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Prowadzone procedury planistyczne

 

lp. Nazwa planu
Uchwała w sprawie

przystąpienia do
sporządzenia

MPZP/STUDIUM

Obwieszczenie o
przystąpieniu do

sporządzenia
MPZP/STUDIUM

Obwieszczenie o
wyłożeniu do

MPZP/STUDIUM 
Uchwała kończąca

procedurę Inne inf.

0. zmiana STUDIUM 2021 XXXV/309/2021
25.02.2021

 Obwieszczenie z
dnia 06.04.2021 r.    

1.
MPZP obszaru osiedla
Dąbrowa Rajska oraz części
osiedla Dąbrowa Zachodnia
i Dąbrowa Leśna - etap III

V/41/2015
12.03.2015
XXIX/343/2017
14.06.2017 -
zmiana etapy

 Obwieszczenie z
dnia 29.05.2015 r.

Obwieszczenie z
dnia 30.05.2022
r.

Uchwała Nr
LXIV/497/2022 Rady
Miejskiej w
Łomiankach z dnia
29 września 2022 r.

 

2. MPZP "Pancerz i Centrum
Handlowe Auchan"

XL/473/2018
8.03.2018

Obwieszczenie z dnia
19.03.2018

2021 wyłożenie I
2022 wyłożenie II
2022 wyłożenie III
 

  

3. MPZP  „Sierakowska
Południe” - etap II

V/47/2015
12.03.2015
XXXIX/454/2018
25.01.2018 -
zmiana etapy

Obwieszczenie z dnia
10.07.2015 r.
 

Obwieszczenie z
dnia 04.08.2022
r.

Uchwała Nr
LXVII/511/2022
Rady Miejskiej w
Łomiankach z dnia
24 listopada 2022 
roku w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Sierakowska
Południe” – etap II

 

4. MPZP "Kasztanowa" XVI/200/2016
21.04.2016

Obwieszczenie z dnia
13.05.2016 r.

Obwieszczenie z
dnia 25.07.2017
r.

  

5.
MPZP obszaru części
sołectwa Kiełpin w rejonie ul.
Cienistej i ul. Rolniczej

XXVI/230/2020
14.07.2020

Obwieszczenie z dnia
01.09.2020 r.

Obwieszczenie z
dnia 05.05.2022
r.

Uchwała Nr
LXIV/498/2022 Rady
Miejskiej w
Łomiankach z dnia
29 września 2022 r.

 

6. MPZP „Dziekanów Nowy
Północny-Zachód”

XXXV/308/2021
25.02.2021

Obwieszczenie z dnia
06.04.2021 r.    

7. MPZP "Sadowa Południe" XLII/360/2021
26.08.2021

Obwieszczenie z dnia
05.10.2021 r.    

8. MPZP "Staszica Konarskiego" XLII/359/2021
26.08.2021

Obwieszczenie z dnia
05.10.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia 03.10.2022
r. dot. SOOŚ

9.
MPZP obszaru działki nr
973/5 w mieście Łomianki –
obręb
ew. 143205_4.0005

XLIV/367/2021
30.09.2021

Obwieszczenie z dnia
05.10.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia 24.05.2022
r.
dot. SOOŚ 

10.

MPZP obszaru części osiedla
Łomianki Powstańców i części
sołectwa Łomianki Chopina
między ul. Rolniczą i Al.
Chopina

XLIV/368/2021
30.09.2021

Obwieszczenie z dnia
05.10.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia
24.08.2022 r.
dot. SOOŚ

11. MPZP  „Zachodnia-Krokusa”
część I

XLVI/384/2021
28.10.2021

Obwieszczenie z dnia
04.11.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia 03.10.2022
r. dot. SOOŚ
Konsultacje
społeczne
XI.2022 - raport z
konsultacji

