
350 (Po1K/0005319916), 351 (Po1K/0005319916), 353 (Po1K/0003ŻIBIl4), 358
(Po1K/000IIŻ20l7), 364 (Po1K00036L42l]), 365 (Wyk. 15), 366 (Po1K/00026I6I13)' 367
(Po1K/00011385/1), 368 (Po1K/00011385i1), 369 (PolK/00032I8I14), 37Ż (Wyk 15), 373
(PO*l K/0002821 2 I 8), 3 74 (Po 1 K I 000 s09 43 I 6), 37 s (Wyk. 1 5).

ffiBtry'c*vil'"n
ark.1. dz.orlr. ewid.: 13 (Po1K/00003559/3), 14lI (Po1K/00003559l3), I4lŻ ea1zu00003559/3)'
I4t4 (pO1K/00003ss913), r8l4 (PO1K000035s9/3), 19129 (PO1K/0000355913), 26127
(PO1K/0000355913), 50 (PO1K700011409/6), 5Il3 (PO1K/0000721819), 51/4 (brak KW), s4l2
(PO1K0000721819), 55 (brak KW), 7313 (PO1K/0000676311), 9Il2 (PO1K/0000355913'), 9113
(po1K/00006763t7), 92 (pOrW000321061r),9414 (PO1K/0003992210), 97lr (POrW00003559/3),
98 (pO1K00032706tr), 99lr (PO1K/000327061r), 100 (PO1K/0003210611), 10112
(PO1K/000327061r);
ark.2. dz. o nr. ewid.: I95lI (PO1K/0004703514), 196lI (PO1K/0001213113), I97lI
(po1Ił00001887t7), 198/1 (PO1K/00010848/8), r99lr (pO1K/0001407613), 2001r
(polK/000140'76t3), 20yr (po1K/0002984U5), 2021r (po1K/0001809617), 20313
(po1K/00001886/0), 20314 (PO1K/0003992210), 20413 (PO1K/0001823417), 20414
(po1K/0003992210),218 (PO1K/000310s0/0),219 (PO1K/0001823411),224 (PO1K/00007163/8),
22s (polK/000r2r3210), 226 (PO1Ił0000166816), 227 (PO1K/0000is34/8), 228
(Po1K/000IIŻ6417),22912 (Po1K/0000157614),231 (Po1I?00006763l7)'233 (Po1K/00003559/3)'
234 (pO1K/0000355913), 408 (PO1K/0000616317), 4r0 (POlK/0000616317), 412

*€*9""1-K-9"-ffiffi1)ffi
ark.1. dz. o nr. ewid.. 89/6 (PO1K/0002621913),97 (PO1K0003491513),II21I5 (PO1K/0002519319),
L12lI6 (pO1K/0002642211), rr2l17 (PO1K/0002640U8), 118/13 (pOlK/0003209718), 118/6
(po1K/0003491513),119 (pOlK/000n14U7), tz3lr (POlK/00032099t2),124 (pO1K/00034915/3),
128l13 (Po1K/00025I93l9). I28l14 (Po1K0002I805l5), 131 (Po1Kl00034915l3), I3Żl17
(po1K/0002519319), 13213 (PO1K/0002629715), r33lI (PO1K/0002769114), 13312
(po 1 K/00027 69 1 I 4), 1 6 1 (PO 1 Ki000349 1 s/3).
o'łłmcoor"tu'łil&m
ark.1. dz.onr. ewid.: 1 (PO1K/00017589/3), 6 (POiK/0000721819), 7 (PO1K/00001309/2), 8

(po1K/000rr40819),9 (Po1K/00035081/4), I0l2 (PO1K/0001864618), 1U2 (pOrW00040836/0), 12
(polK/0000445317), i3 (PolK/00016903/4), 14 (PO1K/0000445317), 15 (pO1K00001208i4), 16

(Po1K/00017877l9), 17 (Po1K00000291/5), 18 (Po1K0001141016), 19 (Po1K/000I45Ż6lr, 2a
(Po1K/00039544l6), Ż5 (Polzu000003I4l3), 2614 (PoIw00039535/0), 29 (Po1K/00025450l9), 30
(po1K/00040836/0), 33 (PO1KiOOO48919l0), 34 (PO1K/000 s3rr6lr). 37 (pO1K/00000291/5), 38/1
(po1Ki0001864618),38/2 (pO1K/00053 11611), 42 (POrW00039535/0), 43 (pO1K/000044s317), 44
(po 1 K/000 1 452613), 45 (PO 1 K/000 1 s3 3 1 /6).

