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1. „Centrum Biurowe Vinci Sp. z o.o.” 
Spółka komandytowa 

− oględziny dokumentacji związanej  
z procesem budowlanym dot. obiektu 
budowlanego zlokalizowanego 
w Krakowie 

20.07.2011 

2. PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w 
Warszawie, Rejon Dworców 
Kolejowych w Poznaniu, Gorzowska 
Grupa Dworców Kolejowych, Gorzów 
Wlkp. 

- utrzymanie dworca kolejowego  
w Gorzowie Wielkopolskim 

5-7.09.2011 
 

3. PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w 
Warszawie, Rejon Dworców 
Kolejowych w Poznaniu, 
Zielonogórska Grupa Dworców 
Kolejowych, Zielona Góra 

- utrzymanie dworca kolejowego  
w Zielonej Górze 

7-9.09.2011 
 

4. Ferroli Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
śorach 

− budowa hali produkcyjno-magazynowej, 
budynku biurowego, budynku socjalnego, 
stanowiska kontenerów na odpady 
w Sosnowcu 

8.09.2011 

5. osoby fizyczne − rozbudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego w Sosnowcu 

8.09.2011 

6. osoba fizyczna 
Węgorzewo 

- budowa budynku gospodarczego 
wolnostojącego w Węgorzewie 

8.09.2011 

7. osoba fizyczna 
Węgorzewo 

− rozbudowa istniejącego budynku 
gospodarczego o część inwentarską  
w Węgorzewie 

8.09.2011 

8. osoba fizyczna 
 

− nadbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Sosnowcu 

8.09.2011 
13.09.2011 

9. osoba fizyczna 
Węgorzewo 

- budowa budynku usługowego – kiosku 
gastronomicznego wraz z infrastrukturą 
techniczną w Węgorzewie 

9.09.2011 

10. osoba fizyczna 
Kętrzyn 

- budowa przepompowni wód opadowych 
oraz fragmentu sieci kanalizacji 
deszczowej w Węgorzewie 

9.09.2011 

11. osoby fizyczne 
 

− budowa budynku handlowo-usługowego  
z poddaszem mieszkalnym w Sosnowcu  

13.09.2011 

12. osoby fizyczne 
 

− budowa budynku usługowego 
w Sosnowcu  

13.09.2011 

13. osoby fizyczne 
 

− budowa dwóch domów jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej w Sosnowcu 

13.09.2011 

14. osoby fizyczne 
Wieluń 

− dobudowa balkonu i zadaszonego tarasu 
do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Wieluniu  

13.09.2011 

15. osoba fizyczna 
Zambrzyce Króle, gm. Rutki 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z poddaszem 
uŜytkowym i garaŜem w m. Niewodnica 
Korycka, gm. Turośń Kościelna  

13.09.2011 

16. osoba fizyczna 
Pozezdrze 

− budowa budynku gospodarczo-
garaŜowego w m. Przerwanki, 
gm. Pozezdrze 

13.09.2011 

17. osoba fizyczna 
Węgorzewo 

− budowa budynku garaŜowego  
w Węgorzewie 

13.09.2011 
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18. Gmina Wieluń − rozbudowa budynku uŜyteczności 
publicznej o pomieszczenia sanitarne  
w m. Bieniądzice, gm. Wieluń 

13-14.09.2011 

19. osoba fizyczna 
Wieluń 

− nadbudowa budynku mieszkalnego  
w Wieluniu 

13-14.09.2011 

20. osoba fizyczna 
Kopydłów, gm. Biała 

− dobudowa ganku z wiatrołapem  
i pomieszczeniem gospodarczym do 
budynku mieszkalnego w m. Kopydłów, 
gm. Biała 

14.09.2011 
 

21. osoby fizyczne 
Wasilków 

- budowa parterowego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
z wyodrębnioną częścią garaŜową  
w m. Wasilków  

14.09.2011 

22. osoby fizyczne 
Wasilków 

- budowa parterowego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
z wyodrębnioną częścią garaŜową  
w m. Wasilków  

14.09.2011 

23. osoba fizyczna 
Wrocanka 

- budowa budynku garaŜowo-
gospodarczego w m. Wrocanka 

14.09.2011 

24. osoba fizyczna 
Szczepańcowa 

- budowa budynku gospodarczego 
w Szczepańcowej 

14.09.2011 

25. osoba fizyczna 
śarnowiec, gm. Jedlicze 

- budowa budynku gospodarczo- 
garaŜowego w m. śarnowiec, 
gm. Jedlicze 

14.09.2011 

26. osoba fizyczna 
Jamiołki Piotrowięta 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Korczynie 