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/10869,Uchwala-Nr-XXXV3092021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-25-lutego-2021-roku-w-.html?search=399086
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta-1/10959,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-Studium-uwarunkowan-i-kieru.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta-1/10959,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-zmiany-Studium-uwarunkowan-i-kieru.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2015/1688,Uchwala-Nr-V-41-2015-z-dnia-12-marca-2015-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzeni.html?search=274027
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2017-1/2464,Uchwala-Nr-XXIX3432017-z-dnia-14-czerwca-2017-r-w-sprawie-zmiany-Uchwaly-Nr-V412.html?search=274027
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7702,Osiedle-Dabrowa-Rajska-oraz-czesci-osiedli-Dabrowa-Zachodnia-i-Dabrowa-Lesna-prz.html?search=274027
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7702,Osiedle-Dabrowa-Rajska-oraz-czesci-osiedli-Dabrowa-Zachodnia-i-Dabrowa-Lesna-prz.html?search=274027
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11982,Obwieszczenie-nr-WGG67212822022-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejs.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11982,Obwieszczenie-nr-WGG67212822022-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejs.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11982,Obwieszczenie-nr-WGG67212822022-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejs.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12314,Uchwala-Nr-LXIV4972022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12314,Uchwala-Nr-LXIV4972022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12314,Uchwala-Nr-LXIV4972022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12314,Uchwala-Nr-LXIV4972022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12314,Uchwala-Nr-LXIV4972022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2018/2652,Uchwala-Nr-XL4732018-z-dnia-8-marca-2018-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia.html?search=517911
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7724,Pancerz-i-Centrum-Handlowe-Auchan-przystapienie-do-sporzadzenia-miejscowego-plan.html?search=517911
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7724,Pancerz-i-Centrum-Handlowe-Auchan-przystapienie-do-sporzadzenia-miejscowego-plan.html?search=517911
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/11232,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagos.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11817,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagos.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/12147,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2015/1694,Uchwala-Nr-V-47-2015-z-dnia-12-marca-2015-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzeni.html?search=1628776220
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2018/2633,Uchwala-Nr-XXXIX4542018-z-dnia-25-stycznia-2018-w-sprawie-zmiany-Uchwaly-Nr-V472.html?search=1628776220
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7704,Sierakowska-Poludnie-przystapienie-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodaro.html?search=1628776220
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7704,Sierakowska-Poludnie-przystapienie-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodaro.html?search=1628776220
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/12147,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/12147,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/12147,OBWIESZCZENIE-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12430,Uchwala-Nr-LXVII5112022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-24-listopada-2022-rok.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2016/1938,Uchwala-Nr-XVI-200-2016-z-dnia-21-kwietnia-2016-r-w-sprawie-przystapienia-do-spo.html?search=89386664397083
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7705,Obwieszczenia-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planow-miejscowych-quotKasztanowaq.html?search=89386664397083
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/7705,Obwieszczenia-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planow-miejscowych-quotKasztanowaq.html?search=89386664397083
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/7758,RGP67213912017-Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscow.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/7758,RGP67213912017-Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscow.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/wylozenie-miejscowego-p/7758,RGP67213912017-Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscow.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2020/10328,Uchwala-Nr-XXVI2302020-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-14-lipca-2020-roku-w-s.html?search=388267802
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/10405,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/10405,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/11922,OBWIESZCZENIE-WGG6721182022-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejsco.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/11922,OBWIESZCZENIE-WGG6721182022-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejsco.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/11922,OBWIESZCZENIE-WGG6721182022-r-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejsco.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12315,Uchwala-Nr-LXIV4982022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12315,Uchwala-Nr-LXIV4982022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12315,Uchwala-Nr-LXIV4982022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12315,Uchwala-Nr-LXIV4982022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2022/12315,Uchwala-Nr-LXIV4982022-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-29-wrzesnia-2022-roku-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/10868,Uchwala-Nr-XXXV3082021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-25-lutego-2021-roku-w-.html?search=48558560862845
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/10958,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/10958,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11302,Uchwala-Nr-XLII3602021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-26-sierpnia-2021-roku-.html?search=5751037545701
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11376,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11376,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11301,Uchwala-Nr-XLII3592021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-26-sierpnia-2021-roku-.html?search=35612725458089
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11377,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11377,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/12293,Obwieszczenie-nr-WGG6721522022-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/12293,Obwieszczenie-nr-WGG6721522022-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/12293,Obwieszczenie-nr-WGG6721522022-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11368,Uchwala-Nr-XLIV3672021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-30-wrzesnia-2021-roku-.html?search=752185263
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11378,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/obwieszczenia-o-przysta/11378,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11966,Obwieszczenie-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-od-przeprowadzeni.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11966,Obwieszczenie-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-od-przeprowadzeni.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11966,Obwieszczenie-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-od-przeprowadzeni.html
https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/11966,Obwieszczenie-Burmistrza-Miasta-i-Gminy-Lomianki-o-odstapieniu-od-przeprowadzeni.html
https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/11370,Uchwala-Nr-XLIV3682021-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-z-dnia-30-wrzesnia-2021-roku-.html?search=9226210513662
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12. MPZP  „Zachodnia-Krokusa”
część II

