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Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a, atr 29 ust. 2 pkt. 1b prawa budowlanego
art. 29 ust. 1 pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach,
na których zostały zaprojektowane;
art. 29 ust. 1 pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni
zabudowy do 35 m2;
art. 29 ust. 1 pkt 19a - sieci : elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne,
telekomunikacyjne;
art. 29 ust. 2 pkt. 1b -

przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

Uwaga : Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne i występuje konieczność jego uzupełnienia, termin 21 dni określony w art. 30 ust. 5
ustawy prawo budowlane liczy się od daty uzupełnienia wniosku, tj. od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia. /*
nałożenie obowiązku uzupełnienia, o którym mowa w ust 5c, perywa bieg terminu 21 dni

Lp

Data doręczenia
zgłoszenia ( data
Imię i nazwisko/ Nazwa inwestora
wprowadzenia do
BIP)

4

5

Data
wniesienia
sprzeciwu
6

Data upływu terminu na
wniesienie sprzeciwu, od
której można przystąpić do
wykonywania zgłoszonego
zakresu robót budowlanych

1

2

1

2015.07.02
(2015.07.03)
2015.07.13
(2015.07.14)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
Jakub Myler

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu
ul. Sztormowej w Świnoujściu
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego przy ul. Zamkowej 1 w Świnoujściu

2015.08.03

3

2015.07.13
(2015.07.14)
2015.07.28
(2015.07.29)

rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z
przebudową przyłączy do obiektów wzdłuż projektowanej sieci
kablowej w ulicy: Bunkrowej, Barlickiego, Szwedzkiej,
Holenderskiej,
Węgierskiej,
Skandynawskiej,
Fińskiej, Okólnej,
budowa
sieci kanalizacji
sanitarnej
przy ul. Węgierskiej
i ul.
Barlickiego na dz.nr 38 i 24 obr. 0014 w Świnoujściu

2015.08.13

4

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu
Oddz.Dystrybucji Szczecin ul.
Malczewskiego 5/7
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

2

3

Adres i opis projektowanego obiektu

Data uzupełnienia
zgłoszenia –
doręczenie
kompletnego
zgłoszenia /*

7

2015.08.13

2015.08.28

2

5

nałożenie obowiązku uzupełnienia, o którym mowa w ust 5c, perywa bieg terminu 21 dni
2015.09.08
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przy ul.
(2015.09.09) Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Mostowej na dz.nr 20/4, 111, 20/5 obr. 0013 w Świnoujściu
Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65,
72-500 Miedzyzdroje

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2015.09.22.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2015.10.05.

2015.10.22

6

2015.09.16
(2015.09.17)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

budowa osiedlowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Suchej na dz.nr 9, 85, 87, 88, 100/7, 106,
108/9, 205/7, 585, 586, 587 obr. 0018 w Świnoujściu

2015.10.19

7

2015.10.05
(2015.10.06)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

budowa sieci wodociągowej z przyłączami na dz.nr 2, 3, 4, 7, 8,
11, 12, 24, 26 obr. 0003 oraz na dz.nr 11/1, 11/2, 11/3, 241/3,
241/4, 241/5, 241/6 obr. 0005 przy ul. Wojska Polskiego w
Świnoujściu

2015.11.04

8

2015.10.08
(2015.10.09)

9

2015.10.09
(2015.10.12)

NAVIKON SRY Sp. z o.o.
budowa stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej wydano
ul. Ludzi Morza 13, 72-602 Świnoujście przy ul. Ludzi Morza 13 na dz. nr 201/1 i 203/101 obr. 0014 w postanowienie o
Świnoujściu
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2015.10.26.
Zmieniono termin
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
wydano

10

2015.10.16
(2015.10.19)

Sp. z o.o. w Świnoujściu

ul.Strzeleckiej na dz. nr 41/96, 41/97, 41/98, 54/19, 54/20,
54/21, 54/22, 54/23 obr. 0005 w Świnoujściu

postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2015.10.20.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2015.11.13.

Zakład Wodociągów i Kanzaliacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

przebudowa sieci wodociągowej w ul. L.Teligi, ul. Bohaterów
Września, ul. Mieszka I, na dz.nr 160 obr. 0002, dz.nr 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/3, 94, 95, 96, 97, 98, 145/1 obr. 0007
w Świnoujściu

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2015.10.21.

2016.02.18

2015.12.04

2015.12.08

3

11

nałożenie obowiązku uzupełnienia, o którym mowa w ust 5c, perywa bieg terminu 21 dni
2015.11.16
Aleksander Borsukowski
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
(2015.11.17)
Szmaragdowej na dz. nr 77/14 obr. 0018 w Świnoujściu

2015.12.16

12

2015.12.17
2015.12.22
(2015.12.23)

Jakub Myler

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem przy ul.
Zamkowej 1 na dz. nr 43,38/4,50,41/96,38/8 obr. 0005 w
Świnoujściu

2016.01.18

13

2016.01.21
(2016.01.22)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

2016.02.22

14

2016.01.28
(2016.02.01)

Przemysław Jaśkiewicz

przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa przyłączy
wodociągowych w ul. J.Słowackiego (na odcinku od ul.
J.Matejki do ul. B.Prusa) na dz. nr 108, 119, 120, 131, 132, 133,
134, 135, 151, 157, 159, 160, 171, 172, 173, 175 obr. 0001 w
Świnoujściu
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
wydano
Odrzańskiej 17 na dz. nr 628 obr.0018 w Świnoujściu
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2016.02.09.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2016.02.24.

