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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

7. 22.05.2012r. Bednarczyk Anna i Jacek 
Królewiec Poprzeczny 
30, 26-212 Smyków 

Na głębokości do 70,0m. od rezerwowanego pasa pod 
S-74 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
z usługami nieuciążliwymi , pozostała część pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z 
wyłączeniem 70,0. m. pod zabudowę mieszkalną  
zagrodową  po drodze lokalnej miejscowości 
Królewiec Poprzeczny . Obr. geod. Królewiec 

3-402 +   

8. 22.05.2012r.  Bednarczyk Iwona i Artur 
Hucisko 8c, 26-067 
Strawczyn  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
usługami nieuciążliwymi .Królewiec Poprzeczny , 
obr. geod. Królewiec 

3-894  - Projektowana 
droga S-74 

20. 23.05.2012r. Urząd Gminy w Mniowie 
ul. Centralna 9, 26-080 
Mniów  

Zmiana parametrów: z  drogi dojazdowej do pól na 
drogę powiatową , zał. graf. 1 ,  2 - wnioskodawca 
zał. tekstowy – gmina Smyków . Królewiec , 
Smyków 

3-865 +/-  W studium 
alternatywne 
rozwiązanie 

węzła 
Smyków 

24. 24.05.2012r. Kołodziejczyk Krystyna i 
Tadeusz Smyków 14, 26-
212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w 
części parteru sklep spożywczy . Królewiec . 

3-936  - Teren 
przeznaczony 
pod funkcję 

AG 

43. 29.05.2012r. Kołodziejczyk Mirosław i 
Wioleta  Królewiec 56, 
26-212 Smyków  

Na głębokości od 70.00 m do 142,0 m. od istniejącej 
krawędzi jezdni pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną . Królewiec . 

3-352 +   



44. 29.05.2012r. Miśtal Beata i Adam 
Matyniów 49, 26-212 
Smyków  

Na głębokości do 60,0 m. po drodze  w kierunku 
Miedzierzy pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  
Matyniów .   

4-347,  
4-246 

+   

47. 30.05.2012r. Krasowska Wioletta  
Świąder Dariusz i 
Waldemar  Królewiec 
Poprzeczny 23, 26-212 
Smyków  

Na głębokości do 120,00 m od rezerwowanego pasa  
S-74 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
z usługami uciążliwymi , pozostała część pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z 
wyłączeniem 70,0 pod zabudowę mieszkalną 
zagrodową  po drodze lokalnej miejscowości 
Królewiec Poprzeczny . Królewiec .  

3-406 +  Tel.50971137
9 do wyj. 

48. 30.05.2012r. Młodawscy Bernarda i 
Grzegorz Królewiec 79, 
26-212 Smyków  

Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
wyłączeniem o dotychczasowym przeznaczeniu 
terenu pod zabudowę zagrodowa z dopuszczalną 
jednorodzinną . Królewiec .   

3-335/2 +   

49. 30.05.2012r. Włudarczyk Ireneusz 
Królewiec Poprzeczny 
14, 26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa  drogi S-74 na 
głębokość do 70,0 m. pod bud. mieszkaniowe 
jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi . 
Królewiec Poprzeczny 

3-415/2,  
3-416 

+   

50. 30.05.2012r. Pacak Grażyna Królewiec 
Poprzeczny 12, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne za 
wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokość do 70,0 m. pod bud. mieszkalne 
jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi. Królewiec 
Poprzeczny  

3-418/1 +   

51. 30.05.2012r. Wielgus Ryszard 
Królewiec Poprzeczny 3, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi .Królewiec 
Poprzeczny  

3-428/2  +   



52. 30.05.2012r. Nowaccy Elżbieta i 
Stanisław ,  Królewiec 
Poprzeczny 8,                
26-212 Smyków   

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
, za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0m. pod budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi . 
Królewiec Poprzeczny .  

