
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 741/2017
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2017 r.

WYKAZ WNIOSKÓW 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBSZARU „SKOTNIKI I KOSTRZE – OBSZAR ŁĄKOWY” 
ZŁOŻONYCH W WYNIKU PUBLIKACJI OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU 

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu opublikowano w Dzienniku Polskim w dniu 14 października 2016 r.
Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu rozmieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 14 października 2016 r.
Termin składania wniosków do planu, określony w ogłoszeniu i obwieszczeniu upłynął z dniem 18 listopada 2016 r.
W ww. terminie zostały złożone (wpłynęły) wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY WNIOSEK
(numery działek

lub inne określenie
terenu objętego wnioskiem)

Lp.
DATA 

WNIESIENIA 
WNIOSKU

IMIĘ I NAZWISKO
lub NAZWA 
JEDNOSTKI 

ORGANIZA-CYJNEJ
(adresy w dokumentacji 

planistycznej)

TREŚĆ WNIOSKU
(pełna treść wniosku w dokumentacji planistycznej)

DZIAŁKA (nr.) OBRĘB

1 2 3 4 5 6
1. 14.10.2016 […]* Wnioskuje o uznanie wskazanych obszarów za obszary zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz wprowadzenie zakazu budowy nowych budynków i dróg, z wyłączeniem ciągów 

pieszo-rowerowych. 
Tereny w całym obszarze 

planu, określone w Studium 
jako tereny zieleni urządzonej  
i tereny zieleni nieurządzonej

2. 17.10.2016 […]* 1. Wnioskuje o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po zachodniej stronie ul. Dobrowolskiego od ul. Kozienieckiej do ul. 
Starzyńskiego (Uchwała Nr XXIII/207/03 RMK) dla nieruchomości nr 184 obr. 71 Podgórze. Wnioskowane zmiany polegać mają na przeznaczeniu całej nieruchomości 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

2. Wnioskuje o wyznaczenie wysokości zabudowy do 11 m, wg zapisów Studium 

184
obecnie: 184/1

184/2

71
Podgórze

3. 18.10.2016 […]* Wnioskuje o przekształcenie działki w całości na cele budowlane, motywując to sąsiedztwem nowopowstałych domów jednorodzinnych i bezpośrednim dostępem do drogi 
publicznej

117/4 40
Podgórze

4. 25.10.2016 […]* W związku z istniejącą i rozwijającą się zabudową działek przy ul. Unruga wnosi o objęcie wskazanych działek miejskim planem zagospodarowania przestrzennego jako teren 
przeznaczony pod zabudowę

18/3
66/3

37
Podgórze

5. 31.10.2016 […]* Zwraca się z prośbą o wyznaczenie granicy planu w odległości min. 40 m od początku południowej połowy wskazanej działki i tym samym pozostawienie tego obszaru jako 
terenu pod zabudowę jednym budynkiem mieszkalnym. Usytuowanie budynku możliwie najdalej na południe pozwoli uniknąć wycinki istniejących drzew tworzących ogród 
oraz polepszy nasłonecznienie budynku w przypadku zabudowy sąsiedniej działki. 

148 3
Podgórze

6. 31.10.2016 […]* Wnosi o objęcie funkcją usługową działek wskazanych we wniosku, powołując się na funkcję usługową działek w bezpośrednim sąsiedztwie oraz lokalizację względem węzła 
komunikacyjnego Skotniki.

132/1
132/2
132/3

72
Podgórze

7. 31.10.2016 […]* Wnosi o objęcie funkcją usługową działek wskazanych we wniosku, powołując się na funkcję usługową działek w bezpośrednim sąsiedztwie oraz lokalizację względem węzła 
komunikacyjnego Skotniki.

132/1
132/2
132/3

72
Podgórze

8. 31.10.2016 […]* Wnosi o objęcie funkcją usługową działek wskazanych we wniosku, powołując się na funkcję usługową działek w bezpośrednim sąsiedztwie oraz lokalizację względem węzła 
komunikacyjnego Skotniki.

132/1
132/2
132/3

72
Podgórze

9. 31.10.2016 […]* Wnosi o objęcie funkcją usługową działek wskazanych we wniosku, powołując się na funkcję usługową działek w bezpośrednim sąsiedztwie oraz lokalizację względem węzła 
komunikacyjnego Skotniki.