14.09.2011 

27. osoba fizyczna 
Patków, gm. Łosice 

− budowa budynku inwentarsko-
składowego (chlewni) w m. Patków, 
gm. Łosice 

14.09.2011 

28. osoba fizyczna 
Olszanka 

- budowa budynku gospodarczego (obory) 
oraz zbiornika na gnojówkę 
w m. Olszanka 

14.09.2011 

29. osoba fizyczna 
Mszanna, gm. Olszanka 

- budowa budynku inwentarsko-
składowego (chlewni z magazynem pasz) 
w m. Mszanna, gm. Olszanka 

14.09.2011 

30. osoba fizyczna 
Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze 

- budowa budynku gospodarczego (obory) 
w m. Kolonia Pozezdrze, gm. Pozezdrze 

14.09.2011 

31. osoby fizyczne − budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaŜem, zbiornika 
bezodpływowego kanalizacji sanitarnej  
w Sosnowcu  

14.09.2011 
15.09.2011 

32. osoby fizyczne − budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Sosnowcu  

14.09.2011 
15.09.2011 

33. osoba fizyczna − budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaŜem w zabudowie 
szeregowej w Sosnowcu  

14.09.2011 
15.09.2011 

34. osoba fizyczna − budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaŜem w zabudowie 
szeregowej w Sosnowcu  

14.09.2011 
15.09.2011 

35. osoba fizyczna 
Białystok 

- budowa budynku mieszkalnego wraz  
z przydomową oczyszczalnią ścieków  
w m. Złota Wieś  

14.09.2011 
16.09.2011 
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36. osoba fizyczna 
Złota Góra, gm. Skomlin 

− rozbudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego w m. Złota Góra, 
gm. Skomlin 

14.09.2011 
20.09.2011 

37. osoba fizyczna 
Knyszyn  

- budowa budynku mieszkalnego  
w zabudowie zagrodowej, parterowego  
z poddaszem mieszkalnym i garaŜem  
ze zbiornikiem szczelnym 
w m. Borsukówka, gm. Dobrzyniewo 
DuŜe  

15.09.2011 

38. osoby fizyczne 
Koszelówka, gm. Stara Kornica 

- budowa garaŜu i wiaty na sprzęt rolniczy 
w m. Koszelówka, gm. Stara Kornica  

15.09.2011 

39. osoby fizyczne 
Łosice 

− budowa garaŜu na sprzęt rolniczy  
w Dubiczach, gm. Stara Kornica 

15.09.2011 

40. osoba fizyczna 
Siedlce 

− budowa budynku gospodarczego  
w Mierzwicach Kolonia, gm. Sarnaki 

15.09.2011 

41. osoby fizyczne 
Hruszniew, gm. Platerów 

− budowa budynku gospodarczego  
w Hruszniewie, gm. Platerów 

15.09.2011 

42. osoba fizyczna 
Ogonki, gm. Węgorzewo 

- rozbudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego w m. Ogonki, 
gm. Węgorzewo 

15.09.2011 

43. osoba fizyczna 
Harsz, gm. Pozezdrze 

- budowa budynku gospodarczego 
wolnostojącego w m. Harsz, 
gm. Pozezdrze 

15.09.2011 

44. osoba fizyczna 
Tykocin 

- budowa budynku mieszkalnego  
z infrastrukturą techniczną w Tykocinie 

15.09.2011 
16.09.2011 

45. osoba fizyczna 
Rudnik, gm Łosice 

- budowa garaŜu w m. Rudnik, gm Łosice 19.09.2011 

46. Przedsiębiorstwo Transportowo-
Handlowe IMPORT-EXPORT 
Łosice 

− rozbudowa budynku garaŜowo-socjalnego 
w Łosicach 

19.09.2011 

47. osoby fizyczne 
Białystok 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaŜem  
w Zaściankach, gm. Supraśl 

19.09.2011 
20.09.2011 

48. LSA Bogdan Dąbrowski, Krzysztof 
Łuczaj Sp. Jawna 
Białystok 

- budowa budynku produkcyjno-biurowego 
wraz z infrastrukturą techniczną, placami, 
drogami, zbiornikiem retencyjnym 
i zbiornikiem szczelnym w Sowlanach, 
gm. Supraśl 