Gmina Krzywiń
Jednostka ewidenc.yjna: 301104-5o Krzywiń - obszar wiejski

ark.1. dz. o nr. ewid.: 19016 (PO1K/0004711412),270 (PO120001494516'),211 (PO1K/0001934913),
272 (Po1p00028II2l9), 273 (Po1Ił000I4945l6), Ż74 (Po1K/000I8052l7), Ż75
(po1K/0001805217), 276 (PO1W0000144313), 219 (PO1K/000rs57013),280 (PO1K/000180s2/7),
284lI (Po1K/000I805Żl7), 286 (Po1K/0002579IlI), 287 (Po1K/000I044Il5), 288
(po1Iv00018050/3), 289 (PO1K/0000352914), 290 (PO1K/0000612814'),291 (pO1Ki000089s9i2),
292 (pO1K/000r494s16), 293 (POlK/000r935013), 294 (pO1K0005428717), 418
(Po1K0003710416), 424 (PoIw00054Ż87l]), 427 (Po1K00037]t0416),433 (Po1K/00025791lI),
434 (pO1K/0002858719), 43s (PO1K0000523219), 436 (pO1K/0005019216), 440
(po1K/0002858719), 44r (POrW00028s8719), 442 (POlK/0001283110),448 (pO1K100021196t4),
449 (pO1I?0001575611), 456 (pO1K/0000523219), 457 (pO1K000r23r2t6), 458
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(po1K/0001157617),4s9 (PO1K/0001ss70/3), 460 (PO1K/0003710416), 474 (PO1W00001430/9),
475 (Po1K/000I283Il0), 4]6 (Po1K/00028IIŻ19), 477 (Po1K/0002579I1I), 478
(po1K/0005374810), 419 (POLW00019350/3), 480 (PO1K/000r4945t6), 48i (pO1K/00015570/3),
482 (PO1W0002723611),483 (PO1Ki0002719614),484 (PO1K/00011s7617), 485 (Jurkowo Wyk. 20),
486 (PO1K/0001557013), 487 (PO1K0000r73614), 493 (pO1K/0001273711), 494
(po1K/0001403213),495 (PO1K/0002585217), 496 (PO1K/0004098218),498 (pO1K00008959/2),
499 (Po1p0000l430l9)' 500 (Czerwona Wieś Wyk. 86), 50212 (Po1K/00040982l8), 503
(Po1p0003710416'),561 (Po1p00019349l3),575 (Po1K/00028II219),576 (Po1K/000281IŻl9),
s7 7 (p orw 0001 57 56 I 1 ), s78 (PO 1 K/000 I 57 s 6l I), 579 (PO 1 K/000 1 5570/3);
ark.2. dz.ont ewid.. 55 (PO1K/0001435610), 5812 (PO1K/0003710416),205 (PO1K/0003710416),
206 (polK/0001231216), 207 (po1K/0005233913), 208 (pO1K/00018050/3), 209
(po1K/0003710416),215 (PO1K/00001430/9),497 (PO1K/0003163719),583 (PO1K/0003110416):

dz. o nr ewid.. 582 (PO1K/00052339/3).