3-420/2,  
3-420/3 

+   

53. 30.05.2012r. Janus Jadwiga Królewiec 
Poprzeczny 11, 26-212 
Smyków  

J.w. 3-419 +   

54. 30.05.2012r.  Bednarski Stanisław 
Królewiec Poprzeczny 
27, 26-212 Smyków   

J.w. 3-425 +   

55. 30.05.2012r. Czyżewski Ryszard 
Królewiec Poprzeczny 
26, 26-212 Smyków  

J.w. 3-404 +   

56. 30.05.2012r. Stopczyński Radosław 
Królewiec Poprzeczny 
25, 26-212 Smyków  

J.w. 3-405 +   

57. 30.05.2012r. Opara Irena i Stanisław 
Królewiec Poprzeczny 
19, 26-212 Smyków  

J.w. 3-410/1 +   

58. 30.05.2012r. Mogielscy Stanisław i 
Aleksandra Królewiec 
Poprzeczny 21, 26-212 
Smyków  

J.w. 3-408 +   

59. 30.05.2012r. Grabarczyk Teresa i 
Ryszard Królewiec 
Poprzeczny 18, 26-212 
Smyków  

J.w. 3-411/2,  
3-411/3 

+   

60. 30.05.2012r. Szustak Benedykt i 
Małgorzata Królewiec 

J.w. 3-412,  
3-415/1,  

+   



Poprzeczny 17, 26-212 
Smyków  

3-415/2 

61. 30.05.2012r. Cholewińscy Danuta i 
Wiesław Przyłogi 145, 
26-212 Smyków 

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne .Piaski Królewieckie  

3-287/2 + 
80m od 
drogi 

  

62. 30.05.2012r. Zbróg Janusz i Zofia 
Królewiec 16, 26-
212Smyków  

Dz.nr 3-381,od zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 
, pozostała część pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne                 
z usługami nieuciążliwymi . Królewiec .              
Dz.nr 7-74/1 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną – wyznaczyć drogę –gminną z części 
wschodniej działki . Smyków .  

3-381,  
7-74/1 

+   

63. 30.05.2012r. Cieślicka Bronisława 
Królewiec Poprzeczny 7, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
, za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec Poprzeczny .  

3-421 +   

64. 30.05.2012r. Mularczyk Maria 
Królewiec Poprzeczny 1, 
26-212 Smyków 

Dz.nr 3-428/1-od zabudowy mieszkalnej zagrodowej 
, pozostała część pod budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z 
usługami nieuciążliwymi – Królewiec Poprzeczny . 
Dz.nr 3-13/1 w całości pod budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne . Królewiec 

3-428/1, 
3-13/1 

+/- - 
13/1 

Działka rolno- 
leśna 

65. 30.05.2012r. Pawelec Julian Królewiec 
Poprzeczny 7, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
, za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod budownictwo 

3-423 +   



mieszkaniowe jednorodzinne z usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec Poprzeczny  

66. 30.05.2012r. Sikorski Grzegorz 
Królewiec Poprzeczny 
36, 26-212 Smyków  

j.w. Królewiec Poprzeczny .  3-394/4 +   

68. 30.05.2012r.  Andrzej i Agnieszka 
Rejmak ,   Królewiec 
Poprzeczny 34A,           
26-212 Smyków 

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
, za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec Poprzeczny .  

3-397,  
3-396/1,  
3-397,  

+   

69. 30.05.2012r. Gad Małgorzata 
Niedźwiedź 11, 26-067 
Strawczyn  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
, za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec Poprzeczny . 

3-400/1 +   

73. 31.05.2012r. Zbróg Barbara i Stanisław 
Królewiec 64, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej , pozostała 
część pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Królewiec 

3-347/2 +   

74. 31.05.2012r. Basiak Zofia Królewiec 
58, 26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną . 
Królewiec . 

3-350/3 +   

77. 31.05.2012r. Lesiak Stefan i Stanisław 
Królewiec 20, 26-212 
Smyków  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi 
. Królewiec . 

3-378 +   

78. 31.05.2012r. Młodawscy Alicja i 
Zbigniew Królewiec 15, 

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne  , za wyjątkiem od rezerwowanego 

3-382/4 +   



26-212 Smyków  pasa drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną z usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec .  

