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1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji. 
 
Zadaniem Biura Projektów ARCADIS jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb 
uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jakim jest budowa 
drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. 
łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. 
woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 
Konsultacje społeczne, o planowanych wariantowych przebiegach korytarzy drogi S12 i S74, są 
elementem całości zadania w stadium Studium Korytarzowego, które jest pierwszym 
najwcześniejszym etapem projektowania, i mają na celu: 
• przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o 

planowanym przedsięwzięciu i proponowanych wariantowych przebiegach korytarzy drogi 
ekspresowej i ich powiązań z siecią dróg publicznych, 

• stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją moŜliwości zgłoszenia 
ewentualnych wniosków, uwag i zastrzeŜeń lub wskazania rozwiązań preferowanych, 

• zebranie wniosków, uwag i zastrzeŜeń dotyczących wariantów przebiegu trasy na terenie 
poszczególnych Gmin, 

• sporządzenie Raportu z konsultacji społecznych zawierającego między innymi sposób 
uwzględnienia zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń.  

 
Niniejszy Raport podsumowuje konsultacje społeczne na terenie Gminy Sulejów, przez której 
tereny przechodzą wariantowe korytarze drogi ekspresowej S12. 
 

2. Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych konsultacji. 
 
Przebieg konsultacji społecznych składał się z następujących etapów: 
• poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem władz lokalnych o konsultacjach i 

planowanym spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Gminy, 
• zoorganizowania w porozumieniu  z władzami lokalnymi spotkania informacyjnego, 
• przygotowania materiałów informacyjnych w postaci: 

o opisu inwestycji i proponowanych wariantów przebiegu korytarzy drogi S12 
o planu orientacyjnego wariantowych przebiegów korytarzy drogi S12 na mapie 

topograficznej w skali 1:25 000 
o charakterystyki wariantowych przebiegów korytarzy drogi S12 na terenie Gminy 
o planu sytuacyjnego wariantowych korytarzy przebiegów drogi S12 na terenie Gminy 

na ortofotomapach w skali 1:5 000  
o formularza do opiniowania, 

• przygotowania ogłoszenia o planowanych spotkaniach informacyjnych z podaniem w ich 
treści terminu i miejsca spotkania oraz moŜliwości i sposobie zapoznania się z materiałami 
informacyjnymi dotyczącymi wariantowych przebiegów drogi ekspresowej,    

• zawiadomienia społeczeństwa o spotkaniach informacyjnych oraz moŜliwości zapoznania się 
z materiałami informacyjnymi poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz stronach internetowych GDDKiA i ARCADIS, 

• przekazania do Urzędu Miejskiego materiałów informacyjnych w formie papierowej, 
• umieszczenia materiałów informacyjnych w formie elektronicznej na stronie internetowej 

GDDKiA oraz ARCADIS, 
• zapoznania się społeczeństwa z udostępnionymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi 

planowanej inwestycji,    
• bezpośredniego spotkania informacyjnego, 
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• zebrania wniosków, uwag i zastrzeŜeń, zgłoszonych przez społeczeństwo dotyczących 
wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12.  

 
Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym oraz opis proponowanych wariantów przebiegu korytarzy 
drogi S12 i plan orientacyjny tych wariantów na mapie topograficznej zostały wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.  
Ogłoszenie o terminie i miejscu spotkania informacyjnego, zawierające równieŜ informację o 
sposobie i moŜliwości zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi, ukazało się 
na łamach „Dziennika Łódzkiego”  w dniu 04.02.2011r oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Sulejowie w dniu 7.02.2011r. 
Materiały informacyjne zostały równieŜ od dnia 07.02.2011r szeroko rozpowszechnione w 
Internecie na stronie Oddziału GDDKiA w Łodzi oraz na specjalnie przygotowanej dla potrzeb 
konsultacji stronie firmy ARCADIS 
Spotkanie informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12 na 
terenie Gminy Sulejów, odbyło się w dniu 15.02.2011r o godzinie 1900 w świetlicy Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. 
W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób z czego na listę obecności wpisało się 57osób. Lista 
obecności została zarchiwizowana, a kopia zamieszczona w Części II Raportu. 
Poza mieszkańcami w spotkaniu uczestniczyli równieŜ przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele GDDKiA Oddziału w Łodzi, Inwestora przedsięwzięcia oraz przedstawiciele Biura 
Projektów ARCADIS wykonawcy Dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania Decyzji o 
Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jakim jest budowa drogi ekspresowej 
S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz 
drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 
Przed rozpoczęciem spotkania Biuro Projektów udostępniło do wglądu, w miejscu zebrania  w 
wersji papierowej, Plan orientacyjny wariantowych przebiegów korytarzy drogi S12 na mapie 
topograficznej w skali 1:25 000 oraz Plan sytuacyjny wariantowych korytarzy przebiegów drogi 
S12 na terenie Gminy Sulejów na ortofotomapach w skali 1:5 000.  
 
Spotkanie informacyjne rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela GDDKiA, który krótko 
omówił cel i plan spotkania oraz przedstawił uczestniczące w spotkaniu osoby reprezentujące 
Inwestora i Wykonawcę dokumentacji projektowej, a takŜe zachęcił zebranych do wpisywanie się 
na listę obecności, która została w tym celu wyłoŜona na sali w widocznym miejscu. 
Następnie głos zabrał Projektant z Biura ARCADIS, który dokonał prezentacji planowanego 
przedsięwzięcia z wykorzystaniem rzutnika i komputera. Podczas prezentacji multimedialnej 
Projektant:  
• określił cel prezentacji, 
• przedstawił nazwę realizowanego projektu, Inwestora i Wykonawcę dokumentacji projektowej 
• przedstawił i omówił wcześniejsze opracowania projektowe dotyczące dróg S12 i S74, 
• określił lokalizację inwestycji, 
• zaakcentował podstawowe cele i korzyści wynikające z planowanej do realizacji inwestycji, 
• określił podstawowe parametry i wymagania techniczne dla dróg ekspresowych oraz omówił 

je szczegółowo na tle prezentowanych zdjęć, przedstawiających zagospodarowanie pasa 
drogi ekspresowej, a takŜe zdjęć przykładowych rozwiązań przejazdów drogowych i węzłów 
juŜ wykonanych, 

• omówił uwarunkowania, które uwzględniono przy określeniu wariantowych korytarzy,  
• przedstawił i omówił plan orientacyjny przebiegu korytarzy drogi S12 na całym odcinku, na tle 

obszarów cennych środowiskowo i złóŜ surowców mineralnych, 
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• przedstawił i omówił plan orientacyjny przebiegu korytarzy drogi  S12 na terenie Gminy 
Sulejów, 

• poinformował o moŜliwości i zachęcał do bardziej szczegółowego zapoznania się z planami 
orientacyjnymi i sytuacyjnymi korytarzy przebiegu drogi, korzystając ze stron internetowych 
Inwestora i Biura Projektów, na których to stronach zamieszczono je w formie elektronicznej,  

• zaprezentował i omówił formularz do opiniowania oraz przekazał informację o sposobie i  
terminie przesyłania wniosków, uwag i zastrzeŜeń oraz dane adresowe i telefoniczne, 

• poinformował w jakich przypadkach uwagi, wnioski i zastrzeŜenia zostaną uwzględnione w 
opracowanej dokumentacji oraz o sporządzeniu i udostępnieniu do publicznej wiadomości 
Raportu ze wstępnych konsultacji społecznych, który zawierał będzie między innymi 
informację o sposobie uwzględnienia wszystkich zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń 
spełniających warunki formalne. 

