Lp. Nr sprawy

1

2

Wnioskodawca

Jabot Sp.J. Lucyna
Łankowska i Bogdan
BN.6740.3. 2017 Łankowski
z siedzibą
w Sulęcinie,
Gmina Sulęcin
BN.6740.82.
2017

3
BN.6740.25.
2017

4

Park Narodowy "Ujście
Warty"
z siedzibą w Chyrzyno

Nr
działki

Obręb
geodezyjny

205/2

212/2,
216/16,
214/2

992/2

Sulęcin

Budowa targowiska miejskiego wraz z
infrastruk. techniczną

Sulęcin

Budowa budynku ośrodka muzealnoedukacyjnego w ramach inwestycji pn.:
Słońsk „Budowa ośrodka muzealno-edukacyjnego
wraz z zapleczem administracyjnym oraz
technicznym”

948/9

Krzeszyce

Obild Sp. z o.o.
z siedzibą
w Krakowie

5

BN.6740.219.
2017

Planowane paliwo/rodzaj Data wpływu
energii
wniosku

Data wydania
decyzji

Budowa zespołu 6 budynków handlowousługowych

SENIORENRESIDENZ
SONNENWALD
Sp.z o.o. z siedzibą w
Szczecinie
BN.6740.226.
2017

Nazwa zadania

17-sty

Sulęcin

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą
techniczną
w m. Krzeszyce – ETAP V zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu
budynków mieszkalnych jednorodzinnych
oraz budynków mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną
w m. Krzeszyce"
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z
częścią socjalno-administracyjną,
przepompowni pożarowej, zbiornika
pożarowego, portierni, wiaty rowerowej,
czterech wiat dla palących, zbiornika
retencyjnego, parkingów, dróg
wewnętrznych, placów, chodników wraz
z infrastrukturą techniczną w miejscowości
Sulęcin

nie dotyczy

05.01.2017

07.04.2017

energia elektryczna, zużycie
74,45 [kWh/m²*rok]
pow.użytkowa - 281m²

11.05.2017

26.05.2017

gaz ziemny, zużycie - 18752
[kWh/rok],
wariant II pompy ciepła

16.03.2017

06.06.2017

pompy ciepła
powietrze/woda,
sprężarkowa napędzana
elektrycznie
zużycie - 13249,43 [kWh/rok],

14.11.2017

07.02.2018

gaz ziemny, zużycie 641677,1 [kWh/rok],

27.10.2017

22.11.2017

6

BN.6740.17.
2018

PORT 2000
Marcinkiewicz s.j.
z siedzibą
Zielonej Górze

w

206/8 Torzym

7

BN.6740.159.
2018.

HARDON Sp. z o.o.
z siedzibą
w Sulęcinie

31

Sulęcin

Budowa wiaty stacji paliw, podziemnych
zbiorników paliw oraz adblue, budowa
budynku usługowego (myjnia dla tirów z
zapleczem socjalnym i magazynowym),
– ETAP I zadania inwestycyjnego
gaz ziemny, zużycie pn. „Budowa stacji paliw płynnych z
zapleczem usługowym oraz niezbędną 36054 [kWh/rok],
infrastrukturą techniczną w
miejscowości Torzym"

Budowa mieszalni olejów (roślinnego,
bazowego i napędowego) dla
otrzymywania oleju przemysłowego:
1. budowa płyty fundamentowej pod
montaż trzech naziemnych zbiorników
dwupłaszczowych magazynowych i
dwóch naziemnych zbiorników
dwupłaszczowych produkcyjnomagazynowych wraz z ich montażem,
2. budowa wagi samochodowej,
3. budowa płyty szczelnej,
4. przebudowa budynku biurowego
wraz z budową infrastruktury
technicznej w miejscowości Sulęcin

gaz ziemny, zużycie 5453,18 [kWh/rok],

24.01.2018

12.02.2018

26.06.2018

08.08.2018