79. 31.05.2012r. Pawelec Konrad 
Królewiec 19, 26-212 
Smyków  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi 
. Królewiec .  

3-379 +   

80. 31.05.2012r. Szmit Wiesława 
Królewiec 13, 26-212 
Smyków 

Dz.3-383/2 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , dz  3-382/3 w całości pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną , za wyjątkiem od 
rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
70,0 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
usługami nieuciążliwymi . Królewiec .  

3-383/2,  
3-382/3 

+   

81. 31.05.2012r. Wydra Tadeusz i Grażyna 
Królewiec Poprzeczny 
40a, 26-212 Smyków  

Dz 3-390 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , dz 3-386/3 pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną z usługami 
nieuciążliwymi. Królewiec Poprzeczny .  

3-386/3,  
3-390/2 

+   

82. 31.05.2012r. Węgrzyn Krzysztof i 
Bogusława Królewiec 
Poprzeczny 40, 26-212 
Smyków  

Dz 3-390/1 , dz 3-392/2 w całości pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną . Królewiec Poprzeczny . 

3-392/2,  
3-390/1 

+   

83. 31.05.2012r. Grabarczyk Marcin i 
Katarzyna Królewiec 18, 
26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0m. poda zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Królewiec  

3-380 +   

84. 31.05.2012r. Wierzbowscy Leszek i 
Barbara ul. Aleja 
Zwycięstwa 95/30, 41-
520 Dąbrowa Górnicza  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej w całości pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną , za wyjątkiem 
od rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
70,0 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 

3-424/2 +   



usługami nieuciążliwymi . Królewiec Poprzeczny . 

85. 31.05.2012r. Opala Marian Królewiec  
Poprzeczny 31, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej w całości pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną , za wyjątkiem 
od rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
70,0 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
usługami nieuciążliwymi. Królewiec Poprzeczny. 

3-401    

86. 31.05.2012r. Kozłowscy Stanisław i 
Małgorzata Królewiec 23, 
26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Królewiec 

3-375/2 +   

87. 31.05.2012r. Lesiak Rafał Piaski 
Królewieckie 35a, 26-212 
Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Królewiec 
Poprzeczny  

3-395 +   

91. 31.05.2012r. Guzik Maria Królewiec 
88, 26-212 Smyków  

Dz 3-810/1 w całości pod zabudowę usługową wraz z 
drobną wytwórczością ,produkcją , rzemiosłem, 
administracją i usługami społecznymi-Królewiec , dz 
7-107 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi – Smyków  

3-810/1,  
7-107 

+   

92. 31.05.2012r. Tomaszewscy Monika       
i Krzysztof Królewiec 66, 
26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 
Królewiec .  

3-346 +   

95. 31.05.212r. Góreccy Waldemar           
i Halina, Królewiec 68, 
26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 
Królewiec. 

3-345/2 +   

100. 01.06.2012r. Sosnowski Zdzisław 
Królewiec 71, 26-212 
Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 
Królewiec .  

3-344/2 +   

101. 01.06.2012r. Makuch Lidia 
Zaborowice 207, 26-080 

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 

3-384/5 +   



Mniów  głębokości do 70,0 m . pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi- Królewiec 

102. 01.06.2012r. Sosnowski Zbigniew 
Królewiec 27, 26-212 
Smyków 

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi – 
Królewiec .  

3-372/2 +|   

105. 01.06.2012r. Sosnowscy Krystyna         
i Jerzy Królewiec 33,     
26-212 Smyków  

3-366 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , za wyjątkiem od rezerwowanego pasa 
drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi 
, dz 3-819/1 po drodze lokalnej na głębokości do 70,0 
m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
(rezerwowany pas drogi S-74) dz 3-251 po drodze 
lokalnej miejscowości Królewiec na głębokości do 
70,0 m. pod zabudowę mieszkalną zagrodową z 
dopuszczalną jednorodzinną , Królewiec .    