132/1
132/2
132/3

72
Podgórze

10. 08.11.2016 […]* Z uwagi na fakt, iż plan miejscowy obejmuje częściowo działkę wnioskodawcy, wnosi o wyznaczenie na jej terenie obszaru zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, wraz z 
możliwością zabudowy w granicy działki (parametry zgodnie z zapisami decyzji WZ nr AU-1/6730.2/1101/2015 z 19.06.2015 r.) 

200/1 3 
Podgórze

11. 09.11.2016 […]* Wnoszą o zaprojektowanie na wskazanym terenie zabudowy jednorodzinnej. Teren działki stanowi kontynuację zabudowy istniejącej jednorodzinnej po stronie wschodniej. Dla 
wnioskowanej działki toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji WZ dla zabudowy jednorodzinnej. Teren działek jest uzbrojony i nie stanowi wysokiej klasy rolniczej, 
bowiem stanowi grunty oznaczone kl. RIVb nie wymagające wyłączenia z produkcji rolniczej. Wprawdzie w studium teren objęty wnioskiem znajduje się na granicy terenów 

57 37
Podgórze
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zabudowy jednorodzinnej i terenów zieleni nieurządzonej, teren zieleni nieurządzonej nie pokrywa się jednak z rzeczywistością, bowiem zabudowa jednorodzinna z racji braku 
terenów pod zabudowę mocno się rozrosła. Wyrażają pogląd o konieczności wzięcia pod uwagę w procesie planistycznym jaki jest faktyczny stan istniejącej zabudowy w 
tamtym terenie i dostosowanie przesądzeń planistycznych do tego co zostało stworzone w bezpośrednim sąsiedztwie.

12. 10.11.2016 […]* Zwraca się z prośbą o przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla działki wydana została decyzja WZ i aktualnie kompletowana jest 
dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn „budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, 
zlokalizowanych na działce nr 18/1 obr. 37 Podgórze”. Działka jest sukcesywnie doinwestowywana, realizowane są poszczególne media.

18/1 37
Podgórze

13. 12.11.2016 […]* Zwraca się z wnioskiem, aby:
1. fragment ul. Generała Jana Karcza pokrywający się ze wskazanymi działkami drogowymi został określony w planie zagospodarowania jako droga lokalna (KDL) o 

szerokości do 5 m
2. plan zagospodarowania nie wykluczał uzbrojenia terenu, a w szczególności nie wykluczał kanalizacji opadowej, która wydaje się niezbędna dla w/w drogi ze względu na 

ukształtowanie terenu

441
442
36/1

71
Podgórze

14. 12.11.2016 […]* Zwraca się z wnioskiem, aby:
1. fragment ul. Generała Jana Karcza pokrywający się ze wskazaną działka drogową został określony w planie zagospodarowania jako droga dojazdowa (KDD), gdyż nie 

będzie obsługiwać więcej niż 3-5 posesji. Ze względu na drzewa rosnące na działce drogowej oraz wspomniane wąskie działki z pozwoleniem na budowę po drugiej 
stronie, wnioskuje, aby był to ciąg pieszo-jezdny, o szerokości do    3,5 m, z mijanką, bez chodników

2. plan zagospodarowania nie wykluczał uzbrojenia terenu, a w szczególności nie wykluczał kanalizacji opadowej, która wydaje się niezbędna dla w/w drogi ze względu na 
ukształtowanie terenu

440 71
Podgórze

15. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o zmianę przeznaczenia wskazanej działki na działkę usługową, motywując to dobrym sąsiedztwem z działką na której jest stacja paliw i działkami komercyjnymi na 
które została wydana WZ. Z powyższych działek jest możliwość podłączenie mediów.

235 71
Podgórze

16. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o zmianę przeznaczenia wskazanej działki z rolnej na działkę budowlaną. Nadmienia, że działka wg opinii z 1993 r. była działką budowlaną, na co posiada opinię 
Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego UMK

213 71
Podgórze

17. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o wykreślenie w/w działki z obszaru zieleni ponieważ posiada ważne WZ i zamierza budować na tym terenie. Zwraca uwagę, że działka jest enklawą wśród terenów 
zabudowanych, zatem wyłączenie jej z planowanych terenów zielonych nie będzie naruszać ich integralności

218/1 71
Podgórze

18. 14.11.2016 […]* Prosi o przekwalifikowanie działki na teren budowlany mieszkaniowy lub usługowy. W Studium teren sąsiedni jest przeznaczony na obszar usługowy, a w sąsiedztwie działki 
zostały wydane decyzje umożliwiające zabudowę na tym terenie. Powyższa działka jest skomunikowana z drogą publiczną.