19.09.2011 
20.09.2011 

49. Zakład Energetyczny Łódź – Teren 
S.A. Rejon Energetyczny Wieluń 

− budowa linii kablowej nn dla potrzeb 
zasilania budynku mieszkalnego 
w Wieluniu 

20.09.2011 

50. osoba fizyczna 
Białystok 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku 
garaŜowo-gospodarczego w m. Uhowo, 
gm. Łapy 

20.09.2011 

51. osoby fizyczne 
Ladzin 

- budowa budynku gospodarczego  
w Rymanowie 

20.09.2011 

52. osoba fizyczna 
Iwonicz 

- budowa budynku garaŜowego przy 
budynku mieszkalnym w Iwoniczu 

20.09.2011 

53. osoba fizyczna 
Iwonicz 

- budowa budynku gospodarczego  
w Iwoniczu 

20.09.2011 
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54. osoby fizyczne 
Jedlicze 

− budowa budynku garaŜowego 
wolnostojącego w m. Jedlicze 

20.09.2011 

55. osoby fizyczne 
Kurów, gm. Wieluń 

− rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w m. Kurów, 
gm. Wieluń 

21.09.2011 

56. osoby fizyczne 
Przywóz, gm. Wierzchlas 

- nadbudowa istniejącego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego  
w m. Przywóz, gm. Wierzchlas 

21.09.2011 

57. osoby fizyczne 
Iwonicz 

- budowa budynku garaŜu w Iwoniczu 21.09.2011 

58. osoby fizyczne 
Wieluń 

− budowa budynku gospodarczego  
z garaŜem na samochody osobowe  
i wiatą w m. Zofia, gm. Osjaków 

22.09.2011 

59. osoby fizyczne 
Świnoujście 

- budowa budynku mieszkalnego  
z usługami w Świnoujściu, budowa 
instalacji oraz przyłączy wod.-kan. 
przebudowa wewnętrznej instalacji wody 
w Świnoujściu 

28.09.2011 

60. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z siedzibą w Świnoujściu 

− budowa sieci wodociągowej  
w Świnoujściu 

28-29.09.2011 

61. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z siedzibą w Świnoujściu 

− budowa sieci wodociągowej  
w Świnoujściu 

28-29.09.2011 

62. osoby fizyczne 
Świnoujście 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garaŜem wraz z wew. 
instalacją gazową w Świnoujściu 

4.10.2011 

63. osoba fizyczna 
Grudziądz 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
techniczną w Grudziądzu 

5.10.2011 

64. osoby fizyczne 
Grudziądz 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Grudziądzu 

5.10.2011 

65. osoby fizyczne 
Grudziądz 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z infrastrukturą 
techniczną w Grudziądzu 

5.10.2011 

66. osoba fizyczna 
Grudziądz 

- budowa budynku mieszkalnego  
z zakładem cukierniczym w Grudziądzu 

5.10.2011 

67. osoby fizyczne 
Świnoujście 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Świnoujściu 

5.10.2011 

68. osoby fizyczne 
Świnoujście 

− budowa garaŜu z pomieszczeniami 
gospodarczymi w Świnoujściu 

5.10.2011 

69. osoby fizyczne 
Grudziądz 

- rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Grudziądzu 

6.10.2011 

70. osoba fizyczna 
Grudziądz 

− budowa garaŜu blaszanego w Grudziądzu 6.10.2011 

71. osoby fizyczne 
Wolin 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku 
gospodarczego, przyłącza, zew. i wew. 
instalacji, zjazdu na działkę  
w Świnoujściu 

6.10.2011 

72. osoby fizyczne 
Świnoujście 

− rozbudowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Świnoujściu 

6.10.2011 



KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY - PRAWO BUDOWLANE  
 

KONTROLE OBIEKTÓW LUB ROBÓT BUDOWLANYCH – II PÓŁROCZE 2011 R. 
 