15

2016.02.26
(2016.02.29)

Joanna i Paweł Rakowscy

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego przy ul. Kanałowej na dz. nr 23/3 i 23/8 obr.
0015 - dzielnica Karsibór w Świnoujściu

2016.05.14

16

2016.02.26
(2016.02.29)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
Oddział Dystrybucji Szczecin,
ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin

ułożenie kabla światłowodowego 36 J w projektowanej
kanalizacji teletechnicznej (sieć telekomunikacyjna) wzdłuż ul.
Steyera do Portu Wojennego Świnoujście na dz. nr 271 obr.
0010

17

2016.02.29
(2016.03.02)

UZNAM PARTNERS Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 2a, 86-105 Świecie

przebudowa sieci energetycznej SN-15kV, sieci energetycznej
NN-0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV
przy ul. Karsiborskiej 2a na dz. nr 126, 124 obr. 0010 w
Świnoujściu

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2016.03.23.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2016.04.13.

2016.03.25

2016.03.29

2016.03.31

4

18
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2016.06.28
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
rozbudowa sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacji
(2016.06.29) Sp. z o.o. w Świnoujściu
sanitarnej przy ul. Mostowej na dz. nr 20/5 i 111 obr. 0013
w Świnoujściu

2016.07.29

19

2016.07.05
(2016.07.06)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Legionów wydano
do ul. Strzeleckiej na dz. nr 39/43, 39/76, 41/78, 41/92, 41/96 postanowienie o
obr. 0005 w Świnoujściu
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2016.07.08.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2016.08.05.

2016.09.05

20

2016.08.03
(2016.08.04)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Gradowej na
dz. nr 947/2, 409/8, 560/4, 947/15 obr. 0017 w Świnoujściu

2016.09.05

21

2016.08.18
(2016.08.22)

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze
studzienkami rewizyjnymi i wpustami w ul. J.Markiewicza na
dz. nr 523, 429, 503/5, 525/8, 506/1, 428, 394, 500/1, 395/10
obr. 0009 w Świnoujściu

2016.09.19

22

2016.09.20
(2016.09.21)

Roman Grzelak

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem
przy ul. Beniowskiego 19 na dz.nr 40 obr. 0007 w Świnoujściu

2016.10.21

23

2016.12.07
(2016.12.08)

Rafał Ziółkowski

budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.
Herberta 8 na dz.nr 66 i 65 obr. 0005 w Świnoujściu

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2016.12.19.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2016.12.20.

Wniesiono sprzeciw do
zgłoszenia w dn.
2017.01.04.

5

24
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2017.04.25
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
(2017.04.25) Sp. z o.o. w Świnoujściu
przy ulicy bocznej od ul. Strzeleckiej na dz. nr 39/76, 39/86,
41/78 obr. 0005 w Świnoujściu

25

2017.05.24
(2017.05.25)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

budowa sieci wodociągowej przy ul. Odrowców na dz. nr 155,
164/1,164/4,171/23 obr. 0010 w Świnoujściu

26

2017.07.27
(2017.07.28)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,
Oddział Dystrybucji Szczecin, ul.
Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin

rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV wraz z
wymianą kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
przy ul. Wojska Polskiego na dz. nr 633/17, 633/21, 633/3,
63/4, 64, 63/5, 62/18, 62/13 obr. 0005 w Świnoujściu

2017.05.16

2017.06.16

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
2017.08.04.
Uzupełniono
zgłoszenie w dn.
2017.08.24.

W dniu 2017.08.28
wydano zaświadczenie o
braku sprzeciwu do
zgłoszenia.

27

2017.09.04
(2017.09.05)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon
Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65,
72-500 Miedzyzdroje

rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV przy ul.
Legionów na dz. nr 39/94 obr. 0005 w Świnoujściu (prace będą
polegały na wykonaniu wcięć w istniejący kabel biegnący
wzdłuż dz. 39/94 i przedłużeniu go do projektowanych złączy
kablowo pomiarowych przy granicy dz. 39/89, 39/90, 39/92)

2017.09.26

28

2017.09.04
(2017.09.05)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon
Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65,
72-500 Miedzyzdroje

rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn. 0,4 kV przy ul.
Legionów na dz. nr 39/94 obr. 0005 w Świnoujściu (prace
będą polegały na ułożeniu kabla elektroenergetycznego nn 0,4
kV z istniejącego złącza kablowo pomiarowego przy granicy dz.
39/95 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy
dz.39/97, 39/111, 39/112 do projektowanego złącza kablowo
pomiarowego przy dz. 39/114)

