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2. Zestawienie wniosków, uwag i zastrzeżeń. 
 

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. 

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. 
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11  
Michał i Elżbieta 
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 pobliżu 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. 

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. 
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24  
Elżbieta  
i Sylwester 
Żywiccy 

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.  

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 Jeż 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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  Bożena 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. 

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. 
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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  Bożena 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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  Elżbieta 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 
 
 
 



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 

 

 
 

20

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  Elżbieta 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. 
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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. 

186  Elżbieta 
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. 
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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  Grażyna 
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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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230  Elżbieta 
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. 

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. 
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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  Elżbieta 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  Elżbieta 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. 

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. 
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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  Grażyna 
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  Bożena 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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  Bożena 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. 

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. 
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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. 

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. 

 
 
 
 



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 

 

 
 

38

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 
 
 
 



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 

 

 
 

46

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. 

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. 
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oraz droga ekspresowa S74 na odcinku Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego  i  świętokrzyskiego 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Sulejów 

 

 
 

47

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. 

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. 
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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. 

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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3. Kopie wniosków, uwag i zastrzeżeń 



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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

53



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

64



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 

 

 
 

65



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 

 

 
 

66



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 

 

 
 

67



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 

 

 
 

68



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

74



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 

 

 
 

75



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 

 

 
 

76



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 
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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 
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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 

 

 
 

79



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 
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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 

 

 
 

81



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 
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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 

 

 
 

83



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 

 

 
 

84



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 

 

 
 

85



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 

 

 
 

86



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 
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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 

 

 
 

88



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 

 

 
 

89



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 

 

 
 

90



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 

 

 
 

91



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 

 

 
 

92



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 
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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 

 

 
 

94



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 

 

 
 

95



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 

 

 
 

96



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 

 

 
 

97



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 

 

 
 

98



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 

 

 
 

99



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 
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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 

 

 
 

101



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 

 

 
 

102



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 

 

 
 

103



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 

 

 
 

104



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 

 

 
 

105



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 

 

 
 

106



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 

 

 
 

107



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 
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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 

 

 
 

109



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 

 

 
 

110



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 

 

 
 

111



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 

 

 
 

112



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 

 

 
 

113



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 
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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 

 

 
 

115



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 

 

 
 

116



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 

 

 
 

117



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 

 

 
 

118



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 

 

 
 

119



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 

 

 
 

120



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 

 

 
 

121



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 

 

 
 

122



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 
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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 

 

 
 

124



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 

 

 
 

125



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 

 

 
 

126



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 

 

 
 

127



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 

 

 
 

128



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 
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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 

 

 
 

130



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 

 

 
 

131



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 

 

 
 

132



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 

 

 
 

133



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 

 

 
 

134



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 

 

 
 

135



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 

 

 
 

136



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 

 

 
 

137



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

171



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 

 

 
 

172



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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

176



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 

 

 
 

177



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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

182



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

188



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 

 

 
 

196



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 

 

 
 

197



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 

 

 
 

198



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 

 

 
 

199

 
 
 
 



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 

 

 
 

200



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 

 

 
 

201



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 

 

 
 

202



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 

 

 
 

203



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 

 

 
 

204



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 

 

 
 

205

 
 
 
 



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 

 

 
 

206



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 

 

 
 

207



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 

 

 
 

208



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 

 

 
 

209



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 

 

 
 

210



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 

 

 
 

211



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 

 

 
 

212



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 

 

 
 

213



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 

 

 
 

214

 
 
 
 



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 

 

 
 

215



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 

 

 
 

216



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 

 

 
 

217



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 

 

 
 

218



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 

 

 
 

219



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 

 

 
 

220



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 

 

 
 

221



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 

 

 
 

222



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 

 

 
 

223

 
 
 
 



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 

 

 
 

224



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 

 

 
 

225



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 

 

 
 

226



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 

 

 
 

227



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 

 

 
 

228



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 

 

 
 

229



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 

 

 
 

230



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 

 

 
 

231



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 

 

 
 

232

 
 
 
 



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 

 

 
 

233



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 

 

 
 

234



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 

 

 
 

235



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 

 

 
 

236



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 

 

 
 

237



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 

 

 
 

238

 
 
 
 



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 

 

 
 

239



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 

 

 
 

240



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 

 

 
 

241



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 

 

 
 

242



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 

 

 
 

243



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 

 

 
 

244



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 

 

 
 

245



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 

 

 
 

246



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 

 

 
 

247

 
 
 
 



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 

 

 
 

248



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 

 

 
 

249



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 

 

 
 

250



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 

 

 
 

251



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 

 

 
 

252



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 
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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 

 

 
 

254



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 

 

 
 

255



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 

 

 
 

256



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 

 

 
 

257



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 

 

 
 

258



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 
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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 

 

 
 

260



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 

 

 
 

261



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 

 

 
 

262



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 

 

 
 

263



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 

 

 
 

264



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 

 

 
 

265

 
 
 
 



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 

 

 
 

266



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 

 

 
 

267



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 

 

 
 

268



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 

 

 
 

269



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 

 

 
 

270



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 

 

 
 

271

 
 
 
 



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 

 

 
 

272



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 

 

 
 

273



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 

 

 
 

274



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 

 

 
 

275



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 

 

 
 

276



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 
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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 

 

 
 

278



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 

 

 
 

279



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 

 

 
 

280



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 

 

 
 

281



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 

 

 
 

282



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 

 

 
 

283



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 

 

 
 

284



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 

 

 
 

285



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 
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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 

 

 
 

287



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 

 

 
 

288



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 

 

 
 

289



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 

 

 
 

290



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 

 

 
 

291



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 

 

 
 

292



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 

 

 
 

293



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 

 

 
 

294



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 
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