Budzyń, dnia 18 listopada 2010 r.

Nr GKM 7615-21/2010

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 56
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora
z dnia 1 lipca 2010 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 2 lipca 2010 r.:
Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu, Milcz 4, 64-800 Chodzież,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „PRZEBUDOWIE ULICY WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU
W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1489P OBRĘB BUDZYŃ-WĄGROWIEC”

ustalam
środowiskowe warunki lokalizacji inwestycji
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „PRZEBUDOWIE ULICY
WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1489P
OBRĘB BUDZYŃ-WĄGROWIEC”. Inwestycja ma charakter liniowy. Przebudowie zostanie
poddanych 0,67 km istniejącej drogi. Całkowita powierzchnia inwestycji wyniesie 9100 m2.
Planowany zakres robót mieści się w istniejących granicach pasa drogowego.
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowana jest zwarta zabudowa domków
jednorodzinnych. Ponadto, występują obiekty handlowo-usługowe.
Przebudowa ulicy poddana zostanie:
- poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości 3,00 m dla każdego pasa ruch,
- wykonaniu wyrównania istniejącej zdeformowanej i spękanej nawierzchni bitumicznej
mieszanką mineralno-bitumiczną,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na całej szerokości jezdni,
grubości 4 cm,
- wykonanie obustronnych chodników o szerokości min. 1,5 m z kostki betonowej,
- wykonanie renowacji istniejących pasów zieleni,
- wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej.

2. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
Teren, na którym realizowana będzie przebudowa ulicy Wągrowieckiej,
nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie, w miejscu projektowanego przedsięwzięcia, istnieje ulica z jezdnią
bitumiczną o szerokości 5,8÷6,0 m. Z lewej strony jezdni, za pasem zieleni, zlokalizowany
jest chodnik z prefabrykatów betonowych. Natomiast, z prawej strony jezdni zlokalizowane
jest pobocze gruntowe wykorzystywane jako ciąg pieszy. Zabudowa domków
jednorodzinnych oraz obiekty handlowo-usługowe zlokalizowane są w odległości 5,5÷30,0 m
od osi jezdni bitumicznej wzdłuż przedmiotowej ulicy.
W analizowanym obszarze brak jest ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych
objętych ochroną. Przebudowa drogi realizowana będzie poza obszarem chronionym
Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. W rejonie realizacji planowanej inwestycji
nie występują również miejsca siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody itp.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące elementy drogi: nawierzchnia,
krawężniki, chodniki i zjazdy do posesji. Realizacja inwestycji wymaga wykorzystania
specjalistycznego sprzętu mechanicznego, takiego jak: koparki, równiarki, rozkładarki
mieszanek bitumicznych, walców drogowych, zagęszczarek płytowych.
Jednocześnie, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane
z uwzględnieniem następujących warunków:
a) prace drogowe należy prowadzić z użyciem materiałów posiadających atesty
do stosowania w budownictwie drogowym,
b) przebudowa drogi nie powinna spowodować istotnych zmian w istniejącym stanie
zagospodarowania i wykorzystania terenu,
c) należy umożliwić odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych
za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami do kolektora kanalizacji deszczowej,
d) wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i eksploatowaną energię
wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej,
w tym gospodarkę odpadami,
f) należy zapewnić właściwe i zgodne z przepisami gospodarowanie wszystkimi
wytwarzanymi odpadami na poszczególnych etapach inwestycji poprzez minimalizację
ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposób
zabezpieczający środowisko grudntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
oraz przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami,
g) wykonawca prac zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w należytym porządku
i czystości, zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak również po ich zakończeniu,
h) podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z działem X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
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3. Wymagania dotyczące ochrony
w projekcie budowlanym

środowiska

konieczne

do

uwzględnienia

W związku z przebudową ulicy Wągrowieckiej w Budzyniu wymienia się następujące
wymagania dotyczące ochrony środowiska:
a) należy przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji,
do której Inwestor posiada tytuł prawny,
b) dopuszczalny poziom hałasu emitowany do środowiska z instalacji na terenach
podlegających ochronie akustycznej nie może przekraczać 55 dB w porze dziennej
i 50 dB w porze nocnej (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), przy czym
wartość dopuszczalna emitowanego hałasu może ulec zaostrzeniu w przypadku zmiany
sposobu wykorzystania terenów sąsiednich,
c) należy określić rodzaje i sposób postępowania z powstającymi odpadami na etapie
budowy i eksploatacji inwestycji oraz wyznaczyć miejsca ich magazynowania,
gwarantujące zabezpieczenie środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem
(sposób postępowania z odpadami zgodny z zasadami gospodarowania wynikającymi
z przepisów szczególnych),
d) w celu eliminacji pylenia z instalacji emitującej zanieczyszczenia pyłowe należy
opracować i wdrożyć instrukcję kontroli układów wylotowych oraz urządzeń
odpylających.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu
do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko
Nie dotyczy.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
Oddziaływanie transgraniczne nie występuje.

