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Lp. 
NR 

wniosku 

DATA 

złożenia 

wniosku 

IMIĘ i NAZWISKO 

lub 

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

(adresy w dokumentacji 

planistycznej) 

TREŚĆ WNIOSKU 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

WNIOSEK 

(numery działek 

lub inne określenie 

terenu objętego 

wnioskiem – dotyczy 

obrębu Krowodrza) 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU UWAGI 

(informacje i wyjaśnienia dotyczące rozpatrzenia wniosku - w zakresie wniosków nieuwzględnionych, 

uwzględnionych częściowo lub uwzględnionych z zastrzeżeniem) 
WNIOSEK 

UWZGLĘDNIONY 

WNIOSEK 

NIEUWZGLĘDNIONY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

259. 

259.1. 

14.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek w 

całości na budowlane pod 

budownictwo mieszkaniowe 

30, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 30 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

259.2. 81, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, północna i środkowa cześć działki nr 81 znajduje się w terenach stanowiących 

korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu 

komunikacyjnego. 

Południowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

259.3. 27, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 259.4. 30, Obr. 24 

259.5. 272, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo, 

południowa część 

działki 

 

Zgodnie ze Studium północna cześć działki nr 272 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Środkowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 
Południowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

259.6. 59, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 59 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

259.7. 274, Obr. 25 

uwzględniony 

częściowo, 

południowa część 

działki 

 

Zgodnie ze Studium północna cześć działki nr 274 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Środkowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 
Południowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

260. 260. 16.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Ujęcia działki w całości na cele 

budownictwa mieszkaniowego 

16/2, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo, północna 

część działki  

 

Zgodnie ze Studium, północna część działki nr 16/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Południowa część działki 

położona jest poza granicami obszaru objętego planem.  

261. 

261.1. 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek w 

całości na budowlane pod 

budownictwo mieszkaniowe o 

niskiej zabudowie 

751, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 261.2. 493, Obr. 24 

261.3. 655, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 655 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

261.4. 651, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 651 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia część działki 

położona jest poza granicami terenu objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

261.5. 656, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 656 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

261.6. 540, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 540 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia część działki 

położona jest poza granicami terenu objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

261.7. 536, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 261.8. 538, Obr. 24 

261.9. 248, Obr. 24 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 248 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

261.10. 189, Obr. 24 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 
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262. 262. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania części 

działki rolnej na budowlaną 

110, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 110 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

263. 263. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki na 

budowlaną 

735, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 735 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w brębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

264. 264. 20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

210, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, przeważająca część działki nr 210 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

Niewielki południowy fragment działki znajduje się w terenach stanowiących korytarze podstawowego 

układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego znajduje się 

w terenach 

265. 

265.1. 

20.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek pod 

zabudowę – budownictwo 

jednorodzinne  

543, Obr. 24 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 543 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Niewielki zachodni fragment działki 

położony jest poza granicami terenu objętego planem 

265.2. 430, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 
265.3. 245, Obr. 33 

265.4. 246, Obr. 33 

265.5. 46, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 46 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

266. 

266.1. 

21.08.2007 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na 

budowlane pod budownictwo 

mieszkaniowe o niskiej 

zabudowie 

484, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 484 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

266.2. 308, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 308 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Niewielki zachodni 

fragment działki zgodnie ze studium położony jest znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZP 

– tereny zieleni publicznej. Na obszarze tym przewidziano możliwość realizacji jedynie 

ogólnodostępnych terenów otwartych w formie ogrodów i parków miejskich (w tym rzeczne, ogród 

botaniczny, park ekologiczny), ogrodów działkowych wyposażonych w: ciągi spacerowe, place, aleje, 

bulwary, promenady, ścieżki rowerowe, terenowe urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska 

itp.), cieki i zbiorniki wodne, a także cmentarze. 

266.3. 67, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 67 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy         

267. 

267.1. 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na o 

niskiej zabudowie 

728, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 728, 487 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

267.2. 487, Obr. 25 

267.3. 71/17, Obr. 32 

uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 71/17 , 71/10, 71/9, 71/8, 71/11, 71/13,  71/12 położone  są w obszarze 

oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

267.4. 71/10, Obr. 32 

267.5. 71/9, Obr. 32 

267.6. 71/8, Obr. 32 

267.7. 71/12, Obr. 32 

267.8. 71/11, Obr. 32 

267.9. 71/13, Obr. 32 

267.10. 71/16, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 71/16 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

268. 

268.1. 

21.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

19, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

268.2. 1070, Obr. 33  nieuwzględniony Działka położona poza granicami obszaru objętego planem.  

268.3. 278, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium północna cześć działki nr 278 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium południowa część działki nr 278 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

268.4. 220, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

268.5. 74, Obr. 24 

268.6. 516, Obr. 24 

268.7. 705, Obr. 24 
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269. 269. 22.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej w całości na budowlaną 

60, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo, zachodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, zachodnia część działki nr 60 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Wschodnia część działki 

znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń 

produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, 

zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje 

całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

270. 