234 71
Podgórze

19. 14.11.2016 […]* Zwraca się z wnioskiem o:
1. zakwalifikowanie wskazanej działki jako obszar pod zabudowę jednorodzinną
2. lub korektę granicy sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku

97/2 40
Podgórze

20. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o przekwalifikowanie w/w działek na działki budowlane. Ma dzieci, które by chciały wybudować się na danych terenach oraz utworzyć jakąś inwestycję 109
127
54

40 
Podgórze

36 
Podgórze

21. 14.11.2016 […]* Wnosi o zakwalifikowanie działek z możliwością budowy budynków jednorodzinnych. Sąsiednie działki są już zabudowane lub prowadzone są budowy. 105
106

40 
Podgórze

22. 14.11.2016 […]* Prosi o przekwalifikowanie gruntu rolnego na budowlany. Sąsiednie działki są już zabudowane lub są prowadzone budowy. Sąsiednie tereny zostały uzbrojone w media. 22 37
Podgórze

23. 14.11.2016 […]* Prosi o przeznaczenie wymienionych działek pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. 11
12
99

71
Podgórze

24. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. Przekształcenie działki w całości na działkę budowlaną. Działka znajduje się w środku terenów objętych zabudową jednorodzinną
2. Przekształcenie działki w całości na działkę budowlaną, pod zabudowę jednorodzinną.

13

46
37

Podgórze
25. 14.11.2016 […]* Wnioskuje o przekształcenie wskazanej działki w działkę budowlaną na całej jej powierzchni 216/2 3 

Podgórze
26. 15.11.2016 […]* Zwraca się o ujęcie w sporządzanym planie zagospodarowania działek, jako terenu z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Na wskazanym obszarze aktywnie 

prowadzona jest budowa zgodnie z decyzjami 2515/2011 oraz 2517/2011. Budowa została rozpoczęta i aktualnie trwa zgodnie z dziennikami budowy nr 12/2012, 1572/2011, 
1573/2011, 1574/2011, 1575/2011

19/1
19/2
19/3
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9

71
Podgórze

27. 15.11.2016 […]* Prosi o uwzględnienie w planie zagospodarowania możliwości realizacji na działce budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej lub wielorodzinnych 74 39
Podgórze

28. 15.11.2016 […]* Wniosek o przekształcenie działek rolnych w budowlane 121/3 40
Podgórze
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63/1 39

Podgórze
29. 15.11.2016 […]* Wnioskuje o:

1. przekształcenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
2. oraz/lub pod zabudowę usługową z możliwością podziału działki na mniejsze działki budowlane

214/2 71
Podgórze

30. 15.11.2016 […]* Wnosi o to, aby wskazana działka była przeznaczona na tereny budowlane jednorodzinne 64/4 71
Podgórze

31. 15.11.2016 […]* Zwraca się z prośbą o przekształcenie wskazanych działek z gruntów rolnych na działki budowlane 214/1
215

71
Podgórze

32. 15.11.2016 […]* Przedmiotem wniosku jest budownictwo wielofunkcyjne mieszkaniowo-usługowe 236
237

71
Podgórze

33. 15.11.2016 […]* Wnosi o przekształcenie działek na cele inwestycyjno-mieszkaniowe. 42 37
Podgórze

34. 15.11.2016 […]* Składa wniosek, aby wskazana działka pozostała działką z warunkami zabudowy, gdyż jest działką dojazdową do działki 18/4, 18/5, 18/6 i 18/3, a te działki uzyskały 
prawomocne decyzje o warunki zabudowy. Na działce 18/5 i 18/6 stoją budynki, a działki 18/4 rozpoczęto postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie z uzyskaną WZ. W związku z tym wnioskodawca poniósł koszty i czas na sporządzenie dokumentacji.

18/7 37
Podgórze

35. 15.11.2016 […]* Składa wniosek, aby wskazana działka pozostała działką z warunkami zabudowy, gdyż uzyskał prawomocną decyzję WZ i jako inwestor rozpoczął postępowanie mające na celu 
uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z uzyskaną WZ. Dodaje, że działka 18/5 jest zabudowana, jak również działka  28.

18/4 37
Podgórze

36. 15.11.2016 […]* Składa wniosek, aby wskazana działka pozostała działką z warunkami zabudowy, gdyż uzyskał prawomocną decyzję WZ nr                               AU-2/6730.2/1220/2014 i jako 
inwestor rozpoczął postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z uzyskaną WZ. W związku z tym poniósł i ponosi koszty.