DEPARTAMENT INSPEKCJI I KONTROLI BUDOWLANEJ 

 

Lp. PODMIOT KONTROLI PRZEDMIOT KONTROLI TERMIN KONTROLI 
 

 5

 

73. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 
„REMOBLOK” w Świnoujściu 

− budowa budynku usługowo-mieszkalnego 
wraz z infrastrukturą techniczną 
w Świnoujściu 

6.10.2011 

74. osoba fizyczna 
Podgaj, gm. Łuków 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w m. Podgaj, gm. Łuków 

6.10.2011 

75. osoba fizyczna 
HordzieŜka, gm. Adamów 

- budowa budynku gospodarczego 
w m. HordzieŜka, gm. Adamów 

6.10.2011 

76. osoba fizyczna 
Role, gm. Łuków 

- budowa budynku gospodarczego  
w m. Szczygły Górne, gm. Łuków 

7.10.2011 

77. osoby fizyczne 
Biardy, gm. Łuków 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w m. Biardy 

10.10.2011 

78. osoba fizyczna 
Łęczna 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, budynku 
gospodarczego oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w Łukowie 

10.10.2011 

79. osoby fizyczne 
Stoczek Łukowski 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w m. Stoczek Łukowski 

11.10.2011 

80. osoba fizyczna 
Grudziądz 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Grudziądzu 

11.10.2011 

81. osoby fizyczne 
Rogoźno 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Grudziądzu 

12.10.2011 

82. osoby fizyczne 
Grudziądz 

- budowa budynku przeznaczonego na 
stajnię, ujeŜdŜalnię i cele gospodarcze  
w Grudziądzu 

12.10.2011 

83. osoba fizyczna 
Łuków 

- budowa budynku gospodarczego  
w m. Gręzówka, gm. Łuków 

12.10.2011 

84. osoby fizyczne 
Łuków 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w Łukowie 

13.10.2011 

85. osoba fizyczna 
Łazy, gm. Łuków 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w m. Łazy, gm. Łuków 

13-14.10.2011 

86. PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w 
Warszawie, Rejon Dworców 
Kolejowych w Krakowie, Kielecka 
Grupa Dworców Kolejowych, Kielce 

- utrzymanie dworca kolejowego  
w Kielcach 

17-19.10.2011 

87. Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa 
Legnica 

− budowa garaŜu podziemnego 
wielostanowiskowego na dziedzińcu 
szkoły w Legnicy 

18.10.2011 

88. osoba fizyczna 
Legnica 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego wraz  
z wewnętrzną instalacją gazu oraz 
zjazdem z drogi publicznej w Legnicy 

18-19.10.2011 

89. osoby fizyczne 
Legnica 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego 
w Legnicy 

18-19.10.2011 

90. Bartnicki, Mroczka E. F. Rank 
Progress Sp. Jawna 
Legnica  
Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o. 
Warszawa 

− budowa obiektu handlowo-usługowego 
wraz z drogami dojazdowymi i ciągami 
pieszymi, sieciami i przyłączami: wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
energetycznej n/n, zbiornikiem wody  

18-19.10.2011 
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p-poŜ, ogrodzeniem, pylonami 
reklamowymi, parkingiem 
samochodowym w m. Legnica 

91. Biznes -Multiserwis Sp. z o.o. 
Katowice 

− budowa budynku usługowo-handlowo-
biurowego w Legnicy 

18-19.10.2011 

92. osoba fizyczna 
Raszówka 

− rozbudowa obiektu hotelowego o ogród 
zimowy i salę gastronomiczną  
w Legnicy 

18-19.10.2011 

93. Rada Sołecka wsi Bartoszów − budowa kaplicy cmentarnej wraz  
z wewnętrzną linią kablową nn, 
przyłączem wody i zewnętrzną instalacją 
kanalizacji sanitarnej w Legnicy 

18-19.10.2011 

94. SIS Sp. z o.o. 
Katowice 

− budowa kiosku handlowego w Legnicy 18-19.10.2011 

95. Vita-System Sp. z o.o. 
Legnica 
osoba fizyczna 
Legnica 
 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego wraz  
z wykonaniem przyłączy instalacyjnych: 
wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, 
wewnętrznej linii zasilającej w Legnicy 

18-19.10.2011 

96. PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w 
Warszawie, Rejon Dworców 
Kolejowych w Krakowie, Kielecka 
Grupa Dworców Kolejowych, Kielce 

- utrzymanie dworca kolejowego 
w Suchedniowie 

20-21.10.2011 

97. osoby fizyczne 
Raków, Gm. Jędrzejów 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z przyłączami 
technicznymi: elektrycznym, 
wodociągowym i kanalizacyjnym oraz 
zbiornika na ścieki w m. Raków, 
gm. Jędrzejów 