270.1. 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolniczych na działki pod 

zabudowę. 

Sprzeciwu wobec planowania w 

sąsiedztwie działek inwestycji 

ograniczających możliwości 

zabudowy 

771, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 771 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

270.2. 
463/2,  

nie określono obrębu 
— — 

Działka nr 463/2 figuruje w obrębie 24 Krowodrza i położona jest poza obszarem planu. Wniosek 

rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

270.3. 609, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

270.4. 550, Obr. 24 

270.5. 551, Obr. 24 

270.6. 250, Obr. 33 

271. 

271.1. 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Sprzeciwu wobec przeznaczania 

działek pod Park Rzeczny 

Tonie. 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę domami 

jednorodzinnymi 

432, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 432 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia część działki 

położona jest poza granicami terenu objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

271.2. 266, Obr. 24 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

272. 

272.1. 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania gruntów 

rolnych na działki budowlane 

60, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

272.2. 159, Obr. 24 

272.3. 176, Obr. 24 

272.4. 355, Obr. 24 

272.5. 606, Obr. 24 

272.6. 656, Obr. 33 

272.7 368, obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 368 obr. 33 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – 

tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

273. 

273.1. 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na 

budowlane o niskiej zabudowie 

16, Obr. 24 — — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

273.2. 494/1, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium przeważająca część działek nr 494/1, 494/2 znajduje się w terenach stanowiących 

korytarze podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu 

komunikacyjnego. Północno-wschodnia część działek znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 

ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję 

podstawową wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, 

cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

273.3. 494/2, Obr. 25 

273.4. 9, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 9 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

274. 

274.1. 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekształcenia działek na 

budowlane o niskiej zabudowie 

8, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

274.2. 192, Obr. 24 

274.3. 195, Obr. 24 

274.4. 202, Obr. 24 

274.5. 711, Obr. 33 
uwzględniony 

częściowo 
 

Zgodnie ze Studium, przeważająca część działki nr 711 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Niewielki 

południowo wschodni fragment działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

274.6. 3, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

274.7. 8, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 8 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

275. 275. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej w całości na budowlaną 

50/2, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 50/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

276. 276. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej w całości na budowlaną 

759, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 759 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

277. 277. 24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

całości na budowlaną pod 

budownictwo mieszkaniowe o 

niskiej zabudowie 

384, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działki nr 384 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.  



 4 

278. 

278.1. 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek pod 

zabudowę – budownictwo 

jednorodzinne 

635, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 278.2. 631, Obr. 24 

278.3. 721, Obr. 33   nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 721 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

278.4. 463, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

278.5. 719, Obr. 33 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki  nr 719, 723 znajdują +się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

278.6. 723, Obr. 33 

279. 

279.1. 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek pod 

zabudowę – budownictwo 

jednorodzinne 

112, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 279.2. 125, Obr. 24 

279.3. 78, Obr. 33 
uwzględniony 

 
 

Zgodnie ze Studium, działki nr 78, 691 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 279.4. 691, Obr. 33 

280. 

280.1. 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek pod 

zabudowę – budownictwo 

jednorodzinne 

252, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

280.2. 764, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 764 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia i środkowa  

część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym rolnicza 

przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola uprawne, 

sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie których 

obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

280.3. 67, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo, północno-

wschodnia część 

działki 

 

Zgodnie ze Studium, północno wschodnia część działki nr 67 położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności.. Południowo- 

zachodnia część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

280.4. 305, Obr. 14 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

281. 

281.1. 

24.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Sprzeciwu wobec przeznaczenia 

działek pod Park Rzeczny 

Tonie. 

Przeznaczenia działek pod 

zabudowę domami 

jednorodzinnymi 

358, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 358 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia część działki 

położona jest poza granicami terenu objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

281.2. 359, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 
281.3. 617, Obr. 24 

282. 282. 27.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na usługowo – 

mieszkaniową 

48, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 48 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

283. 283. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na usługowo – 

mieszkaniową 

401, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 401 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

284. 284. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na usługowo – 

mieszkaniową 

14, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 14 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

285. 

285.1. 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek z 

rolnych na budowlane 

134, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 
285.2. 121, Obr. 24 

285.3. 130, Obr. 24 

285.4. 125, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 125 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

285.5. 143, Obr. 32 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 143 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

285.6. 487, Obr. 33 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 285.7. 650, Obr. 33 
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286. 286. 27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki z 

rolnej na usługowo – 

mieszkaniową 

17, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 17 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w 

obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

287. 

287.1. 

27.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przeznaczenia działek na 

budowlane 

192, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 192, 211 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

287.2. 211, Obr. 25 

287.3. 172, Obr. 32 uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działka nr 172 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

288. 

