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1 AB.6740.1.2019.MDZ  budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą w postaci: 

utwardzonych dojść i 

dojazdów, miejsc postojowych, 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, muru 

oporowego oraz zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m3. Adres 

inwestycji: dz. ew. nr 371/20 

obr. 0301 Bukowina 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska, decyzja 

WZ

2019-01-04 70/19 (2019-03-12) 2019-03-12 rozpatrzone pozytywnie Dziubas Maciej

2 AB.6740.2.2019.MCB budowa wyciagu narciarskiego 

typu taśmowego firmy SUNKID 

- "MAGICZNY DYWAN"

dz. 9, 10,11 obr. 168, 

Zakopane, budowa wyciagu 

narciarskiego typu taśmowego 

firmy SUNKID - "MAGICZNY 

DYWAN"

34-500 Zakopane ul. Balzera 2019-01-03 36/19 (2019-02-12) 2019-02-12 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

3 AB.6740.3.2019.MCB budowa wyciagu narciarskiego 

typu taśmowego firmy SUNKID 

- "MAGICZNY DYWAN"

dz. 27 obręb 167, Zakopane, 

budowa wyciagu narciarskiego 

typu taśmowego firmy SUNKID 

- "MAGICZNY DYWAN"

34-500 Zakopane ul. Balzera 2019-01-03 37/19 (2019-02-12) 2019-02-12 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

4 AB.6740.4.2019.AP budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

instalacjami wewnetrznymi: 

wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną , wentylacji 

mechanicznej, c.o. oraz 

instalacjami zewnetrznymi: 

wodociągową ze studni, 

kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikiem retencyjnym, 

elektryczną a także 

wewnętrzny układ 

komunikacyjny

działka nr ew. 1627/3 w 

Kościelisku

2019-01-03 164/19 (2019-04-25) 2019-04-25 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

Wypis danych z rejestru: Pozwolenia na budowę
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5 AB.6740.5.2019.MT Dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne i rozbiórka 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

Przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej, wraz z budową 

infrastruktury technicznej: 

wjazd do garażu, mury 

oporowe, dojście, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

kanalizacja deszczowa wraz 

ze zbiornikiem na deszczówkę, 

na działkach ewid. nr 329, 330 

obręb 11 w Zakopanem przy 

ul. Pocztowców 19.

2019-01-09 477/19 (2019-09-25) 2019-09-25 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

6 AB.6740.6.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny z pokojami do 

wynajecia wraz z przyłączami; 

wodociągowym wraz ze 

studnią do 30 m głebokosci,

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z pokojami 

do wynajęcia wraz z 

przyłączami: wodociągowym 

wraz ze studnią do 30 m 

głębokości, kanalizacji 

sanitarnej ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m?,wewnętrzną 

linią zalicznikową, budowa 

dojść, dojazdów, 7 miejsc 

postojowych oraz miejsc 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz drenażu opaskowego z 

rozsączaniem do gruntu" 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

190/3 położona w 

miejscowości Groń.

2019-01-03 298/19 (2019-07-02) 2019-07-02 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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7 AB.6740.7.2019.TS budowa budynku mieszalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami, 

wod -kan., c.o., elektryczną, 

wykonanie odcinka 

wewnetrznej linii zasilającej 

enn, biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budnku. 

Budowa utwardzonych: dojśc, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca 

składowania odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

4563/4 w Koscielisku.

budowa budynku mieszalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami, 

wod -kan., c.o., elektryczną, 

wykonanie odcinka 

wewnetrznej linii zasilającej 

enn, biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budnku. 

Budowa utwardzonych: dojśc, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca 

składowania odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

4563/4 w Koscielisku.

34-511 Kościelisko ul. 

Sywarne

2019-01-09 53/19 (2019-02-27) 2019-02-27 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

8 AB.6740.8.2019.PG BUDYNEK MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY - 1 etap 

realizacji

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (z pokojami 

gościnnymi) wraz z niezbędną 

infrastrukturą: dojazd, dojście 

piesze, miejsca parkingowe, 

miejsce na pojemniki na 

odpady stałe, mury oporowe, 

skarpy ziemne, oczyszczalnia 

przydomowa, przyłącz 

kanalizacji sanitarnej do dołu 

szczelnego, przebudowa 

prywatnej sieci wodociągowej i 

elektrycznej na działkach ewid. 

168/9, 6018/1 obręb 301 

Bukowina Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Buńdowy Wierch

2019-01-08 177/19 (2019-05-02) 2019-05-02 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

9 AB.6740.9.2019.PG PRZENIESIENIE BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO

Przeniesienie decyzji Wójta 

Gminy Kościelisko z dnia 27 

października 1995 r., znak: 

BUA.7351 - 45/95, 

w sprawie zatwierdzenia 

projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na 

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego, na działce 

ewid. 2003/2 położonej w 

Kościelisku,

34-511 Kościelisko ul. 

Szeligówka

2019-01-09 2019-01-23 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

10 AB.6740.10.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ.

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 34 OBR 34 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

17C

2019-01-09 57/19 (2019-03-01) 2019-03-01 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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11 AB.6740.11.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDN. + W 3 

BUD. REKR. INDYWID.

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM ORAZ W 

TRZECH BUDYNKACH 

REKREACJI 

INDYWIDUALNEJ; DZ. EWID. 

NR 5/7 OBR. 34

34-500 Zakopane ul. Harenda 

18

2019-01-09 119/19 (2019-04-02) 2019-04-02 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

12 AB.6740.12.2019.MCB uchylenie decyzji 467/07 z 

dnia 12.11.2007 r, znak 

sprawy AB.II.7351/ZAK-

594/05, działka ewid. nr 387/4 

obręb 5 w Zakopanem

uchylenie decyzji 467/07 z 

dnia 12.11.2007 r, znak 

sprawy AB.II.7351/ZAK-

594/05, działka ewid. nr 387/4 

obręb 5 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Krupówki 2019-01-09 2021-01-21 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

13 AB.6740.13.2019.MCB uchylenie decyzji 291/2011 z 

dnia 10.08.2011

działki ewid. nr 4567/1, 

4567/2, 4568/1, 4568/2, 

4566/1, 4569, 4562/2, 4557/2 

w Bukowinie Tatrzańskiej, 

uchylenie decyzji 291/2011 z 

dnia 10.08.2011, znak sprawy 

AB.6740.268.2011.JS

2019-01-15 2019-01-15 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

14 AB.6740.14.2019.MDZ budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny, dz. ew. nr 

552/3, miejscowość 

Kościelisko, MPZP - 

Kościelisko Zachód

2019-01-11 2019-02-20 bez rozpoznania Dziubas Maciej

15 AB.6740.15.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj. 

dojściem, miejscami 

postojowymi, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz infrastrukturą techniczną, 

tj. wewnętrzną linią zasilającą 

zalicznikową, energetyczną od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, przyłączem 

kanalizacyjnym, 

wodociągowym do sieci. Adres 

zamierzenia:  dz. ewid. nr 

1605/22, 1590/1, obręb 0203 

Gliczarów Górny, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec, przy ul. Jurzyst

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj. 

dojściem, miejscami 

postojowymi, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz infrastrukturą techniczną, 

tj. wewnętrzną linią zasilającą 

zalicznikową, energetyczną od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, przyłączem 

kanalizacyjnym, 

wodociągowym do sieci. Adres 

zamierzenia:  dz. ewid. nr 

1605/22, 1590/1, obręb 0203 

Gliczarów Górny, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec, przy ul. 

Jurzyste.<decyzja WZ>

34-425 Biały Dunajec ul. 

Giczarów Górny

2019-01-10 180/19 (2019-05-06) 2019-05-06 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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16 AB.6740.16.2019.MCB budowa słupowej stacji 

transformatorowej15/0,4kV, 

linii kablowej średniego 

napięcia SN15kV oraz 

powiązania stacji 

transformatorowej z istniejącą 

siecią kablową nieskiego 

napięcia w m.Poronin, 

Stasikówka

działki ewid. nr: 2510/5, 

2510/4, 2510/1, 2507, 2498, 

2500, 2501, 2480, 2481, 2438, 

2471, 2463, 2460, 2459, 2454, 

2449 Poronin  budowa 

słupowej stacji 

transformatorowej15/0,4kV, 

linii kablowej średniego 

napięcia SN15kV oraz 

powiązania stacji 

transformatorowej z istniejącą 

siecią kablową nieskiego 

napięcia w m.Poronin, 

Stasikówka , MPZP

Poronin ul. Stasikówa 2019-01-14 52/19 (2019-02-26) 2019-02-26 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

17 AB.6740.17.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz 

infrastrukturą techniczną

działki ewid. nr: 2762/16, 

2762/17, Leśnica gm. 

Bukowina Tatrzańska; 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi 

(przyłacze wodociągowe z 

sieci wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce ustawienia 

pojemników na odpady stałe), 

WZ

2019-01-15 63/19 (2019-03-05) 2019-03-05 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

18 AB.6740.18.2019.WS stacja transformatorowa wraz z 

przyłączami oraz sieciami 

kablowymi

stacja transformatorowa 

15/0,4kV wraz z przyłączami 

kablowymi SN 15kV oraz 

sieciami kablowymi nN0,4kV 

na działkach ewid. nr. 1890/6, 

1890/7, 1891/2, 1890/9, 

1890/10, 1890/8 obr. 

kościelisko

2019-01-15 39/19 (2019-02-14) 2019-02-14 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

19 AB.6740.19.2019.TS Przebudowa fragmentu 

elewacji istniejącego budynku 

hotolowego, na działkach 

ewid. nr 52, 53, 24/4 obr. 144 

w Zakopanem.

Przebudowa fragmentu 

elewacji istniejącego budynku 

hotolowego, na działkach 

ewid. nr 52, 53, 24/4 obr. 144 

w Zakopanem.

2019-01-14 261/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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20 AB.6740.20.2019.ASS Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

częścią gospodarczą (obiekt 

wolnostojący, 

czterokondygnacyjny) wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

infrastrukturą techniczna tj. 

instalacja energetryczna 

zalicznikowaz zestawu 

złączowo-pomiarowego ZK1e-

1P istnjejącego, wewnętrzną 

instalacją wodociągową, 

wewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej, 

utwardzrenie dojścia, dojazdu, 

miejsc postojowych, miejsca 

na odpady stałe. adres 

zamierzenia: Dz.ewid. 

993/2,993/1,996,995,994 obr. 

Suche, gmina Poronin

Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

częścią gospodarczą (obiekt 

wolnostojący, 

czterokondygnacyjny) wraz z 

urządzeniami budowlanymi, 

infrastrukturą techniczna tj. 

instalacja energetryczna 

zalicznikowaz zestawu 

złączowo-pomiarowego ZK1e-

1P istnjejącego, wewnętrzną 

instalacją wodociągową, 

wewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej, 

utwardzrenie dojścia, dojazdu, 

miejsc postojowych, miejsca 

na odpady stałe. adres 

zamierzenia: Dz.ewid. 

993/2,993/1,996,995,994 obr. 

Suche, gmina 

Poronin<MPZP>

Suche ul. Suche  34-520 

Poronin

2019-01-14 2019-02-27 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka

21 AB.6740.21.2019.ASS Rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na część 

mieszkalną wraz z 

infrastrukturą techniczną, 

miejscem na pojemnik do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowej.Adres 

zamierzenia: dz.ewid. 29 obr. 

33 w Zakopanem.

Rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na część 

mieszkalną wraz z 

infrastrukturą techniczną, 

miejscem na pojemnik do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 29 obr. 

0033 w Zakopanem, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane, przy ul. Bachledy 

36A.<mpzp>

34-500 Zakopane ul. Bachledy 

36A

2019-01-16 271/19 (2019-06-14) 2019-06-14 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

22 AB.6740.22.2019.MDZ rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejsce 

dobudowanego garażu 

przeznaczonego do rozbiórki, 

wykonanie miejsca do 

składowania odpadów stałych. 

Adres inwestycji: 10131/3, 

10132/1, 10133/1, 10134/1 

obręb: Biały Dunajec. Decyzja 

WZ.

rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejsce 

dobudowanego garażu 

przeznaczonego do rozbiórki, 

wykonanie miejsca do 

składowania odpadów stałych. 

Adres inwestycji: 10131/3, 

10132/1, 10133/1, 10134/1 

obręb: Biały Dunajec. Decyzja 

WZ.

2019-01-16 93/19 (2019-03-19) 2019-03-19 rozpatrzone pozytywnie Dziubas Maciej
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23 AB.6740.23.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI I 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ 

(PROJEKTOWANA 

INSTALACJA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ, 

PROJEKTOWANA 

INSTALACJA SIECI 

KANALIZACYJNEJ, 

PROJEKTOWANA 

INSTALACJA 

ENERGETYCZNA, DOJŚCIE, 

DOJAZD DO BUDYNKU, 

PROJEKTOWANE MIEJSCA 

POSTOJOWE, 

PROJEKTOWANE MIEJSCE 

DO GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH> 

<1248/5, 1248/10 (OBRĘB 

506 MURZASICHLE)> 

<MPZP>

2019-01-16 78/19 (2019-03-18) 2019-03-18 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

24 AB.6740.24.2019.MT Zmiana pozwolenia na budowę 

Invest Nosalowy Dwór - nr 

170/17 z dnia 22 maja 2017 r. 

znak: AB.6740.592.2017.MP

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 170/17 z dnia 22 maja 2017 

r. znak: 

AB.6740.592.2017.MP. Działki 

ewid. nr 312/5, 312/6, 312/8 

obręb 6 w Zakopanem.

2019-01-16 491/19 (2019-10-07) 2019-10-07 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

25 AB.6740.25.2019.MS Buodwa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz garazu 

wolnostojącego wraz z 

poddaszem uzytkowym wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi na 

działkach nr ewid. 6075/2, 

6074/2 w miejscowości Czarna 

Góra gmina Bukowina 

Tatrzańska

Buodwa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz garazu 

wolnostojącego wraz z 

poddaszem uzytkowym wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi na 

działkach nr ewid. 6075/2, 

6074/2 w miejscowości Czarna 

Góra gmina Bukowina 

Tatrzańska

2019-01-15 72/19 (2019-03-13) 2019-03-13 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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26 AB.6740.26.2019.ASS Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku 

mieszkalno-gospodarczego na 

budynek  mieszkalny 

jednorodzinny (kategoria I) 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj. 

przebudową  istniejących 

instalacji: elektrycznej, 

wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, centralnego 

ogrzewania i budową 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj. utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

dojścia i miejsc postojowych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 5437/20 obr.302 Białka 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska

Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku 

mieszkalno-gospodarczego na 

budynek  mieszkalny 

jednorodzinny (kategoria I) 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj. 

przebudową  istniejących 

instalacji: elektrycznej, 

wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, centralnego 

ogrzewania i budową 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj. utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

dojścia i miejsc postojowych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 5437/20 obr.302 Białka 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska 

<decyzja WZ>

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Srodkowa 8

2019-01-18 2019-05-02 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

27 AB.6740.27.2019.DB BUD. SŁUP. STACJI 

TRANSFORMAT. + LINIA 

KABLOWA ŚREDN. 

NAPIĘCIA ORAZ 

POWIĄZANIE SATCJI 

TRANSFORMAT. Z ISTN. 

SIECIĄ KABL. NISKIEGO 

NAPIĘCIA W M. PORONIN, 

STASIKÓWKA, GLICZARÓW 

GÓRNY ETAP 2

BUDOWA SŁUPOWEJ 

STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

15/0,4 KV, LINII KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN 

15KV ORAZ POWIĄZANIA 

STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ Z 

ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ 

KABLOWĄ NISKIEGO 

NAPIĘCIA W M. POORNIN, 

STASIKÓWKA ORAZ 

GLICZARÓW GÓRNY; DZ. 

EWID. NR 2449, 2447, 2437, 

2436, 2435, 2434, 2433, 2418, 

2417, 2416/2, 2416/1, 2205 

OBR. 505 PORONIN ORAZ 

DZ. EWID. NR 2316, 2020/7 

OBR. 203 GLICZARÓW 

GÓRNY

2019-01-18 66/19 (2019-03-05) 2019-03-05 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 AB.6740.28.2019.MS rozbiórka budynku 

gospodarczego i budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z dwoma 

lokalami mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzn 

instalacją wodociągową z 

projektowanej na działce 

studni głębinowej, wewnetrzną 

istalację kanalizacyjną, 

przyłacze kanalziacyjne do 

siecie kanalizacji 

ogólnospławnej, wewnętrzną 

instalację elektryczną z 

budynku do projketowanego 

zestawu złączowo - 

pomiarowego, utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

dojścia i plac do gromadzenia 

pojemników na odpady stałer 

oraz dwa miejsca postojowe 

na działkach nr ewid. 3806/6, 

3809/7 obręb Czarna Góra 

gmina Bukowina Tatrzańska

rozbiórka budynku 

gospodarczego i budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z dwoma 

lokalami mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzn 

instalacją wodociągową z 

projektowanej na działce 

studni głębinowej, wewnetrzną 

istalację kanalizacyjną, 

przyłacze kanalziacyjne do 

siecie kanalizacji 

ogólnospławnej, wewnętrzną 

instalację elektryczną z 

budynku do projketowanego 

zestawu złączowo - 

pomiarowego, utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

dojścia i plac do gromadzenia 

pojemników na odpady stałer 

oraz dwa miejsca postojowe 

na działkach nr ewid. 3806/6, 

3809/7 obręb Czarna Góra 

gmina Bukowina Tatrzańska

2019-01-18 190/19 (2019-05-10) 2019-05-10 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

29 AB.6740.29.2019.PG BMJ budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z wiatą 

garażową oraz urządzeniami 

budowlanymi (dojściami, 

miejscem do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 

przyłączem wodociągowym, 

przyłączem kanalizacji 

deszczowej z rozsączeniem po 

terenie) na działce ewid. nr 

2529/1 obręb 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Sywarne 2

2019-01-18 104/19 (2019-03-22) 2019-03-22 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

30 AB.6740.30.2019.WS uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowę z dnia 07.10.2013 

znak; AB.6740.380.2013.JP

uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowę z dnia 07.10.2013 

znak; AB.6740.380.2013.JP 

na działkach ewid. nr 78/2, 

78/3 obr. 35 połozone 2w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Harenda 

42

2019-01-09 2019-04-03 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 AB.6740.31.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(instalacja kanalizacyjna wraz 

zbiornikiem szczelnym o 

pojemności 10 m3, instalacja 

wodociągowa, instalacja 

elektryczna, miejsce 

postojowe, 1 miejsce do 

gormadzenia odpadów stałych, 

na działkach ewid. nr 3311/2 w 

Białym Dunajcu.

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(instalacja kanalizacyjna wraz 

zbiornikiem szczelnym o 

pojemności 10 m3, instalacja 

wodociągowa, instalacja 

elektryczna, miejsce 

postojowe, 1 miejsce do 

gormadzenia odpadów stałych, 

na działkach ewid. nr 3311/2 w 

Białym Dunajcu.

34-425 Biały Dunajec ul. Biały 

Dunajec

2019-01-21 73/19 (2019-03-15) 2019-03-15 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

32 AB.6740.32.2019.WS wygaszenie decyzji nr. 117/08 

z dnia 11.04.2008 r. znak: 

AB.VII.7351/ZAK-411/07

wygaszenie decyzji nr. 117/08 

z dnia 11.04.2008 r. znak: 

AB.VII.7351/ZAK-411/07 na 

działce ewid. nr 546 obr. 9 

położonej w Zakopanem

2019-01-22 2019-03-28 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

33 AB.6740.33.2019.MDz rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi 

(wod-kan, C. O., elektryczne) i 

urządzeniami budowlanymi: 

dojście, dojazd, miejsca 

postojowe dla samochodów 

osobowych. Adres inwestycji: 

dz. ew. nr 1/10 obręb 28, 

miejscowość Zakopane. MPZP 

Olcza

2019-01-24 - Cudzich-Bularz Marzena

34 AB.6740.34.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojście i dojazd, przyłącze 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

kanalizacja sanitarna, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

kanalizacja deszczowa, 

zbiornik na deszczówkę, 

przyłącze gazowe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

672/3 obr. 0008, Zakopane, 

przy ul. Regle.<MPZP>

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojście i dojazd, przyłącze 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

kanalizacja sanitarna, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

kanalizacja deszczowa, 

zbiornik na deszczówkę, 

przyłącze gazowe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

672/3 obr. 0008, Zakopane, 

przy ul. Regle.<MPZP>

34-500 Zakopane ul. Regle 2019-01-24 2019-02-26 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35 AB.6740.35.2019.WS budynek pensjonatowy budowa budynku 

pensjonatowego - apartamenty 

do wynajęcia wraz z 

infrstrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi takimi jak: 

miejsce do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych - 

wewnętrzne, dojścia, dojazdy, 

miejsca postojowe - 

wewnętrzne, mur oporowy, 

instalacja kanalizacji 

deszczowej, instalacja 

wodociągowa ze zbiornikiem 

wody na działce ewid. nr 

355/22 obr. 8 położonej w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Zająca 2019-01-24 115/19 (2019-03-29) 2019-03-29 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

36 AB.6740.36.2019.BSP przebudowa pomieszczeń w 

budynku pensjonatowym

Przebudowa pomieszczeń w 

budynku mieszkalnym 

pensjonatowym - połączenie 

lokalu mieszkalnego nr 1A5 

oraz 1A10 w jeden lokal 

mieszkalny

działki nr ewid. 162 (obręb 

162)

MPZP

2019-01-23 132/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

37 AB.6740.37.2019.DB BUDOWA ODCINKA SIECI 

GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM; 

DZ. EWID. NR 78/4, 155, 

225/5, 225/3, 225/1 OBR. 35 

ZAKOPANE, UL. HARENDA

BUDOWA ODCINKA SIECI 

GAZOWEJ Z PRZYŁĄCZEM; 

DZ. EWID. NR 78/4, 155, 

225/5, 225/3, 225/1 OBR. 35 

ZAKOPANE, UL. HARENDA

34-500 Zakopane ul. Harenda 2019-01-24 133/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

38 AB.6740.38.2019.MS zmiana pozowlenia na budowę 

z dnia 21 listopada 2018 nr 

557/18 dot. sprawy: 

AB.6740.413.2018.MS

na działce nr ewid. 3190 w 

miejscowości Poronin

zmiana pozowlenia na budowę 

z dnia 21 listopada 2018 nr 

557/18 dot. sprawy: 

AB.6740.413.2018.MS

na działce nr ewid. 3190 w 

miejscowości Poronin

2019-01-24 81/19 (2019-03-18) 2019-03-18 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

39 AB.6740.39.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce nr 

ewid. 2270/2 obręb Gliczarów 

Górny, gmina Biały Dunajec

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce nr 

ewid. 2270/2 obręb Gliczarów 

Górny, gmina Biały Dunajec

2019-01-25 342/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 AB.6740.40.2019.MT Budynek pensjonatu Budowa budynku pensjonatu 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną, tj.: dojazd, dojście, 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacji sanitarnej, 

wewnętrzna instalacja 

wodociągowa, separator 

tłuszczów, wewnętrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikiem szczelnym na 

wody opadowe, mur oporowy; 

na działkach ewid. nr 90, 92 

obręb 14 w Zakopanem; 

<MPZP>

2019-01-28 2019-09-12 odmowa / sprzeciw Tylka Mariusz

41 AB.6740.41.2019.MD/BO budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

dojście, dojazd, przyłącz 

wodociągowy ze studni, 

przyłącz kanalizacyjny do dołu 

szczelnego, istniejąca 

zewnętrzna pozalicznikowa 

elektryczna, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres inwestycji: dz. ew. nr 

6170/4 obręb Dzianisz, 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko. Mpzp Dzianisz.

2019-01-28 2019-04-02 odmowa / sprzeciw Dziubas Maciej

42 AB.6740.42.2019.MCB uchylenie decyzji 320/17 z 

dnia 28.08.2017, znak sprawy: 

AB.6740.301.2017.MSd

uchylenie decyzji 320/17 z 

dnia 28.08.2017, znak sprawy: 

AB.6740.301.2017.MSd, 

działki ewid. nr 313/3, 334/1, 

333/3, 616/1, 616/3 obręb 3, 

Zakopane

2019-01-28 2019-09-13 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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43 AB.6740.43.2019.WS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(wewnetrznymi instalacjami 

wodociągowymi, wod-kan, c.o., 

elektrycznymi); wraz z 

infrastruktura towarzyszącą 

obejmującą; dojscia, dohjazdy, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(wewnetrznymi instalacjami 

wodociągowymi, wod-kan, c.o., 

elektrycznymi); wraz z 

infrastruktura towarzyszącą 

obejmującą; dojscia, dohjazdy, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych 

na działce ewid. nr 2204/2 

połozonej w miejscowości 

Kościelisko

34-511 Kościelisko ul. Nędzi 

Kubińca

2019-01-28 124/19 (2019-04-03) 2019-04-03 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

44 AB.6740.44.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście, dojazd, miejsce 

postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

przyłącz wodociągowy, 

przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

drenaż opaskowy; na działce 

ewid. 2047/2 obręb 401 

Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. Chotarz 

Bór

2019-01-28 74/19 (2019-03-15) 2019-03-15 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

45 AB.6740.45.2019.DB POSADOWIENIE 

KONTENER. AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO NA 

PŁYCIE FUNDAMENT. WRAZ  

Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZ. 

ELEKTROENER.NA TERENIE 

STACJI PALIW SP 1317 PKN 

ORLEN; DZ. EWID 109/2, 

OBR. 35 ZAKOPANE

POSADOWIENIE 

KONTENEROWEGO 

AGREGATU 

PRĄDOTWÓRCZEGO NA 

PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ 

WRAZ  Z BUDOWĄ 

PRZYŁĄCZA  

ELEKTROENERGETYCZNEG

O NA TERENIE STACJI 

PALIW SP 1317 PKN ORLEN; 

DZ. EWID 109/2, OBR. 35 

ZAKOPANE; ORLEN S.A

34-500 Zakopane ul. Ustup 1B 2019-01-25 168/19 (2019-04-29) 2019-04-29 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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46 AB.6740.46.2019.DB PRZEBUD. I ROZBUD.  

BUDYNKU MIESZK.- GOPSP. 

W MIESJSC. 

CZ.GOSP.PRZEZNAZ. DO 

ROZBIÓRKI. WYKON. 

POWIERZCH. UTWARDZ., 

MIEJSC POSTOJ. I MIEJSC. 

DO SKŁAD. ODPADÓW 

STAŁYCH, KAT. 1 ; DZ. 