3-366, 
 3-819/1, 

3-251 

+ - 
3-819/1 

 Na ww. 
działce 

przewidziany 
jest  teren 

AG- 
aktywności 

gospodarczej 

106. 01.06.2012r. Kosma Edyta i Marian 
Królewiec Poprzeczny 
28, 26-212 Smyków 

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 200,0m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi np.: hotel , 
motel , sklep i t.p. Królewiec  

3-403/4 +   

110. 04.06.2012r. Basiak Ewa i Zbigniew 
Królewiec 57, 26-212 
Smyków  

Od 70,0 m. do 142,00 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną . Królewiec 

3-350/2 +   

111. 04.06.2012r. Stachera Helena Adamów 
19, 26-212 Smyków  

Dz-3-256/1-po drodze lokalnej na głębokości do 70,0 
m. pod zabudowę mieszkalną zagrodową z 
dopuszczalną jednorodzinną Królewiec , dz-1-153/3 
po drodze lokalnej na głębokości do 70,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną - Adamów 

3-256/1,  
1-153/1 

 - Korytarz 
ekologiczny 

112. 04.06.2012r. Stefańczyk Stanisław ul. Działka 3-363/4 w całości pod zabudowę mieszkalną 3-363/4,   +   



Znajoma 4, 26-080 
Mniów  

jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami 
nieuciążliwymi – Królewiec ,działka 3-364/3           
od istniejącej zabudowy mieszkalnej zagrodowej        
z dopuszczalną jednorodzinną , pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi  - 
Królewiec 

3-364/3 

118. 04.06.2012r. Opala Irena i Jerzy 
Królewiec 86, 26-212 
Smyków 

Po drodze dojazdowej do pól na głębokości do 70,0 
m. pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z 
dopuszczalną jednorodzinną – Królewiec  

3-23/1  - Rozpraszanie 
zabudowy, 

pozostaje R i 
zadrzewienia 

122. 04.06.2012r. Stachera Renata i 
Stanisław Piaski 
Królewieckie 36, 26-212 
Smyków  

Od istniejącej zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną , to jest od 
70,0 m do 110 z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną – Piaski Królewieckie – 
Królewiec  

3-270  - Działka 
przewidziana 
pod tereny 

AG, nieopodal 
drogi S74 

124. 04.06.2012r. Katanowski Dariusz 
Królewiec 21, 26-212 
Smyków  

Od istniejącej zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną , t.j. od 70,0 m. , 
pozostała część pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną  , za wyjątkiem od rezerwowanego 
pasa drogi S-74 na głębokości do 100,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną z dopuszczalną 
zabudową usługową wraz z drobną wytwórczością , 
produkcją , rzemiosłem administracją i usługami 
społecznymi – Królewiec .  

3-367  +   

125. 04.06.2012r. Maleszak Elżbieta 
Królewiec 59, 26-212 
Smyków  

Od istniejącej zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną  , pozostała 
część , pozostała część pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną  , za wyjątkiem od rezerwowanego 
pasa drogi S-74 na głębokości do 70,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi – 

3-349 +   



Królewiec .  

129. 04.06.2012r. Maleszak Przemysław 
Królewiec 40, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną - Królewiec 

3-370 +   

134. 04.06.2012r. Maleszak Marzena i 
Wojciech Królewiec 76a, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną , pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną - Królewiec 

3-339 +   

135. 04.06.2012r. Spera Piotr Królewiec 
Poprzeczny 33, 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną  jednorodzinną , pozostała 
część pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną za 
wyjątkiem od rezerwowanego pas drogi S-74  na 
głębokość do 170,0 m. pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczalnymi 
usługami nieuciążliwymi – Królewiec .  

3-398 +   

139. 04.06.2012r. Banasik Ryszard 
Królewiec 70, 26-212 
Smyków  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne – Królewiec .  