ark.1. dz.ont. ewid.: 4 (Po1K/00002579l2), 5 (Po1Ił00036890/5), 612 (Po1K00002579lŻ), 18
(PolK/00054808/6)' 10014 (Po1K/00002579l2),101 (Po1K0000Ż579l2), I02 (Po1K/0000Ż57912),
105 (po1K/000s50391r), 111 (po1K/0000251912), 1r2t2 (po1K/00037113t2), 113
(Po1K/00002579lŻ),114 (Po1K/00026958l7),242 (Po1K/0000604819),25312 (Po1K/0000257912).
ark.2, dz' o r]I. ewid. : 24I l 4 (Po 1 Ił000 19 497 l 5), 24I l 5 (brak KW).
ark.3. dz. o nr. ewid.: 157 (PO1K/0000257912), 16III (PO1K/0003689015), 163 (PO1K/00036890/5),
164 (POrW000o2s7912).
ark.4.dz. onr. ewid.: 11/6 (Po1K/00047366l3),240 (Po1K/0001949]l5), Ż52 (PoIKl000371I3lŻ),
25 4 (P o1K/0003 689 0 l 5), 25 5 (Po 1 K/000 0257 9 12), 3 1 2 (Po 1 K/0000Ż57 9 12).

dz. o nr. ewid.: 7228 (PO1W0003994614).

ark.1. dz. o m. ewid.: 88/2 (PO1I(/00001904/3), 90 (PO1870001691919).

Powiat leszczyński
Gmina Osieczna
Jednostka ewidencyjna: 301303_5,Osieczna - obszar wiejski

ark.1. dz.om. ewid.. 16 (PO1L/0001906412), I7 (POlL/0002619414), 19 (PO1L/00019064/2), 28
(Po1L/00026I94l4),6'/l1 (PoILl0000I920l2),6712 (Po1L/000I4I5Il4),6713 (PoILl0000I9Ż0l2),
69 (POIL100026I9414),70 (PO1L/0000192012),751r (POLL/0000966813),15t2 (pO1Li000I4r5It4),
7513 (POiL/0000966813), 16lr (PO1L/00026r9414), 76t2 (pOlL/00026r94t4), 16t3

-(P-..P*,ll-1*-q0.*9--.?..9.--l-"?.({3J'134(PO1L10000192012).
'cóng 0#e& r'tsŁtYffi
ark.1. dz. o nr. ewid.: 31 (Po1L/00060395/3)' 34 (Po1L10002Ż847l9),3512 (Po1L/0006039513).
Gmina Krzemieniewo
Jednostka ewide na : 30 130 1 _2, Krzemieniewo

ark.1. dz.onr. ęwid.:1/12 (Po1Y/0004138016), 255 (Po1Y/00028796l8)' 261 (Po1Yl000I7116/8),
262 (POlY/0002879618), 274 (PO1y/0001698212), 275t3 (pO1y/00028796t8), 276
(po1y/0001698212),278 (PO1Y10001698212),279 (PO1y/000r6982t2),280 (pO1yt000r6982t2),
282 I r (pO 1 Y/000 r 6982 t2), 2 8 3 (PO 1 Y I 000 r 69 82 I 2);
ark.4, dz. o nr. ewid.: 5039/1 (PO1Y/0003272113),5054 (PO1Y10003272113).

ff$&ł nt$.l3łwryę.ęulgrl:n
ark.1" dz.onr.ewid.: 2 (PO1Y/0001606217), 4 (PO1Y/0002621314), 5 (POlY/00018875/3), 6
(po r y/000 r 67 2212), 7 (Po 1 Y/0 00r 67 26 I 0), 8 (po 1 Y/000 1 61 23 I 9).W*
ark.1. dz. o nr. ewid.: 1 (PO1Y/0001615312), 2 (KW 2636), 3 (PO1Y10001674315), 6
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(po1y/0001672911), 7 (Po1Y/000r6r8612), 8 (PO1Y/00016187/9), 9 (PO1Y/0001629519), r0lr
(po1y/0003949013), 11 (po1Y/00016039/7),2r3 (PO1Y/0001659512),2t4lr (pOlY/0001659512),
2 i 5 (P*-Q l ..Y/q 