EWID. NR 361, 354/2, 353/2 

OBR. 3 ZAKOPANE

PRZEBUDOWA I 

ROZBUDOWA  BUDYNKU 

MIESZKALNO- 

GOPSPODARCZEGO W 

MIESJSCE CZĘŚCI 

GOSPODARCZEJ 

PRZEZNACZONEJ DO 

ROZBIÓRKI. WYKONANIE 

POWIERZCHNI 

UTWARDZONYCH, MIEJSC 

POSTOJOWYCH I MIEJSCA 

DO SKŁADOWANIA 

ODPADÓW STAŁYCH, KAT. 

1 ; DZ. EWID. NR 361, 354/2, 

353/2 OBR. 3 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Tatary 2019-01-28 237/19 (2019-05-30) 2019-05-30 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

47 AB.6740.47.2019.TS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

budowa dówch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie wolnostojącej  z 

wewnętrznymi instalacjami 

wod-kan, c.o., elektryczną. 

Wykonanie odcinka 

wewnętrznej linii zasilającej 

eNN biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanych budynków, 

budowa utwardzonych dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca do 

składowania odpadów stałych 

na działce ewid. nr 160/1 obr. 

32 Zakopane

34-500 Zakopane ul. Króle 2019-01-28 125/19 (2019-04-03) 2019-04-03 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

48 AB.6740.48.2019.MCB 3 budynki mieszkalne 

jednorodzinne, Kościelisko

dz. ewid. nr 2031/2 

Kościelisko, 3 budynki 

mieszkalne jednorodzinne 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą: dojazd, miejsca 

postojowe, dojścia piesze, 

schody zewnętrzne, miejsca 

na pojemniki na odpadki stałe, 

skarpy ziemne, instalacje 

wewnętrzne wod-kan, cieplna, 

energetyczna, MPZP

34-511 Kościelisko ul. 

Szeligówka

2019-01-29 112/19 (2019-03-28) 2019-03-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

49 AB.6740.49.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUD. MIESZK-USŁUG.; DZ. 

EWID. NR. 274,275 OBR 123 

Z-NE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ.  EWID. 

NR 274, 275 OBR 123. 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Stara 

Pardałówka 1A

2019-01-29 94/19 (2019-03-19) 2019-03-19 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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50 AB.6740.50.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUDYNKU MIESZK.-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

274, 275 OBR. 123 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID.  

NR 274, 275 OBR. 123 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Stara 

Pardałówka 1A

2019-01-29 95/19 (2019-03-19) 2019-03-19 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

51 AB.6740.51.2019.PG Przebudowa lokalu 

usługowego wraz z montażem 

wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji w celu 

przystosowania lokalu pod 

potrzeby salonu gier na 

automatach; na działce ewid 

276/2 obręb 6 w Zakopanem, 

przy ul. Chramcówki 33

Przebudowa lokalu 

usługowego wraz z montażem 

wentylacji mechanicznej oraz 

klimatyzacji w celu 

przystosowania lokalu pod 

potrzeby salonu gier na 

automatach; na działce ewid 

276/2 obręb 6 w Zakopanem, 

przy ul. Chramcówki 33

34-500 Zakopane ul. 

Chramcówki 33

2019-01-29 452/19 (2019-09-06) 2019-09-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

52 AB.6740.52.2019.BSP budynek mieszkalno-

gospodarczy

budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego z przyłączem 

energetycznym, kanalizacji 

sanitarnej, wodnym oraz 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych i 

utwardzeniem o powierzchni 

żwirowej

działki nr ewid. 248/1, 249, 

226 (obręb 506) Murzasichle

MPZP

2019-01-22 460/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

53 AB.6740.53.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny dwulokalowy 

wraz z infrastrukturą 

towarzyczącą:

- przyłączem wodociagowym z 

wodociagu gminnego,

- instalacją kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika bezodpływowego,

- wewnętrzną linią zasilającą 

energetyczną WLZ,

- instalacją C.O.,

- utwardzenia dojść, dojazdów 

i miejsca na odpady stałe

działki nr ewid. 843/59, 

843/61, 843/58, 843/60 (obręb 

504) Suche

MPZP

2019-01-28 158/19 (2019-04-24) 2019-04-24 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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54 AB.6740.54.2019.TS rozbiórka cześci budynku 

usługowego oraz jego 

rozbudowa i przebudowa wraz 

z zagospodarowaniem terenu. 

działki ewid. nr 108/1, 108/6, 

114/8, 113/1, 909/1, 675/13, 

112/3 obr. 5 w Zakopanem.

rozbiórka cześci budynku 

usługowego oraz jego 

rozbudowa i przebudowa wraz 

z zagospodarowaniem terenu. 

działki ewid. nr 108/1, 108/6, 

114/8, 113/1, 909/1, 675/13, 

112/3 obr. 5 w Zakopanem.

2019-01-30 - Szpunar Tomasz

55 AB.6740.55.2019.MCB rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście do rozbudowywanej 

części budynku

działki ewid nr: 4482/1, 

4503/1, Jurgów, rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście do rozbudowywanej 

części budynku, MPZP

2019-02-06 138/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

56 AB.6740.56.2019.MT Budynek mieszkalno-usługowy Budowa budynku mieszkalno-

usługowego z usługami z 

zakresu turystyki i wypoczynku 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych: 

zewnętrzna, instalacja 

wodociągowa, zewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

deszczowej, zewnętrzna 

instalacja centralnego 

ogrzewania, zewnętrzna 

instalacja 

elektroenergetyczna, dojście, 

dojazd.

2019-02-01 46/19 (2019-02-20) 2019-02-20 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

57 AB.6740.57.2019.MCB budowa wolnostojącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z funkcją 

wynajmu pokoi dla turystów 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną - 

budowa placu manewrowego i 

miejsc parkingowych dla 

pojazdów, chodników dla 

pieszych, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych

działka ewid. nr: 271/1 obręb 

004, Zakopane, budowa 

wolnostojącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z funkcją 

wynajmu pokoi dla turystów 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną - 

budowa placu manewrowego i 

miejsc parkingowych dla 

pojazdów, chodników dla 

pieszych, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

MPZP

2019-02-08 268/19 (2019-06-13) 2019-06-13 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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58 AB.6740.58.2019.MDz zmiania pozwolenia na 

budowę nr 357/10

zmiania w zakresie 

rozplanowania wewnętrznej 

komunikacji: dojścia, dojazdy; 

zmiana projektu 

zagospodarowania działki, 

budowa sześciu budynków 

mieszkalnycj jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej na dz. 

ew. nr 335 obręb 28, jednostka 

ewidenycjna Zakopane

2019-02-05 273/19 (2019-06-17) 2019-06-17 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

59 AB.6740.59.2019.MDz zmiany decyzji nr 106/12 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

16 kwietnia 2012 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL, 

przeniesionej decyzją z dnia 

19 kwietnia 2016 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL, 

a następnie przeniesionej 

decyzją z dnia 12 kwietnia 

2017 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL na 

aktualnego inwestora: 

MSERWIS Sp. z o. o. AP Sp. 

K. Zakres zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym 

pierwotną ww. decyzją 

obejmuje: zmianę 

rozplanowania wewnętrznej 

komunikacji dojść i dojazdów 

oraz projektu 

zagospodarowania działki. 

Adres zamierzenia 

budowlanego w obszarze 

wnioskowanych zmian: dz. 

ewid. nr 341 obr. 28, jednostka 

ewidencyjna: 121701 1 

Zakopane

zmiana decyzji nr 106/12 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

16 kwietnia 2012 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL, 

przeniesionej decyzją z dnia 

19 kwietnia 2016 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL na 

a następnie przeniesionej 

decyzją z dnia 12 kwietnia 

2017 r., znak: 

AB.6740.40.2012.BL na 

aktualnego inwestora: 

MSERWIS Sp. z o. o. AP Sp. 

K. Zakres zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym 

pierwotną ww. decyzją 

obejmuje: zmianę 

rozplanowania wewnętrznej 

komunikacji dojść i dojazdów 

oraz projektu 

zagospodarowania działki. 

Adres zamierzenia 

budowlanego w obszarze 

wnioskowanych zmian: dz. 

ewid. nr 341 obr. 28, jednostka 

ewidencyjna: 121701 1 

Zakopane

2019-02-05 274/19 (2019-06-17) 2019-06-17 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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60 AB.6740.60.2019.ASS Zmiana decyzji nr 138/18 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

10 kwietnia 2018 r., znak: 

AB.6740.580.2017.MDz dla 

realizacji zamierzenia pn.: 

Budowa budynku 

pensjonatowego z zapleczem 

żywieniowym i garażem dla 

samochodów osobowych oraz 

wewnętrznym układem 

komunikacyjnym, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacjami wewnętrznymi: 

wody, kanalizacji sanitarnej, 

elektryczne, C.O., C.W.U, 

wentylacja mechaniczna, 

przyłączem wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji 

opadowej, zjazdem z drogi 

publicznej,

adres zamierzenia 

budowlanego: dz. ew. nr 

490/3, 490/4, 490/1, 520 obręb 

12 jednostka ewidencyjna 

121701_1 Zakopane, przy ul. 

Karłowicza, która to decyzją z 

dnia 27 lipca 2018 r., znak: 

AB.6740.580.2017.MDz 

została przeniesiona na rzecz 

BILLDAR Sp. z o. o. z siedzibą 

przy ul. Piłsudskiego 1 lok. 17, 

37-200 Przeworsk, następnie 

decyzją z dnia 9 października 

2018 r. znak: 

AB.6740.580.2017.MDz 

przeniesiona 

na rzecz PDD Nieruchomości 

Sp. z o.o., po czym  decyzją z 

dnia 31 stycznia 2019 r. 

przeniesiona 

Zmiana decyzji nr 138/18 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

10 kwietnia 2018 r., znak: 

AB.6740.580.2017.MDz dla 

realizacji zamierzenia pn.: 

Budowa budynku 

pensjonatowego z zapleczem 

żywieniowym i garażem dla 

samochodów osobowych oraz 

wewnętrznym układem 

komunikacyjnym, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacjami wewnętrznymi: 

wody, kanalizacji sanitarnej, 

elektryczne, C.O., C.W.U, 

wentylacja mechaniczna, 

przyłączem wody, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji 

opadowej, zjazdem z drogi 

publicznej,

adres zamierzenia 

budowlanego: dz. ew. nr 

490/3, 490/4, 490/1, 520 obręb 

12 jednostka ewidencyjna 

121701_1 Zakopane, przy ul. 

Karłowicza, która to decyzją z 

dnia 27 lipca 2018 r., znak: 

AB.6740.580.2017.MDz 

została przeniesiona na rzecz 

BILLDAR Sp. z o. o. z siedzibą 

przy ul. Piłsudskiego 1 lok. 17, 

37-200 Przeworsk, następnie 

decyzją z dnia 9 października 

2018 r. znak: 

AB.6740.580.2017.MDz 

przeniesiona 

na rzecz PDD Nieruchomości 

Sp. z o.o., po czym  decyzją z 

dnia 31 stycznia 2019 r. 

przeniesiona 

34-500 Zakopane ul. 

Karłowicza

2019-02-07 2020-07-07 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

61 AB.6740.61.2019.WS budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz budynku garażu z 

poddaszem użytkowym wraz z 

niezbędnymi urzadzeniami 

budowlanymi (dojście, dojazd, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja elektroenergetyczna 

zewnętrzna poza licznikowa, 

przyłącz wodociagowy z 

istniejącej studni, przyłącz 

kanalizacyjny do dołu 

szczelnego) na działkach 

ewid. nr 365/1, 367/1, 367/48 

połozonych w miejscowości 

Dzianisz

2019-02-04 137/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech
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62 AB.6740.62.2019.WS słupowa stacja 

transformtorowa

Budowa słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV 

wraz z budową kablowej linii 

średniego napięcia 15 kV i 

przebudową istniejącej linii SN 

oraz powiązanie projektowanej 

stacji trafo z istniejącą siecią 

kablową niskiego napięcia w 

m. Bukowina Tatrzańska  - 

etap 2 na działkach ewid. nr 

1296/1, 1296/2, 1296/4, 

1274/1, 1274/2, 2134/2, 

1242/1, 1335/4, 1355/6, 

1355/7, 1355/8, 1355/10, 

1355/11, 1355/12, 1355/13, 

1355/14, 1355/15 połozonych 

w miejscowości Bukowina 

Tatrzańska

2019-02-01 117/19 (2019-04-02) 2019-04-02 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

63 AB.6740.63.2019.WS dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne wraz z 

urzadzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną

Dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wod-kan, co, elektryczną, z 

wewnętrzna linią zalicznikową 

elektryczną, z zewnętrznym 

odcinkiem instalacji sanitarnej, 

z zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, wraz z zewnętrznym 

odcinkiem przyłącza do 

istniejącej sieci wodociągowej, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, dwoma 

miejscami postojowymi, 

utwardzeniem dojść i 

dojazdów na działkach ewid. 

nr 4012/1, 4013/1, 4013/2, 

4008, 4006/10, 4011/2 w 

miejscowości Białka 

Tatrzańska

2019-02-05 160/19 (2019-04-24) 2019-04-24 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech
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64 AB.6740.64.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z pokojami 

do wynajęcia wraz z realizacją 

infrastruktury towarzyszącej i 

urządzeń budowlanych tj.: 

budowa: pochylni zjazdu do 

garażu, dojścia, dojazdu, 

miejsca do gromadzenia 

odpadów stałych, przebudowy 

sieci gazowej i kanalizacji 

deszczowej, przyłącza 

kanalizacji deszczowej, 

wewnętrznej linii zasilającej z 

zestawem złączowo-

pomiarowym oraz rozbiórka 

istniejącego budynku 

mieszkalnego. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 50, 51/3, 557/1 

obr. 11 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Zamoyskiego 6b

2019-02-04 188/19 (2019-05-10) 2019-05-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

65 AB.6740.65.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami  i infrastrukturą 

techniczną tj.: wewnętrzną 

instalacją kanalizacji 

sanitarnej i budową 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m?, 

wewnętrzną instalacją 

wodociągową wraz ze studnią 

głębinową do 30 m i 

wydajności do 5 m? na dobę, 

wewnętrzną instalacją 

elektroenergetyczną 

zalicznikowo kalem ziemnym 

wraz z zestawem pomiarowym, 

utwardzeniem terenu dojść, 

dojazdu, miejsca na odpady 

stałe, miejsce postojowe oraz 

budową wewnętrznych 

instalacji elektrycznej, 

kanalizacyjnej, wodociągowej, 

c.o.. Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

5159/3, 5160/2 położone w 

miejscowości Dzianisz.

Kościelisko ul. Dzianisz  34-

514 Dzianisz

2019-02-05 139/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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66 AB.6740.66.2019.AP Dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne realizujące 

usługi komercyjne jako 

wyjanem pokoi

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

realizujących usługi 

komercyjne jako wynajem 

pokoi dla turystów wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: 

wod.-kan., kanalizacji 

opadowej, c.o., elektryczną, 

wentylacji mechanicznej oraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

dojściem i dojazdem, zjazdem 

z drogi gminnej, przyłączem 

wodociągowym, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

przyłączem centralnego 

ogrzewania, wewnętrzną linią 

energetyczną zalicznikową, 

ścianami oporowymi; 

inwestycja  na działkach nr ew. 

165/1 i 166 obr. 5 w 

Zakopanem.

Zakopane ul. Jagiellońska  31-

256 31-256

2019-02-01 2019-03-11 bez rozpoznania Pawlikowska Anna

67 AB.6740.67.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z usługa 

komercyjną (wynajem pokoi)

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z usługa  

komercyjną (wynajem pokoi)- 

budową wewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej, 

budowa wewnętzrnej instalacji 

wod.-kan , energetycznej i c.o. 

z gruntową pompa ciepła, 

utwardzone dojścia , dojazdy, 

miejsca postojowe i miejsca 

do tymczasowego składowania  

odpadow stałych , działka nr 

ew. 355/1 obr. 28 Zakopane ul. 

Hrube Wyżne

2019-02-05 114/19 (2019-03-29) 2019-03-29 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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68 AB.6740.68.2019.ASS budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi 

i infrastrukturą techniczną 

obejmującą: instalacje 

wewnętrzne, wod-kan-co, 

energetyczne, instalacje 

energetyczne od zestawu 

pomiarowego do 

projektowanego budynku, 

instalację wodociągową od 

projektowanej studni 

głębokości do 30 m, instalację 

kanalizacji deszczowej do 

projektowanej studni 

szczelnej, instalację 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego dołu 

szczelnego o pojemności 10 

m3 oraz budowa dojść, 

dojazdów, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. o 

nr. 9771 obr. 0401 

Kościelisko, gmina 121704_2 

Kościelisko, przy ul. 

Kierpcówka

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi 

i infrastrukturą techniczną 

obejmującą: instalacje 

wewnętrzne, wod-kan-co, 

energetyczne, instalacje 

energetyczne od zestawu 

pomiarowego do 

projektowanego budynku, 

instalację wodociągową od 

projektowanej studni 

głębokości do 30 m, instalację 

kanalizacji deszczowej do 

projektowanej studni 

szczelnej, instalację 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego dołu 

szczelnego o pojemności 10 

m3 oraz budowa dojść, 

dojazdów, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. o 

nr. 9771 obr. 0401 

Kościelisko, gmina 121704_2 

Kościelisko, przy ul. 

Kierpcówka  <MPZP>

34-511 Kościelisko ul. 

Kerpcówka

2019-01-29 211/20 (2020-06-01) 2020-06-01 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

69 AB.6740.69.2019.PG Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi 

(przyłącze wodociągowe z 

sieci wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, deszczówka 

do szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

ustawiania pojemników na 

odpady stałe, dwa stanowiska 

postojowe); na działkach ewid. 

5280/4, 5281/2 obręb 304 

Czarna Góra, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Czarna Góra ul. Czarna Góra 2019-02-07 103/19 (2019-03-22) 2019-03-22 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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70 AB.6740.70.2019.PG budowa budynku usługowego 

z wewnętrzną instalacją 

wodociągową, kanalizacyjną i 

elektryczną oraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojścia, dojazdu, miejsca 

postojowe, instalacja 

elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, c.o.) na 

działkach ewid. nr 5484/2, 

5482/3, 5484/1, 5482/2, 

5480/3, 5482/8, 5480/11 obręb 

505 Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin.

budowa budynku usługowego 

z wewnętrzną instalacją 

wodociągową, kanalizacyjną i 

elektryczną oraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojścia, dojazdu, miejsca 

postojowe, instalacja 

elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, c.o.) na 

działkach ewid.  5484/2, 

5482/3, 5484/1, 5482/2, 

5480/3, 5482/8, 5480/11 obręb 

505 Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin.

34-520 Poronin ul. Kościuszki 2019-02-06 2020-12-15 umorzenie Gał Paweł

71 AB.6740.71.2019.PG Budynek techniczny budowa budynku technicznego 

z wewnętrzną instalacją 

wodociągową, kanalizacyjną i 

elektryczną oraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojścia, dojazdu, miejsca 

postojowe, instalacja 

elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, c.o.) na 

działkach ewid. nr 5480/3 

obręb 505 Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin.

34-520 Poronin ul. Kościuszki 2019-02-06 2019-04-03 umorzenie Gał Paweł

72 AB.6740.72.2019.MS zmiana sosobu uzytkowania i 

przebudowa południowo-

wschodnich pomieszczeń 

parteru budynku Zespołu 

Szkół Specjalnych przy 

Uniwersyteckim Szpitalu 

Ortopedyczno - 

Rehabilitacyjnym w 

Zakopanem na pomieszczenia 

przeznaczone do 

umieszczenia aparatu 

rezonansu magnetycznego, 

wraz z zapleczem technicznym 

i socjalnym, oraz z 

niezbędnymi instalacjami; 

działka nr ewid. 40/3, 40/4, 

40/5, 40/6, 49/3, 49/4, 49/5, 

49/6, 49/7, 49/8 obr. 144 w 

Zakopanem

zmiana sosobu uzytkowania i 

przebudowa południowo-

wschodnich pomieszczeń 

parteru budynku Zespołu 

Szkół Specjalnych przy 

Uniwersyteckim Szpitalu 

Ortopedyczno - 

Rehabilitacyjnym w 

Zakopanem na pomieszczenia 

przeznaczone do 

umieszczenia aparatu 

rezonansu magnetycznego, 

wraz z zapleczem technicznym 

i socjalnym, oraz z 

niezbędnymi instalacjami; 

działka nr ewid. 40/3, 40/4, 

40/5, 40/6, 49/3, 49/4, 49/5, 

49/6, 49/7, 49/8 obr. 144 w 

Zakopanem

2019-02-05 157/19 (2019-04-23) 2019-04-23 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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73 AB.6740.73.2019.DB WEW.INST.GAZ W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID NR 128/2 OBR. 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 128/2 OBR. 35 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Ustup 6B 2019-02-01 96/19 (2019-03-19) 2019-03-19 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

74 AB.6740.74.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 355 OBR. 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM, DZ. 

EWID 355 OBR. 12 

ZAKOPANE

2019-01-31 120/19 (2019-04-02) 2019-04-02 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

75 AB.6740.75.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 76/2 OBR 9 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZALYM 

JEDNORODZNNYM; DZ. 

EWID. NR 76/2 OBR 9 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 3H

2019-02-07 97/19 (2019-03-20) 2019-03-20 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

76 AB.6740.76.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 660/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKLANYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 660/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Kasprowicza 31A

2019-02-08 86/19 (2019-03-19) 2019-03-19 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

77 AB.6740.77.2019.DB UCHYLENIE DECYZJI NR 

380/16, ZNAK. 

AB.6740.416.2016.Msd

UCHYLENIE DECYZJI NR 

380/16, ZNAK. 

AB.6740.416.2016.Msd (DWA 

BUDYNKI MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE, DZ. 

EWID. 406/5 OBR. 

KOŚCIELISKO)

2019-02-11 2020-02-06 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

78 AB.6740.78.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, 

centralnego ogrzewania, 

zewnętrznych odcinków 

instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnych, linii 

wewnętrznego zasilania 

energetycznego, 

odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych, 

terenów utwardzonych - 

dojazdu, dojścia, miejsc 

postojowych

działka nr ewid.9161/14 (obręb 

503) Ząb

MPZP

2019-02-04 171/19 (2019-04-29) 2019-04-29 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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79 AB.6740.79.2019.BSP cztery budynki mieszkalne 

jednorodzinne

Budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wolnostojących wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną, tj. 

dojściami i dojazdem, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, murkami 

oporowymi, ukształtowaniem 

terenu, złączem kablowym z 

instalacją energetyczną, 

skrzynką gazową i instalacją 

gazową

działki nr ewid. 188, 514 

(obręb 11) Zakopane

2019-02-05 579/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

80 AB.6740.80.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz garaż 

wolnostojacy wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(miejscami postojowymi, 

dojściami, miejscem do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami, przyłącz 

elektryczny (wewnętrzna linia 

zasilania), przyłącz 

wodociągowy do projektowanej 

studni, przyłacz kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika na nieczystosci 

ciekłe

dz. ewid. nr 62/1 Biały 

Dunajec, budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz garaż 

wolnostojacy wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(miejscami postojowymi, 

dojściami, miejscem do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami, przyłącz 

elektryczny (wewnętrzna linia 

zasilania), przyłącz 

wodociągowy do projektowanej 

studni, przyłacz kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika na nieczystosci 

ciekłe, WZ

34-425 Biały Dunajec ul. Gile 2019-02-08 135/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

81 AB.6740.81.2019.MCB budowa murów oporowych, 

drogi dojazdowej, odwodnienia 

liniowego jezdni wraz ze 

zbiornikiem szczelnym na 

wody opadowe

dz. ewid. nr 257, Kościelisko, 

Butorów, budowa murów 

oporowych, drogi dojazdowej, 

odwodnienia liniowego jezdni 

wraz ze zbiornikiem szczelnym 

na wody opadowe, MPZP

34-511 Kościelisko ul. Butorów 

6

2019-02-08 163/19 (2019-04-25) 2019-04-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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82 AB.6740.82.2019.ASS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną tj. utwardzeniem i 

ukształtowaniem terenu wraz z 

dojściem i dojazdem, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych, 4 miejscami 

postojowymi, złącze kablowe, 

przyłącz kanalizacji sanitarnej 

wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3. Adres zamierzenia: dz. 

ewid. nr 575 obr. 401 

Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną tj. utwardzeniem i 

ukształtowaniem terenu wraz z 

dojściem i dojazdem, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych, 4 miejscami 

postojowymi, złącze kablowe, 

przyłącz kanalizacji sanitarnej 

wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3. Adres zamierzenia: dz. 

ewid. nr 575 obr. 

401 Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko <MPZP>

2019-02-15 2022-06-20 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

83 AB.6740.83.2019.ASS Budowa budynku usługowego 

z programem uzupełniającym 

dla istniejącego pensjonatu 

"REDYK", wewnętrzne 

instalacje wody, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., c.w.u., 

elektryczne, gazu i wentylacji 

mechanicznej, przyłącza: 

wody, kan. sanitarnej  z 

przełożeniem istniejącego 

przyłącza, przyłącz gazu z 

podziemnych zbiorników z 

przełożeniem instalacji, 

wewnętrzny układ 

komunikacyjny, dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, 

odprowadzenie wód 

opadowych do zbiorników 

bezodpływowych.  Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

8118/1 obr. 0503 Ząb, 

jednostka ewidencyjna 

121705_2 Poronin, przy ul. 

Potoczki.

Budowa budynku usługowego 

z programem uzupełniającym 

dla istniejącego pensjonatu 

"REDYK", wewnętrzne 

instalacje wody, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., c.w.u., 

elektryczne, gazu 

i wentylacji mechanicznej, 

przyłącza: wody, kan. 

sanitarnej  z przełożeniem 

istniejącego przyłącza, 

przyłącz gazu z podziemnych 

zbiorników z przełożeniem 

instalacji, wewnętrzny układ 

komunikacyjny, dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, 

odprowadzenie wód 

opadowych do zbiorników 

bezodpływowych.  Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

8118/1 obr. 0503 Ząb, 

jednostka ewidencyjna 

121705_2 Poronin, przy ul. 

