Znak 7332/16/08

Lisewo , dnia2008-07-14

DECYZJA NR 16 /2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie:
- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,
poz. 717, z pó niejszymi zmianami)
- Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznacze i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz.1589)
- art. 104 Kodeksu post powania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr. 98,
poz. 1071, z pó niejszymi zmianami ),
- rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznacze i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589)
po rozpatrzeniu wniosku:
z dnia:
dotycz cego:

Gminy Lisewo - Urz du Gminy Lisewo, ul. Chełmi ska nr 2
86 – 230 Lisewo, woj. kujawsko - pomorskie,
18 marca 2008 r.
budowy kanalizacji sanitarnej z przył czami dla wsi Lipienek i
Strucfo , na działkach geodezyjnych, poło onych w obr bach
geodezyjnych Lipienek, Strucfo i Lisewo, gmina Lisewo – wg
zał cznika nr 1,

I.
ustalam
lokalizacj inwestycji celu publicznego i warunki zabudowy
dla inwestycji polegaj cej na : budowie kanalizacji sanitarnej z przył czami dla wsi Lipienek i
Strucfo , na działkach geodezyjnych, poło onych w obr bach geodezyjnych Lipienek, Strucfo i
Lisewo, gmina Lisewo – wg zał cznika tabelarycznego nr 1.
1. Rodzaj inwestycji:
obiekty infrastruktury technicznej - budowa systemu kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o
długo ci około 1300 m z 37 przył czami grawitacyjnymi o ł cznej długo ci około 950 m i
ruroci gów tłocznych (ci nieniowych) o długo ci ł cznej około 4400 m i z 17 przył czami
tłocznymi o długo ci ł cznej około 2600 m i 17 przepompowniami indywidualnymi oraz dwoma
przepompowniami sieciowymi, przejmuj cego cieki z zabudowy istniej cej wsi Lipienek i
Strucfo w gminie Lisewo do istniej cego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Lisewo.
Przedsi wzi cie polega b dzie na budowie jednego lub dwóch równoległych przewodów: tłocznego i grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej o zró nicowanej rednicy z wy ej
wymienionymi urz dzeniami technicznymi.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikaj ce z
przepisów odr bnych:
przedmiotow inwestycj nale y projektowa i realizowa w sposób umo liwiaj cy spełnienie
wymogów wynikaj cych z przepisów, w tym techniczno – budowlanych oraz obowi zuj cych
Polskich Norm, a w szczególno ci zawartych w:
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z pó niejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r.
Nr 25 poz. 150),
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- ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19
poz. 115 z pó niejszymi zmianami).
- rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z
pó niejszymi zmianami),
- rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133),
- rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie okre lenia rodzajów
przedsi wzi
mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko oraz szczegółowych
uwarunkowa zwi zanych z kwalifikowaniem przedsi wzi do sporz dzania raportu o
oddziaływaniu na rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 04 nr 257 poz. 2573 ze zmianami w
szczególno ci Dz. U. z 2007 r Nr 158 poz. 1105)
3. Sposób u ytkowania obiektu budowlanego i zagospodarowania terenu:
budowa obiektów infrastruktury technicznej - budowa systemu kanalizacji sanitarnej tłocznej i
grawitacyjnej wraz z przył czami.
4. Ustalenia dotycz ce ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
- inwestycja w rozumieniu wła ciwych przepisów nie zalicza si do przedsi wzi mog cych
znacz co oddziaływa na rodowisko,
- mo liwie maksymalnie chroni ziele urz dzon ,
- teren obj ty inwestycj poło ony jest poza obszarem chronionego krajobrazu,
- system kanalizacji sanitarnej nale y projektowa i realizowa w sposób okre lony w
przepisach odr bnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniaj c spełnienie
wymaga dotycz cych bezpiecze stwa po arowego, konstrukcji i u ytkowania oraz
odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony rodowiska.
5. Ustalenia dotycz ce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
- teren obj ty decyzj nie podlega ochronie konserwatorskiej, mo e podlega ochronie
archeologicznej,
- prace ziemne nale y prowadzi z uwzgl dnieniem przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z
pó niejszymi zmianami), w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu,
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadz ce roboty
budowlane i ziemne s zobowi zane zabezpieczy znaleziska, wstrzyma wszelkie roboty
mog ce je uszkodzi lub zniszczy i niezwłocznie powiadomi wła ciwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.
- w przypadku stwierdzenia kolizji z nieeksponowanymi w terenie stanowiskami