66/4 37
Podgórze

37. 15.11.2016 […]* Składa wniosek, aby wskazana działka pozostała działką z warunkami zabudowy, gdyż uzyskał prawomocną decyzję WZ nr                                 AU-2/6730.2/1202/2014 i jako 
inwestor rozpoczął postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z uzyskaną WZ. W związku z tym poniósł i ponosi koszty. Dodaje, że działki 
sąsiednie są zabudowane: 69/1, 68/1, 70/1

66/1 37
Podgórze

38. 15.11.2016 […]* Składa wniosek, aby wskazana działka pozostała działką z warunkami zabudowy, gdyż uzyskał prawomocną decyzję WZ                                        nr AU-2/6730.2/1202/2014 i 
jako inwestor rozpoczął postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z uzyskaną WZ. W związku z tym poniósł i ponosi koszty. . Dodaje, że działki 
sąsiednie są zabudowane: 69/1, 68/1, 70/1

66/7 37
Podgórze

39. 15.11.2016 […]* Zwraca się z wnioskiem, aby:
1. fragment ul. Generała Jana Karcza pokrywający się ze wskazaną działką drogową został określony w planie zagospodarowania jako droga dojazdowa (KDD), gdyż będzie 

obsługiwać jedynie 3-5 posesji. Ze względu na drzewa rosnące na działce drogowej oraz wspomniane wąskie działki z pozwoleniem na budowę po drugiej stronie, 
wnioskuje, aby był to ciąg pieszo-jezdny, o szerokości do 3,5 m bez chodników

2. plan zagospodarowania zatwierdził uzbrojenie terenu, a zwłaszcza kanalizację opadowej, która jest niezbędna dla w/w drogi ze względu na ukształtowanie terenu

440 71
Podgórze

40. 15.11.2016 […]* Wnosi o zaprojektowanie na wskazanym terenie zabudowy jednorodzinnej. Teren działki stanowi kontynuację zabudowy istniejącej jednorodzinnej po stronie południowej. Dla 
wnioskowanej działki toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji WZ dla zabudowy jednorodzinnej. Teren działek jest uzbrojony i nie stanowi wysokiej klasy rolniczej, 
bowiem stanowi grunty oznaczone kl. RIVb nie wymagające wyłączenia z produkcji rolniczej. Wprawdzie w studium teren objęty wnioskiem znajduje się na granicy terenów 
zabudowy jednorodzinnej i terenów zieleni nieurządzonej, teren zieleni nieurządzonej nie pokrywa się jednak z rzeczywistością, bowiem zabudowa jednorodzinna z racji braku 
terenów pod zabudowę mocno się rozrosła. Wyraża pogląd o konieczności wzięcia pod uwagę w procesie planistycznym jaki jest faktyczny stan istniejącej zabudowy w tamtym 
terenie i dostosowanie przesądzeń planistycznych do tego co zostało stworzone w bezpośrednim sąsiedztwie.

168 40
Podgórze

41. 15.11.2016 […]* Wnosi o zaprojektowanie na wskazanym terenie zabudowy jednorodzinnej. Teren działki stanowi kontynuację zabudowy istniejącej jednorodzinnej po stronie południowej. Dla 
wnioskowanej działki toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji WZ dla zabudowy jednorodzinnej. Teren działek jest uzbrojony i nie stanowi wysokiej klasy rolniczej, 
bowiem stanowi grunty oznaczone kl. RIVb nie wymagające wyłączenia z produkcji rolniczej. Wprawdzie w studium teren objęty wnioskiem znajduje się na granicy terenów 
zabudowy jednorodzinnej i terenów zieleni nieurządzonej, teren zieleni nieurządzonej nie pokrywa się jednak z rzeczywistością, bowiem zabudowa jednorodzinna z racji braku 
terenów pod zabudowę mocno się rozrosła. Wyraża pogląd o konieczności wzięcia pod uwagę w procesie planistycznym jaki jest faktyczny stan istniejącej zabudowy w tamtym 
terenie i dostosowanie przesądzeń planistycznych do tego co zostało stworzone w bezpośrednim sąsiedztwie.

167 40
Podgórze

42. 15.11.2016 […]* Zwraca się z prośbą o przekształcenie wskazanych działek, które są w większości łąkami, a także gruntami ornymi (takie mają oznaczenie w ewidencji gruntów) na grunty 
budowalne z przeznaczeniem do zabudowy. Działki nr 92/5, 92/6, 92/3 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki na której w tym momencie trwają prace budowlane (jest 
to działka 93/1 lub 93/2). Działki te są umiejscowione bezpośrednio przy ul. Kozienickiej. Działki 42 i 43 znajdują się przy polnej drodze. Wniosek podpisują też pozostali 
współwłaściciele nieruchomości.