Na koniec Projektant jeszcze raz zachęcił zebranych do zapoznania się z materiałami 
informacyjnymi dotyczącymi drogi S12, zamieszczonymi na stronach internetowych oraz do 
aktywnego udziału w prowadzonych konsultacjach poprzez przesyłanie wniosków, uwag i 
zastrzeŜeń na przygotowanym do tego celu formularzu, który moŜna było pobrać bezpośrednio 
na miejscu po spotkaniu, bądź później ze wskazanej strony internetowej.  
Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań projektowych, na 
początku której przedstawiciel GDDKiA zachęcił zebranych do zadawania pytań zarówno 
przedstawicielom Inwestora jak i projektantom. 
W trakcie dyskusji mieszkańcy wyraŜali swoje opinie, uwagi i zastrzeŜenia co do prezentowanych 
przebiegów drogi S12 okazując brak akceptacji dla przedstawionych rozwiązań. Przede 
wszystkim sugerowali i proponowali inne przebiegi korytarza drogi omijające tereny w 
sąsiedztwie m. Zalesice, Zalesice Kolonia, Witów i Witów Kolonia. Projektant poprosił, aby 
dyskutowane propozycje przesłać do Biura ARCADIS w formie wniosku, w sposób jaki został 
omówiony w czasie prezentacji. Wyjaśnił dodatkowo, Ŝe forma odbywającego spotkania ma 
charakter przede wszystkim informacyjny, natomiast na wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeŜenia 
Biuro Projektów oczekuje po szczegółowym zapoznaniu się mieszkańców z proponowanymi 
rozwiązaniami, na które to zapoznanie i przesłanie wniosku zainteresowani mieszkańcy mają 14 
dni. Projektant poinformował takŜe, Ŝe kaŜdy wniosek spełniający warunki formalne zostanie 
rozpatrzony i zamieszczony w Raporcie z akcji informacyjnej, w Raporcie zamieszczona będzie 
równieŜ informacja o sposobie uwzględnienia kaŜdego z wniosków.   
Zebrani zadawali przede wszystkim pytania co do sposobu wyboru ostatecznego wariantu, 
terminu realizacji inwestycji, kwot odszkodowań za zajęte nieruchomości oraz czy przewidywane 
są dodatkowe spotkania informacyjne po sporządzeniu Raportu z obecnych konsultacji. 
W odpowiedzi na zadawane pytania Projektant wyjaśnił, Ŝe uszeregowanie wariantów od 
najkorzystniejszego następować będzie na podstawie porównawczej analizy wielokryterialnej, 
według przyjętych kryteriów, którym jednym z nich będzie równieŜ akceptacja społeczna i w tym 
miejscu Projektant jeszcze raz podkreślił znaczenie opinii mieszkańców, na które oczekuje po 
spotkaniu informacyjnym. Przedstawiciel Inwestora poinformował dodatkowo, Ŝe ostateczny 
przebieg korytarza drogi ekspresowej S12 zostanie ustalony Decyzją o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na wniosek 
Inwestora, który to wniosek planuje się złoŜyć w I kwartale 2012r. We wniosku wskazany 
zostanie wariant preferowany przez Inwestora, który będzie wariantem najkorzystniejszym 
wskazanym w ponownej porównawczej analizie wielokryterialnej wykonanej w następnym 
stadium dokumentacji projektowej jakim jest Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe. 
W dalszej części odpowiedzi przedstawiciel GDDKiA poinformował, Ŝe rozpoczęcie budowy drogi 
ekspresowej  planowane jest w 2015 roku zastrzegając, Ŝe jej realizacja zaleŜna będzie od 
zabezpieczenia na ten cel w budŜecie środków finansowych. Wyjaśnił takŜe, Ŝe odszkodowania 
za zajęte pod drogę nieruchomości, wypłacane są na końcowym etapie realizacji projektu, po 
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uzyskaniu Decyzji o Realizacji Inwestycji Drogowej. Kwota odszkodowań określana jest 
indywidualnie przez rzeczoznawcę i nie jest w stanie teraz odpowiedzieć za jakie kwoty 
pozyskiwane będą te nieruchomości. W kwestii dodatkowych spotkań informacyjnych udzielono 
odpowiedzi, Ŝe nie są one planowane. JeŜeli jednak po zapoznaniu się mieszkańców ze 
sporządzonym Raportem z przeprowadzonej konsultacji społecznych, gdzie zawarta będzie 
między informacja o sposobie załatwienia przesłanych wniosków, zajdzie konieczność takiego 
spotkania dodatkowego, to Inwestor nie wyklucza takowego. Spotkanie takie moŜe zostać  
zoorganizowanie na wniosek Burmistrza Sulejowa skierowany do GDDKiA w Łodzi. 
Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na wszystkie pozostałe zadawane pytania, przedstawiciel 
GDDKiA podziękował i zamknął spotkanie. 
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3. Kopie ogłoszeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulejowie. 
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4. Kopie ogłoszeń internetowych. 
Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Firmy Arcadis www.arcadis.pl/radom 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad www.gddkia.gov.pl 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie  
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.ilodz.pl 
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5. Kopie ogłoszeń w prasie. 
Ogłoszenie zamieszczone w „Dzienniku Łódzkim” 
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6. Kopia potwierdzenia Urzędu Miejskiego o udostępnieniu projektu oraz fotografie tablicy 
ogłoszeń. 
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7. Fotografie ze spotkań informacyjnych. 
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8. Wzór formularza do opiniowania. 
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9. Zestawienie zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń. 
 
W ustalonym 14 dniowym terminie od dnia spotkania informacyjnego, jakie obyło się na terenie 
Gminy Sulejów w dniu 15.02.2011r, do Biura ARCADIS wpłynęło 436 wniosków spełniających 
warunki formalne. KaŜdemu z wniosków z osobna przypisany został numer porządkowy. 
Wszystkie z 436 wniosków ze szczegółowymi danymi osób zostały zarchiwizowane, a kopie 
wniosków oznaczone zgodnie z przypisanym numerem porządkowym, po zakryciu danych 
osobowych chronionych (adresy, numerów działek, nr pesel) zawarto w Części II Raportu.  
PoniŜej zamieszczono tabelaryczne zestawienie wniosków, które zawiera numer wniosku, 
nazwisko i imię wnioskodawcy, ogólną treść wniosku i sposób uwzględnienia wniosku. Bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące treści zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń oraz 
sposobu  ich uwzględnienia zawarte są w punkcie 10 niniejszej części Raportu.  

 

N
r 

w
ni

os
ku

 

Wnioskodawca Data Streszczenie wniosku Sposób uwzględnienia 

1  Maria Pabich 16.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 
 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

2  
Sylwester 
Błaszczyk 
 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

3  
Agnieszka 
Jarzębska 
 

18.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi 
W2S12Alt. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

4  
Andrzej  
Marzyński 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

5  
Jerzy i Marzena 
Kowalczyk 

20.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu przez działkę 
wnioskodawcy – dot. wariantu 
W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

6  
Agnieszka i 
Leszek Papiernik 

20.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu przez działkę 
wnioskodawcy – dot. wariantu 
W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

7  
Sławomir i 
Krystyna 
Kowalczyk 

20.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu przez działkę 
wnioskodawcy – dot. wariantu 
W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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8  
Kinga i Michał 
Wójcik 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

9  
Stanisław 
Miśkiewicz 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

10  
Sylwia Stonoga 
Patusy 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

11  
Michał i ElŜbieta 
Rakoczy 

21.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu przez działkę 
wnioskodawcy – dot. wariantu 
W5S12. Poparcie dla wariantów 
pozostałych. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

12  
Miejski Zakład 
Komunalny w 
Sulejowie 

21.02.2011 
Informacja dot. strefy zewnętrznej 
ochrony pośredniej ujęcia wody 
„Barbara”. 

Przyjęto informację . 