q q LQ 2 5 l Ż), 2 I 7 (P o 1 Y/0 0 0 2 8 8 1 1 /0 ) .ońr ó$#ffi
ark.1. dz. o nt. ewid.: 100/1 (Po1Y/00016]3914), I00lŻ (Po1Y/0001673914), i01
(po1y/0001658917), 102 (po1y/00016s8917), r03 (Po1y/00016968/8), 104 (pO1y10001597717),

l "0J R9 1 _Y*(A"_q*A""1_=q 1 t 0), r r 4 t 6 (P o 1 Y/00 0 r s e7 7 t 7 ), 1 1 e (P o 1 Y t 000 r 6 5e7 t 6) .

o}łffiffis$ffiffifu
ark.1. dz. o nr. ewid.: IL4 (PO1Y/0003991711), 115111 (PO1Y/0003997711), If5l20
(po1yi0004r426tr), 115t2r Goly/0004070310), 116 (po1y/00036313/8), 31212
(po 1 y/000 23282 I I ), 3 r2 I 3 (PO 1 Y/000 23282 I 1 ) ;

ark.3. dz.onr. ewid.: 148 (Po1Y/0001635916), I51 (Po1Y/00016968/8), 153 (Po1Y/0001ó180/0),
I54lŻ (Po1Y/00016180/0), I55lI (Po1Y/00016180/0), I55lŻ (Po1Y/0001711Il3), 156
(por y/0001676214), 1s7 (Po1Y/0001616616), Is8l2 (PO1Y/000LtnIB), 15914
(po1yi000rs999l7), 163 (Po1Y/0002264319), 164lI (POlY/0003997711), 16412
(po1y/0001711u3), 165lr (PolY/0003991711), 165t2 (pO1y/00016166t6), 166

-("Ę'-qlY.-(.9*.Q'gkq7**-6-?l4),-"?""Q"-ł..*."go1Y/0001597717),308 
(Po1Y100016139l4)'

ffił fi,pJ#Krzełn
ark.1. dz.onr. ewid.: 241 (PO1Y10001679417),246 (PO1Y/0002329715),248 (PO1Y10001707411),
253 (pO1y/0001707411), 25511 (PO1Y/0004r62U8), 2s7 (pO1y/000161075), ?6r
(polY/0001724618), 264 (POIY/0003648912), 2721r (PO1Y/000405791r), 27 s (POLY 10001602613),

280t2 (PO1Y/0000r708919), 281 (PO1Y/0001662716), 282 (pO1Y/0001679417), 283
(po1y/0001624611),289 (po1Y100016213lr),290 (Po1Y/00016207t6),295 (pO1Y10A01620415),
297 (Po1Y/00022641l5), 300 (Po1Y/0001620318), 306 (Po1Y/000Ż264Il5), 934
(po1y/0002264r l5), 1220 (POlY 100016203 l8);

ark'Z. dz. o nr. ewid.: 385 (Po1Y10002264115), 530 (Po1Y/00016Ż0813), 535 (Po1Y10002471014),
536 (pO1y/0001621515), 540 (PO1Y/0001615114), 543 (pO1y/00016878/0), s45
(poly/0001687810), ss7 (Po1Y1000166s9l9), s58 (PO1Y/0001638614),55915 (POlY/0001662017),
s64 (po1y/000r661s19), s6s (po1y/0001642316), 570t1 (po1y/00015983t2), 57r
(Po1Y/00015983l2),578 (Po1Y10001660215), 579 (Po1Y/0001613316), 58Ż13 (Po1Y/00016797l8),
s87lI (po1Y/0001679718), 590 (PO1Y/000r665919), 591 (pO1y/0003318413), 599
(po1y/0001621719),600 (po1y10002264]75), 602 (Po1y/000r6624t5),603 (poly/00017272t9),
604 (PO1Y/0001662415), 610 (POlY/0001857617), 611 (Krzemieniewo T.1 K.6), 612
(Po1Y/0002I8I519), 61412 (Po1Y/00035507l8), 611lI (Po1Y/0003035ŻlI), 622
(po1y/0001621612),63s13 (Po1y/0001691318),641 (PO1yt00002337t5),648 (pO1y/000313982),
655 (PO1Y/0001661917),660 (PO1Y/0000472516),678 (PO1L/0005480914),695 (Krzemieniewo T.1
K.6), 700 (Krzemieniewo T.1 K.6)' 708 (Po1Y/000I6556l7), 709lI (Po1Y/000I7246l8), 7Ż2
(po1y/000r6r08t2),723 (pory10001621719),724 (Po1Y/0002264U5),72512 (pO1Y/0002344916),
131 (Po1Y/00022641l5), 74Żl14 (Po1Y/00033115l5), 742120 (Po1Y/0001643610), ]42lŻI
(po1y/000r6436t0), 748125 (po1y/000r706515), 148121 (poly/0001817516), 75613
(Po1Y/00017065l5), 955lI (Po1Y/0001662017), I208l] (Po1Y/000Ż0952l4), IŻ1]
(Po 1 Y/000 I 6133 l 6), 1228 l 1 (Po 1 Y/000 I 63 12 l 5), 1228 l IŻ (Po 1 Y/000 1 63 I2l 5).