92/3
92/5
92/6
42
43

39
Podgórze

43. 14.11.2016 […]* Zwracają się z prośbą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. W/w działka znajduje się na terenie miasta 
Krakowa, jest zapewniony dojazd oraz media (sąsiednie działki są w trakcie budowy).

57 39
Podgórze

44. 14.11.2016 […]* Zwracają się z prośbą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. W/w działka znajduje się na terenie miasta 
Krakowa, przy ul. Dobrowolskiego, zapewniającej dobry dojazd oraz wszystkie media.

65 71 
Podgórze

45. 14.11.2016 […]* Zwraca się z prośbą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową. Działka znajduje się na terenie miasta Krakowa, 
jest droga dojazdowa oraz media. W sąsiedztwie działki są w trakcie budowy.

56 39
Podgórze

46. 14.11.2016 […]* Zwracają się z prośbą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W chwili obecnej działka znajduje się na 
terenie miasta Krakowa, przy ul. Batalionów Chłopskich, zapewniającej dojazd, media (kanalizacja, woda, prąd).

126 40
Podgórze

47. 16.11.2016 […]* Wnioskuje, aby wskazana działka włączona została w obszar zabudowy jednorodzinnej. Działka ta znajduje się w sąsiedztwie strefy budowlanej, przy ul. Szerokie Łąki. Ze 45 39
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względu na niską klasę gleb nie nadaje się do wykorzystania rolniczego. Podgórze

48. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zajazd, hotel lub temu podobne. Wniosek motywuje tym, że działka jak i 
sąsiednie są od terenów zielonych odgrodzone głębokim rowem wodnym, przylega do terenów już zabudowanych. Możliwość dojazdu z dwu stron – od ul. Dąbrowa, ul. 
Brucknera i od obwodnicy droga serwisowa. Wskazana działka jest czysta – nie zalesiona przez lata pielęgnowana do inwestowania.

3 39
Podgórze

49. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o przekształcenie wskazanych działek na działki budowlane. 269/3
270/1
271/1

3
Podgórze

50. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o przekształcenie wskazanych działek na działki budowlane. 286/6
286/7
286/8

3
Podgórze

51. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową w opracowywanym planie. Wspomniana działka jest położona bezpośrednio przy drodze publicznej 
Batalionów Chłopskich. W sąsiedztwie ok. 40 m istnieje już zabudowa mieszkaniowa.

142 40
Podgórze

52. 16.11.2016 […]* Żąda przywrócenia zabudowy jednorodzinnej na wskazanej działce. W związku z opracowywanym planem wniosek o WZ został odsunięty w czasie. Działka znajduje się w 
terenie zabudowanym i przy drodze publicznej, jest uzbrojona w infrastrukturę. W poprzednim planie była przeznaczona pod zabudowę i inwestycje wnioskodawcy szły w tym 
kierunku.

178/10 40
Podgórze

53. 16.11.2016 […]* Żąda przywrócenia zabudowy jednorodzinnej na wskazanej działce. Działka położona jest przy dwóch drogach publicznych w terenie zabudowanym domkami i jest w pełni 
uzbrojona w infrastrukturę. W ostatnim planowaniu była przeznaczona pod zabudowę i inwestycje wnioskodawcy szły w tym kierunku.

178/11 40
Podgórze

54. 16.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie wskazanych działek z rolnych na działki budowlane. 63/2

121/4

39
Podgórze

40
Podgórze

55. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

56. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

57. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

58. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

59. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

60. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową
2. wyznaczenie drogi dojazdowej

110 40
Podgórze

61. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o przeznaczenie wskazanej działki pod zabudowę mieszkaniową. Wspomniana działka jest położona bezpośrednio przy drodze publicznej Batalionów Chłopskich. W 
sąsiedztwie ok. 30 m istnieje już zabudowa mieszkaniowa z pełną infrastrukturą.

