4publicznego
5/7,1/3,1/12,1/14,;
kondygnacyjnego
ulica Szwajcarska 3
skrzydła Szpitala
Obr. Chartowo Ark.
Miejskiego im.J.Strusia
09 Dz. 8/12,9/8,16/4,
wraz z wewnętrznymi
instalacjami
elektrycznymi,
sanitarnymi i
zagosodarowania terenu

1. ok. 500
2. dł. ok. 130m
3. nie dotyczy.
4. kdG.4

1. brak
2. brak
3. dł. sieci 175m
4. MN
1. brak danych
2. 1000
3. brak danych
4. U/P

1. brak danychczęsci działek
2. 4152 m2
3. 3 kond.
nadziemn, 1
podz. pow. zab.
1708 m2, wys.
12,2m
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.

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

42

Prezydent
Miasta
Poznania

42
2017-02-20

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

43

Prezydent
Miasta
Poznania

43
2017-02-21

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

44

Prezydent
Miasta
Poznania

44
2017-02-22

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Szkoła Aspirantów
Państwowej Straży
Pożarnej w
Poznaniu ulica
Czechosłowacka 27,
61-459 Poznań

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Głogowska
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Łazarz
publicznego dla
inwestycji celu
Ark. 10 Dz. 1/54,
publicznego
1/49, 1/15, 1/51, 1/8,
renowacji sieci
wodociągowej w
1/50, 1/17,; ulica
ul.Głogowskiej na
Emilii Sczanieckiej
odcinku od
brak Obr. Łazarz
ul.Śniadeckich do
Ark. 31 Dz. 182,;
ul.Potworowskiego wraz
ulica Głogowska
brak Obr. Łazarz
z wymianą pięciu
Ark. 33 Dz. 242,;
odcinków sieci
ulica Andrzeja i
wodociągowej z węzłami
zasuw, przy
Władysława
skrzyżowaniu z
Niegolewskich brak
ul.Śniadeckich,Berwińsk
Obr. Łazarz Ark. 30
iego,Kanałową i
Dz. 1/2,2/4,; ulica
Sczanieckiej oraz
Głogowska brak
likwidacją odcinka sieci
Obr. Łazarz Ark. 32
wodociągowej wraz z
Dz. 1/9,1/22,
węzłem zasuw przy
ul.Niegolewskich
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca osiedle Lecha 37-45
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Żegrze Ark. 03
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 7/1,7/5,; osiedle
odcinka osiedlowej sieci
publicznego
Lecha 37-45 Obr.
Żegrze Ark. 02 Dz.
cieplnej wraz z
przyłączami do
17/20,16/3,16/2,16/4,
15/4,
budynków
mieszkalnych,
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica
Czechosłowacka 27
inwestycji celu
lokalizację
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Obr. Dębiec Ark. 17
stanowiska do mycia
publicznego
Dz. 1/1,
pojazdów i sprzętu
pożarniczego,
kontenerowego
magazynu materiałów
pędnych oraz innych
obiektów

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

renowacja sieci
wodociągowej o
średnicy dn450
mm i długości ok.
1070 m

1. nie dotyczy,
2. nie dotyczy,
3. osiedlowa sieć
cieplna, L= 323
m,
4. MW

1. 400m2
2. pow uzytk 182m2
3. pow zab
182m2, dach
pałki, wysokosć
2,5m2 i 3,5m
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

45

Prezydent
Miasta
Poznania

46

Prezydent
Miasta
Poznania

47

Prezydent
Miasta
Poznania

48

Prezydent
Miasta
Poznania

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)