archeologicznymi, prace ziemne nale y prowadzi pod nadzorem archeologicznym
(pełnionym na koszt inwestora, za pozwoleniem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków),
- szczegółowy zakres i rodzaj niezb dnych bada archeologicznych ustali w drodze decyzji
Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
6. Warunki zwi zane z komunikacj i infrastruktur techniczn :
- zasady podł czenia urz dze do systemów elektroenergetycznych okre li – na wniosek
inwestora, wła ciwa jednostka zarz dzaj ca sieci elektroenergetyczn ,
- wszelkie kolizje projektowanej inwestycji z istniej cymi sieciami rozwi za w uzgodnieniu z
wła cicielami tych sieci,
- przej cia przez drogi publiczne oraz prowadzenie systemów kanalizacji sanitarnej wzdłu
dróg publicznych nale y projektowa z uwzgl dnieniem przepisów odr bnych., a w
szczególno ci z ustaw o drogach publicznych. Projekt budowlany uzgodni z Zarz dem
Dróg Powiatowych w Chełmnie i uzyska zgod na lokalizacj sieci i urz dze
kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych nr 1619C Lisewo-Dubielno oraz 1636 LipienekStrucfo
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- w zakresie urz dze melioracyjnych kolizje inwestycji uzgodni z Kujawsko-Pomorskim
Zarz dem Melioracji i Urz dze Wodnych oraz Gminn Spółk Wodn w Lisewie
7. Wymagania dotycz ce ochrony interesów osób trzecich:
- projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany nie mo e narusza uzasadnionych
interesów osób trzecich, pozbawia dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz rodków ł czno ci,
- inwestycja nie mo e narusza istniej cych systemów melioracyjnych, w razie napotkania
urz dze melioracyjnych w obr bie projektowanej inwestycji, nale y je przebudowa w
uzgodnieniu z wła ciw Spółka Wodn lub Urz dem Gminy,
8. Wymagania dotycz ce ochrony obiektów bud. na terenach górniczych: - nie dotyczy.
9. Linie rozgraniczaj ce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne:
- orientacja w skali 1 : 10.000 ze schematem ł czenia siedmiu arkuszy, stanowi zał cznik
graficzny nr 2 do niniejszej decyzji,
linie rozgraniczaj ce teren inwestycji oznaczono grub lini ci gł lub przerywan , na
rysunku wykonanym na kopii mapy sytuacyjno-wysoko ciowej w skali 1:1000, stanowi cej
wieloarkuszowy (wielosekcyjny) zał cznik graficzny nr 3 do niniejszej decyzji, składaj cy si
z siedmiu arkuszy ponumerowanych od nr 1 do nr 7.
II. Ustalam stawk procentow
stanowi c podstaw naliczenia opłaty o której mowa w art. 36 w zwi zku z art. 63 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko ci 0%
UZASADNIENIE
Działki, na których realizowana jest inwestycja poło one s na terenie nie posiadaj cym od dnia
1.01.2003 r obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku planu,
okre lenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nast puje w drodze decyzji.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza si :
- odst piono od analizy sposobu zabudowy dla okre lenia wymaga dotycz cych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów i cech kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w oparciu o art. 61 ust3 ustawy o planowaniu i zag. przestrzennym,
- dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego (wynik analizy stanowi zał cznik nr 4)
- niniejsza decyzja jest zgodna z przepisami odr bnymi.
Z powy szego wynika, e spełnione s wszystkie warunki okre lone w art. 53 ust.3 i art. 54
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W sprawie wydania niniejszej decyzji wszcz to post powanie zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, 9 i 10 ustawy jak wy ej, projekt decyzji został uzgodniony z:
- wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów obj tych
ochron konserwatorsk (zgodnie art. 53 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) postanowieniem nr WUOZ/T/AR2620/2008.z dnia 14 maja 2008r..
- wła ciwym organem w zakresie melioracji wodnych (zgodnie art. 53 ust 4 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) postanowieniem nr
TEK 7323/2316/2008 z dnia 21.05.2008r
- wła ciwym zarz dc drogi w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego
(zgodnie art. 53 ust 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym),
Zarz dem Dróg Powiatowych - postanowieniem nr PZD-DA-7331-232/2008 .z dnia
16.06.2008r
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy jak wy ej, projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia z:
- Wojewod Kujawsko – Pomorskim, w zakresie zada rz dowych słu cych realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w odniesieniu do terenów
przeznaczonych na taki cel w planie miejscowym, który utracił moc na podstawie art. 67
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-