144 40
Podgórze

62. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

123 72
Podgórze

63. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

122 72
Podgórze

64. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

121 72
Podgórze

65. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 

124
15

72
Podgórze
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miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

66. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

113/4
113/5
113/7

72
Podgórze

67. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

12 72
Podgórze

68. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

11/1
12

72
Podgórze

69. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

7 72
Podgórze

70. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

6 72
Podgórze

71. 16.11.2016 […]* Wnioskuje o ujęcie wskazanej działki w terenach budowlanych. Na poparcie wniosku informuje, że wielu właścicieli działek uzyskało w tym terenie decyzje „wz” lub decyzje 
„pozwolenie na budowę”. Także wykonanie kosztownej instalacji kanalizacyjnej w drodze nr 211, 214, 215, aż do rowu melioracyjnego o nr 224/6, wskazuje na to, że tereny te 
miały być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, bądź usługową, bo nikt nie wykonuje kanalizacji w terenach zieleni. Przy rozpatrywaniu wniosku, prosi o wzięcie pod 
uwagę prawa własności do nieruchomości, potrzeby interesu publicznego, a także zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad sporządzaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

5/1
5/2

72
Podgórze

72. 16.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną. 22 72
Podgórze

73. 16.11.2016 […]* Prosi o przekształcenie łąki w działki budowlane 88 39
Podgórze

74. 16.11.2016 […]* Brak treści 58
65/5

39
Podgórze

75. 16.11.2016 […]* Brak treści 110/2 39
Podgórze

76. 16.11.2016 […]* Wnioskują o przekwalifikowanie przeznaczenia posiadanej działki na działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną (z wyłączeniem części objętej 
pozwoleniem na budowę AU-01-2.6740.1.2202.2015.RST/Decyzja nr 544/2016

64 39
Podgórze

77. 16.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę
Wnosi o ewentualne przeanalizowanie obszaru scalenia gruntów z częściową zabudowa dla posiadanych gruntów objętych strefą planu zagospodarowania

146 40
Podgórze

78. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową. wnosi o ewentualne wyznaczenie obszaru scaleń gruntu przeznaczonego pod zabudowę. Wnosi o 
przeznaczenie pozostałej części niezabudowanej, na cele ogródków działkowych.

124 40
Podgórze

79. 17.11.2016 […]* Wnosi o włączenie działek w całości w obszar zabudowy jednorodzinnej 12/2
12/4
12/5
12/6
12/7
12/9
12/10

37
Podgórze

80. 17.11.2016 […]* Wnosi o zmianę przeznaczenie: Tereny zieleni nieurządzonej lub urządzonej częściowo – D20.ZN oraz Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego – D20.M$ na MN – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z zapisami Studium

181 71
Podgórze

81. 17.11.2016 […]* Wnosi o zmianę przeznaczenie: Tereny zieleni nieurządzonej lub urządzonej częściowo – D20.ZN oraz Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego – D20.M$ na MN – Tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z zapisami Studium

182 71
Podgórze
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82. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 11/2 72

Podgórze
83. 17.11.2016 […]* Wnosi o ujęcie działki w terenach budowlanych 11/3 72

Podgórze
84. 17.11.2016 […]* Wnosi o przekształcenie działki z rolniczej na budowlaną 229 71

Podgórze
85. 17.11.2016 […]* Wnoszą o przekształcenie działki z rolniczej na budowlaną 21 37

Podgórze
86. 17.11.2016 […]* Wnosi o zmianę planowanego przeznaczenia przeważającej części działek z terenów zielonych na tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 221

222
223
224
225

3
Podgórze

87. 17.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie działki pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 118 40
Podgórze

88. 17.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie działki pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 118 40
Podgórze

89. 17.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie działki pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 118 40
Podgórze

90. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 116 40
Podgórze

91. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 67/2 71 
Podgórze

92. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 67/1 71 
Podgórze

93. 17.11.2016 […]* Wnoszą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę usługową o charakterze komercyjnym lub pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 125 72 
Podgórze

94. 17.11.2016 […]* Wnoszą o przeznaczenie całości terenu na którym znajduje się działka pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 67/3 71 
Podgórze

95. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną. 3/5
3/6

72 
Podgórze

96. 18.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową 145/1 40
Podgórze

97. 18.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową 145/1 40
Podgórze

98. 18.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną 43 37
Podgórze

99. 18.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną 178/9 40
Podgórze

100. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie  całej działki z rolnej  pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 101 39
Podgórze

101. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie  całej działki z rolnej  pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 3 71
Podgórze

102. 18.11.2016 […]* Wnosi o uęcie w planie zagospodarowania przestrzennego działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością usług nieuciążliwych. 63/9 71
Podgórze

103. 18.11.2016 […]* Wnosi o ujęcie działek w planie zagospodarowania w terenach usług komercyjnych lub mieszkalno – usługowych. 114
115
116