XLVI/385/2021
28.10.2021

Obwieszczenie z dnia
04.11.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia 01.02.2023
r. dot. SOOŚ
Konsultacje
społeczne
XI.2022 - raport z
konsultacji

13. MPZP „Podróżna” XLVI/383/2021
28.10.2021

Obwieszczenie z dnia
04.11.2021 r.    

14.
MPZP obszaru działki nr
759/16 w Dziekanowie
Polskim – obręb
ew. nr 143205_5.0005

XLVI/381/2021
28.10.2021

Obwieszczenie z dnia
04.11.2021 r.   

Owieszczenie z
dnia
24.08.2022 r.
dot. SOOŚ

15.

MPZP obszaru działek nr
61/9, 61/11 i 61/12, obr.
4.0003 w Łomiankach
oraz działki nr 437/2, obr.
4.0005 w Łomiankach

XLVI/382/2021
28.10.2021

Obwieszczenie z dnia
04.11.2021 r.   

Obwieszczenie z
dnia
24.08.2022 r.
dot. SOOŚ

16. MPZP "Kiełpin Południe" XLVII/396/2021 
25.11.2021

Obwieszczenie z dnia
03.12.2021 r.    

17. zmiana MPZP obszaru Kępy
Kiełpińskiej

L/413/2021 
21.12.2021

Obwieszczenie z dnia
28.12.2021 r.

Obwieszczenie z
dnia 04.05.2023
r.

  

18.

zmiana MPZP obszaru
północnej części osiedla
Łomianki Chopina i północnej
części osiedla Łomianki
Pawłowo część A

L/414/2021 
21.12.2021

Obwieszczenie z dnia
28.12.2021 r.

Obwieszczenie z
dnia 04.05.2023
r.

  

19.
zmiana MPZP obszaru
zachodniej części sołectwa
Łomianki Dolne - etap I

L/416/2021 
21.12.2021

Obwieszczenie z dnia
28.12.2021 r.

Obwieszczenie z
dnia 04.05.2023
r.

  

20.
MPZP obszaru w rejonie ul.
Rolniczej w Dziekanowie
Bajkowym

LIII/429/2022
24.02.2022

Obwieszczenie z dnia
08.03.2022   

Konsultacje
społeczne -
ogłoszenie o
wynikach
konsultacji

21. MPZP "Kiełpin Zachód" LIII/430/2022
24.02.2022

Obwieszczenie z dnia
08.03.2022   

Konsultacje
społeczne -
ogłoszenie o
wynikach
konsultacji

22.
MPZP obszaru w rejonie ul.
Rolniczej we wschodniej
części Dziekanowa
Polskiego

LIII/431/2022
24.02.2022

Obwieszczenie z dnia
08.03.2022   

Konsultacje
społeczne -
ogłoszenie o
wynikach
konsultacji

23.
MPZP obszaru działki nr 319
w Dąbrowie Leśnej - obręb
ew. nr 143205_4.0023

LXXI/525/2023
26.01.2023

Obwieszczenie z dnia
06.03.2023
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