13  
Andrzej  
Kacperczyk 

22.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
W2S12Alt.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

14  Iwona Biskupska 22.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu przez działkę 
wnioskodawcy – wariant W5S12. 
Poparcie dla pozostałych wariantów. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

15  Dariusz Olszewski 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

16  
Marek i Alina 
Major 

24.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
przebiegającemu w pobliŜu działek 
wnioskodawcy – wariant W5S12. 
Poparcie dla pozostałych wariantów. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

17  
Maria i Stanisław 
Śmiechowiczowie 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 
 Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

18  
Janina 
Smorawińska 

24.02.2011 
Wniosek korekty trasy wariantów na 
wysokości zabudowanych działek 
wnioskodawcy.  

Wniosek w części 
rozpatrzono pozytywnie. 
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19  

Grzegorz 
Kozłowski 
Przewodniczący 
Rady 
Programowej 
Sulejowskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 

25.02.2011 

Poparcie dla wariantu W4AS12 i 
W3S12. 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu i rozwiązań projektowych.  

Przyjęto informację o 
poparciu. 
Wniosek rozpatrzono 
negatywnie. 

20  Barbara Słomka 25.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi W5S12. 
Poparcie dla wariantu W1S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

21  
Piotr Famulski 
Danuta Famulska 

25.02.2011 
Protest przeciwko przebiegowi 
wszystkich wariantów. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie . 

22  
Katarzyna 
Czarnucha 

25.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu i rozwiązań projektowych. 

Wniosek rozpatrzono 
negatywnie. 

23  
Anna i Bartłomiej 
Sokołowscy 

27.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie . 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

24  
ElŜbieta  
i Sylwester 
śywiccy 

27.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
negatywnie.  

25  
PZD ZARZĄD 
ROD ”SAHARA” 
w Sulejowie 

28.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie . 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

26  
Mieczysław 
Jaworski 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

27  
Urszula Woźniak 
Paweł Woźniak 

25.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu.  

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

28  
Dorota Woźniak 
Piotr  Woźniak 

25.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu. 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

29  
Beata i Paweł 
Królikiewicz 

18.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę  
wariantu. 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

30  Tomasz Merk 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

31  Anna Chamernik 24.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi 
przechodzącym przez działkę 
wnioskodawcy – dot.W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
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32  Władysław Prokop 25.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi 
przechodzącym przez działkę 
wnioskodawcy – dot.W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

33  
Agnieszka i 
Leszek Papiernik 

26.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi 
przechodzącym przez działkę 
wnioskodawców – dot.W5S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

34  Anna Kadłuczka 28.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie.  

35  
Stowarzyszenie 
Lepsze Jutro w 
Ciszy i Spokoju 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

36  
Barbara i 
Eugeniusz 
Słomka 

24.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi W5S12. 
Poparcie dla pozostałych wariantów 
pokrywających się z wariantem 
W1S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

37  Aneta Tworek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

38  Witold Księzki 22.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

39  Julia Księzka 21.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

40  
Zbigniew 
Milczarek 

27.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie korekty 
wariantu na wysokości węzła 
„Włodzimierzów”. 

Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

41  
Małgorzata 
Kadłuczka 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

42  Andrzej Jakubiak 25.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Wniosek rozpatrzony 
negatywnie.  

43  Jerzy Balcerzak 28.02.2011 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Wniosek w części 
rozpatrzono pozytywnie. 

44  
Zofia i Marian 
Urbańscy 

25.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi W5S12. 
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

45  
Jarosław 
Głowacki 

24.02.2011 

Protest przeciw W1S12, W2S12 i 
W3S12.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie . 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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46  
Bogusława 
Szymańska 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

47  
Dominika i Marcin 
Famulscy 

23.02.2011 

Protest przeciw wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

48  Lidia Dusińska 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

49  Jan Ratajczyk 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

50  Zofia Tworek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

51  Witold Wieczorek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

52  Zbigniew Lenarcik 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

53  Kamil  Tworek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

54  
Agnieszka 
Budzisz 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

55  Zbigniew Warych 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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56  Janusz Dajcz 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

57  
Izabela i 
Sylwester JeŜ 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

58  
Przemysław 
Gładysz 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

59  Grzegorz Dajcz 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

60  Maria Kulbat 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

61  Grzegorz Kulbat 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

62  Henryk Filipczak 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

63  Justyna Marek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

64  Ireneusz Caliński 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

65  Arkadiusz Gielec 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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66  Piotr Wiewiura  24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

67  Danuta Bryk 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

68  
Przemysław 
Ciszewski 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

69  Krzysztof Opala 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

70  
Waldemar 
Budzisz 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

71  Czesława Mordon 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie.  
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

72  Witold Opala 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

73  
Grzegorz 
Kowalski 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

74  
Magdalena 
Sędziak 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

75  Marek Herman 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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76  
Piotr 
Matyjaszewski 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

77  Justyna Lesław 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

78  Ryszard Opala 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

79  Marcin Dąbrowski 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

80  Czesław Kopeć 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

81  Barbara Trenda 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

82  Grzegorz Bies 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

83  Mirosław Prokop 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

84  Antoni Milczarek 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

85  Stanisław Prokop 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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86  Dariusz Tuta 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

87  Jolanta Sącińska 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

88  Zenon Sykus 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

89  Anna Szymańska 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

90  
Wanda 
Andryszkiewicz 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

91  BoŜena Magiera 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

92  Leszek Ciszewski 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

93  Krzysztof Włóka 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

94  Mariusz Prokop 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

95  Sylwester Włuka 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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96  
Franciszek 
Krzaczyński 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

97  
Zbigniew 
Fedorczyk 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

98  
Tomasz 
Godlewski 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

99  Jan Godlewski 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

100  Bogusława 
Szymańska 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

101  Rafał Pieczyński 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny) 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

102  BoŜena Wolak 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

103  

Agnieszka 
Komisarczyk 
Leszek 
Komisarczyk 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

104  Leon Serafin 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

105  Barbara Serafin 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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106  Anna Wojnecka 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

107  Mariusz Wilkowski 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

108  Tadeusz Wójcik 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

109  Ewa Głowacka 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

110  Wiesława 
Domagalska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

111  Ewa Kępińska 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

112  
Katarzyna i 
Zygmunt 
Szymańscy 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

113  Andrzej 
Dziemdziora 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

114  Krzysztof 
Krawczyk 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

115  Sławomir Dajcz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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116  Anna Fogiel 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

117  Wiesława Włóka 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

118  Jarosław Dajcz 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

119  Lech Jaworski 
Jolanta Jaworska 

16.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

120  Stanisław Madej 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

121  Eugeniusz Piskorz 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

122  Rafał Sęczkowski 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

123  Iwona Budzisz 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

124  Mariusz 
Sęczkowski 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

125  ElŜbieta Szmalec 
Dariusz Szmalec 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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126  Krzysztof Rosiński 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