72 
Podgórze

104. 18.11.2016 […]* Zwraca się z prośbą o przekształcenie działki w całości na cele budowlane, motywując to sąsiedztwem nowopowstałych domów jednorodzinnych i bezpośrednim dostępem do 
drogi publicznej

117/4 40
Podgórze

105. 18.11.2016 […]* Wnoszą o uwzględnienie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - działek,- jako przeznaczonych pod teren mieszkalnictwa jednorodzinnego 292/2
283/3

3
Podgórze

106. 18.11.2016 […]* Wnoszą o uwzględnienie w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - działek,- jako przeznaczonych pod teren mieszkalnictwa jednorodzinnego 282/2
283/9
271/4
283/10
286/5

3
Podgórze
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268/8

107. 18.11.2016 […]* Wnosi o ujęcie działki w terenach mieszkaniowych. 26 72
Podgórze

108. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekształcenie obszaru rolnego na działki budowlane 58
65/5

39
Podgórze

109. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekształcenie obszarów rolnych na działki budowlane 58
65/5

39
Podgórze

110. 18.11.2016 […]* Wnioskuje o przekwalifikowanie wskazanych działek na budowlane 58
65/5

39
Podgórze

111. 18.11.2016 […]* Prosi o przeznaczenie w planie miejscowym wymienionych działek na cele budowlane (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 214
217
218
219

3
Podgórze

112. 18.11.2016 […]* Działkę prosi pod zabudowę 111 40
Podgórze

113. 18.11.2016 […]* Wnoszą o:
1. przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową. 

W poprzednich planach zagospodarowania działka ta była w całości pod zabudowę mieszkaniową i w tym kierunku szły nakłady inwestycyjne wnioskodawców
2.  zmianę w zakresie powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 60%

61 71
Podgórze

114. 18.11.2016 […]* Wnoszą o:
1. przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową. W poprzednich planach zagospodarowania działka ta była w całości pod zabudowę mieszkaniową i w tym kierunku 

szły nakłady inwestycyjne wnioskodawców
2.  zmianę w zakresie powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 60%

62/1 71
Podgórze

115. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/13 37
Podgórze

116. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/14 37
Podgórze

117. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/15 37
Podgórze

118. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/16 37
Podgórze

119. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/17 37
Podgórze

120. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/18 37
Podgórze

121. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/19 37
Podgórze

122. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/20 37
Podgórze

123. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

61/21 37
Podgórze

124. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/11 37
Podgórze

125. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/12 37
Podgórze

126. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/13 37
Podgórze

127. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/16 37
Podgórze

128. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/18 37
Podgórze

129. 18.11.2016 […]* Wnoszą o przywrócenie zabudowy mieszkaniowej na wnioskowanej działce, wynikające z wcześniej wydanych decyzji UMK jej dotyczących. Zgodnie z tymi decyzjami 
wnioskodawca poniósł nakłady finansowe związane z uzbrojeniem w media i zagospodarowanie.

83/19 37
Podgórze

130. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie działek na teren budownictwa jednorodzinnego. 286/3
286/6

3
Podgórze

131. 18.11.2016 […]* Wnosi o przekwalifikowanie działki na teren budownictwa jednorodzinnego. 290 3
Podgórze
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1 2 3 4 5 6
132. 18.11.2016

data stempla:
16.11.2016

[…]* Wnosi o przeznaczenie działki w całości jako budowlanej z możliwością zabudowy usługowo-handlowej 230 71
Podgórze

133. 18.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną 2/10
2/11

4

39
Podgórze

134. 18.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Wnosi o przekształcenie działki na budowlaną 149/1 40
Podgórze

135. 18.11.2016
data stempla:
16.11.2016

[…]* Wnosi o wyznaczenie na części obszaru działek nr 117/5 i 117/7 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 117/5
117/7

40
Podgórze

136. 18.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Zwraca się o ujęcie w sporządzanym planie zagospodarowania działek, jako terenu z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną. Na wskazanym obszarze aktywnie 
prowadzona jest budowa zgodnie z decyzjami 2515/2011 oraz 2517/2011. Budowa została rozpoczęta i aktualnie trwa zgodnie z dziennikami budowy nr 12/2012, 1572/2011, 
1573/2011, 1574/2011, 1575/2011

19/1
19/2
19/3
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9

71
Podgórze

137. 18.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie działek pod budownictwo mieszkaniowe. 67

361

39
Podgórze

6
Podgórze

138. 18.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie działki pod budownictwo mieszkaniowe 32 39
Podgórze

139. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę jednorodzinną 66/6 37
Podgórze