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15,
poz. 139 z pó niejszymi zmianami),
Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Starost Powiatu Toru skiego, w
zakresie zada samorz dowych słu cych realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym w odniesieniu do terenów przeznaczonych na taki cel w planie miejscowym,
który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z pó niejszymi zmianami),

POUCZENIE
W celu uzyskania pozwolenia na budow nale y zło y wniosek w Starostwie Powiatowym w
Chełmnie. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budow nale y doł czy :
- 4 egzemplarze projektu zagospodarowania działki i projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami oraz za wiadczenie o wpisie na list członków wła ciwej izby samorz du
zawodowego projektanta,
- projekt budowlany powinien by wykonany zgodnie z art. 34 ustawy z dn. 7.07.1994r. –
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pó niejszymi
zmianami), oraz z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133), projekt
budowlany nale y opracowa zgodnie z przepisami obowi zuj cymi w dniu składania
wniosku o pozwolenie na budow ,
- o wiadczenie pod rygorem odpowiedzialno ci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo ci na cele budowlane,
- decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia.
Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa własno ci i uprawnie osób trzecich.
Organ, który wydał decyzj o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wyga ni cie,
je eli:
- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budow ,
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia s inne ni w wydanej decyzji, z
zastrze eniem, e przepisu tego nie stosuje si , je eli została wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budow
Od niniejszej decyzji słu y stronom odwołanie do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w
Toruniu ul. Targowa 13/15, które nale y wnie za po rednictwem Wójta Gminy Chełm a w
terminie 14 dni od daty dor czenia.

Zał czniki:
1. zał cznik nr 1 - wykaz numerów ewidencyjnych działek obj tych decyzj
2. zał cznik nr 2 – orientacja w skali 1 : 10 000
3. zał cznik nr 3 – zał cznik wielosekcyjny, arkusze 1 - 7 mapy w skali 1:1000 (szt.7)
4. zał cznik nr 4 - wynik analizy – składaj cy si z cz
tekstowej
Otrzymuj :
1. Wnioskodawca
2. Strony post powania
3. a/a
4