Powiat gostyński
Gmina Poniec
Jednoqtka ewidenryjna: 300407_5, Poniec - obszar wiejski

ark'1. dz.orv. ewid.: 91 (Po1Y/00022445lI), IŻŻ (Po1Y/000Ż2445lI), I23l3 (P0IY/00035502/3)'
12314 (PO1Y/0003310419), 134 (PO1Y10002244511), 135 (POlY/0001203115), 136 (brak KW), 137
(po1y/000007rs15),218 (po1y/0003863418),22212 (Po1y/00004730t4),223 (po1y/00002189t2'),
224 (pory 10002171518),225 (PO1Y/0000241118),226 (POIY 100007 r515),227 (PO1Y/0000473519),
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228 (P O 1Y I 000 41 9 63 I 7 ) ;

ark.Ż,dz.ort. ewid.: 445 (Po1Y/00009858/2), 44] (Po1Y/00009858/2), 448 (Po1Y/00009858/2),
456 (PO1Y/0002244s11), 4s7 (PO1Y/000098s8/2), 4s8 (pO1y/0002396810), 466t2
(PO1Y/0003ss0213).
ark.4. dz. o nr. ewid.: 43413 (PO1Y/0000985812).436 (PO1Y/00009858/2), 437 (PO1Y/00009858/2),
43 8 (Po 1 Y/0000985 8/Ż), 439 l I (Po 1 Y/000 09858 12).oźrffiu
ark.1. dz.onr.ewid.: 7 (PO1Y/00009037/1), 8 (PO1Y/0003806013),911 (PO1Y/00038060i3), 10

g9LYnkq:-q.*p.ś_q{2,-113(Po1Y/00038060/3).
ff#w
ark.1. dz. om. ewid.: 41 (PO1Yi000I2I48l6),42 (PO1Y/0000033517),43 (PO1Y/0000734917),77116
(poly/0004004911), 77117 (Po1Y/0004004917), 771r8 (Po1Y/0004004917), tT24
(po1y/00039341t4),79 (pory10003504414), 10014 (Po1y/00026584t5), 100t2 (po1y/00038672t6),
\t9t16 (PO1Y/0000893218), rr9lrl (POlY/0002612811), II9lr8 (pO1y/0000459010), II9l19
(Po1Y/0000893218), II9lŻ0 (Po1Y/00028805/5), 186/3 (Po1Y/00028805/5), I8713
(Po1Y/00004590/0)' 189 (Po1Y10000893218), 188 (Po1Y/00008932/8), 194 (Po1Y/000053Ż9l7),
195 (PO1Y/0000693515), 200 (PO1Y/0000033517), 20r (pO1y/00004446t6), 207
(PO1Y/00008305/4), 208 (PO1Y10A00644513),2r3 (PO1y/00000185/0), 212 (pO1y/00000185/0),
2II (PO1Y/00000185/0), 214 (PO1Y/0000616110), 215 (pO1y/00006167t0), 216
(Po1Y/00006161l0),217 (Po1Yi00003533/6), 2I8 (Po1Y/00003533/6), 2ŻŻ (P0IY/00000335/7),
223 (p O Iy I 00'007 3 +9 I 7), 228 (pO 1 y/000 20 67 I I 0), 229 (p O ry I 0000 61 67 I 0).