3-344/2 +   

141. 05.06.2012r. Fajks Tadeusz ul. 
Sienkiewicza 60A/8, 25-
501 Kielce  

Działka 7-414 w całości pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne , działka 7-409pozostaje 
część działki oznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną , pozostała część po zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – Smyków . teren 
objęty zmianą zaznaczono kolorem czerwonym . 
kolorem zielonym potwierdza się istnienie drogi 
dostępu do nieruchomości państwa Węgierek 7-404 

7-409,  
7-414 

  Zaznaczony 
użytkowany 
dostęp do 7-
404 

142. 05.06.2012r. Kos Władysław 
Królewiec 11, 26-212 
Smyków  

Od drogi powiatowej na głębokość 20,0 m od rowu 
melioracyjnego – całość pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną wraz  z budynkami gospodarczymi i 
garażowymi – Królewiec   

3-144 + 
Na 

głęboko
ść 65 m 

  

143. 05.06.2012r. Zbróg Ryszard Salata 11, Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 3-486 +   



26-212 Smyków  dopuszczalną jednorodzinną –pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną za wyjątkiem od 
rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
100,0 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi , drobną 
wytwórczością , produkcją , rzemiosłem , 
administracją i usługami społecznymi –Zastawie , 
Królewiec. 

Na 
głęboko
ść 85 m 

144. 05.06.2012r. Maleszak Halina i 
Krzysztof Królewiec 78, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną pozostała 
część pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 
Królewiec .  

3-338/2 +   

145. 05.06.2012r. Bugajski Krzysztof 
Królewiec 10, 26-212 
Smyków  

3-145/2 od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną do 170,0 m. 
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  , działka nr 
3-139 w całości pod zalesienie – Królewiec  

3-145/2,  
3-139 

+ 
Na 

głęboko
ść 65 m 

- 
3-139 

Pojedyncza 
działka , 

wśród terenu 
R 

146. 05.06.2012r. Zbróg Elżbieta i Dariusz 
Piaski Królewieckie 1, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną – pozostała 
część pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 
Piaski Królewieckie , Królewiec .   

3-677  - Na pozostałej 
części działki 
pozostaje ZL- 

zgodnie ze 
stanem 

faktycznym 

147. 05.06.2012r. Janus Irena i Krzysztof 
Piaski Królewieckie 6, 
26-212 Smyków  

Działka 3-718 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , działka 3-672 od zabudowy 
mieszkalnej zagrodowej z dopuszczalną 
jednorodzinną – pozostała część pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną – Pisaki Królewieckie , 
Królewiec .  

3-718,  
3-672 

+   

149. 05.06.2012r. Opala Alina Królewiec 
54, 26-212 Smyków  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne – Królewiec .  

3-353/2 +   

154. 05.06.2012r. Lachowscy Jadwiga i Jan 
Piaski Królewieckie 4, 

Działka 3-673 od zabudowy mieszkalnej zagrodowej 
z dopuszczalna jednorodzinną do około 157,00 m. 

3-673,  
3-719 

+ - 
3-719 

Rozpraszanie 
zabudowy, 



26-212 Smyków pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , od około 
157,00 m. – część pozostałą pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną 
, działka 3-719 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną – Piaski Królewieckie - Królewiec 

zabudowa 
samotnicza 

159. 05.06.2012r. Nieszporek Izabela i 
Grzegorz Królewiec 61, 
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną – Królewiec .  

3-348    

163. 05.06.2012r. Jarek Ryszard Królewiec 
81, 26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną , za wyjątkiem 
od rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
70,00 m pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi – 
Królewiec .  

3-334 +   

164. 05.06.2012r. Zroślak Henryk 
Królewiec Poprzeczny 
41, 26-212 Smyków  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne – Królewiec Poprzeczny - Królewiec 

3-385/2, 
3-385/4, 
3-385/5 

+   

174. 05.06.2012r. Śliwa Jerzy Królewiec 91, 
26-212 Smyków  

3-327/2 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , 3-809 – całości pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną z usługami , drobną 
wytwórczością , produkcją , rzemiosłem , 
administracją i usługami społecznymi – Królewiec .  

3-327/2, 
3-809 

+ - 
3-809 

Teren 
przewidziany 

pod AG- 
tereny 

aktywności 
gospodarczej 

180. 05.06.2012r. Chwaszczyńska Anna 
Jeżów 54c, 26-200 
Końskie  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
za wyjątkiem od rezerwowanego pasa drogi S-74 na 
głębokości do 70,00 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami 
nieuciążliwymi . Królewiec .  