Uzasadnienie
Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu, Milcz 4, 64-800 Chodzież
wystąpił z wnioskiem z dnia 1 lipca 2010 r. znak: PZD3b/221/2/684/10, który wpłynął
do tut. organu w dniu 2 lipca 2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „PRZEBUDOWIE ULICY
WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1489P
BUDZYŃ-WĄGROWIEC”.
Inwestycja tego rodzaju, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko
oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), zakwalifikowana jest do grupy
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których
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opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
W związku z powyższym, tut. organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
z wnioskiem z dnia 9 lipca 2010 r. znak: GKM 7615-21/2010 o wydanie opinii w sprawie
konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia i określenie jego zakresu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak:
RDOŚ-30-OO.II-66190-448/10/ks z dnia 23 lipca 2010 r., które wpłynęło do tut. organu
w dniu 28 lipca 2010 r., wniósł o uzupełnienie karty informacyjnej planowanego
przedsięwzięcia. Uzupełnioną kartę informacyjną przez Inwestora, która wpłynęła
do Urzędu Gminy Budzyń w dniu 11 sierpnia 2010 r., przekazano w dniu 13 sierpnia 2010 r.
organom wydającym w/w opinię.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismami znak:
RDOŚ-30-OO.II-66190-543.10/ks z dnia 26 sierpnia 2010 r., które wpłynęły do tut. urzędu
w dniu 30 sierpnia 2010 r., powiadomił o ponownym wezwaniu Inwestora o uzupełnienie
karty informacyjnej i późniejszym terminie załatwienia sprawy, tj. do dnia 20 września 2010 r.
Następnie, pismem znak RDOŚ-30-OO.II-66190-543/10ks z dnia 20 września 2010 r.
w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w/w organ przesłał kolejne
uzupełnienie karty informacyjnej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem
z dnia 17 września 2010 r. znak: RDOŚ-30-OO.II-66190-543/10/ks i Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chodzieży opinią z dnia 2 sierpnia 2010 r. znak: ON. NS-72/211(9.1)/10, odstąpili od konieczności sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.
Wójt Gminy Budzyń, biorąc pod uwagę nadesłanie obie opinie w/w organów,
postanowieniem Nr GKM 7615-21/2010 z dnia 30 września 2010 r. odstąpił
od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „PRZEBUDOWIE ULICY
WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1489P
BUDZYŃ-WĄGROWIEC”.
Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie ulicy Wągrowieckiej w Budzyniu
na odcinku ok. 0,67 km. Przedmiotowa ulica jest drogą powiatową o klasie drogi Z.
Prędkość projektowa wynosi 50 km/h. W ramach prac budowlanych projektuje się
poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m oraz wykonanie chodników po obu stronach drogi.
W nawiązaniu do nadesłanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu pisma z dnia 20 września 2010 r. znak: RDOŚ -30-OO.II-66190-543/10/ks,
zawierającego uzupełnienia z dnia 14 września 2010 r. znak: PZD 3b/221/6/833/2010
przesłane przez Inwestora do tamtejszego urzędu w ramach prowadzonego postępowania
wyjaśniającego, istniejąca spękana i zdeformowana nawierzchnia jezdni zostanie wyrównana,
natomiast warstwa ścieralna zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu
SMA LA 0/8 o parametrach w zakresie wolnych przestrzeni powyżej 10% lub mieszanki
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/8 mm z dodatkiem gumy o właściwościach
redukujących emisję hałasu. Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz obiekty handlowo-usługowe. Natężenie ruchu kołowego na przedmiotowym odcinku
drogi wynosi ok. 1281 pojazdów w porze dnia oraz 146 pojazdów w porze nocy.
Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone za pomocą wpustów ulicznych
z osadnikami do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej znajdującego się w pasie
drogowym ulicy Wągrowieckiej w Budzyniu.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
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należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na zakres i charakter
planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów z art. 63 ust. 1 pkt. 3 lit. b cyt. ustawy,
należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie
powodowała transgranicznego oddziaływania.
Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c wyżej cytowanej ustawy należy stwierdzić,
iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych,
tj. ze zużyciem wody na potrzeby technologiczne oraz kruszywa mineralnego do wykonania
konstrukcji poszerzenia jezdni. W oparciu o zapisy karty informacyjnej ustalono, że na terenie
planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary objęte ochroną,
w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
Analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono,
iż przedmiotowe drogi nie będą znaczącym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza
oraz emisji hałasu. W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie położona nawierzchnia
porowata, która spowoduje zmniejszenie emisji hałasu i polepszenie warunków akustycznych
na terenach graniczących z inwestycją, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Ponadto, na skutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa płynności ruchu,
co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki
poruszających się po drodze pojazdów. Jedynie na etapie prac budowlanych może nastąpić
zwiększona emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów,
w związku z prowadzeniem prac ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą
także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdów pracujących na budowie.
Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy oraz okresowy i ustaną po zakończeniu
prac budowlanych.
Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie
na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). W pobliżu planowanego przedsięwzięcia
nie znajdują się inne formy przyrody.
Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji
na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki,
siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
został wyznaczony w/w obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności w/w obszaru
Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
.
Jednocześnie należy stwierdzić, iż w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego, tut. organ spełniając wymóg art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
poinformował strony o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych
materiałów w toku postępowania prowadzonego w związku z przedsięwzięciem polegającym
na „PRZEBUDOWIE ULICY WĄGROWIECKIEJ W BUDZYNIU W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1489P BUDZYŃ-WĄGROWIEC”.
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Pouczenie
1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji
o której mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa w pkt. 1, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Pile złożone za pośrednictwem tutejszego organu w terminie
14 dni od daty otrzymania pisma.