Zał cznik nr 4
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 2008-07-14 nr 16/08 (cz
tekstowa)
Wyniki analizy w zakresie o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó niejszymi
zmianami ) i rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ( Dz. U.
164, poz. 1589 ) – cz
tekstowa
1. Stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje si realizacj inwestycji.
Działki obj te projektem decyzji stanowi własno jednostek samorz dowych, w tym Gminy
Lisewo oraz osób fizycznych. Szczegółowy wykaz numerów ewidencyjnych działek i ich
wła cicieli stanowi zał cznik nr 1 (tabelaryczny) do projektu decyzji.
Projektowany system kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej przejmowa b dzie cieki z lokalnych
przepompowni cieków z miejscowo ci Strucfo i Lipienek w gminie Lisewo, sk d cieki
odprowadzone b d do systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków w Lisewie.
Całkowita długo projektowanej sieci tłocznej (z przył czami) wynosi około 6900 m. a sieci
grawitacyjnej (z przył czami), około 2230 m. Projektowana kanalizacja sanitarna krzy uje si z
drog powiatow i drogami gminnymi.
2. Uwarunkowania wynikaj ce z obowi zuj cych przepisów:
Teren nie jest obj ty obowi zuj cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
nie przyst piono do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie
wyst puje obowi zek sporz dzenia planu dla tego terenu wynikaj cy z przepisów odr bnych.
Teren nie wymaga zgody na zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w
oparciu o art. 61 ust.1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po
przeanalizowaniu ustale Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lisewo oraz nieobowi zuj cych ju planów zagospodarowania przestrzennego uznano, e
projekt niniejszej decyzji mo e podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, poniewa obszar ten mo e by obj ty (cz ciowo) ochron archeologiczn . Z uwagi
na zakres projektowanej kanalizacji – ponad 9 km i brak szczegółowego rozpoznania
nieeksponowanych w terenie stanowisk archeologicznych, mo na spodziewa si wyst pienia
potencjalnej kolizji. Teren nie jest poło ony w granicach obszaru chronionego krajobrazu i
projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z Wojewod ani z Marszałkiem Województwa.
Teren nie jest poło ony w granicach obszarów podlegaj cych szczególnej ochronie z tytułu
przepisów o: gruntach rolnych i le nych, terenach górniczych, terenach zagro onych osuwaniem
si mas ziemnych, terenach nara onych na niebezpiecze stwo powodzi, terenach zamkni tych i
strefach ochronnych.
3. Analiza cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dla inwestycji liniowych i obiektów infrastruktury technicznej, odst piono od analizy na
podstawie art. 61 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Analiz wykonał
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ZAŁ CZNIK NR 1 DO DECYZJI NR 16 08
„O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO”
z dnia 2008-07-14 znak 7332/16/08
dotycz cej przedsi wzi cia inwestycyjnego polegaj cego na:
budowie kanalizacji sanitarnej z przył czami dla wsi Lipienek i Strucfo , na działkach geodezyjnych,
poło onych w obr bach geodezyjnych Lipienek, Strucfo i Lisewo, gmina Lisewo.

L.p.
1
2
3

Nr działki
Obr b
91/2 Lipienek
31/7 Lipienek
15/20 Lipienek

4
5
6
7
8
9
10

92 Lipienek
69 Lipienek
90 Lipienek
71 Lipienek
15/21 Lipienek
193/2 Lipienek
64 Lipienek

11
12
13
14
15

31/3Lipienek
70 Lipienek
73 Lipienek
4/3 Lipienek
33/2 Lipienek

16

193/1 Lipienek

17

179 Lipienek

18
19

4/5 Lipienek
4/4 Lipienek

20

4/8 Lipienek

21

4/7 Lipienek

22
23

15/18 Lipienek
4/15 Lipienek

24

168 Lipienek

25
26

170 Lipienek
163 Lipienek

Wła ciciel
Ewa i Wiesław Szwajka Lipienek 86-230 Lisewo
Jarosław Gostkowski Lipienek 44 86-230 Lisewo
Helena i Grzegorz Muzalewscy
Lipienek 86-230 Lisewo
Kazimierz Lipowski Lipienek 61 m.1 86-230 Lisewo
El bieta i Jerzy Wysoccy Lipienek 86-230 Lisewo
El bieta i Jerzy Wysoccy Lipienek 86-230 Lisewo
Barbara Wójcik Józefowo 54 86-230 Lisewo
Maria i Rajmund Wojnowscy Lipienek 86-230 Lisewo
Roman Lipowski Lipienek 86-230 Lisewo
Zarz d Dróg Powiatowych ul. Łunawska 86-200
Chełmno
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo GS w Lisewie86-230 Lisewo
Jacek i Marzena Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Jacek i Marzena Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Jadwiga i Kazimierz Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Bernadeta Podlewska Lipienek 59 86-230 Lisewo
Halina i Bogusław Lewandowscy
Lipienek 60 86-230 Lisewo
Halina i Franciszek Lewandowscy
Lipienek 56 m.1 86-230 Lisewo
Jadwiga i Zdzisław Kadaj
ul. Rydygiera 42A m.14 87-100 Toru
Kazimierz Smoczy ski Lipienek 86-230 Lisewo
Jadwiga i Kazimierz Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Jadwiga i Kazimierz Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Henryk uchowski Lipienek 51 m.3 86-230 Lisewo
Franciszka Piotrowska
Lipienek 66 m.3 86-230 Lisewo
Edward i Zofia Zacharek
Lipienek 66 m.1 86-230 Lisewo
Teresa i Kazimierz Komorowscy
Lipienek 66 m.2 86-230 Lisewo
Bernard Piotrowski
Lipienek 66 m.3 86-230 Lisewo
Zygmunt Grajkowski
Lipienek 66 m.3 86-230 Lisewo
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27