Potoczki.<MPZP>

2019-02-15 2019-06-17 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka

84 AB.6740.84.2019.AP Zmiana decyzji pozwolenia na 

budowę znak 

AB.6740.431.2018.AP

Zmiana sposobu użytkowania 

budynku pomocniczego 

gospodarczego na budynek 

pomocniczy oczyszczalnię 

ścieków działki nr ew. 3010/6, 

6713/6, 2856/102, 6713/5

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Środkowa

2019-02-15 113/19 (2019-03-29) 2019-03-29 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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85 AB.6740.85.2019.MCB montaż szyldu reklamowego dz. ewid. nr 95/4 obręb 5, 

Zakopane, montaż szyldu 

reklamowego, MPZP

34-500 Zakopane ul. Krupówki 

11

2019-02-13 290/22 (2022-07-26) 2022-07-26 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

86 AB.6740.86.2019.DB BUDYNEK MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ; DZ. 

EWID. NR 112 OBR. 506 

MURZASICHLE

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ W 

POSTACI: DOJŚCIA I 

DOJAZDU, MIEJSCA 

POSTOJOWEGO, 

UTWARDZONEGO PLACU 

NA POJEMNIKI NA ODPADY 

STAŁE, ZBIORNIKA NA 

NIECZYTSOŚCI CIEKŁE (DO 

10 m3) I WEWNĘTRZNEJ 

LINII ZASILAJĄCEJ.

34-531 Murzasichle ul. 

Budzowa 46

2019-02-11 145/19 (2019-04-12) 2019-04-12 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

87 AB.6740.87.2019.DB PRZEBUDOWA SIECI 

NAPOWIETRZNEJ SN 

KOLIDUJĄCEJ Z 

PROJEKTOWANYM 

BUDYNKIEM; DZ. EWID. NR 

11/1 OBR. 52 ZAKOPANE

PRZEBUDOWA SIECI 

NAPOWIETRZNEJ SN 

KOLIDUJĄCEJ Z 

PROJEKTOWANYM 

BUDYNKIEM; DZ. EWID. NR 

11/1 OBR. 52 ZAKOPANE

2019-02-15 148/19 (2019-04-16) 2019-04-16 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

88 AB.6740.88.2019.MS Zespół trzech budynków usług 

turystyki i wypoczynku, 

przeznaczonych do 

krótkotrwałego 

ogólnodostęponego wynajmu 

lokali wraz infrastrukturą 

techniczną na działkce nr 

ewid. 2346/8, 2346/9, 2346/10 

obreb Białka Tatrzańska

Zespół trzech budynków usług 

turystyki i wypoczynku, 

przeznaczonych do 

krótkotrwałego 

ogólnodostęponego wynajmu 

lokali wraz infrastrukturą 

techniczną na działkce nr 

ewid. 2346/8, 2346/9, 2346/10 

obreb Białka Tatrzańska

2019-02-14 252/19 (2019-06-06) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

89 AB.6740.89.2019.MS Budynek meiszkalny 

jednorodzinny wrz ze 

związanymi z nim 

urządzeniami oraz 

infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid.525, 298/2, 

300, 507 obreb 9 w 

Zakopanem

Budynek meiszkalny 

jednorodzinny wrz ze 

związanymi z nim 

urządzeniami oraz 

infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid.525, 298/2, 

300, 507 obreb 9 w 

Zakopanem

2019-02-14 223/19 (2019-05-28) 2019-05-28 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

90 AB.6740.90.2019.MT Wyciąg taśmowy Budowa wyciągu taśmowego i 

4 obiektów wolnostojących 

związanych z 

funkcjonowaniem wyciągu; na 

działkach ewid. nr 367/7, 368 

obr. 6 w Zakopanem <MPZP> 

<ŚRODOWISKO>

2019-02-18 319/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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91 AB.6740.91.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z pokojami do 

wynajęcia wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: elektryczną, 

wod.- kan., c.o.; przyłączami 

wodociągowym, kanalizacji 

sanitarnej, wewnętrzną linia 

zalicznikową nn, 

odwodnieniem z rozsączeniem 

do gruntu; dojścia, dojazdy, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych 

na działkach ewid. nr 609, 724 

[połozonych w Murzasichlu

2019-02-13 152/19 (2019-04-18) 2019-04-18 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

92 AB.6740.92.2019.WS przebudowa budynku 

mieszkalno - gospodarczego

Przebudowa budynku 

mieszkalno - gospodarczego 

na działce ewid. nr 9009/4 obr. 

Biały Dunajec

2019-02-14 153/19 (2019-04-18) 2019-04-18 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

93 AB.6740.93.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej z 

wewnętrznymiinstalacjami 

wod.-kan., c.o., elektryczną. 

wykonanie wewnętrznej linii 

zasilającej eNN biegnącej na 

zewnątrz od istniejącej 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku. 

Budowa wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej, zbiornika 

szczelnego oraz budowa 

utwardzonych dojść, dojazdów, 

miejsc postojowych, miejsca 

do składowania odpadów 

stałych.

działka nr ewid. 8926/13 

(obręb 503) Ząb

MPZP

2019-02-12 444/19 (2019-09-02) 2019-09-02 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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94 AB.6740.94.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

polegającej na budowie 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

dojścia, miejsce postojowe, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

infrastrukturą techniczną tj.: 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa energetyczna od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, przyłącz 

kanalizacyjny i wodociągowy 

do sieci na działce ewid. nr 

5305 położonej w 

miejscowości Poronin.

2019-02-13 230/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

95 AB.6740.95.2019.TS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną tj.: instalacją 

wodociągową, instalacją  

kanalizacji sanitarnej i 

instalacją energetyczną, 

dojście, dojazd do budynków, 

zjazd z drogi publicznej, 

miejsca postojowe oraz 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 4365 w 

miejscowości Poronin.

2019-02-11 229/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

96 AB.6740.96.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojazd, dojście, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

zbiornik na nieczystości ciekłe 

wraz z połaczeniem z 

wewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej), 

przyłączeniem elektrycznym

działka nr ewid.: 1891/13 

(obręb 203) Gliczarów Górny

WZ

2019-02-15 220/19 (2019-05-24) 2019-05-24 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

97 AB.6740.97.2019.MT Dwa budynki pensjonatowe Budowa dwóch budynków 

pensjonatowych z 

apartamentami na wynajem 

wraz z wspólnym garażem 

podziemnym, instalacjami 

wewnętrznymi tj.: wody, 

kanalizacji, ogrzewczymi, 

wentylacji mechanicznej i 

elektrycznymi oraz 

infrastrukturą techniczną tj.: 

oświetleniem zewnętrznym, 

instalacją zewnętrznej 

kanalizacji deszczowej z 

drenażem, przebudową 

przyłącza gazu ziemnego 

średniego ciśnienia i 

zagospodarowaniem terenu; 

na działkach ewid. nr 344/1, 

344/2 obręb 5 w Zakopanem.

2019-02-15 153/20 (2020-04-29) 2020-04-29 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

98 AB.6740.98.2019.MCB budowa 3 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

nr 1, nr 2, nr 3 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę przyłaczy 

infrastruktury technicznej: 

elektroenergetycznej 

wewnętrznej od złaczy 

kablowych ZK2a-2PO do proj. 

budynków, wodociagowej od 

proj. studni głębinowej do proj. 

budynków, kanalizacyjnej z 

proj. budynków do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej i 

drenażu dla budynku nr 1 oraz 

budowa innych urządzeń 

budowlanych: miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do budynków 

1, 2, 3.

budowa 3 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

nr 1, nr 2, nr 3 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę działki 

ewid. nr: 6518/1, 6518/2, 

6518/3 Czarna Góra , 

przyłaczy infrastruktury 

technicznej: 

elektroenergetycznej 

wewnętrznej od złaczy 

kablowych ZK2a-2PO do proj. 

budynków, wodociagowej od 

proj. studni głębinowej do proj. 

budynków, kanalizacyjnej z 

proj. budynków do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej i 

drenażu dla budynku nr 1 oraz 

budowa innych urządzeń 

budowlanych: miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do budynków 

1, 2, 3, MPZP

Czarna Góra ul. Sołtystwo  34-

530 Bukowina Tatrzańska

2019-02-22 150/19 (2019-04-17) 2019-04-17 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99 AB.6740.99.2019.MT Trzy budynki mieszkalne 

wielorodzinne

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: wodociągowa, 

kanalizacji sanitarnej, gazowe, 

elektryczne, 

telekomunikacyjne, wentylacji 

mechanicznej, zewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

deszczowej z trzema 

zbiornikami na wody opadowe 

oraz urządzeniami 

budowlanymi: mury oporowe, 

dojście, dojazd, miejsca 

postojowe dla samochodów 

osobowych, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działkach ewid. nr 99/4, 

100, 101, 955 obręb 8 w 

Zakopanem

2019-02-18 384/19 (2019-08-05) 2019-08-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

100 AB.6740.100.2019.PG Budowa budynku mieszkalno-

usługowego z usługami z 

zakresu turystyki i wypoczynku 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej oraz budowę 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych (dojścia, dojazd, 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

insrtalacja kanalizacyjna do 

projektowanego zbiornika 

szczelnego na nieczystości 

ciekłe, przyłącz wodociągowy z 

prywatnego wodociągu 

lokalnego, wewnętrzna linia 

WLZ); na działkach ewid. nr 

5469/13 oraz cz. dz. ewid. 

6581, 5542/2 obręb Białka 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku mieszkalno-

usługowego z usługami z 

zakresu turystyki i wypoczynku 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej oraz budowę 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych (dojścia, dojazd, 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

insrtalacja kanalizacyjna do 

projektowanego zbiornika 

szczelnego na nieczystości 

ciekłe, przyłącz wodociągowy z 

prywatnego wodociągu 

lokalnego, wewnętrzna linia 

WLZ); na działkach ewid. nr 

5469/13 oraz cz. dz. ewid. 

6581, 5542/2 obręb Białka 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Środkowa

2019-02-21 162/19 (2019-04-25) 2019-04-25 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101 AB.6740.101.2019.BSP przyłączenie do sieci sN i nN przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej budynków 

pensjonatowych: budowa linii 

kablowych SN 15kV, stacji 

transformatorowej 

kontenerowej i linii kablowych 

nN dla zasilania SM PROJEKT 

Sp. z o. o. w m. Zakopane ul. 

Cyrhla

działki nr ewid.: 285/6, 283, 

65, 64, 107/3, 107/8, 107/9 

(obręb 52) Zakopane

MPZP

2019-02-19 191/19 (2019-05-13) 2019-05-13 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

102 AB.6740.102.2019.ASS Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, zmiana 

ukształtowania terenu i 

urządzenie go w zieleń niską 

trawiastą oraz drzewiasto-

krzewiastą; miejsce postojowe, 

miejsce do ustawiania 

kontenerów do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych 

z zamykanym otworem 

wrzutowym oraz place, dojścia 

i dojazdy jako nawierzchnia 

utwardzona; instalacja 

kanalizacyjna; instalacja 

doprowadzająca wodę; 

zbiornik bezodpływowy 

szczelny na nieczystości 

ciekłe, studnię głębinową z 

obudową; instalację 

odprowadzającą wody 

opadowe z dachu ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczą studnią szczelną, 

drenaż opaskowy ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczą studnią szczelną, 

instalacja elektroenergetyczna 

zalicznikowa. Adres inwestycji: 

dz. ewid. 2559/4 obręb 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy  ul. 

Stefany

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, zmiana 

ukształtowania terenu i 

urządzenie go w zieleń niską 

trawiastą oraz drzewiasto-

krzewiastą; miejsce postojowe, 

miejsce do ustawiania 

kontenerów do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych 

z zamykanym otworem 

wrzutowym oraz place, dojścia 

i dojazdy jako nawierzchnia 

utwardzona; instalacja 

kanalizacyjna; instalacja 

doprowadzająca wodę; 

zbiornik bezodpływowy 

szczelny na nieczystości 

ciekłe, studnię głębinową z 

obudową; instalację 

odprowadzającą wody 

opadowe z dachu ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczą studnią szczelną, 

drenaż opaskowy ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczą studnią szczelną, 

instalacja elektroenergetyczna 

zalicznikowa. Adres inwestycji: 

dz. ewid. 2559/4 obręb 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy  ul. 

Stefanyy<Decyzja WZ znak: 

BUA.6730.11.2016 z dnia 

18.09.2017 r.>

2019-02-18 303/19 (2019-07-04) 2019-07-04 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

103 AB.6740.103.2019.TS rozbudowa i przebudowa oraz 

zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego na potrzeby 

szpitala

"rozbudowa i przebudowa oraz 

zmiana sposobu użytkowania 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego na potrzeby 

szpitala z przeznaczeniem dla 

funkcji rehabilitacyjno-

edukacyjnej (sale wykładowe i 

rehabilitacyjne dla pacjentów 

oraz pokoje gościnne dla 

wykładowców) w ramach 

Centrum Edukacji 

Prozdrowotnej dla dorosłych  z 

dostosowaniem obiektu do 

korzystania przez osoby 

niepełnosprawne wraz z 

budową nowej  i przebudową 

ist. infrastruktury technicznej 

oraz rozbiórką ist. budynku 

gospodarczego o nr 67/6:2". 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

67/7, 67/8, 67/15 obr. 3  w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Ciagłowka

2019-02-19 122/19 (2019-04-02) 2019-04-02 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

104 AB.6740.104.2019.TS 3 budynki usługowe w 

zabudowie wolnostojącej

"budowa trzech budynków 

usługowych w zabudowie 

wolnostojącej wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wod - kan., c.o., elektryczną, 

Wykonanie odcinka 

wewnętrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanych budynków. 

Budowa utwardzonych : dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca 

składowania opadów stałych". 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

50/1 obr. 47 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Ustup 22 2019-02-20 227/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

105 AB.6740.105.2019.PG Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dwa miejsca 

postojowe; na działce ewid. nr 

22/8 obręb 15 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Stachonie

2019-02-20 144/19 (2019-04-12) 2019-04-12 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

106 AB.6740.106.2019.MS budowa dwóch budynków 

mieszkalno wypoczynkowych 

wraz z niezbednymi 

urzadzeniami budowlanymi; 

działka nr ewid. 3048 w m. 

Koscielisko gm. Koscielisko

budowa dwóch budynków 

mieszkalno wypoczynkowych 

wraz z niezbednymi 

urzadzeniami budowlanymi; 

działka nr ewid. 3048 w m. 

Koscielisko gm. Koscielisko

2019-02-18 2019-03-25 bez rozpoznania Stec-Morawetz Marta

107 AB.6740.107.2019.MT Sześć budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

Budowa sześciu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzna linia zasilania 

energetycznego, zewnętrzna 

instalacja oraz przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, 

zewnętrzna instalacja 

ciepłownicza, instalacja 

kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem wód do 

zbiornika retencyjno-

odparowującego, dojścia, 

dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

10 miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych; na 

działkach ewid. nr 11/1 obręb 

52 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Cyrhla 2019-02-20 149/19 (2019-04-17) 2019-04-17 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

108 AB.6740.108.2019.MS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i nfrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą - 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe, 

instalacja energetyczna 

wewnętrzna, przyłącz 

wodociągowy, instalacja 

wewnętrzna kanalizacji 

sanitarnej  na działce nr ewid. 

2521/1 w m. Kościelisko

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i nfrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą - 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe, 

instalacja energetyczna 

wewnętrzna, przyłącz 

wodociągowy, instalacja 

wewnętrzna kanalizacji 

sanitarnej  na działce nr ewid. 

2521/1 w m. Kościelisko

2019-02-20 264/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

109 AB.6740.109.2019.MS dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne z usługami - 

wynajme pokoi dla turystów 

(bud.A,bud.B), oraz dwa 

budynki mieszkalnego 

jednorodzinne w zabudowie 

bliźniaczej wraz z instalacjami 

wewnętrznymi (ogrzewanie, 

elektryczna, wodno-

kanalizacyjna), przyłączem 

kanalziacji sanitarnej, 

przyłączem wodociągowym, 

zewnętrzną instalacją 

elektryczną, zewnętrzną 

instalacją gazową, kanalizacja 

deszczowa z dwoma 

zbiornikami szczelnymi na 

wody opadowe oraz  

infrastrukturą towarzyszczącą 

(dojścia, dojazdy, oświetlenie 

zewnetrzne, miejsce 

gromadzenia odpoadów 

stałych), zlokalizowanych na 

działkach nr ewid. 678/8, 862, 

677, 861, 835, obr. 8 m. 

Zakopane

dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne z usługami - 

wynajme pokoi dla turystów 

(bud.A,bud.B), oraz dwa 

budynki mieszkalnego 

jednorodzinne w zabudowie 

bliźniaczej wraz z instalacjami 

wewnętrznymi (ogrzewanie, 

elektryczna, wodno-

kanalizacyjna), przyłączem 

kanalziacji sanitarnej, 

przyłączem wodociągowym, 

zewnętrzną instalacją 

elektryczną, zewnętrzną 

instalacją gazową, kanalizacja 

deszczowa z dwoma 

zbiornikami szczelnymi na 

wody opadowe oraz  

infrastrukturą towarzyszczącą 

(dojścia, dojazdy, oświetlenie 

zewnetrzne, miejsce 

gromadzenia odpoadów 

stałych), zlokalizowanych na 

działkach nr ewid. 678/8, 862, 

677, 861, 835, obr. 8 m. 

Zakopane

2019-02-20 2019-07-15 odmowa / sprzeciw Stec-Morawetz Marta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110 AB.6740.110.2019.ASS BUDOWAZESPOŁU TRZECH 

BUDYNKÓW MIESZKALNO-

USŁUGOWYCH, Z 

USŁUGAMI Z ZAKRESU 

TURYSTYKI I WYPOCZYNKU 

- "I","J","K" - WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI: 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA, 

INSTALACJA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ, 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

ELEKTROENERGETYCZNA 

WRAZ Z OŚWIETLENIEM 

TERENU, DOJŚCIA I 

DOJAZD, MIEJSCA 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH.ADRES 

ZAMIERZENIA: DZ.EWID. NR 

230/85,230/86,88/19,88/20,88/

21, OBRĘB 0302 BIAŁKA 

TATRZAŃSKA, JEDNOSTKA 

EWID. BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

BUDOWAZESPOŁU TRZECH 

BUDYNKÓW MIESZKALNO-

USŁUGOWYCH, Z 

USŁUGAMI Z ZAKRESU 

TURYSTYKI I WYPOCZYNKU 

- "I","J","K" - WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI: 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA, 

INSTALACJA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ, 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

ELEKTROENERGETYCZNA 

WRAZ Z OŚWIETLENIEM 

TERENU, DOJŚCIA I 

DOJAZD, MIEJSCA 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH.ADRES 

ZAMIERZENIA: DZ.EWID. NR 

230/85,230/86,88/19,88/20,88/

21, OBRĘB 0302 BIAŁKA 

TATRZAŃSKA, JEDNOSTKA 

EWID. BUKOWINA 

TATRZAŃSKA <DECYZJA 

WZ>

2019-02-25 2019-09-19 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

111 AB.6740.111.2019.PG 4 budynki mieszkalne 

jednorodzinne

cztery budynki mieszkalne 

jednorodzinne, dwa budynki 

gospodarcze oraz 

infrastruktura w postaci miejsc 

postojowych, utwardzonych 

dojść i dojazdów, placu na 

pojemniki na odpady stałe, 

zbiorniki na nieczystości ciekłe 

o pojemności 10 m3. Adres 

zamierzenia budowlanego: dz. 

ew. nr 6017 obręb: 0301 

Bukowina Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna: 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska

2019-02-25 165/19 (2019-04-25) 2019-04-25 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

112 AB.6740.112.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami w-

k, c.o., elektroenergetycznymi 

oraz urządzeniami 

budowlanymi: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, miejsce 

postojowe działki nr ew. 8, 9, 

10/3 obr. 58 w Zakopanem ul. 

Stary Młyn

34-500 Zakopane ul. Stary 

Młyn

2019-02-25 156/19 (2019-04-19) 2019-04-19 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

113 AB.6740.113.2019.DB WEW. INST. GAZ W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. 31/2 OBR. 33 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNOROODZINNYM; DZ. 

EWID. 31/2 OBR. 33 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Bachledy 

37

2019-02-18 128/19 (2019-04-04) 2019-04-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

114 AB.6740.114.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 71/2, 70/2 OBR. 

145 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 71/2, 70/2 OBR. 

145 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Pardałówka 8

2019-02-19 121/19 (2019-04-02) 2019-04-02 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

115 AB.6740.115.2019.WS cztery budynki mieszkalne 

jednorodzinne

budowa cterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą w postaci: 

dojścia i dojazdu, miejsc 

postojowych, utwardzonego 

placu na pojemniki na odpady 

stałe, czterech szczelnych 

zbuirników na nieczystości 

ciekłe, instalacji 

wodociągowej, instalacji 

kanalizacyjnej, wewnętrznej 

lini zasilającej i studni 

głębinowej do 30 m na działce 

ewid. nr 10554/1 obr. Nowe 

Bystre

2019-02-18 159/19 (2019-04-24) 2019-04-24 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

116 AB.6740.116.2019.DB WEW. INST. GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.

BUDOWA WEWNĘTRTZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 18/2 OBR. 48 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Guty 15A 2019-02-19 131/19 (2019-04-05) 2019-04-05 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

117 AB.6740.117.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 4 OBR. 11 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ, 

EWID. NR 4 OBR. 11 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

13

2019-02-21 151/19 (2019-04-18) 2019-04-18 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

118 AB.6740.118.2019.WS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urzadzeniami budowlnymi, 

dojście do budynku, dojazd do 

garażu, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

kanalizacja deszczowa na 

działce ewid. nr 470 obr. 5 w 

Zakopanem

2019-02-21 174/19 (2019-05-02) 2019-05-02 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

119 AB.6740.119.2019.BSP uchylenie decyzji uchylenie decyzji Naczelnika 

Miasta Zakopane i Gminy 

Tatrzańskiej 

z dnia 3.06.1987 r., znak: BUA-

II-8381-P-25/87 oraz decyzji 

Burmistrza Gminy Tatrzańskiej 

w Zakopanem z dnia 

30.12.1994 r., 

znak: BUA.II.7351-190/94

działka nr ewid. 81/1 (obręb 

51) Zakopane

2019-02-27 2019-06-24 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

120 AB.6740.120.2019.BSP uchylenie decyzji uchylenie decyzji starosty 

Tatrzańskiego nr 334/01 z dnia 

24.12.2001 r., znak: 

AB.I.7351/POR-380/01

działka nr ewid.: 6583/3 (505) 

Poronin

2019-02-27 2019-07-24 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

121 AB.6740.121.2019.AP Budynek  pensjonatowy z 

garażem podzimenym 

Zakopane ul. Droga do 

Daniela

Budowa budynku 

pensjonatowego z garażem 

podzimnym  z instalacjami 

wewnętrznymi oraz 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

dojścia, dojazd, zadaszenie 

wjazdu do garażu, murki 

oporowe, oświetlenie, 

odwodnienie terenu z 

drenażem opaskowym, 

instralacja energetyczna 

zalicznikowa wraz ze złączem, 

zjazd z drogi adres: działki nr 

ew. 224/6, 505/7 obr. 9  

Zakopane ul. Droga do 

Daniela

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Daniela k/3

2019-02-26 2019-06-14 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna
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122 AB.6740.122.2019.PG budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

urządzeniami budowlanymi: 

wew. instalacja wod.-kan., 

C. O., elektryczną, deszczową, 

wentylacją mechaniczną wraz 

z dojściem, dojazdem. Adres 

zamierzenia budowlanego: dz. 

ew. nr 1658/6, 1658/7, 1658/8 

obręb 0401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

urządzeniami budowlanymi: 

wew. instalacja wod.-kan., 

C. O., elektryczną, deszczową, 

wentylacją mechaniczną wraz 

z dojściem, dojazdem. Adres 

zamierzenia budowlanego: dz. 

ew. nr 1658/6, 1658/7, 1658/8 

obręb 0401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko

2019-02-28 218/19 (2019-05-24) 2019-05-24 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

123 AB.6740.123.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny na działce ewid. 

nr 95 obr. 12 położonej w 

Zakopanem

2019-02-28 176/19 (2019-05-02) 2019-05-02 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

124 AB.6740.124.2019.MCB Akumulator ciepła 

współpracujący ze źródłami 

oraz siecią ciepłowniczą PEC 

Geotermia Podhalańska S.A.

dz. ewid. nr 341/2 , 345/2 , 344 

obręb 4 Zakopane , 

Akumulator ciepła 

współpracujący ze źródłami 

oraz siecią ciepłowniczą PEC 

Geotermia Podhalańska S.A., 

MPZP

34-500 Zakopane ul. 

Nowotarska 35a, 31b

2019-02-26 140/19 (2019-04-10) 2019-04-10 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

125 AB.6740.125.2019.ASS BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKLANEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

USŁUGAMI 

KOMERCYJNYMU 

(WYNAJEM POKOI) WRAZ Z 

WEWNĘTRZNĄ 

INSTALACJĄ: GAZOWĄ, 

WOD-KAN, C.O., 

ELEKTRYCZNĄ, 

WENTYLACJĄ 

MECHANICZNĄ, Z 

PODZIEMNYMI SZCZELNYMI 

ZBIORNIKAMI 

RETENCYJNYMI ORAZ 

DOJŚCIEM, DOJAZDEM, 

MIEJSCAMI POSTOJOWYM I 

MIEJSCEM GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH, PO 

ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU MIESZKLANEGO 

JEDNORODZINNEGO, 

BUDYNKU 

NIEMIESZKALNEGO I INNEJ 

BUDOWLI.ADRES 

ZAMIERZENIA: DZ.EWID. NR 

475 OBR. 009, PRZY UL. 

STRĄŻYSKA 33a

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKLANEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

USŁUGAMI 

KOMERCYJNYMU 

(WYNAJEM POKOI) WRAZ Z 

WEWNĘTRZNĄ 

INSTALACJĄ: GAZOWĄ, 

WOD-KAN, C.O., 

ELEKTRYCZNĄ, 

WENTYLACJĄ 

MECHANICZNĄ, Z 

PODZIEMNYMI SZCZELNYMI 

ZBIORNIKAMI 

RETENCYJNYMI ORAZ 

DOJŚCIEM, DOJAZDEM, 

MIEJSCAMI POSTOJOWYM I 

MIEJSCEM GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH, PO 

ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU MIESZKLANEGO 

JEDNORODZINNEGO, 

BUDYNKU 

NIEMIESZKALNEGO I INNEJ 

BUDOWLI.ADRES 

ZAMIERZENIA: DZ.EWID. NR 

475 OBR. 009, PRZY UL. 

STRĄŻYSKA 33a

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 33A

2019-02-28 249/19 (2019-06-05) 2019-06-05 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

126 AB.6740.126.2019.MCB elektroenergetyczna sieć nN - 

oświetlenie uliczne

dz. ewid. nr 3790/17 , 3790/18 

, 3790/19 Czarna Góra , 

elektroenergetyczna sieć nN - 

oświetlenie uliczne , MPZP

2019-02-27 129/19 (2019-04-05) 2019-04-05 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

127 AB.6740.127.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznym, 

instalacje zewnętrzne 

energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej oraz 

urzadzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadków stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, jedno 

miejsce postojowe, 

projektowany bezodpływowy 

zbiornik na nieczystości ciekłe

dz. ewid. nr 14851/11 , 

14851/14 Nowe Bystre , 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznym, 

instalacje zewnętrzne 

energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej oraz 

urzadzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadków stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, jedno 

miejsce postojowe, 

projektowany bezodpływowy 

zbiornik na nieczystości ciekłe 

, MPZP

2019-03-04 155/19 (2019-04-19) 2019-04-19 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

128 AB.6740.128.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojście i dojazd, przyłącze 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

kanalizacja sanitarna, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

kanalizacja deszczowa, 

zbiornik na deszczówkę, 

przyłącze gazowe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

672/3 obr. 0008, Zakopane, 

przy ul. Regle.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojście i dojazd, przyłącze 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

kanalizacja sanitarna, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

kanalizacja deszczowa, 

zbiornik na deszczówkę, 

przyłącze gazowe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

672/3 obr. 0008, Zakopane, 

przy ul. Regle.<MPZP>

34-500 Zakopane ul. Regle 2019-03-01 - Stachoń-Staszel Agnieszka

129 AB.6740.129.2019.WS Przeniesienie decyzji nr 

167/19 z dnia 29.04.2019 r.