Informacja
Niniejsza decyzja:
- nie uprawnia do wycinki drzew,
- nie zastępuje pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodno-prawnego, lecz stanowi
podstawę do ubiegania się o w/w pozwolenia.
Załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229,
61-485 Poznań
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży z siedzibą w Milczu, Milcz 4, 64-800 Chodzież
Starosta Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież
Jan Kempiński, ul. Wągrowiecka 2, 64-840 Budzyń
Irena Kempińska, ul. Wągrowiecka 2, 64-840 Budzyń
Marian Bedyński, os. Słoneczne 5C/13, 64-840 Budzyń
Wanda Bedyńska, ul. Wągrowiecka 10, 64-840 Budzyń
Marta Dzikowska, ul. Rynkowa 27, 64-840 Budzyń
Grzegorz Szymkowiak, ul. Wągrowiecka 6, 64-840 Budzyń
Dagmara Szymkowiak, ul. Wągrowiecka 6, 64-840 Budzyń
Jolanta Niedbalska, ul. Wągrowiecka 8, 64-840 Budzyń
Szymon Niedbalski, ul. Wągrowiecka 8, 64-840 Budzyń
Dominika Niedbalska, ul. Wągrowiecka 8, 64-840 Budzyń
Pelagia Szymanowicz, ul. Wągrowiecka 16, 64-840 Budzyń
Andrzej Zawisła, ul. Wągrowiecka 18, 64-840 Budzyń
Agnieszka Łech, ul. Wągrowiecka 22, 64-840 Budzyń
Jan Łech, ul. Wągrowiecka 22, 64-840 Budzyń
Leokadia Klessa, ul. Wągrowiecka 24, 64-840 Budzyń
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Aleksander Frickowski, ul. Wągrowiecka 24, 64-840 Budzyń
Rozalia Bielach-Frickowska, ul. Wągrowiecka 24, 64-840 Budzyń
Zbigniew Łuszczki, os. Kwiatowe 33, 64-840 Budzyń
Jolanta Łuszczki, os. Kwiatowe 33, 64-840 Budzyń
Łukasz Łuszczki, Rogozińska 55, 64-840 Budzyń
Anna Łuszczki, ul. Rogozińska 55, 64-840 Budzyń
Zdzisław Hamerlinski, ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyń
Jacek Tomczyk, os. Kwiatowe 59, 64-840 Budzyń
Włodzimierz Cabel, ul. Wągrowiecka 43, 64-840 Budzyń
Renata Cabel, ul. Wągrowiecka 43, 64-840 Budzyń
Czesław Tomczyk, os. Kwiatowe 59, 64-840 Budzyń
Sylwia Tomczyk, os. Kwiatowe 25, 64-840 Budzyń
Czesław Dzikowski, ul. Rynkowa 27, 64-840 Budzyń
Bożena Dzikowska, ul. Rynkowa 27, 64-840 Budzyń
Zofia Wiśniewska, ul. Wągrowiecka 1, 64-840 Budzyń
Zenon Kupidura, ul. Wągrowiecka 3, 64-840 Budzyń
Wiesława Kupidura, ul. Wągrowiecka 3, 64-840 Budzyń
Franciszek Wiśniewski, ul. Wągrowiecka 5, 64-840 Budzyń