158 Lipienek

28

15/5 Lipienek

29
30

15/4 Lipienek
15/3 Lipienek

31

148 Lipienek

32

172 Lipienek

33

147 Lipienek

34
35

171 Lipienek
178 Lipienek

36

150 Lipienek

37

173 Lipienek

38

149 Lipienek

39

15/6 Lipienek

40

15/12 Lipienek

41
42
43
44
45

15/15 Lipienek
15/17 Lipienek
15/14 Lipienek
91/1 Lipienek
55 Lipienek

46
47

95 Lipienek
4/21 Lipienek

48

33/3 Lipienek

49
50
51
52

177 Lipienek
42 Strucfo
114 Strucfo
1/4 Strucfo

53

2 Strucfo

Helena Lewandowska Lipienek 86-230 Lisewo
Jan Lewandowski Lipienek 65 m.1 86-230 Lisewo
Jolanta Adamkiewicz
Mikołaja z Ry ska 86-230 Lisewo
Anna i Kazimierz Wolscy
Lipienek 65 m.3 86-230 Lisewo
Helena Piasecka
Lipienek 65 m.4 86-230 Lisewo
Janina Lewandowska Lipienek 61 m.3 86-230 Lisewo
Grzegorz Lewandowski Lipienek 56 86-230 Lisewo
Wiesław Kowalski Lipienek 61 m.2 86-230 Lisewo
Janina i Kazimierz Lipowscy
Lipienek 61 m.1 86-230 Lisewo
Karol Muzalewski Lipienek 86-230 Lisewo
Krystian Muzalewski Lipienek 86-230 Lisewo
Teresa i Jan Kowalscy
Lipienek 51 m.2 86-230 Lisewo
Kazimiera i Ireneusz Podlewscy
Lipienek 53 m.2 86-230 Lisewo
Ryszard Szyma ski Lipienek 51 m.4 86-230 Lisewo
Wiesława i Jan M dzielewscy
Lipienek 52 m.1 86-230 Lisewo
Jadwiga i Kazimierz Lewandowscy
Lipienek 54 m.1 86-230 Lisewo
El bieta i Mariusz Kope
Lipienek 51 m.1 86-230 Lisewo
Krystyna i Alojzy Pudlewscy
Lipienek 54 m.2 86-230 Lisewo
Maria i Eugeniusz Sadeccy
Lipienek 61 m.4 86-230 Lisewo
Iwona Bogalecka Lipienek 66 m.4 86-230 Lisewo
Małgorzata i Eugeniusz Pinkowscy
Lipienek 86-230 Lisewo
Grzegorz Lewandowski Lipienek 56 86-230 Lisewo
Grzegorz Lewandowski Lipienek 56 86-230 Lisewo
Iwona Bogalecka Lipienek 66 m.4 86-230 Lisewo
Ewa i Wiesław Szwajka Lipienek 86-230 Lisewo
Zarz d Dróg Powiatowych ul. Łunawska 86-200
Chełmno
Gmina Lisewo
Jadwiga i Kazimierz Ritter
Wybudowanie W brzeskie 20 86-230 Lisewo
Wojskowe Koło Łowieckie nr 227 „Ba ant”
88-200 Chełmno
Jan i Teresa Kowalscy Lipienek 51 m.2 86-230 Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Marian Rozwadowski Strucfo 86-230 Lisewo
Czesława Rajchenbach
Roman Stefaniak Strucfo 17 86-230 Lisewo
Jadwiga Rozwadowska Strucfo 13 86-230 Lisewo
Krystyna Lewandowska
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54
55
56
57
58
59
60
61
62