127  Marek Walasik 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

128  Tadeusz 
Szymański 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

129  Mieczysław Sykus 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

130  Jacek Czach 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

131  

ks. Franciszek 
Dowleszewicz 
Rzymskokatolicka 
Parafia w Witowie 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

132  Sławomir 
Szymański 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

133  Radosław 
Godlewski 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

134  Grzegorz Wójcik 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

135  Leonard Źródelny 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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136  Piotr Źródelny 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

137  Tomasz Malarz 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

138  Teresa Łukasik 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

139  Tadeusz Kopeć 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

140  Marcin Sikora 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

141  Paweł Patura 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

142  Joanna i Albin 
Wójtowia 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

143  Krzysztof 
Balcerzyk 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

144  Ireneusz 
Szymański 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

145  Tadeusz Kołek 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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146  Jakub Ostalczyk 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

147  Renata Ciesielska 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

148  Urszula Cejnuk 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

149  Barbara 
Wójtowicz 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

150  Jan Westrych 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

151  Joanna Jasińska 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

152  Stanisław Gajda 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

153  Andrzej Piechura 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

154  Magdalena 
Wojtasik 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

155  Krzysztof Wojtasik 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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156  Teresa Michalak 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

157  Radosław 
Michalak 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

158  Maria Magiera 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

159  Mieczysław 
Piechura 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

160  Anna Michalak 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

161  Bogusława Kopeć 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

162  Jerzy Pałubski 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

163  Zofia Świrat 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

164  Kazimierz Bies 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

165  Władysław 
Walaszczak 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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166  Janina Pałubska 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

167  Jacek Pałubski 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

168  Wiesława 
Szymańska 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

169  Jan Szymański 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

170  Anna Kaleta 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

171  Bolesław Pisarek 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

172  Marcin Szymański 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

173  Arkadiusz 
Pałubski 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

174  Łukasz Sikora 
Katarzyna Sikora 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

175  Nina Gielec 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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176  Dorota Gielec 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

177  Damian Wójtowicz 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

178  ElŜbieta i 
Mieczysław Gałas 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

179  Jarosław Gałas 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

180  Krystyna Fogiel 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

181  Józef Krzaczyński 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

182  Anna Pięta 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

183  Ewa Wochyń 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

184  Joanna Czarnecki 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

185  Arkadiusz 
Kowalski 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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186  ElŜbieta 
Krzaczyńska 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

187  Mariusz Merk 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

188  Paweł Piechura 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

189  Jadwiga Merk 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

190  Seweryn Kulbat 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

191  Tomasz Kulbat 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

192  Alicja Jesion 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

193  Andrzej Jesion 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

194  GraŜyna 
Grzejdziak 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

195  Krzysztof 
Jaworski 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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196  Antoni Jaworski 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

197  Tomasz Jaworski 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

198  Halina Piechura 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

199  Wioletta i Roman 
Kabziński 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

200  Mieczysława i 
Henryk Piechura 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

201  Genowefa 
Piechura 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

202  Mariusz Piechura 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

203  Bogdan Piechura 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

204  Wiesław 
Szymczyk 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

205  Jan Wójtowicz 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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206  Tadeusz Daras 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

207  Janusz Szefer 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

208  Beata Szefer 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

209  Monika Szefer 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

210  Marianna 
Boćkowska 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

211  Agnieszka 
Milczarek 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

212  Adam Milczarek 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

213  
Mirosława i 
Edmund 
Szczepanek 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

214  Zbigniew 
Wójtowicz 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

215  Mieczysław 
Kowalski 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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216  Dariusz Daras 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

217  Anna Wochyń 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

218  Marek Kuśmierski 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

219  Kamil Dyndek 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

220  Tomasz Dyndek 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

221  Agnieszka Malec 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

222  Urszula i 
Krzysztof Dębiccy 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

223  Tomasz Sobieraj 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

224  Małgorzata 
Ślusarczyk 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

225  Danuta 
Krzaczyńska 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

 
 
 
 



Droga ekspresowa S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) 
oraz droga ekspresowa S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego  i  świętokrzyskiego 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Sulejów 

 

 
 

40

226  Mirosław Dyndek 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

227  Zbigniew 
Lachowski 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

228  Grzegorz Sady 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

229  Paulina 
Lachowska 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

230  ElŜbieta 
Karczewska 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

231  Tadeusz Siwy 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

232  Sławomir 
Krzaczyński 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

233  Łukasz Owczarek 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

234  Ireneusz Wójcik 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

235  Piotr Owczarek 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

 
 
 
 



Droga ekspresowa S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) 
oraz droga ekspresowa S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego  i  świętokrzyskiego 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Sulejów 

 

 
 

41

236  Wojciech Pałubski 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

237  Anna Wójcik 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

238  Tadeusz Janowski 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

239  Paweł Dusiński 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

240  Mieczysław 
Owczarek 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

241  Andrzej Błaszczyk 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

242  Michał 
Błaszczyński 

16.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

243  Edyta Pałubska 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

244  ElŜbieta Siwa 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

245  ElŜbieta Łągwa 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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246  Jarosław Łągwa 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

247  Adam Kaniowski 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

248  Anna Magiera 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

249  Piotr Gala 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

250  Urszula i 
Krzysztof Dębiccy 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

251  Jadwiga 
Matuszczyk 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

252  GraŜyna 
Chałubek 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

253  Karolina Rogalska 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

254  Mieczysław 
Rogalski 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

255  BoŜena Błaszczyk 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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256  Piotr Dyndek 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

257  Anna Dyndek 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

258  Justyna Wójcik 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

259  Kazimierz Kafar 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

260  Marian 
Matuszczyk 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

261  Katarzyna Pysiak 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

262  Joanna i Robert 
Krzaczyńscy 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

263  Sylwia Tworek 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

264  Tadeusz 
Karczewski 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

265  Wioletta Jakubik 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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266  Sławomir 
Ślusarczyk 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

267  Krzysztof Kafarski 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

268  Aleksandra 
Kafarska 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

269  Henryk 
Karczewski 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

270  Maria i Józef 
Skwarkowscy 

17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

271  Jacek Dawidowicz 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

272  Barbara Sada 24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

273  Dorota Godlewska 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

274  Antoni Szmidt 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

275  Janina 
Depczyńska 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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276  Robert 
Depczyński 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

277  Janusz Obin 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

278  Edward i Celina 
Krzaczyńscy 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

279  Anna 
Krzaczyńska 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

280  Mirosław 
Kaniowski 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

281  Gabriela 
Kaniowska 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

282  Jarosław Dębny 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

283  Józef Depczyński 19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

284  Damian 
Kuśmierski 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

285  Joanna Przyimka 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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286  Blanka i Robert 
Kuchtowie 

19.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

287  Anna Kafar 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

288  Marcin Chałubek 17.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

289  Dorota 
Błaszczyńska 

18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

290  Zenona Sady 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

291  Antoni Harlejczyk 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

292  Jacek Magiera 18.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

293  Sebastian Dymek 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

294  Katarzyna Kulbat 20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu  
(zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

295  Feliks Skrzypczyk 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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296  Mariusz Artowicz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

297  Henryka Dubik 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

298  Sławomir Bieleń 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

299  Jacek Hubert 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

300  Bogumiła 
Olszewska 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

301  Helena Plak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie 

302  Marcin 
Skrzypczyk 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

303  Paweł  Plak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

304  Piotr Barabasz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

305  Tomasz Ostrowski 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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306  Marek Głowacki 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