}&{ffiffiI{
ark.1, dz. o nr. ewid.: 33114 (PO1Y/00038060/3), 509/8 (PO1Y/00038060/3), 510
(PO1Y/00038060/3), s12 (PO1Yl000224s6ll), sI3 (PO1Y/00038060/3), s23 (pO1y1000224561r),
ss2 (po1y10003977311), 603 (po1y/00038060/3);
ark.Z. dz. o nr. ewid.: 2lI (POIY100022456ll), 278 (PO1Y/0003977311), 219 (POIY100039773ll),
280 (PO1Y/000397731r), 28r (PO1Yi000391l3lI), 282 (pO1y/00039773t1), 300
(PO1Y/00038060/3), 319 (PO1Yi0003806013), 320 (PO1y/00038060/3), 321 (pO1y/00038060/3),
3221 I (p OIY/0003 806 0 I 3), 324 (pO 1 y/0003 8060/3), 3 2s (pO 1 y/0003 8060/3 ).
Gmina Krobia

a: 300403_5, Krobia - obszar wiejski

ark.1. dz.onr. ewid.: 71 (PolY/0000363Il3), 1Il1 (Po1Y/000Ż760419),7112 (PolY10003441315),
7113 (pOrY/00008110/0), t2 (PorY100003804/7),71 (Po1Y/000406r8t7),78 (po1y/00022s0v2).
fr tffi"łłp'łi'f}'ąjii'ip
ark.1. dz. o nr. ewid.: 129 (Po1Y10000064212), I30 (Po1Y/00001793l2), 134 (Po1Y1000Ż7505l5),
139 (PO1Y/0000179312), 140 (PO1Y/0000064212), I4I (pO1y/00002191t9), 142
(POlY/0001302913),362 (PO1Y10002750515), 365 (PO1Y/000rr825t9),366 (pOly/0001r825t9),
31I (Po1Y/000II8Ż5l9), 372 (Po1Y/0000767919), 378 (Po1Y/0002206Il5), 380
(PO1Yi0000634716), 385 (brak KW), 386 (PO1Y/00011866/8), 392 (brak KW), 398
(Po1Y/00002II212)' 399 (Po1Y10000263612), 434 (Po1Y/000Ż750515),440 (Po1Y10000263612),
441 (PO1Y/000033561r), 442 (PO1Yi0001022312), 443 (pO1y/00001590/9), 444
(POlY/0000284315),445 (PO1Y10003991519), 446 (PO1Y/0000053519), 447 (po_ly100042004t4).
4s2 (PO1Y/0000442814), 453 (PO1Yi0001302913), 458 (pO1y/00002191t9), 459
(PO1Y/0000064212),464 (PO1Y10000119312), 465 (PO1Y/00013s18/8), 470 (pO1yt00034976t9),
47 8 l 3 (Po 1 Y/000 3 562I l 3), 47 8 l 4 (Po 1 Y/000 1126Żl D;
ark.2. dz. o nr; ewid.: 630 (PO1Y10003624413),691(PO1Y/0002750515),699/1 (PO1Y10003562113),
699 12 (PO 1 Y/000 1r s30 I 4).
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Jednostka ewidencyjna: 300403_4, Krobia - miasto