2017.09.26

6

29

30

31
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2017.09.13
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn. w celu
(2017.09.14) Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
zasilenia budynku wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej , ul.
Odrowców na dz. nr 151, 154/2, 359/7 obr. 0010 w
Świnoujściu
Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 KV w
12.10.2017
ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Świnoujściu przy ul. szkolnej i Toruńskiej na działkach
nr
(2017.10.13)
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
240,339/2,324 obręb 5 oraz 503/5,516/1,506/5,506/4
obreb 9

28.11.2017,
(28.11.2017)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

32

28.12.2017,
(28.12.2017)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

33

10.01.2018
(11.01.2018)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV polegająca na
ułożeniu linii kablowej z istniejącego złącza kablowo pomiarowego
ZKP na terenie dz. 130/2 (do wymiany na szafkę kablowo pomiarową
SKP i przeniesienia w pas drogowy ul. Rycerskiej przy dz. 130/1)
poprzez projektowaną szafkę kablową SK w granicy dz. 132/18 do
projektowanej mufy kablowej w pasie drogowym ul. Rycerskiej oraz
ułożeniu linii kablowej z projektowanej szafki SK w granicy dz. 132/18
do projektowanego ZKP w granicy dz. 132/10

rozbudowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4kV polegająca na
wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej na terenie
działki nr 791/1 na słup pojedynczy i przesunięciu go w
wydano
narożnik działki nr 791/1 oraz ułożeniu kabla
postanowienie o
elektroenergetycznego NN 0,4 kV z projektowanego słupa do
uzupełnienie w
projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP przy
dniu. 08.01.2018 r
granicy działek nr 75/1 i nr 75/3 na nieruchomości położonej w
Świnoujściu przy ul. Brzozowej na działkach o nr: 58, 791/1
obręb 19
Przwebudowa istniejacej stacji transformatorowej wraz z
powiazaniami n.n 0,4 kV i SN 15kV przy ul Żeromskiego na
działkach nr 6,5/2,5/3 obreb 0002

2017.10.05

Wniesiono sprzeciw do
zgłoszenia w dn.
2017.10.16.

20.12.2017

wydano zaświadczenie o
braku sprzeciwu z dnia
23.01.2018

01.02.2018

7
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34

19.01.2018
( 22.01.2018)

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

35

14.02.2018
( 19.02.2018)

Dawid Kowalski, Izabela Kaczor,

36

30.04.2018
(02.05.2018)

Aleksandra i Adam Winiarscy

37

38

09.05.2018
( 11.05.2018)

Zygmunt Kopyciński

15.05.2018
( 15.05.2018)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

19.06.2018
(21.06.2018)
39

Rozbudowa sieci elektroenergrtycznej nN 0,4 kV -ułożenie linii
kablowj z projektowanego złącza kablowo - pomiarowego ZKP
przy garnicy dz. 41/107 poprzez projektowane złącze kablowo
pomairowe ZKp przy dz. nr 41/105 i 41/106, do projektowanej
szafki kabolowe SKP przy granicy dz nr 41/1203 oraz likwidacji
istniejacego złącza kablowego ZK na terenie dz. nr 41/103 i
przedłużeniu kabla z likwidowanego ZK do projwktowanej
szafki kabolwej SKP przy granicy dz. nr 41/103 obreb 000 5
przebudowa przegrody zewnetrznej -wykonanie nowego
otworu drzwiowego w ścianie zewnetrznej budynku
mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Małpolskiej 72, dz. nr
470/1 obr 5
Przebudowa części mieszkania w domu jednorodzimmym w
zabudowie szeregowej przy ul. Wyspiańskiego 32 dz nr 559
obręb 0004
Rozbudowa i nadbudowa i przebudowa budynku
jednorodzinnego w zabuowie bliźniacej na działce nr 221
obręb 0009 przy ul. Wielkopolskiej 41
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm i wodociągowej
dn.110PE, ul. Odrzańska, dzaiłki nr 288/9,294/2 obr. 18

ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul.
Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon
Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65, rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV -ułożenie linii
kablowej z istniejącej stacji transformatorowej "BASZTOWA"
72-500 Miedzyzdroje
nr 2889 na dz. 141/9 poprzez projektowane złącza kablowo
pomiarowe ZKP przy działkach 643/3, 643/6, 643/10 i 643/13
do istniejącego węzła kablowego WK-6 przy granicy dz. 79/239

12.02.2018

wydano
postanowienie o
uzupełnienie
zgłoszenia w dn.
21.02.2018

inwestor wycofał wniosek
w dniou 08.05.2018 r

21.05.2018
wniesiono sprzeciw
do zgłoszenia w dn.
14.05.2018 r
w dniu 30.05.2018r
wydano zaświadczenie o
braku sprzeciwu do
zgłoszenia

8
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40

06.07.2018
(09.07.2018)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu

Podłączenie studni S G-1 i G-2 wraz z remontem odcinka sieci
rozdzielczej wody surowej na ujeciu wody "GRANICA" w
Świnoujsciu na działkach nr 15,20,250/1,251/3 obreb 0005.
Sieć wodociagowa i sieć elektroenergetyczna