307  Andrzej Hubert 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

308  Jolanta Bieleń 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

309  Anetta Olszewska 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

310  Monika 
Gołygowska 

24.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

311  Helena Artowicz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

312  Wojciech Krak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

313  Andrzej 
Wieczorek 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

314  Alina Barabasz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

315  BoŜena Hubert 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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316  Mariusz 
Szczepanik 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

317  Beata Krawczyk 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

318  Anna Kanciak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

319  
Jarosław i 
Agnieszka 
Barabasz 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

320  Iwona Ząbecka 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

321  Halina Hubert 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

322  Zdzisław 
Gołygowski 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

323  Anna Jeleńczak 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

324  Anna Celmer 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

325  Brygida 
Dudkiewicz 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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326  Anna Krak 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

327  Monika Głowacka 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

328  Tomasz Krawczyk 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

329  Dariusz 
Dudkiewicz 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

330  Waldemar 
Jeleńczak 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

331  Barbara 
Pawełczyk 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

332  Maria Gołygowska 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

333  Edyta Barabasz 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

334  Teresa 
Grzankowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

335  Danuta Krasoń 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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336  Ilona Uniszewska 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

337  Helena 
Kawczyńska 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

338  Barbara Lisman 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

339  Piotr Jakubik 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

340  Franciszek 
Uniszewski 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

341  Marzena 
Sczepanik 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

342  Daniel Gołygowski 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

343  Tomasz Misztela 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

344  Józef Kawczyński 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

345  Rafał Kaczmarek 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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346  Krzysztof Gałas 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

347  Agnieszka 
Ostrowska 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

348  Józefa 
Szczepanik 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

349  Emilia Horenda 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

350  Janina Kowalczyk 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

351  Agnieszka 
Laszczyk 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

352  Jan Radka 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

353  Jolanta Figlus 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

354  Łukasz 
Kaczmarek 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

355  Dagmara 
Dzwonnik 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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356  Rafał Horenda 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

357  Kazimierz Nowak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

358  Joanna Toma 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

359  Dorota 
Uniszewska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

360  Krystyna 
Makowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

361  Mirosław Ociepa 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

362  Katarzyna 
Szymczyk 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

363  Marek Jakubik 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

364  Sylwia Toma 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

365  Dariusz 
Grabowiecki 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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366  Wojciech Radka 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

367  Alicja Ociepa 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

368  Jolanta Nowak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

369  Halina Wieczorek 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

370  Bartłomiej 
Głowacki 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

371  Przemysław 
Stolarczyk 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

372  Henryk Jończyk 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

373  Radosław Dajcz 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

374  Tomasz 
Słodkowski 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

375  Andrzej Ziemba 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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376  Monika 
Rękorajska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

377  Michał Stolarczyk 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

378  Ewa i Bogusław 
Chrustowscy 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

379  Włodzimierz 
Uniszewski 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

380  Dariusz Pietrasz 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

381  Kinga Zielińska 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

382  Tomasz Krawczyk 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

383  Karol 
Kacprzykowski 

20.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

384  Joanna 
Chrustowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

385  Mariola 
Tuchowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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386  Grzegorz 
Uniszewski 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

387  Sylwia Danielik-
Słodkowska 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

388  Halina Jończyk 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

389  Natalia 
Tuchowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

390  Stanisława 
Adamus 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

391  Monika Pietrasz 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

392  Rafał Olejnik 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

393  Marlena 
Tuchowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

394  Katarzyna 
Grabowiecka 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

395  Sławomir Ingier 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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396  Barbara Ingier 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

397  Piotr Ingier 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

398  Ryszard 
Warzocha 

22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

399  Renata Ingier 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

400  Wanda Warzocha 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

401  Danuta Broś 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

402  Monika Pałac 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

403  Jolanta Warzocha 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

404  Marian Warzocha 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

405  Marian Pałac 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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406  Marta Wolak 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

407  Artur Warzocha 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

408  Anna Warzocha 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

409  Piotr Broś 23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

410  Witold Lachowski 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

411  Mirosława Olczyk 21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

412  Jolanta 
Lachowska 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

413  Izabela 
Lachowska 

23.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

414  Wiesław 
Pawłowski 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

415  Katarzyna 
Pawłowska 

21.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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416  Edyta Matyja 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

417  Krystyna Pelc 22.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

418  Paweł Dusiński 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

419  Adam Kaniowski 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

420  Franciszek 
Krzaczyński 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

421  Sylwester 
Błaszczyk 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

422  Janina 
Depczyńska 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

423  Jarosław i Anna 
Dębny 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

424  Agnieszka 
Sobieraj 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

425  Katarzyna Rogala 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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426  Edward 
Krzaczyński 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

427  Tomasz Magiera 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

428  Tomasz Łągwa 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

429  Tomasz 
Godlewski 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

430  Leszek 
Komisarczyk 

01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

431  Jerzy Pałubski 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

432  Seweryn Kulbat 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

433  Damian Wójtowicz 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

434  Bogdan Piechura 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 

435  Marcin Szymański 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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436  Anna Wochyń 01.03.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  
Wniosek o wprowadzenie nowego 
proponowanego przez wnioskodawcę 
wariantu (zał. graficzny). 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
pozytywnie. 
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W nawiązaniu do konsultacji społecznych wpłynęła równieŜ uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie 
(kopia w załączeniu) popierająca proponowany przez mieszkańców wsi Witów, Witów Kolonia, 
Zalesice i Zalesice Kolonia wariant przebiegu korytarza drogi ekspresowej S12 
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10. Streszczenie, analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń 
 
Zgłoszone wnioski, uwagi i zastrzeŜenia moŜna podzielić na: 
• wyraŜające sprzeciw dla przedstawionych w czasie konsultacji wariantów przebiegu 

korytarza drogi S12 z załączoną do wniosku graficzną propozycją innego korytarza 
akceptowanego przez Wnioskodawcę – 410 wniosków,  

• wyraŜające sprzeciw lub poparcie dla wskazanego we wniosku konkretnego wariantu 
przebiegu korytarza drogi S12 – 13 wniosków,  

• zawierające sugestię lokalnej korekty przebiegu wariantu w strefie oddziaływania korytarza 
drogi S12 w konkretnym miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę – 6 wniosków, 

• zawierające propozycje i sugestie innych niŜ przedstawione w czasie konsultacji wariantów 
przebiegu korytarza drogi S12 – 6 wniosków, 

• zawierające uwagi Wnioskodawcy, co do przedstawionych w czasie konsultacji wariantów 
przebiegu korytarza drogi S12 bez wskazania wariantów akceptowanych oraz bez wskazania 
konkretnych sugestii i propozycji innych rozwiązań – 1 wniosek. 

 
We wszystkich wnioskach mieszkańcy argumentowali wyraŜone opinie przede wszystkim 
niekorzystnym oddziaływaniem przebiegów korytarza drogi S12 przedstawionych w czasie 
konsultacji na otaczający teren, a zwłaszcza na istniejącą i planowaną przyszłą zabudowę 
mieszkalną oraz istniejący układ komunikacyjny dróg lokalnych obsługujących bezpośredni teren. 
Przy propozycjach lokalnych korekt, bądź propozycji nowych korytarzy drogi ekspresowej, 
mieszkańcy dodatkowo podnosili argument mniejszych kosztów realizacji Inwestycji poprzez 
zmniejszenie ilości przejazdów drogowych, ilości wyburzeń czy tez zastosowania mniejszej ilości 
ekranów dźwiękochłonnych. Nie bez znaczenia dla mieszkańców stanowiły walory przyrodnicze i 
krajobrazowe oraz spokój na terenach, przez który by miała przebiegać droga ekspresowa S12 
oraz zmniejszenie wartości działek, zlokalizowanych w sąsiedztwie przyszłej drogi ekspresowej 
oraz ich rozdrobnienie na mniejsze.  
 