Maria Wiśniewska, ul. Wągrowiecka 5, 64-840 Budzyń
Maria Rup, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 21, 64-980 Trzcianka
Jan Sawiński, ul. Wągrowiecka 9, 64-840 Budzyń
Gertruda Sawińska, ul. Wągrowiecka 9, 64-840 Budzyń
Anna Okupniak, ul. Wągrowiecka 11, 64-840 Budzyń
Stanisław Okupniak, ul. Wągrowiecka 11, 64-840 Budzyń
Andrzej Ślesiński, ul. Wągrowiecka 13, 64-840 Budzyń
Marlena Ślesińska, ul. Wągrowiecka 13, 64-840 Budzyń
Marian Kalkowski, ul. Wągrowiecka 15, 64-840 Budzyń
Anna Kalkowska, ul. Wągrowiecka 15, 64-840 Budzyń
Tadeusz Siwiak, ul. Wągrowiecka 17, 64-840 Budzyń
Maria Siwiak, ul. Wągrowiecka 17, 64-840 Budzyń
Jadwiga Knopf, ul. Wągrowiecka 19, 64-840 Budzyń
Zygmunt Ziółkowski, ul. Wągrowiecka 21, 64-840 Budzyń
Maria Ziółkowska, ul. Wągrowiecka 21, 64-840 Budzyń
Mariola Grodzka, ul. Wągrowiecka 23, 64-840 Budzyń
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile,
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
Agnieszka Disterheft, ul. Wągrowiecka 27, 64-840 Budzyń
Łukasz Nadolny, ul. Wągrowiecka 29, 64-840 Budzyń
Adam Bugaj, ul. Wągrowiecka 31, 64-840 Budzyń
Barbara Bugaj, ul. Wągrowiecka 31, 64-840 Budzyń
Danuta Maciejewska, ul. Wągrowiecka 32, 64-840 Budzyń
Zenon Maciejewski, ul. Wągrowiecka 32, 64-840 Budzyń
Henryk Cyran, ul. Wągrowiecka 35, 64-840 Budzyń
Halina Geisler, ul. Rynkowa 39, 64-840 Budzyń
Mieczysław Okupniak, ul. Wągrowiecka 36, 64-840 Budzyń
Bożena Okupniak, ul. Wągrowiecka 36, 64-840 Budzyń
Kazimierz Urbański, ul. Wągrowiecka 37, 64-840 Budzyń
Genowefa Urbańska, ul. Wągrowiecka 37, 64-840 Budzyń
Roman Kozioł, ul. Wągrowiecka 38, 64-840 Budzyń
Elżbieta Kozioł, ul. Wągrowiecka 38, 64-840 Budzyń
Mieczysław Wendland, Dziewoklucz 32, 64-840 Budzyń
Elżbieta Maćkowska, Dziewoklucz 32, 64-840 Budzyń
Włodzimierz Ciemniewski, ul. Wągrowiecka 40, 64-840 Budzyń
Barbara Ciemniewska, ul. Wągrowiecka 40, 64-840 Budzyń
Marek Gruszczyński, ul. Wągrowiecka 39, 64-840 Budzyń
Benedykt Łuszczki, os. Kwiatowe 34, 64- 840 Budzyń
Mieczysława Łuszczki, os. Kwiatowe, 64-840 Budzyń
Maria Szczotka, ul. Bednorza 3/7, 43-200 Pszczyna
Gmina Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń
a/a
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