3-372/3 +   

181. 05.06.2012r. Stępniewska Teresa Piaski 
Królewieckie, 26-212 
Smyków  

Po drodze dojazdowej do pól na głębokości do 60,0 
m. (część północna działki) pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną – Piaski Królewieckie –

3-634 +   



Królewiec .  

182. 05.06.2012r. Sykulski Dariusz 
Królewiec 84. 26-212 
Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną  , pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną , za wyjątkiem 
od rezerwowanego pasa drogi S-74 na głębokości do 
70,0 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi . – 
Królewiec .  

3-332, 
3-477 

+   

185. 05.06.2012r. Janus Edward Królewiec 
95, 26-212 Smyków  

Po drodze na głębokości do 70,00 m. pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną 
- Królewiec 

3-318 +   

186. 05.06.2012r. Kotwica Anna 
Zaborowice 237, 26-080 
Mniów  

Powierzchnia około 0,4 ha pod zabudowę mieszkalną 
zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną .  
Wyznaczyć drogę dostępu. ( w terenie istnieje droga 
nieurządzona , duktowa przy granicy gminy Mniów ) 
– Piaski Królewieckie - Królewiec  

3-763  - Rozpraszanie 
zabudowy.Poj

edyncza 
działka w 

terenach R i 
ZLZ 

201. 05.06.2012r. Momot Krystyna i 
Zdzisław  , Piaski 
Królewieckie 8, 26-212 
Smyków  

Po drodze w kierunki miejscowości Trawniki , część 
północna działki , na głębokości do 70,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną zagrodowa z dopuszczalną 
jednorodzinną  - Piaski Królewieckie - Królewiec 

3-669 +   

203. 05.06.2012r. Kołodziej Danuta ,  
Smołka Renata , 
Królewiec 74,                
26-212 Smyków  

Od zabudowy mieszkalnej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną , pozostała część pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną – Królewiec . 

3-340/1 +   

205. 05.06.2012r. Momot Katarzyna i 
Marcin Piaski 
Królewieckie 8,              
26-212 Smyków  

Po drodze kierunek Trawniki , północna część działki 
, na głębokości do 70,00 m. pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną 
– Piaski Królewieckie , Królewiec .  

3-664 +   

206. 05.06.2012r. Cybulska  Maria ul. 
Kochanowskiego 29/8, 

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  - 
Królewiec .  

3-363/1, 
3-363/2 

+   



01-864 Warszawa  

210. 05.06.2012r. Basiak Maria Smyków 
112A, 26-212 Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi , zabudową 
usługową wraz z drobną wytwórczością , produkcją , 
rzemiosłem , administracją i usługami społecznymi – 
Królewiec  

3-315/1, 
3-321 

+   
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18.04.2012 Mariusz Kaczmarczyk , 
ul. Zagnańska 12 ,         
25-524 Kielce 

W całości z przeznaczeniem pod zabudowę obiektów 
usługowo – handlowych – Królewiec .  

3-892/1 +/- 
Tereny 

AG 

 projektowana
S-74-węzeł 
Smyków 
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16.05.2012 Lista właścicieli działek 
miejscowości Królewiec , 
Królewiec Poprzeczny , 
Zastawie 

Przedmiotową listę zaktualizowały wniesione w 
terminie wnioski . Wnioskuje się o dokonanie zmiany 
przeznaczenie wg. złożonych wniosków z 
rozszerzeniem o podpisy z listy – dotyczy terenu 
pomiędzy drogą Nr-74,proj S-74, drogą powiatową 
miejscowości Królewiec a drogą gminą miejscowości 
Królewiec Poprzeczny – obręb Królewiec  

Wg. listy    
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17.05.2012 Pan Krzysztof Dulewicz , 
zam. Piaski Królewieckie 
nr 10 , 26-212 Smyków 

Po drodze kierunek Trawniki- północna część działki 
na głębokości do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalna 
zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną – Piaski 
Królewieckie – Królewiec .  

3-666 +   

 
 


