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1. Kopie listy obecności osób przybyłych na spotkanie informacyjne. 
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2. Zestawienie wniosków, uwag i zastrzeżeń. 
 

N
r 

w
ni

os
ku

 

Wnioskodawca Data Streszczenie wniosku Sposób uwzględnienia 

1 
Małgorzata i Michał 
Lacheta 

24.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

2 

Gabriela Gawrusińska 
Marcin Gawrusiński  
Joanna Goska 
Grzegorz Goska 
Mieczysława Stępień 
K Kaczmarek 
Aleksandra 
Banaszczyk 
Stanisław Kaczmarek 
Anna Adamus  
Sebastian Adamus  
Robert  Banaszczyk 
Gabriela Kaczmarek 
Halina Malicka 
Stanisław Malicki 
Katarzyna Stańczyk 
Andrzej Kozłowski 
Renata Kozłowska 
Jan Michalski  
Teresa Michalska 
Kigudzicz Marek 
Wojciech Sokołowski  
Mirosława Sokołowska 
Hubert Laskowski 
Katarzyna Laskowska 
Krystyna Gawrusińska 
Jakub Gawrusiński 
Justyna Gawrusińska  
Ola Warych 
Elżbieta Warych 
Z.  Warych 
M. Warych 
Marlena Jagusiak 
Rafał Jagusiak 
Ilona Warych 
Dorota Troszczyńska 
Paweł Troszczyński 
Wiesław Troszczyński 
Danuta Troszczyńska 
Marcin Troszczyński 
Krzysztof Troszczyński 
Dorota Szymczyk 
Tomasz Szymczyk 
Zofia Westryk 
Wioletta Ziemba 

25.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
W2S12Alt. Poparcie dla 
wariantu  W1S12. 
Zarzut dotyczący braku 
należytego rozpropagowania 
terminu i miejsca spotkania 
informacyjnego.   

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 
Udzielono wyjaśnienia na 
temat zarzutu. 
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Grzegorz Ziemba 
Lech Piasta 
Bogdan Kowalczewski 
Magdalena 
Kowalczewska 

Karolina Kowalczewska 
K. Wiśnik 
Alicja Darek 
Dariusz Łaszczuk 
Ilona Maćkiewicz 
Jerzy Szwalski  
Ilona Szwalska 
Iwona Markiewicz 
Przemysław 
Markiewicz 
Radosław Markiewicz 
Krzysztof Markiewicz 
Alina Markiewicz 
Izabela Markiewicz 
Dariusz Cejnóg 
Renata Cejnóg 
Lidia Piasta  
Bernadeta Kuśmierka 
Damian Motyka 

3 Anetta i Marcin Mądry 25.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
W1S12. Poparcie dla wariantu  
W2S12Alt. 
Zapytanie dotyczące 
instalowania ekranów 
dźwiękochłonnych.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 
Udzielono wyjaśnienia 

4 
Jacek Piątek 
Natalia  
Aleksandrowicz-Piątek 

27.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
W1S12. Poparcie dla wariantu  
W2S12Alt. 
Zapytanie dotyczące 
instalowania ekranów 
dźwiękochłonnych.. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 
Udzielono wyjasnienia 

5 Gabriela Kaczmarek 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

6 
Magdalena i Hubert 
Kuźnik 

27.02.2011 
Protest przeciwko wariantowi 
W2S12Alt. Poparcie dla 
wariantu  W1S12. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 

7 Stanisław Kaczmarek 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

8 Robert  Banaszczyk 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

9 
Agnieszka i Mariusz 
Włodarscy 

28.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

10 Anna Adamus 28.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
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11 Ilona Warych 28.02.2011 

Protest przeciwko wariantowi 
W2S12. Poparcie dla wariantu  
W1S12. 
Zarzut dotyczący braku 
należytego rozpropagowania 
terminu i miejsca spotkania 
informacyjnego.   

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 
Udzielono wyjaśnienia na 
temat zarzutu. 
 

12 Mieczysława Stępień 28.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

13 
Joanna i Grzegorz 
Goska 

28.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

14 
Marcin Wnęk 
Marzena Wnęk 

28.02.2011 

Protest przeciwko wariantom: 
W2S12Alt, W3S12, W4AS12, 
W4BS12Alt, W5S12.  
Wniosek o wprowadzenie 
nowego proponowanego przez 
wnioskodawcę wariantu. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
Wniosek rozpatrzono 
negatywnie.  

15 
Agnieszka  
Robaszek-Pawlik 

25.02.2011 

Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. Poparcie dla 
wariantu W1 S12. 
Zapytanie czy działki 
wymienione we wniosku zajęte 
będą pod inwestycje. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie i poparciu. 
Udzielono wyjasnienia 

16 Ilona i  Jerzy Szwalscy 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

17 
Izabela Markiewicz 
Krzysztof Markiewicz 

20.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

18 Lidia i Lech Piasta  
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom.  

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

19 
Iwona i Wojciech 
Markiewicz 

15.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

20 Jerzy Piątek 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

21 Ewa Matyjaszczyk 27.02.2011 
Protest przeciwko wszystkim 
wariantom. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
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3. Kopie wniosków, uwag i zastrzeżeń 
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