Sześć budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

na działkach ewid. nr 115, 

116/2 obr. 84 położonych w 

Zakopanem.Przeniesienie 

decyzji nr 167/19 z dnia 

29.04.2019 r.

2019-11-15 167/19 (2019-04-29) 2019-12-10 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

130 AB.6740.130.2019.TS budowa mostu ramowego na 

działkach ewid. nr 137, 147 

obr. 6, 147 obr. 84 w 

Zakopanem.

budowę mostu ramowego wraz 

z wykonaniem zjazdu z drogi 

gminnej wewnętrznej oraz 

umocnienie dna i brzegu 

potoku. Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

137, 490 obr. 6 oraz 147 obr. 

84 w Zakopanem.

2019-02-25 142/19 (2019-04-11) 2019-04-11 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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131 AB.6740.131.2019.WS przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce 

ewid. nr 3444/2 położonej w 

Poroninie

2019-03-04 184/19 (2019-05-07) 2019-05-07 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

132 AB.6740.132.2019.WS budowa budynku usługowego - 

hotel

budowa budynku usługowego - 

hotel na działkach ewid. nr 

6186/3, 6183/4, 6186/5, 

5186/1, 6185/1, 6184/5, 

6184/8, 6184/11, 6183/1, 6188 

położonych w Białce 

Tatrzańskiej

2019-03-05 185/19 (2019-05-07) 2019-05-07 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

133 AB.6740.133.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego

"budowa budynku 

mieszkalnego wraz z 

infrastrukturą : dojścia i 

dojazdu, miejsca postojowego, 

utwardzonego placu na 

pojemniki na odpady stałe, 

instalacji wodociągowej oraz 

rozbiórka istniejącego 

budynku mieszkalno - 

gospodarczego". Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 8563 położona 

w miejscowości Małe Ciche.

2019-02-27 265/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

134 AB.6740.134.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu

budowie budynku 

mieszkalnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i 

infrastrukturą techniczną. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

49/4 obr. 35 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Harenda 

47B

2019-02-27 280/19 (2019-06-21) 2019-06-21 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

135 AB.6740.135.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(wewnętrznymi instalacjami 

wod.-kan., c.o., elektrycznymi, 

wentylacja mechaniczna) wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, 

obejmującą: dojścia, dojazdy, 

miejsce postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

664/5 położona w 

miejscowości Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Śmiechówka ko 70

2019-03-01 134/19 (2019-04-09) 2019-04-09 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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136 AB.6740.136.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi:

- energetyczna wewnętrzna 

linia zalicznikowa,

- projektowane instalacje 

kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika,

- utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dwa stanowiska postojowe.

działki nr ewid.: 1346/1 (obręb 

301) Bukowina Tatrzańska

WZ

2019-02-27 255/19 (2019-06-06) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

137 AB.6740.137.2019.ASS Przebudowa budyku DOMU 

PRACY TWÓRCZEJ U.J. 

"ŁADA"  w celu polepszenia 

funkcjonalności obiektu przez 

wykonanie łazienek w 

pokojach gościnnych, 

udostępnienie budynku dla 

osób niepełnosprawnych 

(podnośnik dla osób 

niepełnosprawnych przy 

wejściu do budynku) oraz 

przebudowa instalacji 

wewnętrznych budynku. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 241 

obr. 011, przy ul. Karola 

Szymanowskiego 3 w 

Zakopanem

Przebudowa budyku DOMU 

PRACY TWÓRCZEJ U.J. 

"ŁADA"  w celu polepszenia 

funkcjonalności obiektu przez 

wykonanie łazienek w 

pokojach gościnnych, 

udostępnienie budynku dla 

osób niepełnosprawnych 

(podnośnik dla osób 

niepełnosprawnych przy 

wejściu do budynku) oraz 

przebudowa instalacji 

wewnętrznych budynku. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 241 

obr. 011, przy ul. Karola 

Szymanowskiego 3 w 

Zakopanem.<MPZP>

2019-03-04 447/19 (2019-09-03) 2019-09-03 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

138 AB.6740.138.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi, 

instalacje zewnętrzne 

wodociągowe i kanalizacji 

sanitarnej oraz urządzeniami: 

miejsce do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojścia i dojazdy, 

projektowany bezodpływowy 

zbiornik na nieczystości ciekłe.

działki nr ewid.: 14851/13, 

14851/15 (obręb 502) Nowe 

Bystre

MPZP

2019-03-04 183/19 (2019-05-07) 2019-05-07 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

139 AB.6740.139.2019.PG Rozbudowa i przebudowa 

domu wczasowego 

"Energetyk"

Rozbudowa i przebudowa 

domu wczasowego 

"Energetyk" wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

oraz infrastrukturą techniczną 

przy ul. Kuźnice 16; na działce 

ewid. 3 obręb 170 w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Kuźnice 

16

2019-02-27 2021-04-26 umorzenie Gał Paweł

140 AB.6740.140.2019.PG 2 Budynki mieszkalne 

jednorodzinne

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną i niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj. 

studnia głębinowa, 

wewnętrzna instalacja 

wodociągowa z budynku do 

projektowanej studni, 

wewnętrzna instalacja 

centralnego ogrzewania, 

wewnętrzną instalację 

energetyczną z budynku do 

zestawu złączowo-

pomiarowego ZK2a-4P, 

wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną, przyłącze 

kanalizacyjne do miejskiej 

sieci ogólnospławnej oraz 

budowa innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj. 

miejsce do gromadzenia 

pojemników na odpady stałe, 

dojścia, dojazd, 8 miejsc 

postojowych, plac 

gospodarczo-manewrowy; na 

działce ewid. 92 obręb 123 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Oberconiówka

2019-03-04 - Gał Paweł
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141 AB.6740.141.2019.MT Budynek usługowy (wynajem 

pokoi)

Budowa budynku usługowego 

w zabudowie wolnostojącej 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i inrastrukturą 

techniczą, tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

przyłącz wodociągowy, 

przyłącz kanalizacyjny, 

instalacja kanalizacji 

deszczowej ze zbiornikiem 

szczelnym na wody opadowe; 

na działce ewid. nr 3302 w 

Kościelisku.

34-511 Kościelisko ul. 

Sobiczkowa Bór

2019-02-28 246/19 (2019-06-05) 2019-06-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

142 AB.6740.142.2019.MT Stacja paliw płynnych i 

gazowych

Budowa stacji paliw płynnych i 

gazowych, realizacja urządzeń 

budowlanych i infrastruktury 

technicznej, tj.: wewnętrzna 

linia zasilająca, oświetlenie 

zewnętrzne, przyłącze 

wodociągowe i kanalizacji 

sanitarnej, urządzenia 

instalacyjne kanalizacji 

deszczowej z osadnikiem i 

separatorem substancji 

ropopochodnych i wylotem do 

rzeki Biały Dunajec, place 

postojowe i drogi wewnętrzne, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, pylon 

informacyjny; na działkach 

ewid. nr 9/2, 10, 11, 12/1, 12/2 

w Poroninie.

2019-03-04 247/19 (2019-06-05) 2019-06-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

143 AB.6740.143.2019.DB UCHYLENIE DECYZJI 

STAROSTY 

TATRZAŃSKIEGO NR 308/03 

Z DNIA 25.09.2003 R., ZNAK 

AB.V.7351/ZAK-326/03

UCHYLENIE DECYZJI 

STAROSTY 

TATRZAŃSKIEGO NR 308/03 

Z DNIA 25.09.2003 R., ZNAK 

AB.V.7351/ZAK-326/03

2019-02-22 2020-03-31 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

144 AB.6740.144.2019.DB WEW. INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 86 OBR. 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NRR 86 OBR. 3 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Kasprowicza 39A

2019-02-26 147/19 (2019-04-16) 2019-04-16 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

145 AB.6740.145.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 78 OBR. 9 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKLANYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 78 OBR. 9 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 3E

2019-03-04 205/19 (2019-05-20) 2019-05-20 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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146 AB.6740.146.2019.DB BUD. KAPLICY 

PRZEDPOGRZEBOWEJ 4 

MSC POSTOJOWE, 

INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA ORAZ 

NIEZBĘDNE URZĄDZENIA 

BUDOWLANE; DZ. EWID. NR 

10031/5, 10031/7, 10031/3, 

10031/8, 12687/2 OBR. BIAŁY 

DUNAJEC

BUDOWA  KAPLICY 

PRZEDPOGRZEBOWEJ, 4 

MIEJC POSTOJOWYCH NA 

DZIAŁCE EWID. NR 10031/3 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I WSZYSTKIMI 

NIEZBĘDNYMI 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI; NA 

DZIAŁKACH EWID. NR 

10031/5, 10031/7, 10031/3, 

10031/8, 12687/2 OBR. BIAŁY 

DUNAJEC

34-425 Biały Dunajec ul. Jan 

Paweł II 202

2019-03-04 293/19 (2019-06-27) 2019-06-27 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

147 AB.6740.147.2019.MS budowa zespołu czterech 

budynków usługowych z 

mieszkaniami dla właścicieli i 

obsługi wraz z infrastruktruą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi: dojazd i dojscie 

do budynku, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja wew. wod., 

instalacja wew. kan., separator 

tłuszczu, instalacja kanalizacji 

deszczowej wraz z systemem 

rozsączania, wew, instlaacha 

elektryczna na działkach nr 

ewid. 259, 258,257 -Butorów , 

Kościelisko

budowa zespołu czterech 

budynków usługowych z 

mieszkaniami dla właścicieli i 

obsługi wraz z infrastruktruą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi: dojazd i dojscie 

do budynku, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja wew. wod., 

instalacja wew. kan., separator 

tłuszczu, instalacja kanalizacji 

deszczowej wraz z systemem 

rozsączania, wew, instlaacha 

elektryczna na działkach nr 

ewid. 259, 258,257 -Butorów , 

Kościelisko

2019-02-27 380/19 (2019-08-02) 2019-08-02 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

148 AB.6740.148.2019.MS budowa 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach nr 

ewid. 1965/5, 5697, 1965/40 w 

miejscowości Bukowina 

Tatrzańska

budowa 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na działkach nr 

ewid. 1965/5, 5697, 1965/40 w 

miejscowości Bukowina 

Tatrzańska

2019-03-06 2019-08-07 umorzenie Stec-Morawetz Marta

149 AB.6740.149.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną ; 

dojściem, dojazdem, miejscem 

postojowym, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych, 

przyłączem wodociągowym 

oraz wewnętrzna energetyczną 

linią zalicznikową WLZ; na 

działce ewid. 129 obręb 8 w 

Zakopanem.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną ; 

dojściem, dojazdem, miejscem 

postojowym, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych, 

przyłączem wodociągowym 

oraz wewnętrzna energetyczną 

linią zalicznikową WLZ; na 

działce ewid. 129 obręb 8 w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Za 

Strugiem

2019-03-06 219/19 (2019-05-24) 2019-05-24 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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150 AB.6740.150.2019.DB BUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 

BUDYNKU PENSJONATU 

"ANTAŁÓWKA" WRAZ Z 

BUDOWĄ CZĘŚCI 

REKREACYJNEJ POMIĘDZY 

PENSJONATEM I 

AQUAPARK ZAKOPANE 

ORAZ BUDOWĄ DOJŚĆ I 

DOJAZDÓW O 

NAWIERZCHNI 

UTWARDZONEJ Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ, A 

TAKŻE PRZEBUDOWĄ 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ; DZ. 

EWID. NR 588/1, 590/6 OBR. 

6 ZAKOPANE

BUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 

BUDYNKU PENSJONATU 

"ANTAŁÓWKA" WRAZ Z 

BUDOWĄ CZĘŚCI 

REKREACYJNEJ POMIĘDZY 

PENSJONATEM I 

AQUAPARK ZAKOPANE 

ORAZ BUDOWĄ DOJŚĆ I 

DOJAZDÓW O 

NAWIERZCHNI 

UTWARDZONEJ Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ, A 

TAKŻE PRZEBUDOWĄ 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

DESZCZOWEJ ORAZ SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNEJ; DZ. 

EWID. NR 588/1, 590/6 OBR. 

6 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Wierchowa 2

2019-03-07 2019-03-25 bez rozpoznania Stoch Wojciech

151 AB.6740.151.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalno-

usługowym

34/6 , 34/12 obręb 35 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalno-usługowym, MPZP

34-500 Zakopane ul. Harenda 

31C

2019-03-07 108/19 (2019-03-25) 2019-03-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

152 AB.6740.152.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

34/12 obręb 35 Zakopane , 

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

34-500 Zakopane ul. Harenda 

31C

2019-03-08 109/19 (2019-03-25) 2019-03-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

153 AB.6740.153.2019.PG Przebudowa z nadbudową i 

rozbudową budynku 

mieszkalnrgo jednorodzinnego 

wraz z dojściem oraz zielenią 

urządzoną; na działce ewid. 

2361 obręb 401, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko.

Przebudowa z nadbudową i 

rozbudową budynku 

mieszkalnrgo jednorodzinnego 

wraz z dojściem oraz zielenią 

urządzoną; na działce ewid. 

2361 obręb 401, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. Pod 

Blachówką 5

2019-03-08 602/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

154 AB.6740.154.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ.;  

DZ.EWID. NR 32/7 OBR. 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI  GAZOWEJ W 

BUDYNKU  MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM;  

DZ.EWID. NR 32/7 OBR. 35 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

29

2019-03-07 169/19 (2019-04-29) 2019-04-29 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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155 AB.6740.155.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami  

wod - kan., c.o., elektryczną, 

wykonanie instalacji 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe wraz z 

bezodpływowym zbiornikiem 

na nieczystości ciekłe, 

wykonanie instalacji 

wodociągowej biegnącej na 

zewnątrz od istniejącej studni 

do projektowanego budynku, 

wykonanie odcinka 

wewnętrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

budowie utwardzonych: dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca do 

składowania odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

7076/1 położona w 

miejscowości Ząb.

34-521 Ząb ul. Ku Studni 2019-03-06 154/19 (2019-04-18) 2019-04-18 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

156 AB.6740.156.2019.ASS Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojazd i dojście do budynku, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe, przyłącza: wod-

kan, wewnętrzna zalicznikowa 

linia elektroenergetyczna wraz 

ze złączem). Adres 

zamierzenia: dz. ewid. o nr. 

436/1 obr. 28, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane, przy ul. Hrube 

Wyżne

Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojazd i dojście do budynku, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe, przyłącza: wod-

kan, wewnętrzna zalicznikowa 

linia elektroenergetyczna wraz 

ze złączem). Adres 

zamierzenia: dz. ewid. o nr. 

436/1 obr. 28, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane, przy ul. Hrube 

Wyżne <mpzp>

34-500 Zakopane ul. Hrube 

Wyżne

2019-03-11 196/19 (2019-05-15) 2019-05-15 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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157 AB.6740.157.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z dwoma 

lokalami mieszkalnymi z 

wbudowanym 

dwustanowiskowym garażem 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami prądu, wody, 

kanalizacji, c.o. i zewnętrznej 

linii zasilającej prądu oraz 

dojściami i dojazdami do 

budynku i dwoma 

zewnętrznymi miejscami 

postojowymi. Adres 

zamierzenia : dz. ewid. nr 

3932/8 obr. 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z dwoma 

lokalami mieszkalnymi z 

wbudowanym 

dwustanowiskowym garażem 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami prądu, wody, 

kanalizacji, c.o. i zewnętrznej 

linii zasilającej prądu oraz 

dojściami i dojazdami do 

budynku i dwoma 

zewnętrznymi miejscami 

postojowymi. Adres 

zamierzenia : dz. ewid. nr 

3932/8 obr. 0401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko   

<mpzp>

34-511 Kościelisko ul. Nędzy 

Kubińca

2019-03-12 330/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

158 AB.6740.158.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny (1 z 3 - 

etapowanie)

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (nr 3) wraz ze 

związanymi z nim 

urządzeniami budowlanymi: 

elektryczna wewnętrzna linie 

zasilająca, przyłącz 

wodociągowy z projektowanej 

studni, przyłącz kanalizacji 

sanitarnej z odprowadzeniem 

do bezodpływowego zbiornika 

na nieczystości ciekłe, 

zjazdem z drogi wewnętrznej, 

dojazdem, dojściem, miejscem 

postojowym dla samochodu 

osobowego oraz miejscem do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych; na działkach 

ewid. nr 6622/2, 6622/3, 

8228/1 w Witowie, Gmina 

Kościelisko - inwestycja 

realizowana w ramach 

etapowania.

2019-03-11 278/19 (2019-06-21) 2019-06-21 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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159 AB.6740.159.2019.WS budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz innymi 

niezbędnymi urzadzeniami 

budowlanymi (zewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, zewnętrzna 

instalacja elektryczna, trzy 

miejca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenia do celów 

komunikacyjnych

budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz innymi 

niezbędnymi urzadzeniami 

budowlanymi (zewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, zewnętrzna 

instalacja elektryczna, trzy 

miejca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenia do celów 

komunikacyjnych na działkach 

ewid. nr 11628/1, 11748/3, 

11749/7 położone w 

miejscowości Biały Dunajec

2019-03-12 194/19 (2019-05-15) 2019-05-24 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

160 AB.6740.160.2019.DB BUD. ELEKTRENERGET. 

SIECI NAPOW.-KABLOWEJ 

nN  OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO; DZ. EWID. NR 

3212/1, 12494/1, 3253/1, 

3245/1, 3242/1, 3237/2, 

3237/1, 3220/1, 3239/2, 

3220/2, 3221 OBR. 201 BIAŁY 

DUNAJEC

BUDOWA 

ELEKTRENERGETYCZNEJ  

SIECI NAPOWIETRZNO-

KABLOWEJ nN  

OŚWIETLENIA ULICZNEGO; 

DZ. EWID. NR 3212/1, 

12494/1, 3253/1, 3245/1, 

3242/1, 3237/2, 3237/1, 

3220/1, 3239/2, 3220/2, 3221 

OBR. 201 BIAŁY DUNAJEC

34-425 Biały Dunajec ul. 

Kosciuszki

2019-03-13 292/19 (2019-06-27) 2019-06-27 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

161 AB.6740.161.2019.WS budowa stacji 

transformatorowej słupowej 

15/0,4 kV oraz linii kablowej 

SN-15 kV

budowa stacji 

transformatorowej słupowej 

15/0,4 kV oraz linii kablowej 

SN-15 kV na działce ewid. nr 

1948/4, 1875/1, 1875/10 

położone w miejscowości 

Witów

2019-03-15 214/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech
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162 AB.6740.162.2019.MT Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 30/2019 z dnia 4 lutego 

2019 r., znak: 

AB.6740.241.2018.MT

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 30/2019 w ten sposób, że 

zatwierdza się zamienny 

projekt budowlany zawierający 

projekt zagospodarowania 

terenu dla inwestycji 

planowanej do realizacji w 

ramach etapowania 

polegającej na:

etap I: zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego 

budynku usługowego na 

budynek hotelowo-mieszkalny, 

w tym z adaptacją 

nieużytkowego strychu na 

część mieszkalną, wraz z 

instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, elektrycznymi 

na poziomie adaptowanej 

kondygnacji i wewnętrzną 

instalacją systemu sygnalizacji 

pożarowej w całym budynku 

oraz wykonanie przyłącza 

wodociągowego, wykonanie 

instalacji kanalizacji sanitarnej 

z dwoma zbiornikami 

szczelnymi na nieczystości 

ciekłe, instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z zbiornikiem 

instalacji cieplnej (powietrzne 

pompy ciepła), złącza 

kablowego wraz z WLZ, 

wyznaczeniem 37 miejsc 

postojowych i miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych 

na istniejącym utwardzeniu 

oraz budowa 9 miejsc 

postojowych;

etap II: budowa budynku 

hotelowo-mieszkalnego wraz z 

2019-03-14 326/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

163 AB.6740.163.2019.MS zmiana pozowlenia na budowę 

AB.6740.160.2012.MP - 

zmiana dotycząca projektu 

zagospodarowania terenu 

polegająca na wykonaniu 

dodatkowych miejsc 

postojowych na działkach nr 

ewid. 193/1, 194/1 obr. 3 w 

Zakopane

zmiana pozowlenia na budowę 

AB.6740.160.2012.MP - 

zmiana dotycząca projektu 

zagospodarowania terenu 

polegająca na wykonaniu 

dodatkowych miejsc 

postojowych na działkach nr 

ewid. 193/1, 194/1 obr. 3 w 

Zakopane

2019-03-15 2019-05-24 umorzenie Stec-Morawetz Marta

164 AB.6740.164.2019.MS odbudowa, przebudowa, 

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego ze zmianą 

uzytkowania na budynek 

usługowoo - pensjonatowy 

wraz z budykiem garażowym 

oraz urządzeniami 

budowlanymi i inf. tech. na 

działce nr ewid. 260/2 obreb 

12 w Zakopane

odbudowa, przebudowa, 

rozbudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego ze zmianą 

uzytkowania na budynek 

usługowoo - pensjonatowy 

wraz z budykiem garażowym 

oraz urządzeniami 

budowlanymi i inf. tech. na 

działce nr ewid. 260/2 obreb 

12 w Zakopane

2019-03-15 416/20 (2020-09-23) 2020-09-23 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

165 AB.6740.165.2019.TS budowa czterech budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

wraz z wewnetrznymi 

instalacjami .....

budowa czterech budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

wraz z wewnetrznymi 

instalacjami .....

2019-03-14 2019-04-30 umorzenie Szpunar Tomasz

166 AB.6740.166.2019.ASS Odbudowa drogi gminnej nr K 

420031 i chodnika, z 

remontem zjazdów 

indywidualnych i odbudową 

odcinka drogi wewnętrznej, z 

przebudową infrastruktury 

odwodnieniowej, budową 

drenów francuskich, rowu 

krytego i przebudową skarpy 

lewej, budową konstrukcji 

oporowej na odc. 75 m oraz 

gwoździowaniem skarpy w 

ramach zadania pn.: 

Stabilizacja osuwiska celem 

zabezpieczenia drogi gminnej 

K 420031 (Bukowina-Brzegi-

Jurgów) w miejscowości Brzegi 

(ul. Halna) wraz z odbudową 

drogi gminnej 

w  kilometrażu km 2+986  -  

3+002. Adres zamierzenia: dz. 

ewid. nr 2731, 2676, 401/1, 

408/15, 408/16, 408/17, 

408/18, 418, 419/1, 420/2, 

420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 

421/4, 421/5, 421/6, 424/1, 

427/1, 427/2, 427/4, 430, 

2648, 2649, 2650, 2838, 2839 

obr. 0303 Brzegi, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Odbudowa drogi gminnej nr K 

420031 i chodnika, z 

remontem zjazdów 

indywidualnych i odbudową 

odcinka drogi wewnętrznej, z 

przebudową infrastruktury 

odwodnieniowej, budową 

drenów francuskich, rowu 

krytego i przebudową skarpy 

lewej, budową konstrukcji 

oporowej na odc. 75 m oraz 

gwoździowaniem skarpy w 

ramach zadania pn.: 

Stabilizacja osuwiska celem 

zabezpieczenia drogi gminnej 

K 420031 (Bukowina-Brzegi-

Jurgów) w miejscowości Brzegi 

(ul. Halna) wraz z odbudową 

drogi gminnej w  kilometrażu 

km 2+986  -  3+002. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

2731, 2676, 401/1, 408/15, 

408/16, 408/17, 408/18, 418, 

419/1, 420/2, 420/3, 420/4, 

420/5, 420/6, 421/4, 421/5, 

421/6, 424/1, 427/1, 427/2, 

427/4, 430, 2648, 2649, 2650, 

2838, 2839 obr. 0303 Brzegi, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska <DECYZJA ULI>

2019-03-14 2020-03-11 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

167 AB.6740.167.2019.ASS Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, miejsce 

postojowe, dojścia, dojazdy, 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa energetyczna od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, instalacja 

kanalizacyjna do przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz ze 

zbiornikiem szczelnym na 

podczyszczone ścieki o poj. 

10m3, wewnętrzna linia 

zasilająca wodociągowa ze 

studni wierconej o głębokości 

30 m .Adres zamierzenia : dz. 

ewid. nr 643, 644/1, 5455/1, 

obr. 0301 Bukowina 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy ul. 

Wierch Olczański k/nr 129

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, miejsce 

postojowe, dojścia, dojazdy, 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa energetyczna od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, instalacja 

kanalizacyjna do przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz ze 

zbiornikiem szczelnym na 

podczyszczone ścieki o poj. 

10m3, wewnętrzna linia 

zasilająca wodociągowa ze 

studni wierconej o głębokości 

30 m .Adres zamierzenia : dz. 

ewid. nr 643, 644/1, 5455/1, 

obr. 0301 Bukowina 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy ul. 

Wierch Olczański k/nr 129. 