Streszczenie poszczególnych wniosków oraz opis sposobu uwzględnienia zgłoszonych 
konkretnych propozycji , uwag i zastrzeŜeń przedstawiono poniŜej. 

 
Dotyczy wniosku nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 30, 35, 37,46 i od 48 do 96 oraz od 97 do 436 
We wnioskach zawarto sprzeciw dla wszystkich wariantów oraz zaproponowano nowy przebieg 
zilustrowany w załączniku graficznym. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dot. nowego przebiegu został rozpatrzony 
pozytywnie. Proponowana we wniosku nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i 
poddana dalszej analizie jako wariant W6 S12 

  
Dotyczy wniosku nr 3 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W2 S12 Alt. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". 
 
Dotyczy wniosku nr 5, 6, 7 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W2 S12 Alt. 
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Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". 
 
Dotyczy wniosku nr 11, 14, 16, 20, 36 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W5 S12 Alt oraz poparcie dla pozostałych wariantów. 
Sprzeciw i poparcie zostanie uwzględnione w opracowaniu na następnym etapie realizacji 
dokumentacji projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie 
wielokryterialnej w kryterium „akceptacja społeczna". 

 
Dotyczy wniosku nr 12 
We wniosku zawarto informację dotyczącą strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody 
„Barbara”.  
Przekazana informacja zostanie wykorzystana na dalszym etapie projektowania.  

 
Dotyczy wniosku nr 13 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W5 S12 Alt i zaproponowano nowy przebieg 
zilustrowany w załączniku graficznym. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dot. nowego przebiegu został rozpatrzony 
pozytywnie. Proponowana we wniosku nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i 
poddana dalszej analizie jako wariant W6 S12. 
 
Dotyczy wniosku nr 18 
We wniosku zawarto pytanie dotyczące wpływu inwestycji na Ŝycie mieszkańców oraz prośba o 
korektę przebiegu wariantu na wysokości zabudowanej działki wnioskodawcy, poprzez 
przesuniecie wariantu o 1km w kierunku południowym.  
Wpływ inwestycji na otaczający teren i mieszkańców opisany będzie szczegółowo w następnym 
stadium projektu w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko", gdzie określone 
będą działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na 
środowisko. Jednym z takich działań jest zastosowanie ekranów akustycznych izolujących 
otoczenie od hałasu generowanego przez pojazdy.  
Wniosek dot.  przesunięcia trasy o 1 km w kierunku południowym  rozpatrzono negatywnie. 
Postulowana zmiana spowoduje kolizję z zabudowaniami miejscowości Kłudzice i Witów oraz 
Wójtostwo. Dodatkowo informujemy, Ŝe do opracowania zostaną wprowadzone nowe korytarze 
przebiegu wariantów S12, znacznie odsunięte w kierunku południowym, o które postulował w 
innym wniosku mieszkaniec Gminy Sulejów i mieszkaniec Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Nowe przebiegi poddane zostaną dalszej analizie w opracowaniu projektowym pod nazwą 
W7S12 i W8S12. 

 
Dotyczy wniosku nr 19 
We wniosku zawarto poparcie dla wariantu W4A S12 i W3 S12. Ponadto wniosek zawierał 
propozycję lokalizacji trasy S12 pomiędzy m. Kałek a Kłudzice w śladzie działki 427, lokalizację 
węzła po zachodniej stronie Pilicy z włączeniem do drogi wojewódzkiej 742, lokalizację Miejsc 
Obsługi PodróŜnych w pobliŜu rzeki Pilicy, zminimalizowanie niekorzystnych podziałów gruntów 
rolnych oraz propozycję przebiegu trasy między sołectwami Milejów i Longinówka i dalej do 
działki 427. 
Poparcie zostanie uwzględnione w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
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kryterium „akceptacja społeczna". Propozycję lokalizacji trasy S12 pomiędzy m. Kałek a m. 
Kłudzice rozpatrzono negatywnie, gdyŜ wykorzystując działkę nr 427 pod nowy przebieg drogi nie 
będzie moŜliwości dostosowania wariantów na pozostałym odcinku bez ingerencji w zabudowę 
m. Kolonia Witów i Witów. W projekcie, węzeł na drodze wojewódzkiej nr 742 jest właśnie 
zlokalizowany po zachodniej stronie rzeki Pilicy. Propozycję lokalizacji Miejsc Obsługi 
PodróŜnych w sąsiedztwie rzeki Pilicy rozpatrzono negatywnie, gdyŜ takie miejsca nie mogą być 
lokalizowane w sąsiedztwie obszarów NATURA 2000, a rzeka Pilica stanowi taki obszar. Przy 
tyczeniu tras wariantów drogi uwzględniano przede wszystkim ograniczenie i zminimalizowanie 
ingerencji w tereny zabudowane. W przypadku podziału gruntów na dwie części komunikacja 
zapewniona będzie poprzez drogi dojazdowe włączone do dróg publicznych, gdzie planowane są 
w ich ciągu na przecięciu z drogą ekspresową przejazdy drogowe. Ponadto na następnych 
etapach bardziej szczegółowego projektowania drogi ekspresowej, przy opiniowaniu rozwiązań 
przez jednostki samorządowe, moŜliwe będzie wystąpienie do Biura Projektów o wykonanie 
przejazdów gospodarczych słuŜących tylko do obsługi podzielonych pól. 
Propozycję poprowadzenia trasy S12 pomiędzy sołectwami Longinówka i Milejów rozpatrzono 
negatywnie, gdyŜ proponowana korekta wymusiłaby zmianę przebiegu wariantu na terenie 
Gminy Wola Krzysztoporska, ingerując znacznie w zabudowę miejscowości Glina i Bujny. Próba 
ominięcia tych miejscowości jest niemoŜliwa, by spełnić przepisy zawarte w „Warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie" 
 
Dotyczy wniosku nr 21 
We wniosku zawarto sprzeciw dla przebiegów drogi ekspresowej w m. Kłudzice na przecięciu z 
droga powiatową nr 1913E  oraz zawarto uwagę dotyczącą innej trasy drogi ekspresowej niŜ 
zawartej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". W opisywanym miejscu przebieg trasy w stosunku do 
rezerwowanego w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Sulejów został 
zmieniony z uwagi na konieczność ominięcia intensywnej zabudowy m. Włodzimierzów oraz 
cmentarza w sąsiedztwie tej miejscowości w kontekście konieczności urządzenia na drodze 
wojewódzkiej nr 742 węzła „Włodzimierzów". 
Dodatkowo informujemy, Ŝe do opracowania zostanie wprowadzona nowa trasa pod nazwą 
W6S12, która odsunięta będzie w kierunku północnym za zabudowania m. Kłudzice oraz nowa 
trasa pod nazwą W7S12 i W8S12, znacznie odsunięta na południe od m. Kłudzice. Nowe 
przebiegi postulowane przez innych wnioskodawców z Gminy Sulejów, w przypadku wariantów 
W6S12 i W7S12 i wnioskodawcy z Miasta Piotrków, w przypadku wariantu W8S12, poddane 
zostaną dalszej analizie w opracowaniu projektowym. 
 