288.1. 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek w 

całości na budowlane. 

Sprzeciwu wobec przeznaczenia 

działek na Park Rzeczny 

357, Obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Zgodnie ze Studium, wschodnia część działki nr 357 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 

MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Zachodnia część działki 

położona jest poza granicami terenu objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony 

w ramach procedury planistycznej dla planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

288.2. 425, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 
288.3. 439, Obr. 33 

288.4. 458, Obr. 33 

289. 

289.1. 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek z 

rolnych na budowlane. 

Sprzeciwu wobec przeznaczenia 

działek na Park Rzeczny Tonie 

299/1, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

289.2. 134, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 134 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

289.3. 752/1, Obr. 24 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

289.4. 85, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, przeważająca cześć działki nr 85 znajduje się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego. 

Południowa część działki znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w tym 

rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.  

289.5. 180, Obr. 24 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

290. 

290.1. 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

93, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 93 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

290.2. 365, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 365 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności 

290.3. 495, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

290.4. 112, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka 112 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

290.5. 422, Obr. 25 

 nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działki nr 422, 423, 424 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – 

tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki 

wodne, w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

290.6. 423, Obr. 25 

290.7. 424, Obr. 25 

291. 

291.1. 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek 

rolnych na budowlane 

151, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 151 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy 

291.2. 147, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 291.3. 219, Obr. 24 

291.4. 260, Obr. 24  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 260 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

291.5. 45, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 291.6. 49, Obr. 24 

291.7. 668, Obr. 24 
uwzględniony  

Zgodnie ze Studium, działki nr 668, 672 położone są w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 291.8. 672, Obr. 24 

291.9. 694, Obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 291.10. 706, Obr. 24 

291.11. 173, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 173 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 
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292. 292. 28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

80, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 80 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

293. 293. 28.08.2007 
[...]* 

[...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

72, Obr. 33 uwzględniony  
Zgodnie ze Studium, działka nr 72 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny 

o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

294. 

294.1. 

28.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek w 

całości na budowlane pod 

budownictwo mieszkaniowe lub 

komercyjne 

143, Obr. 24 

— — 
Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

294.2. 181, Obr. 24 

294.3. 738, Obr. 24 

294.4. 746, Obr. 24 

294.5. 34, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 34 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte 

(w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, 

pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

294.6. 170, Obr. 33  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 170 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

294.7. 174, Obr. 33 

uwzględniony 

częściowo, niewielki 

wschodni fragment 

działki 

 

Zgodnie ze Studium, niewielki wschodni fragment działki położony jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Pozostała cześć 

działki zgodnie ze Studium znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny otwarte (w 

tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano łąki, pola 

uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, w obrębie 

których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

294.8. 667, Obr. 33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

295. 295. 31.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działki 

rolnej na budowlaną 

185, Obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium południowa cześć działki nr 185 znajdują się w terenach stanowiących korytarze 

podstawowego układu drogowego zabezpieczających możliwość realizacji układu komunikacyjnego 

Zgodnie ze Studium północna część działki nr 185 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO 

– tereny otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową 

wskazano łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary 

296 

296.1 

17.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek z 

rolnych na budowlane 

445 obr. 24 

 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Wschodnia część działki nr 445 obr. 24 Krowodrza wg. Studium położona jest w obszarze oznaczonym 

symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Zachodnia część działki nr 445 obr. 24 Krowodrza położona jest poza granicami obszaru objętego 

planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla planu 

„Tonie – Park Rzeczny”. 

296.2 442 obr.24 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

297 

297.1 

23.08.2007 [...]* 

Wniosek dotyczy: 

 

Przekwalifikowania działek z 

rolnych na budowlane i nie 

włączania ich do „Parku 

Rzecznego” 

128 obr. 24 
— — 

Działki położone poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 297.2 138 obr.24 

297.3 226 obr. 25  nieuwzględniony 

Zgodnie ze Studium, działka nr 170 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem ZO – tereny 

otwarte (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna). Na obszarze tym jako funkcję podstawową wskazano 

łąki, pola uprawne, sady, ogrody, zadrzewienia, zarośla nadrzeczne, bulwary, cieki i zbiorniki wodne, 

w obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. 

297.4 653 obr.33 — — 
Działka położona poza obszarem planu. Wniosek rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

297.5 561 obr. 24 

uwzględniony 

częściowo, wschodnia 

część działki 

 

Przeważająca część działki nr 561 obr. 24 Krowodrza wg. Studium położona jest w obszarze 

oznaczonym symbolem MN – tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. 

Niewielki zachodni fragment działki nr 561 obr. 24 Krowodrza położony jest poza granicami obszaru 

objętego planem i w tym zakresie wniosek został rozpatrzony w ramach procedury planistycznej dla 

planu „Tonie – Park Rzeczny”. 

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK 