<decyzja WZ znak: 

BUA.6730.1.2017. z dnia 

16.10.2017 r.>

2019-03-15 297/19 (2019-07-02) 2019-07-02 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

168 AB.6740.168.2019.ASS Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

instalacjami wewnętrznymi, 

elektrycznymi, wod-kan, c.o., 

przyłączami: wodociągowym,, 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

wewnętrzną linią zalicznikową 

NN, dojścia, dojazdy, miejsce 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych.Adres zamierzenia: dz. 

ewid. 6709 obr. 505 Poronin, 

przy ul. Majerczykówka

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

instalacjami wewnętrznymi, 

elektrycznymi, wod-kan, c.o., 

przyłączami: wodociągowym,, 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

wewnętrzną linią zalicznikową 

NN, dojścia, dojazdy, miejsce 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych.Adres zamierzenia: dz. 

ewid. 6709 obr. 505 Poronin, 

przy ul. Majerczykówka 

<mpzp>

2019-03-15 316/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

169 AB.6740.169.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzine 

dojścia, dojazdy oraz trzy 

miejsca parkingowe ;na 

działce ewid nr.1664/3 obr. 

401 Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzine 

dojścia, dojazdy oraz trzy 

miejsca parkingowe ;na 

działce ewid nr.1664/3 obr. 

401 Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Budzówka

2019-03-14 104/20 (2020-03-31) 2020-03-31 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

170 AB.6740.170.2019.PG Budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz budynek 

gospodarczy w zabudowie 

zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej, budowę 

przyłączy infrastruktury 

technicznej oraz budowę 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojścia, 

dojazdy, wewnętrzne linie 

zasilające zalicznikowe 

energetyczne od ZK+SP do 

projektowanych budynków 

zbiornik szczelny na 

nieczystości o poj. 10 m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni o 

głębokości do 30 m; na działce 

ewid. 2563/6, 2741 obr. 305 

Groń, jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz budynek 

gospodarczy w zabudowie 

zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej, budowę 

przyłączy infrastruktury 

technicznej oraz budowę 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojścia, 

dojazdy, wewnętrzne linie 

zasilające zalicznikowe 

energetyczne od ZK+SP do 

projektowanych budynków 

zbiornik szczelny na 

nieczystości o poj. 10 m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni o 

głębokości do 30 m; na działce 

ewid. 2563/6, 2741 obr. 305 

Groń, jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Groń ul. Groń  34-406 Leśnica 2019-03-19 204/19 (2019-05-17) 2019-05-17 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

171 AB.6740.171.2019.AP Zmiana pozwolenia na budowe 

znak  AB.6740.186.2017.AP

Rozbudowa obiektu hotelu 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu na działkach nr ew. 

2839/11, 2839/12, 2839/16, 

2839/17, 6713/1, 6713/2, 

6713/4, 6713/5, 6713/6, 

2856/102 w m.  Białka 

Tatrzańska, gm. Bukowina 

Tatrzańska - zmiana decyzji 

pozwolenia na budowę z dn. 

02.08.2017 r. w zakresie 

zagospodarwoania terenu i 

projektu architektoniczno-

budowlanego

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Srodkowa

2019-03-21 284/19 (2019-06-24) 2019-06-24 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

172 AB.6740.172.2019.MCB zbiornik gazowy 2700l - 

naziemny

dz. ewid. nr 2195/6 Kościelisko 

, zbiornik gazowy 2700l - 

naziemny, MPZP

2019-03-20 2019-04-18 bez rozpoznania Cudzich-Bularz Marzena

173 AB.6740.173.2019.MT Dziesięć budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej.

Budowa dziesięciu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej - 

siedem budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

realizujących usługi 

komercyjne jako wynajem 

pokoi dla turystów, dwa 

budynki mieszkalne 

jednorodzinne, jeden budynek 

mieszkalny jednorodzinny z 

lokalem usługowym oraz 

wewnętrznymi instalacjami: 

wodociągowa z wewnętrznymi 

zbiornikiem na wodę, 

kanalizacji sanitarnej, gazowa 

z kotłowniami gazowymi, 

wentylacji mechanicznej i 

grawitacyjnej, elektryczną, 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu obejmującym: 

komunikację pieszą, drogę 

wewnętrzną i parkingi, 

zewnętrzną instalację 

wodociągową, elektryczną z 

oświetleniem terenu, 

kanalizacji deszczowej z 

drenażem, kanalizacji 

sanitarnej, przebudowę linii 

gazowej; na działce ewid. nr 

347 obręb 6 w Zakopanem.

2019-03-22 130/20 (2020-04-15) 2020-04-15 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

174 AB.6740.174.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

nr 380/13 z dnia 21.10.2013 

znak: AB.6740.37.2013.JP 

zmiana polega na budowie 

dodatkowego 

budynkurekreacji indywidulnej 

na działkach nr ewid. 11041/1, 

11041/2, 11024/4 w 

miejscowości Biały Dunajec

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 380/13 z dnia 21.10.2013 

znak: AB.6740.37.2013.JP 

zmiana polega na budowie 

dodatkowego 

budynkurekreacji indywidulnej 

na działkach nr ewid. 11041/1, 

11041/2, 11024/4 w 

miejscowości Biały Dunajec

2019-03-18 2019-04-29 bez rozpoznania Stec-Morawetz Marta

175 AB.6740.175.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU 

ZIEMNEGO W BUDYNKU 

MIESZKLANYM 

JDENORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 445 OBR. 

PORONIN

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU 

ZIEMNEGO W BUDYNKU 

MIESZKLANYM 

JDENORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 445 OBR. 

PORONIN

34-520 Poronin ul. Kasprowica 

3A

2019-03-18 203/19 (2019-05-16) 2019-05-16 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

176 AB.6740.176.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

90/13, 90/5 OBR. 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

90/13, 90/5 OBR. 35 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

32E

2019-03-19 170/19 (2019-04-29) 2019-04-29 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

177 AB.6740.177.2019.DB UCHYLENIE DECYZJI 

8381/22/90

UCHYLENIE DECYZJI 

8381/22/90

2019-03-21 - Bużek Daniel

178 AB.6740.178.2019.MT Dwa budynki mieszkalne 

jednorodznne

Dwa budynki mieszkalne 

jednorodznne wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

wewnętrzna instalacja 

energetyczna, kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowa, 

grzewcza, komunikacja 

wewnętrzna z czterema 

miejscami postojowymi, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych; na działce 

ewid. nr 2688/4 w Kościelisku.

2019-03-22 210/19 (2019-05-22) 2019-05-22 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

179 AB.6740.179.2019.MCB uchylenie decyzji Starosty 

Tatrzańskiego z dnia 

14.05.2012, znak 

AB.6740.561.2011.MS

działka ewid 858/10 

Kościelisko , uchylenie decyzji 

Starosty Tatrzańskiego z dnia 

14.05.2012, znak 

AB.6740.561.2011.MS

2019-03-18 2019-07-09 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

180 AB.6740.180.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

dwustanowiskowym

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową z istniejącej 

studni, zewnętrzną instalcją 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m3, dojściami, 

dojazdem, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz miejscami postojowymi o 

nawierzchni utwardzonej na 

działce ewid. nr 2274/3 obr. 

Poronin

2019-03-20 215/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

181 AB.6740.181.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

innymi niezbędnymi 

urzadzeniami budowlanymi t.j.; 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe, dojście, dojazd, 

mur oporowy, wewnętrzna linia 

zasilająca zalicznikowa 

energetyczna od zk+sp do 

projektowanego budynku, 

instalacja kanalizacyjna do 

istniejcego przyłacza 

kanalizacyjnego, kanalizacja 

deszczowa i rozbiórka 

istniejącego budynku 

mieszkalno - gospodarzcego 

na działkach ewid. nr 3717, 

12497/1 obr. Biały Dunajec

2019-03-19 216/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

182 AB.6740.182.2019.WS uchylenie decyzji uchylenie decyzji BUZ.II.7351-

99/99 przdniesionej decyzją 

BUA.IV.7353-130/00 na 

działce ewid. nr 477/2 obr. 12 

w Zakopanem

2019-03-22 2019-07-03 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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183 AB.6740.183.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Zmiana decyzji pozwolenia na 

budowe nr 430/10 z dnia 

21.10.201 w zakresie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego nr 2 wraz z 

niezbędną infrastrukturą; 

dojazd, dojście piesze, 

miejsce parkingowe, miejsce 

na odpadki stałe, skarpy 

ziemne, przebudowa 

kanalizacji deszczowej na 

działce ewid. nr 348 obr. 28 w 

Zakopanem

2019-03-25 232/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

184 AB.6740.184.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą  i urządzeniami 

budowlanymi  tj.: wewnętrzna 

linia zalicznikowa 

energetyczna, przyłącze 

wodociągowe z sieci 

wodociągowej, instalacje i 

przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do projektowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, mury 

oporowe, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojazdy, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych. Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

8407/3, 8407/6 położone w 

miejscowości Ząb.

2019-03-19 187/19 (2019-05-10) 2019-05-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

185 AB.6740.185.2019.TS przebudowa rozbudowa, oraz 

nadbudowa budynku 

mieszkalno - gospodarczego 

na cele mieszkalne.

budowę inwestycji polegającej 

na przebudowie, rozbudowie 

oraz nadbudowie budynku 

mieszkalno-gospodarczego na 

cele mieszkalne, wykonanie 

miejsca do składowania 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 172/1, 173/1, 

174/1 obr. 34 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Króle 4a 2019-03-19 367/19 (2019-07-31) 2019-07-31 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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186 AB.6740.186.2019.BO Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu - I ), Budynku 

inwentarskiego (kategoria 

obiektu - II ), wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzną zalicznikową linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instralacją 

wodociągowa z istniejącej 

studni, zewnętrzną instalacją 

kanalizacyjni sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o 

pojemności 10 m3, dojściami, 

dojazdem, dwoma miejscami 

postojowymi oraz miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

o nawierzchni utwardzonej. 

121702_2 Biały Dunajec / 

0203 Gliczarów Górny / 2223/7

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu - I ), Budynku 

inwentarskiego (kategoria 

obiektu - II ), wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzną zalicznikową linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instralacją 

wodociągowa z istniejącej 

studni, zewnętrzną instalacją 

kanalizacyjni sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o 

pojemności 10 m3, dojściami, 

dojazdem, dwoma miejscami 

postojowymi oraz miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

o nawierzchni utwardzonej. 

121702_2 Biały Dunajec / 

0203 Gliczarów Górny / 2223/7

34-425 Biały Dunajec ul. 

Gliczarów Górny

2019-04-03 2019-05-08 bez rozpoznania Obrochta Bartłomiej

187 AB.6740.187.2019.PG Zespół trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz budynku technicznego

Zespół trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz budynku technicznego 

wraz z infrastrukturą 

techniczną, przłączami: 

instalacji wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetycznej, 

centralnego ogrzewania wraz z 

utwardzeniem terenu o 

nawierzchni żwirowej, 

miejscami postojowymi, 

dojściem i dojazdem oraz 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych na działce 

ewid. 4/3 obręb 21, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane.

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka

2019-03-28 207/19 (2019-05-21) 2019-05-21 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

188 AB.6740.188.2019.PG budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budawlanymi 

(instalacje wodociągowe z 

sieci wodociągowej, instalcje 

kanalizacji sanitarnej do 

studzienki S1, budowa 

zewnętrznych instalacji 

energetycznych, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojścia, miejsce 

do ustawienia pojemników na 

odpady stałe, jedno 

stanowisko postojowe); na 

działkach ewid. 6393/7, 

6393/9, 6402/2, 6401/3 obręb 

201 Biały Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec.

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budawlanymi 

(instalacje wodociągowe z 

sieci wodociągowej, instalcje 

kanalizacji sanitarnej do 

studzienki S1, budowa 

zewnętrznych instalacji 

energetycznych, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojścia, miejsce 

do ustawienia pojemników na 

odpady stałe, jedno 

stanowisko postojowe); na 

działkach ewid. 6393/7, 

6393/9, 6402/2, 6401/3 obręb 

201 Biały Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec.

34-425 Biały Dunajec ul. 

Generała  Galicy

2019-04-02 209/19 (2019-05-22) 2019-05-22 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

189 AB.6740.189.2019.PG Budynek hotelowy wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu na 

działkach ewid: 6219/15, 

6219/16, 6219/17, 6219/8, 

6219/19, 6219/20, 6219/24, 

6219/26, 6222/6, 6239/1, 

6240, 6241 obręb 302 oraz 

rozbiórka budynku 

inwentarskiego na dz. ewid. 

6219/17 obr. 302 i zbiornika na 

nieczystości ciekłe na dz. 

ewid. 6219/16 obr. 302 przy ul. 

Kaniówka 28 B w Białce 

Tatrzańskiej.

Budynek hotelowy wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu na 

działkach ewid: 6219/15, 

6219/16, 6219/17, 6219/8, 

6219/19, 6219/20, 6219/24, 

6219/26, 6222/6, 6239/1, 

6240, 6241 obręb 302 oraz 

rozbiórka budynku 

inwentarskiego na dz. ewid. 

6219/17 obr. 302 i zbiornika na 

nieczystości ciekłe na dz. 

ewid. 6219/16 obr. 302 przy ul. 

Kaniówka 28 B w Białce 

Tatrzańskiej. 

Infrastruktura techniczna i 

zagospodarowania terenu:

- rozbudowa drogi wewnętrznej 

na dz. ew. 6219/16, 6219/17, 

6239/1, 6240 obr. 302,

- miejsce gromadzenia 

odpadów stałych na dz. ew. 

6239/1 obr. 302,

- ciągi piesze (dojścia do 

budynku) na dz. ew. 6219/15, 

6219/16, 6219/17, 6219/24, 

6219/26, 6222/6 obr. 302,

- miejsca postojowe na dz. ew. 

6239/1, 6240, 6222/6, 

6219/15, 6219/16, 6219/17, 

6219/26, 6219/24 obr. 302,

- hydrant zewnętrzny na dz. 

ew. 6219/16, 6219/25 obr. 

302.

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

kaniowka 28 B

2019-04-02 2019-05-20 bez rozpoznania Gał Paweł
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190 AB.6740.190.2019.ASS Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: elektryczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna 

oraz budowa odwodnienia 

wraz z rozsączeniem do 

gruntu, dojścia, dojazdy wraz z 

utwardzeniem miejsca na 

kontenery do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe. Adres zamierzenia: 

dz. ewdi. 1946/2 obr. 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_02 

Bukowina Tatrzańska

Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: elektryczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna 

oraz budowa odwodnienia 

wraz z rozsączeniem do 

gruntu, dojścia, dojazdy wraz z 

utwardzeniem miejsca na 

kontenery do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe. Adres zamierzenia: 

dz. ewdi. 1946/2 obr. 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_02 

Bukowina Tatrzańska

34-406 Leśnica ul. Stasiki 3 2019-03-26 2019-07-16 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka

191 AB.6740.191.2019.MCB uchylenie decyzji 293/05 z 

dnia 18.08.2005, znak sprawy 

AB.VIII.7351/BUK-303/05

uchylenie decyzji 293/05 z 

dnia 18.08.2005, znak sprawy 

AB.VIII.7351/BUK-303/05

2019-03-29 - Cudzich-Bularz Marzena

192 AB.6740.192.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną

działki ewid. nr 12696/3 i 

12696/7 w Biały Dunajec , 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną , WZ

2019-03-29 341/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

193 AB.6740.193.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urzadzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadków stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dwa miejsca 

postojowe

działki ewid. nr9229/20 i 

9229/21 w miejscowości Ząb , 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urzadzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadków stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dwa miejsca 

postojowe , MPZP

2019-03-29 221/19 (2019-05-28) 2019-05-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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194 AB.6740.194.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz 

infrastrukturą towarzyszącą 

oraz budowa budynku 

garażowego z poddaszem 

użytkowym oraz dojścia, 

dojazd, miejsca postojowe, 

miejsce gromadzenia 

odpadków stałych, instalacja 

kanalizacyjna do sieci 

kanalizacyjnej, instalacja 

wodociągowa z prywatnego 

wodociągu lokalnego, 

wewnętrzna linia WLZ

działka ewid. nr 9774/2 Jurgów 

, budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz 

infrastrukturą towarzyszącą 

oraz budowa budynku 

garażowego z poddaszem 

użytkowym oraz dojścia, 

dojazd, miejsca postojowe, 

miejsce gromadzenia 

odpadków stałych, instalacja 

kanalizacyjna do sieci 

kanalizacyjnej, instalacja 

wodociągowa z prywatnego 

wodociągu lokalnego, 

wewnętrzna linia WLZ , MPZP

2019-04-02 239/19 (2019-06-04) 2019-06-04 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

195 AB.6740.195.2019.BSP budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną

działki nr ewid.: 2162/4, 

2163/4, 5497/2, 5762			

obręb: 301			

miejscowość: Bukowina 

Tatrzańska					

jednostka: BUK					

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-03-19 217/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

196 AB.6740.196.2019.MCB uchylenie decyzji 390/18 z 

dnia 28 sierpnia 2018 , znak 

sprawy 

AB.6740.343.2018.MCB

uchylenie decyzji 390/18 z 

dnia 28 sierpnia 2018 , znak 

sprawy 

AB.6740.343.2018.MCB

2019-03-29 2019-05-08 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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197 AB.6740.197.2019.ASS Budowa budynku mieszkalno-

wypoczynkowego - usługi 

hotelarskie wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: dojście, dojazd z 

placem manewrowym, murki 

oporowe, śmietnik (zmiana 

lokalizacji istniejącego), 

przyłącze wodociągowe, 

przyłącze gazowe, przyłącze 

kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

przebudowa przyłącza 

wodociągowego, przebudowa 

przyłącza kanalizacyjnego, 

przebudowa sieci 

elektroenergetycznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

603/4, 604/6, 782 obr. 8 w 

Zakopanem przy ul. 

Bogdańskiego 6c

Budowa budynku mieszkalno-

wypoczynkowego - usługi 

hotelarskie wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: dojście, dojazd z 

placem manewrowym, murki 

oporowe, śmietnik (zmiana 

lokalizacji istniejącego), 

przyłącze wodociągowe, 

przyłącze gazowe, przyłącze 

kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

przebudowa przyłącza 

wodociągowego, przebudowa 

przyłącza kanalizacyjnego, 

przebudowa sieci 

elektroenergetycznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

603/4, 604/6, 782 obr. 8 w 

Zakopanem przy ul. 

Bogdańskiego 6c<MPZP>

34-500 Zakopane ul. 

Bogdańskiego 6c

2019-04-03 2020-06-05 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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198 AB.6740.198.2019.BSP budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

projekt budowy budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną, obejmującymi: 

instalacje wewnętrzne wod.-

kan., c.o., energetyczną, 

instalację wodociągową od 

istniejącego wodociągu do 

projektowanego budynku, 

przyłącz energetyczny od 

słupa do zestawu złaczowo-

pomiarowego, instalację 

energetyczną od zestawu 

złączowo-pomiarowego do 

projektowanego budynku, 

instalację kanalizacji 

deszczowej do projektowanej 

studni szczelnej, przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do 

istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej oraz budowa 

dojść, dojazdów, miejsca do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych							

działki nr ewid.: 60/1, 60/2, 

125			

obręb: 28					

miejscowość: Olcza			

jednostka: ZAK		

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-03-21 323/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

199 AB.6740.199.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID 2782 OBR. 505 

PORONIN

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID 2782 OBR. 505 

PORONIN

34-520 Poronin ul. 

Kasprowicza 100A

2019-03-26 212/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

200 AB.6740.200.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTAALCJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 2850 OBR. 505 

PORONIN

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTAALCJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 2850 OBR. 505 

PORONIN

34-520 Poronin ul. 

Kasprowicza 43

2019-03-26 197/19 (2019-05-15) 2019-05-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

201 AB.6740.201.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. 

26/1, 26/2 OBR 146 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. 

26/1, 26/2 OBR 146 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Jaszcurówka-Bory 14A

2019-03-26 198/19 (2019-05-15) 2019-05-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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202 AB.6740.202.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKLANYM 

JEDNORODZINNYM; DZ, 

EWID. 29/2 OBR 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKLANYM 

JEDNORODZINNYM; DZ, 

EWID. 29/2 OBR 35 

ZAKOPANE.

34-500 Zakopane ul. Harenda 

25B

2019-04-01 199/19 (2019-05-15) 2019-05-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

203 AB.6740.203.2019.WS budowa oświetlenia uliocznego budowa oświetlenia uliocznego 

na działkach ewid. nr 12541, 

8798/3, 8810/1, 7993, 7992, 

7991, 7990, 12539/2, 7999, 

8004/16, 8004/14, 8004/12 

obr. Biały Dunajec

2019-03-26 234/19 (2019-05-30) 2019-05-30 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

204 AB.6740.204.2019 budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastruktura towarzyszącą 

obejmującą budowę 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych : miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojazdy, dojścia, dwa miejsca 

postojowe, mury oporowe oraz 

rozbiórka budynku 

gospodarczego. Adres 

zamierzenia byudowlanego ; 

działki ewid. nr 172/1, 174/5, 

172/2 obr. 5 w Zakopanem

2019-03-29 288/19 (2019-06-25) 2019-06-25 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

205 AB.6740.205.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego 

z wewnetrznymi instalacjami 

Wod-kan., c.o., elektryczną, 

wykonanie odcinka 

wewnetrznej linii zasilającej 

enn biegnacej na zewnatrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

budowa utwardzonych: dojść, 

dojazdów, miejsca 

postojowego, miejsca 

składowania odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

1313/4, 1314/1 połozone w 

miejscowośći Suche.

34-520 Poronin Suche 2019-03-29 189/19 (2019-05-10) 2019-05-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

206 AB.6740.206.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urzadzeniemi budowlany i 

infrastruktura techniczną na 

działce ewid. nr 1000/3 obr. 

Bukowina Tatrzańska

2019-04-02 245/19 (2019-06-05) 2019-06-05 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

207 AB.6740.207.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 08.12.2016 nr 440/16 

znak: AB.6740.430.2016.BL

zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 08.12.2016 nr 440/16 

znak: AB.6740.430.2016.BL

2019-03-26 222/19 (2019-05-28) 2019-05-28 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

208 AB.6740.208.2019.MS Budowa zespołu 

wolnostojących budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnych, wraz z 

indywidualnymi miejscami 

garażowymi dla sachodoów 

osobowych oraz realizacja 

niezbędnej inf. technicznje - 

buodwa dojazdu, chodników 

dla pieszych, tarasów, 

schodów zewnętrznych, 

miesjca gromadzenia 

odpadów stałych

Budowa zespołu 

wolnostojących budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnych, wraz z 

indywidualnymi miejscami 

garażowymi dla sachodoów 

osobowych oraz realizacja 

niezbędnej inf. technicznje - 

buodwa dojazdu, chodników 

dla pieszych, tarasów, 

schodów zewnętrznych, 

miesjca gromadzenia 

odpadów stałych na działkach 

nr ewid. 94/1 obręb 70 

Zakopane

2019-03-27 373/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

209 AB.6740.209.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny - I etap budowy 

trzech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych

I etap dla inwestycji budowy 

trzech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi w 

zakresie: budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego nr 1, 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, instalacje i 

przyłącze kanalizacji 

sanitarnej do sieci kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojazdy, 

stanowisko postojowe, miejsca 

do ustawienia pojemników na 

odpady stałe		działki nr ewid.: 

1753, 1752/4			

obręb: 506

miejscowość: Murzasichle			

jednostka: POR					

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-03-26 233/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

210 AB.6740.210.2019.BSP dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne - II etap budowy 

trzech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych

II etap dla inwestycji budowy 

trzech budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi w 

zakresie: budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego nr 2 i 3, 

budowa wewnętrznych 

instalacji energetycznych, 

wodociągowych, CO, CWU, 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, 2 stanowiska 

postojowe, miejsca do 

ustawienia pojemników na 

odpady stałe

działki nr ewid.: 1753				

obręb: 506				

miejscowość: Murzasichle					

jednostka: POR					

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-03-26 235/19 (2019-05-30) 2019-05-30 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

211 AB.6740.211.2019.MT Zagospodarowanie terenu przy 

górnej stacji PKL na 

Gubałówce.

Zagospodarowanie terenu przy 

górnej stacji PKL na 

Gubałówce: remont i 

przebudowa dojść, dojazdów, 

schodów terenowych, 

oświetlenia zawnętrznego wraz 

z liniami zasilającymi i 

elementów małej architektury 

oraz budowa murów 

oporowych; na działkach ewid. 

nr 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9 

obręb 13 w Zakopanem.

2019-03-29 366/19 (2019-07-30) 2019-07-30 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

212 AB.6740.212.2019.MT Zmiana PNB nr 617/18 z dn. 

21.11.18

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 617/18 z dn. 21.11.18 w 

zakresie zmiany lokalizacji 

budynku sterówki; na 

działkach ewid. nr 5950/25, 

5939/1, 5940/1, 5940/2, 

5940/3 w Białce Tatrzańskiej, 

Gmina Bukowina Tatrzańska.

2019-03-29 243/19 (2019-06-04) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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213 AB.6740.213.2019.MT Budynek hotelowo-mieszkalny Budowa budynku hotelowo 

mieszkalnego z instalacjiami 

wodno-kanalziacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej, 

elektrycznymi (etap II); na 

działkach ewid. nr 1830/11, 

1830/17, 1830/21, 1830/22, 

1830/23, 1830/24, 1830/25, 

1830/26, 1830/28, 1830/29, 

1830/30, 1830/27 w Białce 

Tatrzańskiej, Gmina Bukowina 

Tatrzańska.

2019-04-02 327/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

214 AB.6740.214.2019.TS 6 budynków mieszkalnych 

jenorodzinnych

budowa sześciu budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

wraz z urzadzeniami 

budowlanymi tj.: przyłaczami 

wodociągowym i knalizacji 

sanitarnej, budowa murów 

oporowych, utwardzonych 

dojśc i dojazdów, miejsc 

postojowych i do składania 

opadów stałych, zewnetrznej 

instalacji c.o., energetycznej, 

wewnetrznej linii zasilającej 

WLZ - kablowej. na działce 

ewid. nr 1500/2 obr. 506 

Murzasichle

2019-04-01 226/19 (2019-05-28) 2019-05-28 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

215 AB.6740.215.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej wraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

dojazdami, miejscami 

postojowymi, dojściami, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych

działki nr ewid.: 237/5

obręb: 3

miejscowość: Furmanowa, 

Kotelnica, Tatary

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-03-27 553/19 (2019-10-31) 2019-10-31 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

216 AB.6740.216.2019.BO Budynek mieszkalny 

jednorodzinny (obiekt 

wolnostojący, 

dwukondygnacyjny) wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej tj. 