Dotyczy wniosku nr 22 
We wniosku zawarto propozycję urządzenie węzła dla wariantów W1 S12 i W3 S12 na drodze 
krajowej nr 12 w rejonie jeziora Bugaj, poprowadzenie S12 trasami dróg A1 i S8 do węzła w 
Rakowie droga wojewódzką nr 716 i istniejącą obwodnicą Piotrowa Trybunalskiego, a dalej 
zgodnie z wariantem W1 S12.  We wniosku zawarto równieŜ informację dotyczącą moŜliwości 
kolizji wariantów drogi ekspresowej z projektowanym gazociągiem relacji Piotrków Trybunalski – 
Radomsko – Bobry. 
Propozycje zawarte we wniosku rozpatrzono negatywnie. Zadaniem Biura Projektów jest 
opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
dr S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) – Opoczno (gr. województwa łódzkiego) i dla takiej relacji 
drogi ekspresowej przygotowywana jest dokumentacja. Materiałem wyjściowym do projektowania 
było Studium lokalizacyjno – funkcjonalne układu dróg tranzytowych rejonie Piotrkowa 
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Trybunalskiego (południowo wschodnia część woj. łódzkiego) opracowane w 2008r przez Biuro 
Studiów GDDKiA., gdzie zawarte były przedstawione do konsultacji społecznych warianty 
przebiegu drogi ekspresowej S12 dla relacji: autostrada A1 po południowej stronie m. Piotrkowa 
Trybunalskiego – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego. Przekazana z kolei 
informacja o ewentualnej kolizji drogi ekspresowej z projektowanym gazociągiem zostanie 
wykorzystana na dalszym etapie projektowania.  

 
Dotyczy wniosku nr 23 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wszystkich wariantów oraz zaproponowano nowy przebieg 
trasy przez m. Kłudzice, na końcu Witowa i Koloni Zalesice tuŜ pod Milejowicami z włączeniem 
do drogi krajowej nr 91. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dot. nowego przebiegu został rozpatrzony 
pozytywnie. Proponowana we wniosku nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i 
poddana dalszej analizie jako wariant W6 S12 
 
Dotyczy wniosku nr 24 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wszystkich wariantów oraz zaproponowano nowy przebieg 
zilustrowany w załączniku graficznym. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dot. nowego przebiegu został rozpatrzony 
negatywnie. Punktem początkowym (stałym, nie do zmiany) jest węzeł „Rokszyce" na przecięciu 
z autostradą A1. Lokalizacja początku proponowanego przebiegu na przecięciu z autostradą, 
poniŜej  m. Siomki, w odległości około 4,5 km od węzła "Rokszyce",  eliminuje dalsze 
analizowanie trasy proponowanego wariantu. Dodatkowym aspektem dyskwalifikującym 
proponowany początek trasy jest bliska lokalizacja Miejsc Obsługi PodróŜnych autostrady A1 , 
dla której uzyskana jest juŜ Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Proponowane 
połoŜenie węzła w sąsiedztwie m. Siomki i MOP-ów autostradowych jest za bliskie i niezgodne z 
przepisami zawartymi w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie" 
 
Dotyczy wniosku nr 27 i 28 
We wniosku zawarto propozycję poprowadzenia trasy wariantów poza wsią Kłudzice w oddaleniu 
od działek wnioskodawcy. 
Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Do opracowania zostanie wprowadzona nowa trasa pod nazwą 
W6S12, która odsunięta będzie w kierunku północnym za zabudowania m. Kłudzice oraz nowa 
trasa pod nazwą W7S12 i W8S12 znacznie odsunięta na południe od m Kłudzice. Nowe 
przebiegi postulowane przez wnioskodawców z Gminy Sulejów w przypadku wariantów W6S12 i 
W7S12 oraz wnioskodawcy z Miasta Piotrków w przypadku wariantu W8S12 poddane zostaną 
dalszej analizie w opracowaniu projektowym. 

 
Dotyczy wniosku nr 29 
We wniosku zawarto propozycję poprowadzenia trasy wariantów poza wsią Witów. 
Wniosek dotyczący nowego przebiegu został rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku 
nowa trasa poza wsią Witów zostanie wprowadzona do opracowania i poddana dalszej analizie 
jako wariant W6 S12. 
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Dotyczy wniosku nr 31, 32, 33 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W5 S12 Alt. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". 
 
Dotyczy wniosku nr 34 
We wniosku zaproponowano nowy przebieg zilustrowany w załączniku graficznym. 
Wniosek dotyczący nowego przebiegu został rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku 
nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i poddana dalszej analizie jako wariant W6 
S12 
 
Dotyczy wniosku nr 38 
We wniosku zaproponowano poprowadzenie trasy drogi ekspresowej poza terenami 
zabudowanymi na odcinku pomiędzy m. Kałek a m. Kłudzice. 
Wniosek dotyczący nowego przebiegu został rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku 
nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i poddana dalszej analizie jako wariant W6 
S12 

 
Dotyczy wniosku nr 39 
We wniosku zaproponowano poprowadzenie trasy drogi ekspresowej poza zabudowaniami na 
odcinku pomiędzy m. Kałek a m. Kłudzice, równolegle do drogi gminnej G14. 
Wniosek dotyczący nowego przebiegu został rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku 
nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i poddana dalszej analizie jako wariant W6 
S12 
 
Dotyczy wniosku nr 40 
We wniosku zaproponowano przesuniecie korytarza drogi ekspresowej w rejonie węzła 
Włodzimierzów w kierunku północnym o 20m. 
Wniosek dotyczący korekty przebiegu został rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku 
korekta zostanie wprowadzona do opracowania i poddana dalszej analizie jako wariant W6 S12 
 
Dotyczy wniosku nr 41 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wszystkich wariantów oraz zaproponowano nowy przebieg 
pomiędzy m. Longinówka i Kolonią Zalesice, Milejowem a Witowem, pomiędzy Kłudnicami i 
Milejowem i dalej prosto do węzła „Jaksonek” 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dotyczącej nowego przebiegu został 
rozpatrzony pozytywnie. Proponowana we wniosku nowa trasa zostanie wprowadzona do 
opracowania i poddana dalszej analizie pod nazwą W7S12. Dodatkowo informujemy, Ŝe do 
opracowania wprowadzono równieŜ wariant W8S12 o podobnym przebiegu, zgłoszony przez 
wnioskodawcę z Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
Dotyczy wniosku nr 42 
We wniosku zawarto propozycję poprowadzenia korytarza drogi S12 od drogi S8 obok 
Tomaszowa Mazowieckiego. 
Propozycję zawartą we wniosku rozpatrzono negatywnie. Zadaniem Biura Projektów jest 
opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
dr S12 na odcinku Piotrków Tryb. (A1) – Opoczno (gr. województwa łódzkiego) i dla takiej relacji 
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drogi ekspresowej przygotowywana jest dokumentacja. Materiałem wyjściowym do projektowania 
było Studium lokalizacyjno – funkcjonalne układu dróg tranzytowych rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego (południowo wschodnia część woj. łódzkiego) opracowane w 2008r przez Biuro 
Studiów GDDKiA., gdzie zawarte były przedstawione do konsultacji społecznych warianty 
przebiegu drogi ekspresowej S12 dla relacji: autostrada A1 po południowej stronie m. Piotrkowa 
Trybunalskiego – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego. Przekazana z kolei 
informacja o ewentualnej kolizji drogi ekspresowej z projektowanym gazociągiem zostanie 
wykorzystana na dalszym etapie projektowania.  
 