140. 17.11.2016 […]* Wnosi o przeznaczenie działek pod zabudowę jednorodzinną 18/8 37
Podgórze

141. 15.11.2016
data wpływu 
do BP: 21.11

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie działki na budowę budynku mieszkalnego. 44 39
Podgórze

142. 15.11.2016
data wpływu 
do BP: 21.11

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie działki na budowę budynku mieszkalnego. 61 39
Podgórze

143. 15.11.2016
data wpływu 
do BP: 21.11

[…]* Wnioskuje o:
1. przeznaczenie działki na budowę budynku mieszkalnego. 
2. podtrzymanie pozytywnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy AU-2/7331/3629/09, przy czym prosi o podwyższenie wysokości głównej kalenicy dachu z 9 m na 12 

m

62 39
Podgórze

144. 18.11.2016
data wpływu 
do BP: 22.11

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną. Na omawianym obszarze zostało wydane kilkanaście prawomocnych decyzji WZ dla łącznej liczby ponad 100 
budynków mieszkalnych  w zabudowie jednorodzinnej.

Obszar ograniczony ulicami: 
Karcza – od zachodu, 

Dobrowolskiego – od wschodu, 
Hufcową – od północy i 

przedłużeniem ul. Rosistej - od 
południa, oznaczony w 

Studium jako ZR
145. 18.11.2016

data wpływu 
do BP: 22.11

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną. 6
7/1
7/2

71
Podgórze

146. 18.11.2016
data wpływu 
do BP: 22.11

[…]* Wnioskuje o przeznaczenie terenu pod zabudowę jednorodzinną. 52, 53, 54, 55
56

71
Podgórze

147. 21.11.2016
data stempla:
18.11.2016

[…]* Wnioskują, aby tereny oznaczone w Studium jako ZR pozostały wyłączone z zabudowy. Tereny niezabudowane, które 
w Studium oznaczone są jako 
ZR – pomiędzy autostradą A4, 
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1 2 3 4 5 6
ul.Dąbrowa, Bobrowa, 

Winnicką, Unruga, Karcza i 
Kozienicką

148. 21.11.2016
data stempla:
18.11.2016

[…]* Wnosi o utrzymanie działek jaklo budowlanych. 217/1
184/2
185/2

71
Podgórze

149. 21.11.2016
data stempla:
15.11.2016

[…]* Wnioskują o przekształcenie działki na działkę budowlaną. 117/6 40
Podgórze

150. 21.11.2016
data stempla:
18.11.2016

[…]* Wnioskują o:
1. Jednoznaczne rozwiązanie problemu kanalizacji opadowej w rejonie nieczynnego osuwiska (18/8)
2. usunięcie procedury konieczności wykonania kosztownych badań geotechnicznych w celu udokumentowania nieczynnego osuwiska, nakładanej w przypadku planowanej 
zabudowy.

35/6
35/8

71
Podgórze

151. 21.11.2016
data stempla:
18.11.2016

[…]* Wnosi o uwzględnienie w planie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku sprzedażowego i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z 
niezbędną infrastrukturą.

133/3
133/4
216/3
216/4
217/6

72
Podgórze

152. 22.11.2016
data stempla:
16.11.2016

[…]* Wnosi o przeznaczenie działki na cele budowlane 130 40 
Podgórze

153. 22.11.2016
data stempla:
16.11.2016

[…]* Wnosi o przeznaczenie działki na cele budowlane 75 39
Podgórze

154. 22.11.2016
data stempla:
16.11.2016

[…]* Wnioskują, aby tereny oznaczone w Studium jako ZR pozostały wyłączone z zabudowy Tereny niezabudowane, które 
w Studium oznaczone są jako 
ZR – pomiędzy ul. Brucknera, 

autostradą A4, ul.Dąbrowa, 
Bobrowa, Winnicką, Unruga i 

Batalionów Chłopskich
155. 24.11.2016

data stempla:
18.11.2016

[…]* Prosi o zmianę w planie miejscowym z terenu zielonego na działkę budowlaną pod domek jednorodzinny. Teren został przekształcony geodezyjnie, posiada drogę dojazdową i 
media. Obok jest teren w planie pod zabudowę jednorodzinną, a wnioskodawca planuje budowę dla dziecka domku.

285 3
Podgórze

156. 24.11.2016 […]* Wnioskuje o przekształcenie działki na działkę budowlaną. 9 37 
Podgórze

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); jawność wyłączyła Agata Burlaga, inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK.

Integralną częścią wykazu jest zbór oryginalnych wniosków.
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