(instalacja energetyczna 

zalicznikowa z zestawu 

łączowo - pomiarowego ZZP w 

granicy działki od strony drogi 

dojazdowej, wewnętrzną 

instalacją wodociągową z 

projektowanej studni 

wierconej, wewnętrzną 

instalacją sieci kanalizacji do 

projektowanego szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, utwardzenie dojścia, 

dojazdu, miejsc postojowych, 

miejsca na odpady stałe) 

121705_2 Poronin, 0503 Ząb, 

działki: 9341/5, 9341/7, 

9342/10

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny (obiekt 

wolnostojący, 

dwukondygnacyjny) wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej tj. 

(instalacja energetyczna 

zalicznikowa z zestawu 

łączowo - pomiarowego ZZP w 

granicy działki od strony drogi 

dojazdowej, wewnętrzną 

instalacją wodociągową z 

projektowanej studni 

wierconej, wewnętrzną 

instalacją sieci kanalizacji do 

projektowanego szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, utwardzenie dojścia, 

dojazdu, miejsc postojowych, 

miejsca na odpady stałe) 

121705_2 Poronin, 0503 Ząb, 

działki: 9341/5, 9341/7, 

9342/10

2019-04-10 206/19 (2019-05-20) 2019-05-20 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

217 AB.6740.217.2019.MCB Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu I) wraz z infrastrukturą 

techniczną i niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

wewnętrzna instalacja 

wodociagowa wraz z budową 

przyłącza wodociągowego, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna wraz z budową 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10,0m3, 

wewnętrzna instalacja 

elektryczna, utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

zjazdu-dojazdu z drogi 

wewnętrznej, dojścia i placu 

gospodarczo-manewrowego, 

miejsc postojowych oraz placu 

do gromadzenia pojemników 

na odpady stałe.

działka ewid. nr 2261/4 w 

miejscowości Groń , Budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu I) wraz z infrastrukturą 

techniczną i niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

wewnętrzna instalacja 

wodociagowa wraz z budową 

przyłącza wodociągowego, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna wraz z budową 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10,0m3, 

wewnętrzna instalacja 

elektryczna, utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej, 

zjazdu-dojazdu z drogi 

,wewnętrznej, dojścia i placu 

gospodarczo-manewrowego, 

miejsc postojowych oraz placu 

do gromadzenia pojemników 

na odpady stałe. WZ

2019-04-09 253/19 (2019-06-06) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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218 AB.6740.218.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny (obiekt 

wolnostojący, 

dwukondygnacyjny) wraz z 

urzadzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej 

tj.(instalacja energetyczna 

zalicznikowa z zestawu 

złączowo-pomiarowego ZZP w 

granicy działki od strony drogi 

dojazdowej, wewnętrzna 

instalacja wodociągowa z 

projektowanej studni 

wierconej, wewnętrzna 

instalacja sieci kanalizacji do 

projektowanego szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, utwardzenie dojścia, 

dojazdu, miejsc postojowych, 

miejsca na odpady stałe)

działki ewid. nr 9341/5 , 

9341/6 , 9342/9 w 

miejscowości Ząb , budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

(obiekt wolnostojący, 

dwukondygnacyjny) wraz z 

urzadzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej 

tj.(instalacja energetyczna 

zalicznikowa z zestawu 

złączowo-pomiarowego ZZP w 

granicy działki od strony drogi 

dojazdowej, wewnętrzna 

instalacja wodociągowa z 

projektowanej studni 

wierconej, wewnętrzna 

instalacja sieci kanalizacji do 

projektowanego szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, utwardzenie dojścia, 

dojazdu, miejsc postojowych, 

miejsca na odpady stałe) , 

MPZP

2019-04-10 182/19 (2019-05-07) 2019-05-07 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

219 AB.6740.219.2019.BO Zmiany decyzji nr 325/09 

udzielającej pozwolenia na 

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

obiektami infrastruktury 

technicznej (miejscami 

postojowymi, komunikacją 

wewnętrzną, miejscami 

gromadzenia odpadów 

stałych), na działkach ewid. nr 

214/5, 214/7, 214/8, obręb 29 

w miejscowości Zakopane.

Zmiany decyzji nr 325/09 

udzielającej pozwolenia na 

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

obiektami infrastruktury 

technicznej (miejscami 

postojowymi, komunikacją 

wewnętrzną, miejscami 

gromadzenia odpadów 

stałych), na działkach ewid. nr 

214/5, 214/7, 214/8, obręb 29 

w miejscowości Zakopane.

2019-04-04 2019-05-16 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

220 AB.6740.220.2019.BO Budynek mieszkalno-suługowy 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi: miejscami 

postojowymi, komunikacją 

wewnętrzną Zakopane ul. 

Szymony dz. nr ewid. 133/3, 

133/6, 134/1, 134/8, 134/10, z 

wjazdem przez działki 127/17, 

551/1 obr.7

Budynek mieszkalno-suługowy 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi: miejscami 

postojowymi, komunikacją 

wewnętrzną Zakopane ul. 

Szymony dz. nr ewid. 133/3, 

133/6, 134/1, 134/8, 134/10, z 

wjazdem przez działki 127/17, 

551/1 obr.7

2019-04-02 2019-05-08 - Obrochta Bartłomiej

221 AB.6740.221.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZOWEJ 

W BUD. MIESZK. 

JEDNORODZ.; DZ. EWID. NR 

191 OBR. 32 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 191 OBR. 32 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Bachledy 

9A

2019-04-04 244/19 (2019-06-04) 2019-06-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

222 AB.6740.222.2019.MCB budowa urządzenia 

reklamowego - bilboardu

działka ewid. nr 60 , obręb 81 

Zakopane , budowa 

urządzenia reklamowego - 

bilboardu , WZ

34-500 Zakopane ul. 

Kasprowicza

2019-04-11 254/19 (2019-06-06) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

223 AB.6740.223.2019.ASS Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie zwartej  

zusługami komercyjnymi 

(wynajem pokoi) wraz z 

wewnętrzną instalacją : wod-

kan, c.o., wentylacji 

miechanicznej, elektryczną, 

podziemnymi szczelnymi 

zbiornikami retencyjnymi oraz 

dojściem i dojazdem, 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych po rozbiórce 

budynku mieskzlanego 

jednorodzinnego.Adres 

zamierzenia : dz. ewid. nr 

517/2, 517/4, 517/6, 555/1 obr. 

005 Zakopane, przy ul. 

Piłsudskiego<MPZP>

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie zwartej  

zusługami komercyjnymi 

(wynajem pokoi) wraz z 

wewnętrzną instalacją : wod-

kan, c.o., wentylacji 

miechanicznej, elektryczną, 

podziemnymi szczelnymi 

zbiornikami retencyjnymi oraz 

dojściem i dojazdem, 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych po rozbiórce 

budynku mieskzlanego 

jednorodzinnego.Adres 

zamierzenia : dz. ewid. nr 

517/2, 517/4, 517/6, 555/1 obr. 

005 Zakopane, przy ul. 

Piłsudskiego<MPZP>

34-500 Zakopane ul. 

Piłsudskiego

2019-04-11 382/19 (2019-08-02) 2019-08-02 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

224 AB.6740.224.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID NR 32/3 OBR. 123

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID NR 32/3 OBR. 123

34-500 Zakopane ul. Stara 

Pardałówka 3

2019-04-04 200/19 (2019-05-15) 2019-05-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

225 AB.6740.225.2019.PG Budowa czterech budynków 

jednorodzinnych w zabudowie 

zwartej z urządzeniami 

budowlanymi, dojściami i 

dojazdami; na działce ewid. 77 

obręb 11, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane.

Budowa czterech budynków 

jednorodzinnych w zabudowie 

zwartej z urządzeniami 

budowlanymi, dojściami i 

dojazdami; na działce ewid. 77 

obręb 11, jednostka 

ewidencyjna 121701_1 

Zakopane.

Zakopane ul. Grunwaldzka 2019-04-05 408/19 (2019-08-12) 2019-08-12 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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226 AB.6740.226.2019.PG Przebudowa, rozbudowa i 

zmaina sposobu użytkowania 

z budynku usługowego na 

usługowy z częścią 

pensjonatową i 

gastronomiczną z:

- budową wewnętrznej 

instalacji wod.kan., c.o., 

geotermalnej, energetycznej, 

wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji i gazowej zasilanej 

z baterii gazowych,

- zadaszeniem miejsca do 

tymaczasowego składowania 

odpadów stałych.

Adres zamierzenia 

budowlanego, działki ewid. 

11068/2, 11067, 11070/4, 

11070/6, 11069, 11061/1, 

11059/1, 11060/2, 11046/1, 

11040/1, 11027/4, 11027/13, 

11027/14, 11026/1, 11026/2, 

11022, 12624/19, 12624/15, 

12625, 11025, 11030, 11035, 

11044, 12624/16, 11045, 

11063, 11062, 12581, obręb 

201 Biały Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec.

Przebudowa, rozbudowa i 

zmaina sposobu użytkowania 

z budynku usługowego na 

usługowy z częścią 

pensjonatową i 

gastronomiczną z:

- budową wewnętrznej 

instalacji wod.kan., c.o., 

geotermalnej, energetycznej, 

wentylacji mechanicznej, 

klimatyzacji i gazowej zasilanej 

z baterii gazowych,

- zadaszeniem miejsca do 

tymaczasowego składowania 

odpadów stałych.

Adres zamierzenia 

budowlanego, działki ewid. 

11068/2, 11067, 11070/4, 

11070/6, 11069, 11061/1, 

11059/1, 11060/2, 11046/1, 

11040/1, 11027/4, 11027/13, 

11027/14, 11026/1, 11026/2, 

11022, 12624/19, 12624/15, 

12625, 11025, 11030, 11035, 

11044, 12624/16, 11045, 

11063, 11062, 12581, obręb 

201 Biały Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec.

34-425 Biały Dunajec ul. Jan 

Paweł II

2019-04-11 242/19 (2019-06-04) 2019-06-04 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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227 AB.6740.227.2019.MS Budowa zespołu 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną - przyłaczem 

enegergetycznym z zestawem 

złączowo - pomiarowym, 

wewnętrzna linia zasilania 

energetycznego, zewnętrzna 

instalacja centralnego 

ogrzewania, zewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

saniternjedo przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 

zewnętrzne instalacje 

kanalizacji deszczowej do 

zbiornika retencyjnego, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, dojscia, dojazd, 

miejsca postojowe oraz 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych na działkach 

nr ewid.5371/27, 5371/9 w 

miejscowości Małe Ciche gm. 

Poronin

udowa zespołu 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną - przyłaczem 

enegergetycznym z zestawem 

złączowo - pomiarowym, 

wewnętrzna linia zasilania 

energetycznego, zewnętrzna 

instalacja centralnego 

ogrzewania, zewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

saniternjedo przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 

zewnętrzne instalacje 

kanalizacji deszczowej do 

zbiornika retencyjnego, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, dojscia, dojazd, 

miejsca postojowe oraz 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych na działkach 

nr ewid.5371/27, 5371/9 w 

miejscowości Małe Ciche gm. 

Poronin

2019-04-05 389/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

228 AB.6740.228.2019.MS budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techncizną 

towarzysczącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymitj.: miesjce do 

gromadzenia odpoadów 

stałych, miejsca poastojowe, 

dojście, dojazd, wewnętrzna 

linia zasilajaca zalicznikowa 

energetyczna od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

zbiornik szczelny na 

nieczystości o poj. 10 m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni 

weirconej o glebokości do 30 

m, na działce nr ewid. 7193 

obręb Ząb, gm. Poronin

budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techncizną 

towarzysczącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymitj.: miesjce do 

gromadzenia odpoadów 

stałych, miejsca poastojowe, 

dojście, dojazd, wewnętrzna 

linia zasilajaca zalicznikowa 

energetyczna od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

zbiornik szczelny na 

nieczystości o poj. 10 m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni 

weirconej o glebokości do 30 

m, na działce nr ewid. 7193 

obręb Ząb, gm. Poronin

2019-04-12 259/19 (2019-06-11) 2019-06-11 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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229 AB.6740.229.2019.ASS Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

wbudowanym w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego przeznaczonego 

do rozbiórki wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmująca budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

budowa instalacji 

energetycznej wlz, instalacji 

wodociągowej, dojazdu, 

dojścia oraz miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 318/16,2791, obr. 0305 

Groń, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

wbudowanym w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego przeznaczonego 

do rozbiórki wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmująca budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

budowa instalacji 

energetycznej wlz, instalacji 

wodociągowej, dojazdu, 

dojścia oraz miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 318/16,2791, obr. 0305 

Groń, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska<decyzja WZ>

Groń ul. Kobylarówka 84 34-

406 Leśnica

2019-04-11 2019-05-23 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka

230 AB.6740.230.2019.MCB budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi

działki ewid. nr 222/1 i 223/8 

Bukowina Tatrzańska , 

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi , 

WZ

Bukowina Tatrzańska ul. 

Wierch Buńdowy

2019-04-16 289/19 (2019-06-25) 2019-06-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

231 AB.6740.231.2019.MCB uchylenie decyzji nr 002/2011 

z dnia 04.01.2011, znak 

AB/JS/7351/367/10

uchylenie decyzji nr 002/2011 

z dnia 04.01.2011, znak 

AB/JS/7351/367/10

2019-04-23 2019-07-30 - Cudzich-Bularz Marzena

232 AB.6740.232.2019.BO Uchylenie decyzji 

AB.6740.152.2017.AP

Uchylenie decyzji 

AB.6740.152.2017.AP

2019-04-23 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

233 AB.6740.233.2019.BO Uchylenie decyzji 

AB.6740.380.2013.JP

Uchylenie decyzji 

AB.6740.380.2013.JP

2019-04-23 2019-05-13 umorzenie Obrochta Bartłomiej

234 AB.6740.234.2019 Rozbudowa i przebudowa 2 

budynkow miszkalnych 

jednorodzinnych ze zmaina 

spospobu uzytkowania na 

budynki pensjonatowe wraz z 

urządzeniami budowlanymi

Rozbudowa  i przebudowa 2 

budynkow miszkalnych 

jednorodzinnych ze zmaina 

spospobu uzytkowania na 

budynki pensjonatowe wraz z 

urządzeniami budowlanymi; 

działki nr ew. 16/1, 16/2, 16/3, 

16/5 obr. 144 zakopane ul. 

Oswalda Balzera

34-500 Zakopane ul. Oswalda 

Balzera 1A, 1B

2019-03-18 2019-12-06 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna

235 AB.6740.235.2019.MT Dobudowa części budynku 

pensjonatu Antałówka  wraz z 

budową części rekreacyjnej 

pomiedzy pensjonatem i 

Aquapark Zakopane

Dobudowa części budynku 

pensjonatu Antałówka  wraz z 

budową części rekreacyjnej 

pomiedzy pensjonatem i 

Aquapark Zakopane; 588/1, 

590/6 Zakopane ul. 

Wierchowa 2

34-500 Zakopane ul. 

Wierchowa 2

2019-04-10 2019-06-06 bez rozpoznania Pawlikowska Anna
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236 AB.6740.236.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami i uzrądzeniami 

technicznymi, w tym studnia i 

szambem o poj. 10,0 m 3 ; 

działki nr ew. 4349, 4350 

Czarna  Góra  gm. Bukowina 

Tatrzańska

2019-04-18 2019-05-06 bez rozpoznania Pawlikowska Anna

237 AB.6740.237.2019.TS Remont willi Poraj Wymiana podłóg i tralek 

balkonowych w willi Poraj, 

działak nr ew. 525/3 obr. 5 

wZakopanem ul.Krupówki 50

34-500 Zakopane ul. Krupówki 

50

2019-04-10 281/19 (2019-06-21) 2019-06-21 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

238 AB.6740.238.2019.AP/MT Przebudowa i zmiana sposobu 

uzytkowania częsci budynku 

szkoły na cele osrdoka 

zdrowia i punktu aptecznego

Przebudowa i zmiana sposobu 

uzytkowania częsci budynku 

szkoły na cele osrdoka 

zdrowia i punktu aptecznego, 

działki nr ew. 2797/18, 

2797/19, 2797/14  Leśnica

34-406 Leśnica ul. Szkolana 3 2019-04-18 211/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

239 AB.6740.239.2019.ASS wygaśnięcie decyzji nr 225/11 

znak:AB.XI.7351/KOŚ-051/08  

dotyczącej budowy budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz przyłączem 

kanalizacyjnym do szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe na działce ewid. 575 w 

Kościelisku - Kierpcówka.

wygasnięcie decyzji nr 225/11 

znak:AB.XI.7351/KOŚ-051/08  

dotyczącej budowy budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz przyłączem 

kanalizacyjnym do szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe na działce ewid. 575 w 

Kościelisku - Kierpcówka.

34-511 Kościelisko ul. 

Kierpcówka

2019-04-25 2019-06-28 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

240 AB.6740.240.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ.; 

DZ. EWID. NR 95/1 OBR. 144 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ  

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM.; DZ. 

EWID. NR 95/1 OBR. 144 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Brzozowskiego 7

2019-04-15 213/19 (2019-05-23) 2019-05-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

241 AB.6740.241.2019.DB BUD.WEW.INST.GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ.; 

DZ. EWID. NR 266 OBR. 34 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 266 OBR. 34 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

24

2019-04-16 231/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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242 AB.6740.242.2019.DB ROZBIÓRKA CZĘŚCI 

GOSPODARCZEJ 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNO-

GOSPODARCZEGO ORAZ 

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO W 

FORMIE DOBUDOWIE DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKLANEGO WRAZ Z 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNEGO ORAZ 

JEGO PRZEBUDOWĄ W 

STREFIE POŁĄCZENIA Z 

PROJEKTOWANYM, 

DOBUDOWYWANYM 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM, 

BUDOWĄ KONSTRUKCJI 

OPOROWYCH ORAZ 

PRZEBUDOWĄ I 

ROZBUDOWĄ 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH W 

ZABUDOWIE 

MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ. 

KATEGORIA OBIEKTU I; 

DZ.EWID. 3048/32 OBR. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA

ROZBIÓRKA CZĘŚCI 

GOSPODARCZEJ 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNO-

GOSPODARCZEGO ORAZ 

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO W 

FORMIE DOBUDOWIE DO 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKLANEGO WRAZ Z 

ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

MIESZKALNEGO ORAZ 

JEGO PRZEBUDOWĄ W 

STREFIE POŁĄCZENIA Z 

PROJEKTOWANYM, 

DOBUDOWYWANYM 

BUDYNKIEM MIESZKALNYM, 

BUDOWĄ KONSTRUKCJI 

OPOROWYCH ORAZ 

PRZEBUDOWĄ I 

ROZBUDOWĄ 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH W 

ZABUDOWIE 

MIESZKANIOWEJ 

JEDNORODZINNEJ. 

KATEGORIA OBIEKTU I; 

DZ.EWID. 3048/32 OBR. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa 81A

2019-04-18 287/19 (2019-06-25) 2019-06-25 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

243 AB.6740.243.2019.PG Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

dojścia, dojazdy, miejsca 

postojowe, miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

wewnętrzne instalacje: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

energetyczne i centralnego 

ogrzewania; na działce ewid. 

2329/5 obręb 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko.

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

dojścia, dojazdy, miejsca 

postojowe, miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

wewnętrzne instalacje: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

energetyczne i centralnego 

ogrzewania; na działce ewid. 

2329/5 obręb 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. Nędzi 

Kubińca

2019-04-16 346/19 (2019-07-18) 2019-07-18 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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244 AB.6740.244.2019.MT Trzy budynki mieszkalne 

jednorodzinne

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z zewnętrznymi 

instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centralnego 

ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami budowlanymi: 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, sześć miejsc 

postojowych oraz murami 

oporowymi; na działce ewid. nr 

91/1 obręb 15 w Zakopanem.

Zakopane ul. Topory 2019-04-15 53/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

245 AB.6740.245.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednrodzinny z usługami

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe, dojście, 

dojazd, mur oporowy, 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

zbiornik szczelny na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3 wraz z instalacją 

kanalizacyjną, przyłącz 

wodociągowy na działkach 

ewid. nr 1763/10, 1781/50, 

2323/2 obręb ewid. Gliczarów 

Górny, jednostka ewid. Biały 

Dunajec.

2019-04-17 391/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

246 AB.6740.246.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w 

postaci: utwardzonych dojść i 

dojazdów, miejsc postojowych, 

miejsca do gromadzenia 

odpadów stałych, studni o 

głębokości do 30 m, 

szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3, WLZ, muru oporowego; na 

działkach ewid. nr 2429/1, 

2429/2 obręb ewid. Suche, 

jedn.ewid. Poronin.

2019-04-17 283/19 (2019-06-21) 2019-06-21 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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247 AB.6740.247.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

instalacja elektryczna 

zalicznikowa, instalacja 

kanalizacyjna , tereny 

utwardzone: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dwa miejsca postojowe, dojazd 

i dojście piesze, rozbiórka 

budynku mieszkalno-

gospodarczego oraz rozbiórka 

budynku gospodarczego.

działka ewid. nr 11029/2 Biały 

Dunajec , budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

instalacja elektryczna 

zalicznikowa, instalacja 

kanalizacyjna , tereny 

utwardzone: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dwa miejsca postojowe, dojazd 

i dojście piesze, rozbiórka 

budynku mieszkalno-

gospodarczego oraz rozbiórka 

budynku gospodarczego , WZ

2019-04-24 294/19 (2019-06-28) 2019-06-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

248 AB.6740.248.2019.AP przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa budynku 

usługowego

przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

przebudowa , rozbudowa i 

nadbudowa budynku 

usługowego z przeznaczeniem 

całości na budynek 

mieszkalny jednorodzinny z 

częścią usługową realizującą 

wynajem pokoi dla turystów, 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi

działki nr ewid.: 306

obręb: 12	

miejscowość: Zamoyskiego

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-11-29 63/21 (2021-03-02) 2021-03-02 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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249 AB.6740.249.2019.MT Budynek usługowo-mieszkalny Budowa budynku usługowo-

mieszkalnego z usługami z 

zakresu usług gastronomii 

wraz z budową niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

wewnętrznej linii zasilania 

energetycznego, przyłącza 

wodociągowego, instalacji 

kanalziacji sanitarnej z 

biologiczną oczyszczalnią 

ścieków wraz ze studnią 

chłonną, separatora tłuszczu, 

instalacja kanalizacji 

deszczowej ze studzienkami 

rewizyjnymi i studnią chłonną, 

dojazdu, dojść, stanowisk 

postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. nr 3510/1 

obręb ewid. Białka Tatrzańska, 

jedn. ewid. Bukowina 

Tatrzańska.

2019-04-25 462/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

250 AB.6740.250.2019.PG budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi obejmującymi: 

dojścia, dojazd, miejsce 

postojowe, miejsce czasowego 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz zewnętrzną instalację 

elektryczną, wodociągową i 

kanalizacyjną; na działce ewid. 

181/10 obręb 84 w 

Zakopanem.

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi obejmującymi: 

dojścia, dojazd, miejsce 

postojowe, miejsce czasowego 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz zewnętrzną instalację 

elektryczną, wodociągową i 

kanalizacyjną; na działce ewid. 

181/10 obręb 84 w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Smrekowa

2019-04-23 241/19 (2019-06-04) 2019-06-04 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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251 AB.6740.251.2019.MS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą objemującą 

budowę niezbędnych urządzeń 

budowlanych: studnia z 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową, dwa zbiorniki 

bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe wraz z zewnętrzną 

instlaacją kanalizacji 

sanitarnej, zalicznikową liia 

elektroenergetyczną, dwa 

miejsca gromadzenia 

odpadków stałyuch, dwa 

zjazdy z drogi wewętrznej, 

dojazdy, dojścia cztery 

meijsca postojowe na działce 

nr ewid. 780/39 obręb Dzianisz 

jednostka ewid. Kościelisko

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą objemującą 

budowę niezbędnych urządzeń 

budowlanych: studnia z 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową, dwa zbiorniki 

bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe wraz z zewnętrzną 

instlaacją kanalizacji 

sanitarnej, zalicznikową liia 

elektroenergetyczną, dwa 

miejsca gromadzenia 

odpadków stałyuch, dwa 

zjazdy z drogi wewętrznej, 

dojazdy, dojścia cztery 

meijsca postojowe na działce 

nr ewid. 780/39 obręb Dzianisz 

jednostka ewid. Kościelisko

2019-04-17 548/19 (2019-10-30) 2019-10-30 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

252 AB.6740.252.2019.BSP budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(instalacja kanalizacyjna wraz 

ze zbiornikiem szczelnym o 

poj. 10 m3, instalacja 

elektryczna, 1 miejsce 

postojowe, 1 miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenia do celów 

komunikacyjnych)

działki nr ewid.: 3637/4

obręb: 204

miejscowość: Sierockie		

jednostka: BD

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-04-09 363/19 (2019-07-29) 2019-07-29 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

253 AB.6740.253.2019.WS budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz budynek 

gosposdarczy

budynek mieszkalny 

jednorodzinny oraz budynek 

gospodarczy na działce ewid. 

nr 2626/1 obr. Groń

2019-04-16 275/19 (2019-06-17) 2019-06-17 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

254 AB.6740.254.2019.WS dwa budynki pensjonatowe dwa budynki pensjonatowe na 

zdaiłce ewid. nr 24 obr. 9 

połozonych w Zakopanem

2019-04-18 299/19 (2019-07-02) 2019-07-02 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

255 AB.6740.255.2019.ASS Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego z wewnętrzną 

instalacją: wod-kan, c.o., 

elektryczną, wentylacji 

mechanicznej, pomy ciepła, 

studnią kopaną i szczelnym 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, z podziemnymi 

szczelnymi zbiornikami 

retencyjnymi oraz dojściem, 

dojazdem, miejscem 

posstojowym i miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

wraz z projektowanym zjazdem 

z drogi gminnej. Adres 

zamierzenia: dz.ewid.258/14 

obr. 400 Dzianisz, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko <MPZP>

Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego z wewnętrzną 

instalacją: wod-kan, c.o., 

elektryczną, wentylacji 

mechanicznej, pomy ciepła, 

studnią kopaną i szczelnym 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, z podziemnymi 

szczelnymi zbiornikami 

retencyjnymi oraz dojściem, 

dojazdem, miejscem 

posstojowym i miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

wraz z projektowanym zjazdem 

z drogi gminnej. Adres 

zamierzenia : dz.ewid.258/14 

obr. 400 Dzianisz, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko <MPZP>

2019-04-18 420/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

256 AB.6740.256.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wbudowanym garażem wraz z 

obiektami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą, 

obejmującą - miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojście, dojazd i 

miejsca postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

studnia wraz z przyłączem 

wodociągowym, instalacja 

kanalizacji deszczowej wraz ze 

zbiornikiem szczelnym, 

przyłącz kanalizacyjny, dół 

szczelny

działki nr ewid.: 6570/3, 

6570/2

obręb: 402

miejscowość: Witów

jednostka: KOS

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-04-15 276/19 (2019-06-18) 2019-06-18 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

257 AB.6740.257.2019.AP/WS Zmiana decyzji pnb 

AB.6740.625.2017.AP - zakres 

zmiany - dodatkowe 

podpiwniczenie budynku

rozbiórkę części budynku 

gospodarczego w istniejącym 

budynku mieszkalno-

gospodarczym oraz 

przebudowę, nadbudowę i 

rozbudowę  wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania części 

gospodarczej budynku 

mieszkalno-gospodarczego na 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

wbudowanym, dobudowany do 

części mieszkalnej 

istniejącego budynku wraz z 

budową, przebudową i 

rozbudową niezbędnych 

urządzeń budowlanych w 

zabudowie mieszkalnej 

jednorodzinnej; na działkach 

nr ew. 5976, 3511/5, oraz  

części działki nr ew. 3511/4 

położonych w Bukowinie 

Tatrzańskiej

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Kościuszki 24

2019-04-24 228/19 (2019-05-29) 2019-05-29 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

258 AB.6740.258.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny z częścia 

usługową

budynek mieszkalny 

jednorodzinny z częścią 

usługową (wewnętrzne 

instalacje wody, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., c.w.u., 

elektryczne, gazu, wewnętrzny 

przyłącz gazu, dojścia, 

dojazdy, miejsce postojowe 

dla samochodów osobowych, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych

działki nr ewid.: 43

obręb: 144

miejscowość: Pardałówka, 

Balzera

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-04-24 387/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

259 AB.6740.259.2019.DB/AP Dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

realizujących usługi 

komercyjne jako wynajem 

pokoi dla turystów wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: 

wod.-kan., kanalizacji 

opadowej, c.o., elektryczną, 

wentylacji mechanicznej oraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

dojściem i dojazdem, zjazdem 

z drogi gminnej, przyłączem 

wodociągowym, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

przyłączem centralnego 

ogrzewania, wewnętrzną linią 

energetyczną zalicznikową, 

ścianami oporowymi; 

inwestycja  na działkach nr ew. 