4 Strucfo
5 Strucfo
27 Strucfo
73/3 Strucfo
59/8 Strucfo
53 Strucfo
98 Strucfo
48 Strucfo
20 Strucfo

63

52 Strucfo

64

58 Strucfo

65

11/1 Strucfo

66

49 Strucfo

67

51 Strucfo

68
69
70
71
72

50 Strucfo
44 Strucfo
43 Strucfo
45 Strucfo
37/2 Strucfo

73

37/4 Strucfo

74

38/2 Strucfo

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

65/2 Strucfo
87 Strucfo
80 Strucfo
81/1 Strucfo
81/2 Strucfo
84/1 Strucfo
12/5 Strucfo
31/1 Strucfo
78 Strucfo
85 Strucfo
110/1 Strucfo
10 Strucfo
37/3 Strucfo
91 Strucfo
122 Strucfo

90
91
92

70/3 Strucfo
70/4 Strucfo
21/3 Strucfo

ul. Dzier y skiego 10 m.17 87-140 Chełm a
Ryszard i Zofia Petera Strucfo 86-230 Lisewo
Ryszard i Zofia Petera Strucfo 86-230 Lisewo
Kazimierz D browski Strucfo 86-230 Lisewo
Zbigniew Ka mierski Strucfo 86-230 Lisewo
Barbara i Marek Zach Strucfo 86-230 Lisewo
Lech Filarecki Strucfo 86-230 Lisewo
Grzegorz D browski Strucfo 86-230 Lisewo
Wojciech Kurzeja Strucfo 4 86-230 Lisewo
Gabriela Fota
Aneta Strzelecka
Mariusz Fota Strucfo 16 86-230 Lisewo
Marcin Rydlichowski Strucfo 86-230 Lisewo
Maria Kurzeja Strucfo 86-230 Lisewo
Marcin Rydlichowski Strucfo 86-230 Lisewo
Maria Kurzeja Strucfo 86-230 Lisewo
Ingmarda i Roman Dłu ewscy
Strucfo 86-230 Lisewo
Ingmarda i Roman Dłu ewscy
Strucfo 86-230 Lisewo
Ingmarda i Roman Dłu ewscy
Strucfo 86-230 Lisewo
Zenon D delski Strucfo 86-230 Lisewo
Zdzisław Krzymkowski
Alfons Kurdyn Strucfo 86-230 Lisewo
Alfons Kurdyn Strucfo 86-230 Lisewo
Jadwiga i Marian Rozwadowscy
Strucfo 13 86-230 Lisewo
Jadwiga i Marian Rozwadowscy
Strucfo 13 86-230 Lisewo
Jadwiga i Marian Rozwadowscy
Strucfo 13 86-230 Lisewo
Andrzej i Ludwika Fik Strucfo 86-230 Lisewo
Wojewódzki Zarz d Inwestycji Rolniczych
Starosta Chełmi ski ul.Harcerska 1 86-200 Chełmno
Starosta Chełmi ski ul.Harcerska 1 86-200 Chełmno
Starosta Chełmi ski ul.Harcerska 1 86-200 Chełmno
Starosta Chełmi ski ul.Harcerska 1 86-200 Chełmno
Piotr Kurzeja Strucfo 4 86-230 Lisewo
Marian Rozwadowski Strucfo 86-230 Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Łucja Daniszewska Strucfo 86-230 Lisewo
Tadeusz Dzi giel Strucfo 86-230 Lisewo
Hanna i Marian D delscy Strucfo 86-230 Lisewo
Hanna i Marian D delscy Strucfo 86-230 Lisewo
Wojskowe Koło Łowieckie nr 227 „Ba ant”
88-200 Chełmno
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93
94

37/1 Strucfo
1/1 Strucfo

95
96
97
98
99
100
101
102

3 Strucfo
28/1 Strucfo
107 Strucfo
109 Strucfo
79 Strucfo
84/2 Strucfo
443 Lisewo
464/5 Lisewo

Starosta Chełmi ski ul.Harcerska 1 86-200 Chełmno
Marian Rozwadowski Strucfo 86-230 Lisewo
Czesława Rajchenbach
Roman Stefaniak Strucfo 17 86-230 Lisewo
Jadwiga Rozwadowska Strucfo 13 86-230 Lisewo
Ryszard i Zofia Petera Strucfo 86-230 Lisewo
Kazimierz D browski Strucfo 86-230 Lisewo
Zdzisław Krzymkowski
Zdzisław Krzymkowski
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
Gmina Lisewo
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