ark.2" dz. o nr;' ewid.: 23511 (PO1Y/0003659411), 236110 (PO1Y/0000768310), 236111
(Po1Y/0000161210), 236143 (Po1Y/00022509l8), 237lI (Po1Y/0003507Il2), 238lŻ
(po 1 y/000 0083 5 l2), 280 (Po 1 Y I 00023399 I 0),
ark.3. dz. o nr ewid.: 281 (PO1Y/0000008014), 282 (PO1Y/0000921018), 284 (PO1Y10A0067I0l2),
287 (Po1Y/00001088/7)' 288 (Po1Y/00001088/7), Ż89 (Po1Y/00001088/7), 29012
(po1y/00001088/7),291 (PO1Y/0000671012),32U2 (PO1Y/0002233614),3s3 (PO1Y10003371816),
3s4 (PO1Y/00010788/0), 35s (PO1Y/0000709618),356 (brak KW), 357 (PO1Y/0001060019). 441

(Po1Y/0004I784l8), 44Ż12 (Po1Y/00036594lI), 443lI (Po1Y/00003569l7), 475
(Po1Y/000I727IlŻ);
ark.5. dz. o rr. ęwid.: 473lI (Po1Y/0002Ż336l4). 62214 (Po1Y/01007731lŻ), 63514
(po 1 y/000 40232 l7), 704 (PO 1 Y I 00021306 I 8);

ark.6. dz. o nr. ewid.: 47312 (PO1Y/0002233614), 580/1 (PO1Y/0003659411), 619
(po1y/00011808/4), 620 (PO1Y/01003119212'), 62r (PO1Y/0003779216), 6311r
(po1y/00018406/5), 6372 (PO1Y/0004023U0), 6381r (PO1Y/00018406/5), 63812
(po1y/00040211t4'), 6391r (po1y/0001840615), 63912 (po1y/000402ry4), 6401r
(po1y/0001840615), 64012 (Po1Y/0001840615), 64013 (PolY/0004021114), 64yr
(poly/0001840615), 64U3 (PO1Y/0003096U3), 64y4 (pO1y/00006633/8), 702
(po 1 y/000 123 r8 I 9), 1 03 I r (po 1 y/000 rc] u 5), 7 03 12 (Po 1 y/000 31 96r t2).

JednoczeŚnie informuj ę, Źe:

I'Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjt
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu:
a) nieruchomoŚci stanowiące własnośó Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
objęte wnioskięm o wydanie decyĄi o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
nie mogą byó przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
C zynno ś ó p rawn a d o ko nana Z naruszefli em p o wyż S Ze g o zakazu j e st niew azna;

b) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskięm o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu do czasu wydania takiej decyĄi, nie wydaje się decyzji
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zęzwoleniu na realtzację inwestycji drogowej lub decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; toczące się
postępowania ulegają zawieszeniu Z mocy prawa do czasu wydania decyĄi o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu;

c) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzjt, zawiesza się postępowania
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. 22015 r. poz. I99 ze zm.).

2.W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomoŚci objętej
wnioskiem o wydanie decyzji o ustalęniu lokalizacji inwestycji w zakresie tęrminalu' po doręczeniu
zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu, nabywca t zbywca są zobowiązani óo zgłoszenta Wojewodzie
Wielkopolskiemu (Wydział Infrastruktury i Rolnictwa) danych nowego właŚcicięla lub uż1tkownika
wieczystego. Brak dokonania povłryŻszego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właŚciciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.

3. Zgodnie z ut.8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zwtązku z uI.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.1. Dz.U. z 20I3L poz.267 ze zm.) - zwanei dalei k.p.a.,
zawiadomienie pozostaĘch stron postępowania uwaŻa się za dokonane po upływie czternastu dni
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od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu i w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie
terminalu, na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznac z aktasrli sprawy w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al.Niepodległości 16/18, budynek
C, pok.4 (tel. 6I-854-12-89) oruz składać ewentualne uwagi i zasttzęŻenia, w terminie do dnia
2 października 2015 r.

5. Mapy przedstawiające granice terenu objętego wnioskiem zostały zamieszczone na stronię
internętowej : www"poznan. uw. gQYł! w zakładce o gł o s z e n i a.

6. Niniejszę obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z ui. I0 k.p.a.
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