24.10.2011 

98. osoba fizyczna 
Jędrzejów 

− budowa budynku pawilonu handlowego 
wraz z przyłączami: wodociągowym, 
kanalizacyjnym i elektrycznym 
w Jędrzejowie 

24.10.2011 

99. osoba fizyczna 
Mzurowa, gm. Sobków 

− budowa budynku gospodarczego 
w m. Mzurowa, gm. Sobków 

25.10.2011 

100. osoby fizyczne 
Mokrsko Dolne, gm. Sobków 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z przyłączami: 
wodociągowym, kanalizacyjnym i 
elektrycznym, studnią kopaną oraz 
zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz 
budynku gospodarczego wraz z 
przyłączem elektrycznym w m. Mokrsko 
Dolne, gm. Sobków 

25.10.2011 

101. osoby fizyczne 
Mokrsko Dolne, gm. Sobków 

− budowa budynku gospodarczego  
w m. Mokrsko Dolne, Gm. Sobków 

25.10.2011 

102. osoby fizyczne 
śarczyce DuŜe, Gm. Małogoszcz 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z przyłączami: 
wodociągowym, kanalizacyjnym i 
elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki 
sanitarne w m. śarczyce DuŜe, 
gm. Małogoszcz 

26.10.2011 

103. Lafarge Cement S.A.  
Małogoszcz 

− budowa budynku myjni samochodowej 
mycia ręcznego wraz zapleczem 
socjalnym i garaŜu samochodów 

26.10.2011 
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cięŜarowych w m. Leśnica, 
gm. Małogoszcz 

104. osoba fizyczna 
Jędrzejów 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi: wodociągową, 
centralnego ogrzewania, kanalizacyjną  
i elektryczną oraz zbiornika na ścieki 
sanitarne w m. Łączyn, gm. Jędrzejów 

26.10.2011 

105. osoba fizyczna 
Karsznice, gm. Małogoszcz 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z przyłączami: 
wodociągowym, kanalizacyjnym 
i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki 
sanitarne w m. Karsznice, 
gm. Małogoszcz 

27.10.2011 

106. Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Lublin 

- utrzymanie obiektu budowlanego 
na terenie JW 3841 w Rzeszowie 

21-25.11.2011 
 

107. Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Lublin 

- utrzymanie obiektu budowlanego 
na terenie JW 3489 w Rzeszowie 

21-25.11.2011 
 

108. Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Lublin 

- utrzymanie obiektu budowlanego 
na terenie JW 3224 w Rzeszowie 

21-25.11.2011 
 

109. Rejonowy Zarząd Infrastruktury 
Lublin 

- utrzymanie obiektu budowlanego 
na terenie JW 3841 w Rzeszowie 

21-25.11.2011 
 

110. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku gospodarczego  
w Tarnowie 

22.11.2011 
 

111. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z zew. instalacjami 
w Tarnowie 

22.11.2011 
 

112. osoby fizyczne 
Police 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z dobudowanym 
garaŜem w Borowym Młynie 

23.11.2011 

113. osoby fizyczne 
Licheń Stary, gm. Ślesin 

- budowa budynku małej gastronomii oraz 
budynku handlowego w m. Licheń Stary, 
gm. Ślesin 

23.11.2011 
 

114. osoba fizyczna 
Chmielnik, gm. Kramsk 

- budowa budynku mieszkalnego oraz 
szamba m. Chmielnik, gm. Kramsk 

23.11.2011 
 

115. osoby fizyczne 
Tarnów 

- budowa budynku garaŜu w Tarnowie 23.11.2011 
 

116. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku garaŜu w Tarnowie 23.11.2011 
 

117. osoba fizyczna 
Mielno, gm. Lipnica 

- budowa budynku gospodarczego (szopy) 
w Mielnie, gm. Lipnica 

23.11.2011 
24.11.2011 

118. osoba fizyczna 
ChodzieŜ 

− budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz zbiornika 
bezodpływowego w m. Borzyszkowy 

23.11.2011 
24.11.2011 

119. osoby fizyczne 
Rychwał 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w m. Rychwał 

24.11.2011 
 

120. osoby fizyczne 
Konin 
Królików, gm. Grodziec 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz budynku 
gospodarczego w m. Modła Królewska, 
gm. Stare Miasto 