165/1, 165/2  i 166 obr. 5 w 

Zakopanem.

2019-04-19 2019-11-07 odmowa / sprzeciw Bużek Daniel

260 AB.6740.260.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, przyłącz 

wodociągowy ze studni, 

przyłącz kanalizacyjny do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

elektryczna zewnętrzna 

pozalicznikowa, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych)

działka ewid. nr 6170/4 

Dzianisz , budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, przyłącz 

wodociągowy ze studni, 

przyłącz kanalizacyjny do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

elektryczna zewnętrzna 

pozalicznikowa, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych), MPZP

2019-04-26 357/19 (2019-07-24) 2019-07-24 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

261 AB.6740.261.2019.TS budowa wyciągu narciarskiego 

+ budynek gastronomiczny

Inwestycja polegająca na 

budowie wyciągu 

narciarskiego orczykowego 

wraz z instalacją naśnieżania i 

oświetlenia oraz towarzysząca 

infrastrukturą tj.: górna i dolna 

stacja wyciągu, budynek 

gastronomiczny, miejsca 

postojowe, zbiornik na wodę, 

zbiorniki bezodpływowe na 

nieczystości ciekłe wraz z 

instalacją kanalizacyjną i 

separatorem tłuszczu, 

utwardzone dojścia i dojazdy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, wewnętrzne 

linie zasilające zalicznikowe 

energetyczne od ZK+SP do 

projektowanych budynków, 

kanalizacja deszczowa z 

odprowadzeniem do zbiornika 

na wodę , mury oporowe. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

6208/1, 6212/2, 6225/6, 6230, 

6231, 6234, 6235, 6236, 6237, 

6238, 6240, 6241, 6242/2, 

6245/2, 6245/3, 6249/2, 6254, 

6255, 6256/1, 6256/2, 6257, 

6258, 6259, 6260, 6262/1, 

6262/2, 6263, 6264, 6265, 

6242/1, 15358/1 położone w 

miejscowości Bustryk.

2019-04-17 348/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

262 AB.6740.262.2019.TS remont nadbudowa (o lokal 

mieszkalny) istniejącego 

budynku usługowego

remont i nadbudowa (o lokal 

mieszkalny) istniejącego 

budynku usługowego na 

działce ewid. nr 174 obr. 6 w 

Zakopanem.

2019-04-23 68/20 (2020-02-26) 2020-02-26 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

263 AB.6740.263.2019.TS budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej

budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej z wew. 

instalacjami wod-kan., c.o., 

elektryczną. Wykonanie 

instalacji kanalizacji sanitarnej 

do bezodpływowego zbionika 

na nieczystości ciekłych, wraz 

z bezodpływowym zbionikiem 

na nieczystości ciekłe, budowa 

studni wraz z instalacją 

wodociągową begnącej na 

zewnątrz od projektowanej 

studni do projektowanego 

budynku. Wykonanie odcinka 

wewnetrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnatrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku. 

Budowa utwardzonych: dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postopjowych, miejsce 

składowania odpadów stałych. 

budowa zjazdu z drogi 

wewnetrznej na działkach 

ewid. nr 2365/6 i 2741 obręb 

Groń.

2019-04-29 270/19 (2019-06-14) 2019-06-14 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

264 AB.6740.264.2019.MCB 3 budynki rekreacji 

indywidualnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej: 

elektroenergetycznej 

wewnętrznej (WLZ) od złącza 

kablowego ZK1e-1P  do proj. 

budynków, kanalizacyjnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10m3, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do 

budynków, zbiornik retencyjny 

na wody opadowe i z drenażu

działki ewid. nr 1878/6 i 1878/9 

Gliczarów Górny , 3 budynki 

rekreacji indywidualnej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej: 

elektroenergetycznej 

wewnętrznej (WLZ) od złącza 

kablowego ZK1e-1P  do proj. 

budynków, kanalizacyjnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10m3, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do 

budynków, zbiornik retencyjny 

na wody opadowe i z drenażu , 

WZ

Gliczarów Górny ul. Wierchy 

46 34-425 Biały Dunajec

2019-04-26 269/19 (2019-06-14) 2019-06-14 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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265 AB.6740.265.2019.BO Remont budynku 

gospodarczego. Adres 

zamierzenia: działka ewid. 

802, obręb 8, jednostka ewid. 

121701_01 Zakopane

Remont budynku 

gospodarczego. Adres 

zamierzenia: działka ewid. 

802, obręb 8, jednostka ewid. 

121701_01 Zakopane

2019-04-29 2019-12-23 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

266 AB.6740.266.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

garażowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

oraz innymi niezbędnymi 

urządzeniamibudowlanymi 

takimi jak: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojścia, 

dojazdy, zbiornik na 

nieczystości ciekłe, 

wewnętrzna linia zasilająca 

energetyczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, na działkach 

ewid. 335/23, 335/24 obręb 

301 Bukowina Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

garażowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

oraz innymi niezbędnymi 

urządzeniamibudowlanymi 

takimi jak: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojścia, 

dojazdy, zbiornik na 

nieczystości ciekłe, 

wewnętrzna linia zasilająca 

energetyczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, na działkach 

ewid. 335/23, 335/24 obręb 

301 Bukowina Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Wierch Olczański

2019-04-25 248/19 (2019-06-05) 2019-06-05 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

267 AB.6740.267.2019.PG budowę budynku usługowego - 

restauracja KFC wraz z 

realizacją urządzeń 

budowlanych i infrastruktury 

technicznej, w zakresie 

urządzeń budowlanych: 

wewnętrzna linia zasilająca, 

oświetlenie zewnętrzne, 

przyłącze wodociągowe i 

kanalizacji sanitarnej, 

separatora tłuszczu, 

urządzenia instalacyjne 

kanalizacji deszczowej z 

osadnikiem i separatorem 

substancji ropopochodnych, 

place postojowe i drogi 

wewnętrzne, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

pylon informacyjny, zieleń 

urządzona, murki ogrodowe, 

znaki informacyjne; na 

działkach ewid. 13, 14, 15, 16, 

17, 18 oraz fragment działek 

ewid. 12/1, 12/2, obręb 505 

Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin.

budowa budynku usługowego - 

restauracja KFC wraz z 

realizacją urządzeń 

budowlanych i infrastruktury 

technicznej, w zakresie 

urządzeń budowlanych: 

wewnętrzna linia zasilająca, 

oświetlenie zewnętrzne, 

przyłącze wodociągowe i 

kanalizacji sanitarnej, 

separatora tłuszczu, 

urządzenia instalacyjne 

kanalizacji deszczowej z 

osadnikiem i separatorem 

substancji ropopochodnych, 

place postojowe i drogi 

wewnętrzne, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

pylon informacyjny, zieleń 

urządzona, murki ogrodowe, 

znaki informacyjne; na 

działkach ewid. 13, 14, 15, 16, 

17, 18 oraz fragment działek 

ewid. 12/1, 12/2, obręb 505 

Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin.

34-520 Poronin ul. M. Józefa 

Piłsudskiego

2019-04-30 267/19 (2019-06-13) 2019-06-13 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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268 AB.6740.268.2019.ASS Rozbudowa skrzyżowania 

drogi powiatowej (DP)-ul. 

Oswalda Balzera i gminnej 

(DG) - pn.: "Chłabówka Górna" 

- w m. Zakopane wraz z 

dojazdami na odcinkach: DP 

km 2+180,10 - km 2+465,40, 

DG km 0+998,95 - 1+078,25

Rozbudowa skrzyżowania 

drogi powiatowej (DP)-ul. 

Oswalda Balzera i gminnej 

(DG) - pn.: "Chłabówka Górna" 

- w m. Zakopane wraz z 

dojazdami na odcinkach: DP 

km 2+180,10 - km 2+465,40, 

DG km 0+998,95 - 

1+078,25.Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 121, 98/1 obr. 147, 

dz. ewid. 40 obr. 148, dz. ewid. 

132/2, 132/1  obr.147, dz.ewid. 

nr 12932/11 obr. 172, dz.ewid. 

nr 120/11 obr.147, dz.ewid. 

98/2, 138 obr. 147.

2019-04-25 2019-11-27 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

269 AB.6740.269.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, tj. miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe 

(wewnętrzne), dojście, dojazd, 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa energetyczna od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, zbiornik szczelny na 

nieczystości o poj. 10 m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni 

wierconej o głębokości do 30 

m, mur oporowy

działki nr ewid.: 5601/7, 

5601/6, 5592

obręb: 204

miejscowość: Sierockie

jednostka: BD

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-04-25 470/19 (2019-09-17) 2019-09-17 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

270 AB.6740.270.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 41/5, 

31/5 OBR. 18 ZAKOPANE

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA  W BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 41/5, 

31/5 OBR.18 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223

2019-04-30 2019-06-13 bez rozpoznania Bużek Daniel

271 AB.6740.271.2019.DB WEW.INST.GAZ. W 

BUD.MIESZK.JEDNORODZ.; 

DZ. EWID. NR 34 OBR.18 

ZAKOPANE

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA W BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 34 OBR.18 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 222

2019-04-30 2019-06-13 bez rozpoznania Bużek Daniel
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272 AB.6740.272.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK.JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBR. 18 

ZAKOPANE

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA W BUDYNKU  

MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBR. 18 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223A

2019-04-30 2019-06-13 bez rozpoznania Bużek Daniel

273 AB.6740.273.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi: 

skrzynka pomiarowa z 

instalacją zalicznikową, 

instalacja wodociągowa ze 

studnią kopaną, instalacja 

kanalizacyjna wraz ze 

zbiornikiem szczelnym, tereny 

utwardzone: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojazd i dojście piesze

działki nr ewid.: 2078/42, 

2078/43

obręb: 307

miejscowość: Leśnica

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-04-30 285/19 (2019-06-25) 2019-06-25 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

274 AB.6740.274.2019.BW Przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrzymi, 

przyłaczem kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacją 

deszczową i infrastrukturą 

towarzyszaca (dojscia, dojazd, 

murki oporowe, oswietenie 

zewnetrzne i miejsce 

gromadzenia odpadow stalych, 

zjazd z drogi gminnnej działka 

nr ewid. 645/1, adres 

inwestycji działki nr ewid. 834, 

178, 645/1 obr. 5 Zakopane

Przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrzymi, 

przyłaczem kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacją 

deszczową i infrastrukturą 

towarzyszaca (dojscia, dojazd, 

murki oporowe, oswietenie 

zewnetrzne i miejsce 

gromadzenia odpadow stalych, 

zjazd z drogi gminnnej działka 

nr ewid. 645/1; adres 

inwestycji działki nr ewid. 834, 

178, 645/1 obr. 5 Zakopane

2019-04-29 - Włoch Barbara
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275 AB.6740.275.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj. 

instalacją elektryczną z proj. 

złącze ZK2a-1P, instalacją 

kanalizacyjną do proj. 

zbiornika na ścieki, instalacją 

wodociągową z istniejącej 

studni wierconej, 

ścmietnikiem, utwardzonym 

dojściem i dojazdem wraz z 

miejscem postojowym na 

działkach nr ewid. 9819/1, 

9819/2 w miejscowości 

Dzianisz

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj. 

instalacją elektryczną z proj. 

złącze ZK2a-1P, instalacją 

kanalizacyjną do proj. 

zbiornika na ścieki, instalacją 

wodociągową z istniejącej 

studni wierconej, 

ścmietnikiem, utwardzonym 

dojściem i dojazdem wraz z 

miejscem postojowym na 

działkach nr ewid. 9819/1, 

9819/2 w miejscowości 

Dzianisz

2019-04-30 372/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

276 AB.6740.276.2019.BO Wykonanie instalacji gazowej 

w istnijącym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

Adres: Działka nr 336/1, 337/1; 

obręb 006; jednostka eiwd. 

121701_1 Zakopane.

Wykonanie instalacji gazowej 

w istnijącym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

Adres: Działka nr 336/1, 337/1; 

obręb 006; jednostka eiwd. 

121701_1 Zakopane.

2019-05-08 314/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

277 AB.6740.277.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą - 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postoj0owe, dojście, dojazd, 

instalacja energetyczna 

wewnętrznaq, instalacja 

wodociągowa ze studni, 

kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa

 działka 549/4 Kościelisko , 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą - 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postoj0owe, dojście, dojazd, 

instalacja energetyczna 

wewnętrznaq, instalacja 

wodociągowa ze studni, 

kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa , MPZP

34-511 Kościelisko ul. 

Staszelówka

2019-05-07 358/19 (2019-07-24) 2019-07-24 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

278 AB.6740.278.2019.BO Budowa instalacji zbiornikowej 

gazu płynnego z pojedynczym 

zbiornikiem podziemnym o poj. 

4,85 m3, przyłączem gazu i 

wewnetrzna instalacją gazu. 

Adres: działka nr ewid. 

1452/15; obręb 401; jednostka 

eiwd. 121704_2 gm. 

Kościelisko.

Budowa instalacji zbiornikowej 

gazu płynnego z pojedynczym 

zbiornikiem podziemnym o poj. 

4,85 m3, przyłączem gazu i 

wewnetrzna instalacją gazu. 

Adres: działka nr ewid. 

1452/15; obręb 401; jednostka 

eiwd. 121704_2 gm. 

Kościelisko.

2019-05-08 260/19 (2019-06-11) 2019-06-11 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

279 AB.6740.279.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

 działka ewid. nr 23 , obręb 34 

, Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym , 

MPZP

34-500 Zakopane ul. Harenda 

13E

2019-05-06 266/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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280 AB.6740.280.2019.MCB budynek mieszkalno-usługowy 

z usługami z zakresu 

zakwaterowania turystycznego 

wraz z budową niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj. linii 

energetycznej zalicznikowej, 

przyłącza wodociągowego, 

przyłącza kanalizacyjnego, 

przydomowej oczyszczalni 

ścieków, kanalizacji 

deszczowej, studni chłonnych, 

dojazdu, dojść, stanowisk 

postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsca 

gromadzenia odpadków 

stałych

działki ewid. nr 1449/31 , 

1449/34 , 1449/37 , 1449/22 , 

1449/19 Białka Tatrzańska , 

budynek mieszkalno-usługowy 

z usługami z zakresu 

zakwaterowania turystycznego 

wraz z budową niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj. linii 

energetycznej zalicznikowej, 

przyłącza wodociągowego, 

przyłącza kanalizacyjnego, 

przydomowej oczyszczalni 

ścieków, kanalizacji 

deszczowej, studni chłonnych, 

dojazdu, dojść, stanowisk 

postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsca 

gromadzenia odpadków 

stałych , WZ

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Pod Grapą

2019-05-10 507/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

281 AB.6740.281.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejscu 

istniejącego przeznaczonego 

do rozbiórki, wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną

działki nr ewid.: 307/1

obręb: 11	

miejscowość: Skocznia

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-05-06 454/19 (2019-09-09) 2019-09-09 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

282 AB.6740.282.2019.PG Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; na działce 

ewid. 129 obr. 35 w 

Zakopanem

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; na działce 

ewid. 129 obr. 35 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Ustup 8 2019-05-06 344/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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283 AB.6740.283.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, szczelnym 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, kanalizacją deszczową 

ze szczelnymi zbiornikami na 

wody opadowe, utwardzonym 

placem i miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz ogrodzeniem i murami 

oporowymi; na dziłce ewid. 

2030/9 obr. 203 Gliczarów 

Górny, gm. Baiły Dunajec

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, szczelnym 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, kanalizacją deszczową 

ze szczelnymi zbiornikami na 

wody opadowe, utwardzonym 

placem i miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz ogrodzeniem i murami 

oporowymi; na dziłce ewid. 

2030/9 obr. 203 Gliczarów 

Górny, gm. Baiły Dunajec

Gliczarów Górny ul. Gliczarów 

Górny

2019-05-08 44/20 (2020-02-14) 2020-02-14 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

284 AB.6740.284.2019.PG Budynek użyteczności 

publicznej. Przebudowa, 

nadbudowa, remont oraz 

termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoł Plastycznych 

im. Antoniego Kenara w 

Zakopanem, przy ul. 

Kościeliskiej 35, na działkach 

ewid. 152/2, 153/9, 784, obr. 8, 

gm. Zakopane

Budynek użyteczności 

publicznej. Przebudowa, 

nadbudowa, remont oraz 

termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoł Plastycznych 

im. Antoniego Kenara w 

Zakopanem, przy ul. 

Kościeliskiej 35, na działkach 

ewid. 152/2, 153/9, 784, obr. 8, 

gm. Zakopane

34-500 Zakopane ul. 

Kościeliska 35

2019-05-09 2019-06-07 bez rozpoznania Gał Paweł

285 AB.6740.285.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

nr 50/17 z dnia 27.02.2017 

zmiana dotyczy budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego. działka nr 

ewid. 6584 w miejscowości 

Poronin

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 50/17 z dnia 27.02.2017 

zmiana dotyczy budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego. działka nr 

ewid. 6584 w miejscowości 

Poronin

2019-05-06 304/19 (2019-07-04) 2019-07-04 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

286 AB.6740.286.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ; 

DZ. EWID. NR 39/8 OBR. 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU  MIESZKALNYM 

JEDNORODZIZNNYM; DZ. 

EWID. NR 39/8 OBR. 35 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

35

2019-05-06 311/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

287 AB.6740.287.2019.DB BUD. WEW. INST. GAZ W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ; 

DZ. EWID160/1 OBR. 6 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID160/1 OBR. 6 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Do 

Samków 15

2019-05-06 262/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

288 AB.6740.288.2019.DB BUD.WEW.INST.GAZ. W 

BUD. MIESZK. JEDNORODZ.; 

DZ. EWID. NR 84/24 OBR. 35 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU  MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 84/24 OBR. 35 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Harenda 

36

2019-05-06 263/19 (2019-06-12) 2019-06-12 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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289 AB.6740.289.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym; działka nr 

ewid. 97/6 obr. 145 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym; działka nr 

ewid. 97/6 obr. 145 w 

Zakopanem

2019-05-06 2019-05-23 umorzenie Stec-Morawetz Marta

290 AB.6740.290.2019.MS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z przyłączem 

wodociągowym, kanalziacji 

sanitarnej, enn oraz zbiornik 

szczelny na nieczystości 

ciekłe, kanalizacja opdaowa, 

miejsca postojowe 

utwardzenie terenu; działka nr 

ewid. 9233/2 w obręb ewid. 

Ząb jednostka ewid. Poronin

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z przyłączem 

wodociągowym, kanalziacji 

sanitarnej, enn oraz zbiornik 

szczelny na nieczystości 

ciekłe, kanalizacja opdaowa, 

miejsca postojowe 

utwardzenie terenu; działka nr 

ewid. 9233/2 w obręb ewid. 

Ząb jednostka ewid. Poronin

2019-05-10 396/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

291 AB.6740.291.2019.DB TRZY BUDYNKI 

MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

INSTALACJI I PRZYŁĄCZY 

INFRASTRUKTUY 

TECHNICZNEJ ORAZ 

BUDOWĘ INNYCH 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH TJ. 

MIEJSCA DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOW, DOJŚCIA, 

DOJAZDY, WEWNĘTRZNAE 

LINIE ZASILAJĄCE 

ZALICZNIKOWE 

ENERGETYCZNE OD ZK+SP 

DO PROJEKTOWANYCH 

BUDYNKÓW, ZBIORNIKI 

SZCZELNE NA 

NIECZYSTOŚCI  O POJ. 10 

M3 KAŻDY WRAZ Z 

INSTALACJAMI 

KANALIZACYJNEYMI, 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA; DZ. EWID NR 

1977/1, 1981/4 OBR. 303 

BRZEGI

TRZY BUDYNKI 

MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

INSTALACJI I PRZYŁĄCZY 

INFRASTRUKTUY 

TECHNICZNEJ ORAZ 

BUDOWĘ INNYCH 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH TJ. 

MIEJSCA DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOW, DOJŚCIA, 

DOJAZDY, WEWNĘTRZNAE 

LINIE ZASILAJĄCE 

ZALICZNIKOWE 

ENERGETYCZNE OD ZK+SP 

DO

Brzegi 2019-05-10 431/19 (2019-08-26) 2019-08-26 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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292 AB.6740.292.2019.MS budowa muru oporowego; 

działki nr ewid. 1756, 1757, 

1758 obręb Jurgów jednostka 

ewid. Bukowina tatrzańska

budowa muru oporowego; 

działki nr ewid. 1756, 1757, 

1758 obręb Jurgów jednostka 

ewid. Bukowina tatrzańska

2019-05-10 343/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

293 AB.6740.293.2019.BSP wewnętrzna instalacja gazowa budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

działki nr ewid.: 2816

obręb: 505

miejscowość: Poronin

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-05-06 317/19 (2019-07-09) 2019-07-09 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

294 AB.6740.294.2019.BSP budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

Budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami wodociągowymi, 

kanalizacji sanitarnej, 

elektrycznymi, centralnego 

ogrzewania, gazu. 

Przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, 

centralnego ogrzewania, gazu. 

Budowa linii wewnętrznego 

zasilania energetycznego i 

ciepłowniczego. 

Odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych. 

Budowa terenów utwardzonych 

- dojazdów, dojść, miejsc 

postojowych, miejsca na 

ustawienie konterenów na 

odpady stałe.

działki nr ewid.: 48/3, 48/6

obręb: 35	

miejscowość: Zwijacze, Króle, 

Harenda

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-05-10 555/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

295 AB.6740.295.2019.BO Uchylenie dezycji nr 121/19. 

Inwestro P. Józef Mąka, ul. 

Środkowa 49, 34-405 Białka 

Tatrzanska.

Uchylenie dezycji nr 121/19. 

Inwestro P. Józef Mąka, ul. 

Środkowa 49, 34-405 Białka 

Tatrzanska.

2019-05-16 - Obrochta Bartłomiej
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296 AB.6740.296.2019.MT Przebudowa budynku 

pensjonatowego.

Przebudowa budynku 

pensjonatowego z instalacjami 

wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., 

elektrycznymi); na działkach 

ewid. nr 3238/1, 3238/2, 

3239/3, 3239/4, 3256/5 w 

Kościelisku.

Kościelisko ul. Nędzy Kubińca 2019-04-29 404/19 (2019-08-09) 2019-08-09 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

297 AB.6740.297.2019.TS budowa ciągu pieszo-jezdnego 

o charakterze 

ogólnodostępnym 

"Maleckówka" od dz. nr ewid. 

4293/1 dp dz. nr ewid. 2240/32 

i 2240/48 w m. Leśnica

budowa ciągu pieszo-jezdnego 

o charakterze 

ogólnodostępnym 

"Maleckówka" na działkach 

ewid. nr 4293/1, 2240/34, 

2240/36, 2240/39, 2240/38, 

2240/26, 2240/27, 2240/28, 

2240/29, 2240/30, 2240/31, 

2240/40, 2240/41, 2240/42, 

2240/43, 2240/44, 2240/45, 

2240/46, 2240/49, 2240/50, 

2240/51, 2240/48, 2240/32, 

2240/33, 2240/22 położonych 

w miejscowości Leśnica.

2019-05-10 301/19 (2019-07-04) 2019-07-04 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

298 AB.6740.298.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliżniaczej

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej wraz urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną obejmującą - 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, dojście, 

dojazd, miejsca postojowe, 

instalacja energetyczna 

wewnętrzna, instalacja 

kanalizacji deszczowej wraz ze 

zbiornikiem szczelnym oraz 

rozbiórka cześci istniejącej 

budynku mieszkalno-

gospodarczego oraz budynku 

gospodarczego nadziałce 

ewid. nr 124/6 obr. 123 w 

Zakopanem.

2019-05-08 315/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

299 AB.6740.299.2019.TS wewnętrzna instalacja w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

wewnętrzna instalacja w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 84/21 obr. 35 w 

Zakopanem.