Jagabudex-Projekt
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Rubież brak
45
ulica Marcelińska
inwestycji celu
lokalizację
Obr. Naramowice
2017-02-23 61/8 60-354 Poznań publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 09 Dz.
sieci wodociągowej
publicznego
30/3,30/4,
Stowarzyszenie na
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Zygmunta
46
rzecz budowy ulic
inwestycji celu
lokalizację
Zaleskiego brak
2017-02-23
Z.Zaleskiego i
publicznego dla budowy
inwestycji celu
Obr. Podolany Ark.
G.Konatkowskiej w
ul.Z.Zaleskiego na
publicznego
03 Dz. 215,156,152,;
Poznaniu ulica
odcinku od
ulica Zygmunta
Zygmunta
ul.E.Raczyńskiego do
Zaleskiego brak
Zaleskiego 31 60dz.nr 3 i 278
Obr. Podolany Ark.
465 Poznań
03 Dz.
131,132,133,140,252
,141/1,144,145,155,2
17,272,216,
Dom Zakonny
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
ulica Mikołowska
47
Misjonarzy Oblatów
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Górczyn
2017-02-24 Maryi Niepokalanej publicznego dla budowy
inwestycji celu
Ark. 25 Dz. 21,
w Poznaniu ulica przedszkola publicznego
publicznego
Ostatnia 14 60-102 4-oddziałowego wraz z
Poznań
infrastrukturą techniczną
Veolia Energia
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca
90-121 Obr.
48
Poznań S.A. ulica
inwestycji celu
lokalizację
Chartowo Ark. 12
2017-02-27 Gdyńska 54 61-016 publicznego dla budowy
inwestycji celu
Dz. 6/6,9/7,; osiedle
Poznań
odcinka osiedlowej sieci
publicznego
Lecha 90-121 Obr.
cieplnej wraz z
Chartowo Ark. 11
przyłączami do
Dz. 15/7,1/19,;
budynków
osiedle Lecha 90mieszkalnych,
121 Obr. Żegrze
Ark. 03 Dz.
6/2,7/3,2/1,3/3,3/4,11

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 841
2. dł. 104 m
3. nie dotyczy
4. MW/MN
1. 850
2. 850
3. brak danych
(bud. drogi)
4. B3[MN]

1.1740
2.310
3.WYSOKOŚĆ
8,5M
4.MN
1. brak danych
2. nie dotyczy
3.dł sieci
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)

49

Prezydent
Miasta
Poznania

49
2017-02-27

50

Prezydent
Miasta
Poznania

50
2017-02-28

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Miasto Poznań
ustalenie lokalizacji
Decyzja ustalająca ulica Unii Lubelskiej
Poznańskie
inwestycji celu
lokalizację
brak Obr. Żegrze
Inwestycje Miejskie
publicznego dla
inwestycji celu
Ark. 14 Dz.
sp.z o.o. aleja
przebudowy trasy
publicznego
25/43,25/44,25/86,25
Niepodległości 27
tramwajowej Kórnicka/83,25/87,25/64,
61-714 Poznań
os.Lecha-Rondo Żegrze
wraz z budową trasy od
Ronda Żegrze do ul.Unii
Lubelskiej - odcinek III Rondo Żegrze-ul.Unii
Lubelskiej

Uniwersytet
im.Adama
Mickiewicza w
Poznaniu ulica
Henryka
Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
rozbudowy budynku
Collegium Chemicum
Uniwersytetu
im.A.Mickiewicza,
wykonanie nowego
wejścia do budynku,
zm.spoosbu
użytkowania fragmentu
poddasza
nieużytkowego na
użytkowe (komunikacja
ogólna/hol),
umieszczenie urządzeń
technicznych na dachu
na poddaszu

Decyzja ustalająca
lokalizację
inwestycji celu
publicznego

ulica Grunwaldzka 6
Obr. Łazarz Ark. 8
Dz. 34/9,34/3,

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. 12000m
2. 3. ustalenie
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
przebudowy trasy
tramwajowej
Kórnickaos.Lecha-Rondo
Żegrze wraz z
budową trasy od
Ronda Żegrze do
ul.Unii Lubelskiej
- odcinek III Rondo Żegrzeul.Unii Lubelskiej
4. kdZ.2
1.17744m2
2.24m2
3.ok 200m2, zm.
sp uzytk
4. 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.

51

Nazwa
organu
wydającego
decyzję

Nr decyzji
i data
jej wydania (rrrr
mm dd)

Prezydent
Miasta
Poznania

51
2017-02-28

Nazwa i adres
wnioskodawcy*

Rodzaj
inwestycji
(treść wniosku)**

A17 sp.z o.o. Al.
Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

ustalenie lokalizacji
inwestycji celu
publicznego dla
przebudowy sieci
kanalizacji
ogólnospławnej
kolidującej z planowaną
zabudową

Streszczenie ustaleń
decyzji

Oznaczenie terenu
inwestycji (powiat, gmina,
obręb oznaczenie)

Decyzja ustalająca
ulica Wierzbięcice
lokalizację
brak Obr. Wilda Ark.
inwestycji celu
05 Dz. 3/9,3/10,;
ulica Stanisława
publicznego
Matyi brak Obr.
Wilda Ark. 05 Dz.
3/9,3/10,

Wygaśnięcie,
streszczenie
nieważności lub zmiana
decyzji***

Uwagi ****

1. brak danych
2. brak danych
3. sieć o dł. ok.
333m
4. MN/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)