24.11.2011 
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121. osoby fizyczne 
Tarnów 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z wew. 
instalacjami oraz zbiornikiem na ścieki  
w Tarnowie 

24.11.2011 
 

122. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w Tarnowie 

24.11.2011 
 

123. osoby fizyczne 
Wrocław 

- budowa budynku letniskowego  
w Kuźnicy Głogowskiej 

24.11.2011 
 

124. osoba fizyczna 
DryŜyna 

- budowa budynku gospodarczego  
w DryŜynie 

24.11.2011 
 

125. osoba fizyczna 
Lublin 

- budowa budynku letniskowego, zbiornika 
bezodpływowego na ścieki, studni 
wierconej, stanowiska postojowego 
w Lubogoszczu-Dębiu 

24.11.2011 
 

126. osoby fizyczne 
Środa Śląska 

- budowa budynku letniskowego, zbiornika 
bezodpływowego na ścieki sanitarne 
w Tarnowie Jeziernym 

24.11.2011 

127. osoby fizyczne 
Głogów 

- budowa budynku mieszkalnego, zbiornika 
bezodpływowego na ścieki  
i studni w PrzydroŜu, gm. Sława 

24.11.2011 
 

128. osoby fizyczne 
Przyczyna Dolna 

- budowa budynku gospodarczego 
w Przyczynie Dolnej 

24.11.2011 
 

129. PHU Luxkon S. Jacolik, E. Studziński, 
K. Studziński Sp. Jawna 
Konin 

- budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w m. Kazimierz Biskupi 

25.11.2011 
 

130. osoba fizyczna 
Bylina, gm. Parchowo 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z dobudowanym 
garaŜem oraz zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości stałe w m. Bylina, 
gm. Parchowo 

25.11.2011 

131. osoby fizyczne 
Bytów 

- budowa budynku letniskowego oraz 
zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe w m. śukówko 

25.11.2011 

132. osoby fizyczne 
Nakla, gm. Parchowo 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z wbudowanym 
garaŜem, budynku gospodarczego  
z miejscami garaŜowymi oraz zjazdu  
z drogi gminnej w m. Nakla, 
gm. Parchowo 

25.11.2011 
29.11.2011 

133. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku gospodarczo-
garaŜowego w Tarnowie 

29.11.2011 
 

134. osoby fizyczne 
Mikorzyn, gm. Ślesin 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w m. Mikorzyn, 
gm. Ślesin 

29.11.2011 
 

135. osoba fizyczna 
Lizawy, gm. Ślesin 

- budowa budynku mieszkalnego oraz 
zbiornika szczelnego bezodpływowego  
w m. Lubomyśle, gm. Ślesin 

29.11.2011 
 

136. osoba fizyczna 
Gostkowo, gm. Bytów 

- budowa budynku gospodarczego  
w m. Gostkowo 

30.11.2011 
 

137. osoba fizyczna 
Półwiosek Stary, gm. Ślesin 

- budowa budynku mieszkalnego  
w m. Wąsowskie Holendry, gm. Ślesin 

30.11.2011 
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138. osoba fizyczna 
Stare Miasto 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz szamba szczelnego 
w m. Stare Miasto 

30.11.2011 
 

139. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku garaŜowego  
w Tarnowie 

30.11.2011 
 

140. osoba fizyczna 
Tarnów 

- budowa budynku gospodarczego 
w Tarnowie 

30.11.2011 
 

141. osoby fizyczne 
Wschowa 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, zbiornika 
bezodpływowego na ścieki i studni  
w Liginiu 

30.11.2011 
 

142. osoby fizyczne 
Ciosaniec 

- budowa budynku garaŜowo-
gospodarczego w Ciosańcu 

30.11.2011 
 

143. osoby fizyczne 
Wschowa 

- budowa budynku garaŜowego we 
Wschowie 

30.11.2011 
 

144. osoba fizyczna 
Skwierawy, gm. Studzienice 

- budowa budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w m. Skwierawy,  
gm. Studzienice 

30.11.2011 
1.12.2011 

145. Gmina Borzytuchom - budowa budynku zaplecza socjalnego 
przy boisku sportowym  
w m. Borzytuchom 

30.11.2011 
1.12.2011 

 
 
Wytworzone przez:  Iwona Świderska 
Zatwierdzone przez:  Jacek Szer 
 