Dotyczy wniosku nr 43 
We wniosku zaproponowano nowy przebieg zilustrowany w załączniku graficznym. 
Wniosek rozpatrzony negatywnie. Na końcowym odcinku przedstawionego w załączniku wariantu 
występuje kolizja z zabudową m. Wójtostwo. W wyniku szczegółowej analizy stwierdzono brak 
moŜliwości ominięcia tej miejscowości w zgodności z przepisami zawartymi w "Warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie". Dodatkowo 
informujemy, Ŝe do opracowania zostały wprowadzone nowe trasy W7S12 i W8S12, zbliŜone do 
propozycji zamieszczonej w Pana wniosku. Nowe przebiegi, postulowane przez wnioskodawcę z 
Gminy Sulejów w przypadku wariantów W7S12 i wnioskodawcę z Miasta Piotrków w przypadku 
wariantu W8S12, poddane zostaną dalszej analizie w opracowaniu projektowym. 
 
Dotyczy wniosku nr 44 
We wniosku protest przeciwko wariantowi W5S12, kolidującego z zabudową wnioskodawcy. 
Wniosek o przesunięcie korytarza  w kierunku południowym w górę rzeki. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Jednocześnie informuję, Ŝe istnieją w opracowaniu warianty 
spełniające Państwa wniosek o korytarzu odsuniętym w kierunku południowym, w górę rzeki. 
 
Dotyczy wniosku nr 45 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wariantu W1 S12, W2 S12 i W3 S12 oraz zaproponowano 
nowy przebieg zilustrowany w załączniku graficznym. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dot. nowego przebiegu został rozpatrzony 
pozytywnie. Proponowana we wniosku nowa trasa zostanie wprowadzona do opracowania i 
poddana dalszej analizie jako wariant W6 S12 

 
Dotyczy wniosku nr 45 
We wniosku zawarto sprzeciw dla wszystkich wariantów oraz zaproponowano nowy przebieg 
pomiędzy km 11 a 15 poza bezpośrednim sąsiedztwem z działkami wnioskodawcy. 
Sprzeciw zostanie uwzględniony w opracowaniu na następnym etapie realizacji dokumentacji 
projektowej, przy szeregowaniu wariantów przebiegu trasy w analizie wielokryterialnej w 
kryterium „akceptacja społeczna". Wniosek w części dotyczący nowego przebiegu rozpatrzono 
pozytywnie. Informujemy, Ŝe do opracowania zostanie wprowadzona nowa trasa pod nazwą 
W6S12, która odsunięta będzie w kierunku północnym od Państwa działek oraz nowa trasa pod 
nazwą W7S12 i W8S12 znacznie odsunięta na południe. Nowe przebiegi, postulowane przez 
wnioskodawców z Gminy Sulejów w przypadku wariantów W6S12 i W7S12  i wnioskodawcy z 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w przypadku wariantu W8S12, poddane zostaną dalszej 
analizie w opracowaniu projektowym. 
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11. Podsumowanie 
 
Na podstawie przesłanych wniosków przez mieszkańców Gminy Sulejów naleŜy stwierdzić, Ŝe 
wszystkie prezentowane w ramach konsultacji społecznych proponowane korytarze drogi S12 
wzbudziły kontrowersje i nie uzyskały akceptacji. Szczególnie duŜe niezadowolenie okazywali 
mieszkańcy dla odcinków drogi zlokalizowanych w sąsiedztwie m. Zalesice, Zalesice Kolonia, 
Witów i Witów Kolonia. Znaczącą część wniosków oprócz wyraŜonego sprzeciwu zawierała  
propozycje lokalnych korekt bądź propozycji całkowicie nowych korytarzy drogi ekspresowej 
przedstawionych na załączniku graficznym.   
We wszystkich wnioskach mieszkańcy argumentowali wyraŜone opinie przede wszystkim 
niekorzystnym oddziaływaniem przebiegów korytarza drogi S12 przedstawionych w czasie 
konsultacji na otaczający teren, a zwłaszcza na istniejącą i planowaną przyszłą zabudowę 
mieszkalną oraz istniejący układ komunikacyjny dróg lokalnych obsługujących bezpośredni teren. 
Nie bez znaczenia dla mieszkańców stanowiły walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz spokój na 
terenach, przez który by miała przebiegać droga ekspresowa S12 oraz zmniejszenie wartości 
działek zlokalizowanych w sąsiedztwie przyszłej drogi ekspresowej oraz ich rozdrobnienie na 
mniejsze.  
Po szczegółowej analizie przesłanych wniosków postanowiono, Ŝe protesty bądź poparcie 
dla poszczególnych wariantów zostaną uwzględnione w opracowaniu na następnym 
etapie realizacji dokumentacji projektowej przy analizie wielokryterialnej w kryterium 
„akceptacja społeczna”. Analiza wielokryterialna będzie miała na celu uszeregowanie 
wariantów od najkorzystniejszego według przyjętych kryteriów, w wyniku czego będzie 
moŜna wskazać warianty priorytetowe.  
Przesłane propozycje korekt bądź nowych przebiegów korytarzy drogi ekspresowej 
spełniające przepisy warunków technicznych oraz nie ingerujące w zabudowę mieszkalną 
zostaną dodatkowo wprowadzone do opracowania jako wariant W6 S12, W7 S12 i W8 S12. 
NaleŜy dodatkowo stwierdzić ze nowe korytarze w większym niŜ warianty podstawowe stopniu 
ingerują w teren sąsiedniej Gminy Rozprza. 
 
Preferencje zainteresowanych mieszkańców dla poszczególnych wariantów przedstawiają 
poniŜsze dane: 
• Wariant W1 S12 i W3 S12 o wspólnym przebiegu: za 7 głosów przeciw 432 głosy 
• Wariant W2 S12 i W4B S12 o wspólnym przebiegu: za 3 głosów przeciw 432 głosy 
• Wariant W2 S12Alt i W4B S12Alt o wspólnym przebiegu: za 3 głosów przeciw 432 głosy 
• Wariant W4A S12: za 4 głosów przeciw 431głosy 
• Wariant W5 S12: za 0 głosów przeciw 451głosy 
Za nowym przebiegiem W6 S12 optowało aŜ 441, związku z tym uznano Ŝe wariant ten ma 
znaczące poparcie.  
Na końcu raportu zamieszczono tabelę przedstawiającą preferencje mieszkańców 
poszczególnych Gmin dla wariantowych korytarzy drogi S12 na całym odcinku. 
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Na mapce zamieszczonej poniŜej przedstawiono plan orientacyjny wariantów korytarzy drogi S12 
na terenie Gminy Sulejów, po wprowadzeniu nowych przebiegów (linie przerywane) 
uwzględniających propozycje zainteresowanych mieszkańców Gminy.  
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W tabeli zamieszczonej poniŜej przedstawiono preferencje mieszkańców poszczególnych Gmin 
dla wariantowych korytarzy drogi S12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    poparcie mieszkańców dla danego wariantu 
 

sprzeciw mieszkańców dla danego wariantu 
     

nowy przebieg wariantu nie pokazywany podczas konsultacji, powstały po uwzględnieniu 
moŜliwych do spełnienia wniosków jakie  wpłynęły podczas konsultacji  

 
wariant nie zlokalizowany na terenie Gminy 

 
 
     
     

 
 
     

 
 