2019-05-06 256/19 (2019-06-10) 2019-06-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

300 AB.6740.300.2019.TS wewnętrzna instalacja w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 84/20 obr. 35 w 

Zakopanem.

wewnętrzna instalacja w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 84/20 obr. 35 w 

Zakopanem.

2019-05-06 257/19 (2019-06-10) 2019-06-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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301 AB.6740.301.2019.BO Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa mieszkalnego 

jednorodzinnego. Rozbudowa 

wewnętrznej instalacji wod. 

kan., c.o., elektrycznej. 

Budowa muru oporowego z 

ogrodzeniem. Adres 

inwestycji: działka ewid. nr 

406/1 obręb ewid. 153 

jednostka ewid. Zakopane.

Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa mieszkalnego 

jednorodzinnego. Rozbudowa 

wewnętrznej instalacji wod. 

kan., c.o., elektrycznej. 

Budowa muru oporowego z 

ogrodzeniem. Adres 

inwestycji: działka ewid. nr 

406/1 obręb ewid. 153 

jednostka ewid. Zakopane.

2019-05-15 2019-06-26 - Obrochta Bartłomiej

302 AB.6740.302.2019.BO/AP Wykonanie wewnętrznej 

instalacji gazowej oraz ich 

zewn. odcinków w 2 

budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. Adres 

inwestycji: działka ewid. nr 22 

obr. 0002 jednostka ewid. 

121701_1 Zakopane.

Wykonanie wewnętrznej 

instalacji gazowej oraz ich 

zewn. odcinków w 2 

budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. Adres 

inwestycji: działka ewid. nr 22 

obr. 0002 jednostka ewid. 

121701_1 Zakopane.

2019-05-21 550/19 (2019-10-31) 2019-10-31 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

303 AB.6740.303.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI 

URZĄDZENIAMI 

TOWARZYSZĄCYMI TJ. 

UTWARDZONE DOJŚCIA I 

DOJAZDY, MIEJSCE 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH I 

GROMADZENIA ODPADKÓW 

STAŁYCH, STUDNI 

GŁĘBINOWEJ (DO 30 M) I 

BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

WRAZ Z INSTALACJAMI A 

TAKŻE BUDOWA 

WEWNĘTRZNEJ LINII 

ZASILAJĄCEJ WLZ 

KABLOWEJ; DZ. EWID. NR 

258/15 OBR 400 DZIANISZ, 

GMINA KOŚCIELISKO

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNYMI 

URZĄDZENIAMI 

TOWARZYSZĄCYMI TJ. 

UTWARDZONE DOJŚCIA I 

DOJAZDY, MIEJSCE 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH I 

GROMADZENIA ODPADKÓW 

STAŁYCH, STUDNI 

GŁĘBINOWEJ (DO 30 M) I 

BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

WRAZ Z INSTALACJAMI A 

TAKŻE BUDOWA 

WEWNĘTRZNEJ LINII 

ZASILAJĄCEJ WLZ 

KABLOWEJ; DZ. EWID. NR 

258/15 OBR 400 DZIANISZ, 

GMINA KOŚCIELISKO

34-514 Dzianisz 2019-05-13 623/19 (2019-12-11) 2019-12-11 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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304 AB.6740.304.2019.DB BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH ORAZ 

ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA 

TERENU I URZĄDZENIA GO 

W ZIELEŃ NISKĄ 

TRAWIASTĄ; DWA MIEJSCA 

POSTOJOWE, MIEJSCE DO 

USTAWIANIA 

KONTENERÓW DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH Z ZAMYKANYMI 

OTWORAMI WRZUTOWYMI 

ORAZ PLAC, DOJŚCIA, 

DOJAZDY JAKO 

NAWIERZCHNIA 

UTWARDZONA; 

INSTALACJE 

ODPROWADZAJĄCĄ WODY 

OPADOWE Z DACHU ZE 

STUDZIENKAMI 

REWIZYJNYMI I 

ZBIORCZYMI STUDNIAMI 

SZCZELNYMI; 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE 

KANALIZACJI SANITARNEJ; 

INSTALACJE 

ELEKTROENERGETYCZNE 

ZALICZNIKOWE, NA DZ. 

EWID. NR 678/1 POŁOŻONEJ 

W MIEJSCOWOŚCI 

MURZASICHLE, OBRĘB 

MURZASICHLE; DZ. EWID. 

NR 678/1 OBR 

MURZASICHLE

BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH ORAZ 

ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA 

TERENU I URZĄDZENIA GO 

W ZIELEŃ NISKĄ 

TRAWIASTĄ; DWA MIEJSCA 

POSTOJOWE, MIEJSCE DO 

USTAWIANIA 

KONTENERÓW DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH Z ZAMYKANYMI 

OTWORAMI WRZUTOWYMI 

ORAZ PLAC, DOJŚCIA, 

DOJAZDY JAKO 

NAWIERZCHNIA 

UTWARDZONA; 

INSTALACJE 

ODPROWADZAJĄCĄ WODY 

OPADOWE Z DACHU ZE 

STUDZIENKAMI 

REWIZYJNYMI I 

ZBIORCZYMI STUDNIAMI 

SZCZELNYMI; 

WEWNĘTRZNE INSTALACJE 

KANALIZACJI SANITARNEJ; 

INSTALACJE 

ELEKTROENERGETYCZNE 

ZALICZNIKOWE, NA DZ. 

EWID. NR 678/1 POŁOŻONEJ 

W MIEJSCOWOŚCI 

MURZASICHLE, OBRĘB 

MURZASICHLE; DZ. EWID. 

NR 678/1 OBR 

MURZASICHLE

34-531 Murzasichle ul. 

Sadelska 82

2019-05-20 397/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

305 AB.6740.305.2019.MS Budowa 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastukturą 

towarzyszącą tj.: budowa 

zjazdu indywidualnego z drogi 

gminnej nr 15363/2, wew. linia 

zasilająca energetyczna, 

przyłacz wodociągowy z 

wodociągu gminnego, 

instlaacha 

kanalziacjisanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego, utwardzenie 

dojść, dojazdów, miesjca 

postojowe i miejsca na odpady 

stałe  na działkach nr ewid. 

1331/3, 1331/4, 15363/2  

obreb 504 - Suche gmina 

Poronin

budowa 5 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastukturą 

towarzyszącą tj.: budowa 

zjazdu indywidualnego z drogi 

gminnej nr 15363/2, wew. linia 

zasilająca energetyczna, 

przyłacz wodociągowy z 

wodociągu gminnego, 

instlaacha 

kanalziacjisanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego, utwardzenie 

dojść, dojazdów, miesjca 

postojowe i miejsca na odpady 

stałe  na działkach nr ewid. 

1331/3, 1331/4, 15363/2  

obreb 504 - Suche gmina 

Poronin

2019-05-14 409/19 (2019-08-13) 2019-08-13 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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306 AB.6740.306.2019.MCB rozbudowa i przebudowa 

pensjonatu "Sienkiewiczówka 

2" wraz z urzadzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną

działka ewid. nr 201 obręb 12 

Zakopane , rozbudowa i 

przebudowa pensjonatu 

"Sienkiewiczówka 2" wraz z 

urzadzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną , 

MPZP

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Zamoyskiego 21

2019-05-20 2019-07-15 umorzenie Cudzich-Bularz Marzena

307 AB.6740.307.2019.MS Budowa budynku garażowego 

czterostanowiskowego 

(kategoria obiektu XVII)wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnetrzna instalacja 

wodociągowoa, wewnetrzna 

instalacja kanalizacyjna oraz 

przebudowa i rozbudowa 

nawierzchni komunikacyjnej : 

dojścia i plac gospodarczo - 

manewrowy na działach nr 

ewid. 2640/1, 2640/54, 

2640/53, 2640/15, 

2640/14,2640/13 obreb Białka 

Tatrzańska 302 jednostka 

ewid. Bukowina Tatrzańska

Budowa budynku garażowego 

czterostanowiskowego 

(kategoria obiektu XVII)wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnetrzna instalacja 

wodociągowoa, wewnetrzna 

instalacja kanalizacyjna oraz 

przebudowa i rozbudowa 

nawierzchni komunikacyjnej : 

dojścia i plac gospodarczo - 

manewrowy na działach nr 

ewid. 2640/1, 2640/54, 

2640/53, 2640/15, 

2640/14,2640/13 obreb Białka 

Tatrzańska 302 jednostka 

ewid. Bukowina Tatrzańska

2019-05-17 2019-07-01 bez rozpoznania Stec-Morawetz Marta

308 AB.6740.308.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 14 lutego 2017 nr 36/17 

dotycząca trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

na działach nr ewid. 2244/14, 

2244/13 w Gliczarowie 

Górnym

zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 14 lutego 2017 nr 36/17 

dotycząca trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

na działach nr ewid. 2244/14, 

2244/13 w Gliczarowie 

Górnym

2019-05-17 2019-07-01 bez rozpoznania Stec-Morawetz Marta
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309 AB.6740.309.2019.BSP stacja bazowa telefonii 

komórkowej

Budowa stacji bazowej 

telefonii komórkowej 

TAT5002B wraz z kablową 

linią zasilającą, składającej się 

z wieży kratowej typu BOT-

H3/54 o łącznej wysokości 

55,95 m n.p.t., posadowionej 

na płytowym fundamencie o 

rzucie kwadratu. Na trzonie 

wieży zostaną zainstalowane 

anteny sektorowe i 

radioliniowe. Przy podstawie 

wieży wewnątrz jej trzonu 

zostaną zainstalowane 

urządzenia sterujące, zasilane 

energią elektryczną

działki nr ewid.: 227/1

obręb: 303

miejscowość: Brzegi	

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: 

ULICP

2019-05-13 492/19 (2019-10-07) 2019-10-07 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

310 AB.6740.310.2019.BO Uchylenie dycyzji 442/07, 

znak: AB.V.7351/ZAK-432/07 

z dnia 18.10.2007 r.

Uchylenie dycyzji 442/07, 

znak: AB.V.7351/ZAK-432/07 

z dnia 18.10.2007 r.

2019-05-24 2019-11-26 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

311 AB.6740.311.2019.PG Uchylenie decyzji Starosty T. z 

dnia 11.06.2008 r. znak: 

AB.VII.7351/POR-243/08; na 

działce nr ewid.: 9159/3 

(obecnie działka ewid. 

9159/17) położonej w Zębie.

Uchylenie decyzji Starosty T. z 

dnia 11.06.2008 r. znak: 

AB.VII.7351/POR-243/08; na 

działce nr ewid.: 9159/3 

(obecnie działka ewid. 

9159/17) położonej w Zębie.

2019-05-24 2020-03-17 - Gał Paweł
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312 AB.6740.312.2019 budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorordzinnego wraz z 

infrastrukturą tchniczną i 

urządzeniami budowalnymi na 

działce ewid. nr 1647/20 

połozonej w Kościelisku.

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną                                           

i urządzeniami budowlanymi 

polegającymi na budowie: 

wewnętrznej instalacji 

energetycznej, wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej, 

wewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej do 

szczelnego zbiornika na wody 

opadowe, wewnętrzna 

instalacja wodociągowa z 

istniejącej studni na terenie 

inwestycji, komunikacji 

wewnętrznej z ośmioma 

miejsca postojowymi na 

terenie inwestycji (w tym 4 w 

projektowanym budynku i 4 na 

terenie inwestycji), miejsca na 

pojemniki do gromadzenia 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 1647/20 

położona w miejscowości 

Kościelisko

34-511 Kościelisko ul. 

Rysulówka 32C

2019-05-13 291/19 (2019-06-27) 2019-06-27 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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313 AB.6740.313.2019.PG zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 21 października 2013 r. 

nr 380/13, znak: 

AB.6740.37.2013.JP

własnej decyzji nr 380/13 

wydanej w dniu 21 

października 2013 r., znak: 

AB.6740.37.2013.JP, 

dla inwestycji polegającej na 

budowie dwóch budynków 

rekreacji indywidualnej wraz z 

przyłączami 

elektroenergetycznymi, 

przebudową przyłącza 

wodociągowego, przyłączami 

wodnymi, utwardzonymi 

dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi i 

placami tym do ustawiania 

kontenerów zamykanymi 

otworami wrzutowymi na 

odpady stałe, zjazdem z drogi 

gminnej; na działce nr 

ewidencyjny 11041/1 oraz 

części działki nr ewid. 11024/4 

położonych w miejscowości 

Biały Dunajec.

w zakresie zmiany: 

"	ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH 

BUDYNKÓW: dodatkowo 

projektuje się jeden budynek 

rekreacji indywidualnej 

oznaczony na projekcie 

zagospodarowania terenu jako 

nr 3,

"	PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU W ZAKRESIE: 

zmiany granicy terenu objętej 

zmiana pozwolenia na budowę 

z dnia 21 października 2013 r. 

nr 380/13, znak: 

AB.6740.37.2013.JP

własnej decyzji nr 380/13 

wydanej w dniu 21 

października 2013 r., znak: 

AB.6740.37.2013.JP, 

dla inwestycji polegającej na 

budowie dwóch budynków 

rekreacji indywidualnej wraz z 

przyłączami 

elektroenergetycznymi, 

przebudową przyłącza 

wodociągowego, przyłączami 

wodnymi, utwardzonymi 

dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi i 

placami tym do ustawiania 

kontenerów zamykanymi 

otworami wrzutowymi na 

odpady stałe, zjazdem z drogi 

gminnej; na działce nr 

ewidencyjny 11041/1 oraz 

części działki nr ewid. 11024/4 

położonych w miejscowości 

Biały Dunajec.

w zakresie zmiany: 

"	ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH 

BUDYNKÓW: dodatkowo 

projektuje się jeden budynek 

rekreacji indywidualnej 

oznaczony na projekcie 

zagospodarowania terenu jako 

nr 3,

"	PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU W ZAKRESIE: 

zmiany granicy terenu objętej 

34-425 Biały Dunajec ul. Jan 

Pawła II

2019-05-20 345/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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314 AB.6740.314.2019.PG zmiana pozw. na bud. 464/18 

z dnia 02.10.2018 

znak:AB.6740.333.2018.PG

własnej decyzji nr 464/18 

wydanej w dniu 2 października 

2018 r., znak: 

AB.6740.333.2018.PG,

dla inwestycji polegającej na 

budowie siedmiu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnego 

wraz 

z wewnętrzną instalacją: 

gazową, wod.-kan., 

elektryczną, kanalizacją 

deszczową ze zbiornikami 

odparowującymi, studnią 

głębinową, bezodpływowymi 

zbiornikami na nieczystości 

ciekłe wraz 

z dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi i 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych oraz budową 

budynku technicznego na 

działce ewid. nr 409 obręb 401 

Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko,

w zakresie zmiany: 

"	lokalizacji budynku nr 8 na 

działce inwestycyjnej,

"	projektowanego poziomu ± 

0,00 budynku nr 8 wraz ze 

zmianą charakterystycznych 

rzędnych narożników budynku 

nr 8,

"	bilansu terenu w zakresie 

powierzchni biologicznie 

czynnej oraz powierzchni 

utwardzonej,

zmiana pozw. na bud. 464/18 

z dnia 02.10.2018 

znak:AB.6740.333.2018.PG

własnej decyzji nr 464/18 

wydanej w dniu 2 października 

2018 r., znak: 

AB.6740.333.2018.PG,

dla inwestycji polegającej na 

budowie siedmiu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnego 

wraz 

z wewnętrzną instalacją: 

gazową, wod.-kan., 

elektryczną, kanalizacją 

deszczową ze zbiornikami 

odparowującymi, studnią 

głębinową, bezodpływowymi 

zbiornikami na nieczystości 

ciekłe wraz 

z dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi i 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych oraz budową 

budynku technicznego na 

działce ewid. nr 409 obręb 401 

Kościelisko, jednostka 

ewidencyjna 121704_2 

Kościelisko,

w zakresie zmiany: 

"	lokalizacji budynku nr 8 na 

działce inwestycyjnej,

"	projektowanego poziomu ± 

0,00 budynku nr 8 wraz ze 

zmianą charakterystycznych 

rzędnych narożników budynku 

nr 8,

"	bilansu terenu w zakresie 

powierzchni biologicznie 

czynnej oraz powierzchni 

utwardzonej,

Kościelisko 2019-05-20 250/19 (2019-06-06) 2019-06-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

315 AB.6740.315.2019.PG Wew. inst. gaz. w bud. mieszk; 

na działce ewid.324/4 obr. 5 w 

Zakoapnem

Wew. inst. gaz. w bud. mieszk; 

na działce ewid.324/4 obr. 5 w 

Zakoapnem

34-500 Zakopane ul. 

Sienkiewicza

2019-05-22 309/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

316 AB.6740.316.2019.MT Budynek gospodarczy Budowa budynku 

gospodarczego z poddaszem 

użytkowym wraz z 

infrastrukturą techniczną, tj.: 

dojście, dojazd, wewnętrza 

linia WLZ; na działkach ewid. 

nr 4715/2, 4625/4, 4626/3, 

4624, 4627, 4620, 4636, 4637 

w miejscowości Jurgów, 

Gmina Bukowina Tatrzańska.

2019-05-16 305/19 (2019-07-05) 2019-07-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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317 AB.6740.317.2019.AP Budowa budynku 

mieszkalnego i  budynku 

inwentarskiego- zabudowa 

zagrodowa

Budowa budynku 

mieszkalnego  budynku 

inwentarskiego w zabudowie 

zagrodowej  wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzną zalicznikową linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową z istniejącej 

studni, zewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o 

pojemności 10m3, dojściami, 

dojazdem, dwoma miejscami 

postojowymi oraz miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

o nawierzchni utwardzonej. 

Adres zamierzenia: 

dz. ewid. nr 2223/7 obr. 0203 

Gliczarów Górny, przy ul. 

Matygówka

2019-05-22 390/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

318 AB.6740.318.2019.PG wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres: 

działka ewid. 267 obręb 3 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres: 

działka ewid. 267 obręb 3 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Tatary 2019-05-23 329/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

319 AB.6740.319.2019.BO budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej. Adres: działka ewid. 

483 obręb 4 w Zakipanem

budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej. Adres: działka ewid. 

483 obręb 4 w Zakipanem

2019-05-23 295/19 (2019-07-02) 2019-07-02 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

320 AB.6740.320.2019.MT Przebudowa szatni w budynku 

TESKO rzy ul. Szymony 17a.

Przebudowa szatni w budynku 

TESKO rzy ul. Szymony 17a 

na działkach ewid. nr 127/3 

127/4 obręb 6 w Zakopanem.

2019-05-30 300/19 (2019-07-04) 2019-07-04 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

321 AB.6740.321.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinngo 

w wraz z infrastrukturą 

techniczną (wewnętrznymi 

instalacjami wod.-kan., 

c.o.,elektrycznymi), 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe do poj. 10 m3, wraz z 

infrastrukurą techniczną 

obejmującą: dojścia, dojazdy, 

miejsce postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. nr 258/13 w 

miejscowości Dzianisz, Gmina 

Kościelisko.

2019-05-30 453/19 (2019-09-09) 2019-09-09 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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322 AB.6740.322.2019.MCB rozbudowa, przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny

działka 4914 Czarna Góra , 

rozbudowa, przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny , 

MPZP

Czarna Góra ul. Nadwodnia 

100 34-532 Jurgów

2019-05-24 - Cudzich-Bularz Marzena

323 AB.6740.323.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe, dojście, 

dojazd, wewnętrzna linia 

zasilająca zalicznikowa 

energetyczna od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

przyłącz kanalizacyjny, 

przyłącz wodociągowy

działka 3506 , 3507/3 , 3507/5 

, Biały Dunajec , budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

wraz z infrastrukturą 

techniczną towarzyszącą oraz 

innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe, dojście, dojazd, 

wewnętrzna linia zasilająca 

zalicznikowa energetyczna od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, przyłącz 

kanalizacyjny, przyłącz 

wodociągowy , WZ

34-425 Biały Dunajec ul. 

Kościuszki k/ nr 5a

2019-05-24 351/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

324 AB.6740.324.2019.MCB budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(energetyczna wewnętrzna 

linia zalicznikowa, przyłacze 

wodociągowe z sieci 

wodociągowej, projektowane 

instalacje i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

trzy stanowiska postojowe)

działki 3551 , 3550/4 , Jurgów 

, budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(energetyczna wewnętrzna 

linia zalicznikowa, przyłacze 

wodociągowe z sieci 

wodociągowej, projektowane 

instalacje i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej do sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

trzy stanowiska postojowe) , 

WZ

2019-05-29 369/19 (2019-07-31) 2019-07-31 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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325 AB.6740.325.2019.BSP budowa dwóch biologicznych 

oczyszczalni ścieków

Budowa dwóch biologicznych 

oczyszczalni ścieków z 

odprowadzeniem 

oczyszczonych ścieków wraz z 

wylotem do potoku 

Chowańcowego, linii 

wewnętrznego zasilania 

energetycznego, terenów 

utwardzonych - dojazdu do 

oczyszczalni

działki nr ewid.: 190/2, 190/3, 

168, 192, 1

obręb: 506

miejscowość: Murzasichle

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-05-21 469/19 (2019-09-16) 2019-09-16 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

326 AB.6740.326.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi:

- energetyczna wewnętrzna 

linia zalicznikowa, 

- instalacje wodociągowe z 

projektowanej studni, 

- projektowane instalacje i 

przyłącze kanalizacji 

sanitarnej do sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

- kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

- mury oporowe, 

- utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dwa stanowiska postojowe.

działki nr ewid.: 3109/2, 

3110/2, 3111/6, 5968, 3111/1

obręb: 301

miejscowość: Bukowina 

Tatrzańska

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-05-29 360/19 (2019-07-25) 2019-07-25 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

327 AB.6740.327.2019.BSP dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinny

Budowaa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, obejmującą 

budowę instalacji infrastruktury 

technicznej (instalacja wodna 

z projektowanej studni, 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

szczelnego, wewnętrzna 

instalacja C.O., C.W.U. i 

C.C.W.U. oraz wewnętrzna 

zalicznikowa instalacja 

zasilania ENN) oraz budowa 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych (dojścia, dojazdy 

z komunikacją wewnętrzną, 

miejsca postojowe, studnia, 

dół szczelny, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych) w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej

działki nr ewid.: 491/4

obręb: 305

miejscowość: Groń

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-05-27 337/19 (2019-07-16) 2019-07-16 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

328 AB.6740.328.2019.MS zmiana pozowlenia na budowę 

- nr 19/2016 z dnia 8 lipca 

2016 r. inwestycji polegajace 

na budowie budynku 

mieszkalno- gosporadczego 

na działce nr ewid. 1376/10, 

1375/4 w Bialym Dujacju

zmiana pozowlenia na budowę 

- nr 19/2016 z dnia 8 lipca 

2016 r. inwestycji polegajace 

na budowie budynku 

mieszkalno- gosporadczego 

na działce nr ewid. 1376/10, 

1375/4 w Bialym Dunajcu

2019-05-27 402/19 (2019-08-08) 2019-08-08 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

329 AB.6740.329.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym 

zlokalizowanym na działce nr 

100 obr. 36 w Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym 

zlokalizowanym na działce nr 

100 obr. 36 w Zakopanem

2019-05-28 335/19 (2019-07-15) 2019-07-15 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

330 AB.6740.330.2019.PG Wewnętrzna instalacja gazowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego; na dz. ew. 

58/6 obr. 3 w Zakopanem

Wewnętrzna instalacja gazowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego; na dz. ew. 

58/6 obr. 3 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Kotelnica 

6

2019-05-28 290/19 (2019-06-26) 2019-06-26 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

331 AB.6740.331.2019.PG Zmiana pozwolenia na 

budowę; na działkach ewid. 

2675/38, 2675/37 obręb 305 

Groń, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Zmiana pozwolenia na 

budowę; na działkach ewid. 

2675/38, 2675/37 obręb 305 

Groń, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Groń ul. Groń  34-406 Leśnica 2019-05-28 306/19 (2019-07-05) 2019-07-05 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

332 AB.6740.332.2019.DB PRZEBUDOWA I 

ROZBUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

GARAŻEMWBUDOWANYM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ; NA DZIAŁCE 

EWID. NR 11550/2 OBR. 

NOWE BYSTRE

PRZEBUDOWA I 

ROZBUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

GARAŻEMWBUDOWANYM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ; NA DZIAŁCE 

EWID. NR 11550/2 OBR. 

NOWE BYSTRE

Nowe Bystre  34-521 Ząb 2019-05-29 2019-07-15 bez rozpoznania Bużek Daniel

333 AB.6740.333.2019.DB WEW.INST.GAZ. W BUD. 

MIESZK. JEDNORODZ.; DZ. 

EWID. NR235/14 OBR 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

.INSTALACJI GAZOWEJ  W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM.; DZ. 

EWID. NR235/14, 236/2 OBR. 

3 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Kotelnica 

8A

2019-05-28 354/19 (2019-07-24) 2019-07-24 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

334 AB.6740.334.2019.DB BUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ROZBIORKA KANALIZACJI 

DESZCOWEJ NA DZ. EWID. 

NR 293/1 OBR.5 W 

MIEJSCOWOŚCI ZAKOPANE 

JAKO ETAP I INWESTYCJI 

POD NAZWĄ 

"PRZEBUDOWA INSTALACJI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

NA DZ. EW. NR 293/1, 558/1, 

1601, 976/9, 816/1, 816/2 

OBR. 5 W MIEJSCOWOŚCI 

ZAKOPANE

BUDOWA, PRZEBUDOWA I 

ROZBIORKA KANALIZACJI 

DESZCOWEJ NA DZ. EWID. 

NR 293/1 OBR.5 W 

MIEJSCOWOŚCI ZAKOPANE 

JAKO ETAP I INWESTYCJI 

POD NAZWĄ 

"PRZEBUDOWA INSTALACJI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

NA DZ. EW. NR 293/1, 558/1, 

1601, 976/9, 816/1, 816/2 

OBR. 5 W MIEJSCOWOŚCI 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Jagiellońska

2019-05-29 2019-07-19 bez rozpoznania Bużek Daniel

335 AB.6740.335.2019.BO Uchylenie decyzji nr 124/19 budowa budynku mieszkalno 

usługowego (pokoje gościnne, 

gastronomia) wraz z 

infrastrukturą techniczną na 

działkach ewid. nr 7180/21, 

7180/22, 7180/23, 7180/33, 

7180/34, 7180/12, 7180/13 

polzonych w Białym Dunajcu 

(kategoria obiektu XIV)

2019-05-30 - Obrochta Bartłomiej

336 AB.6740.336.2019.BO uchylenie decyzji nr 127/19 uchylenie decyzji nr 127/19 2019-05-30 2019-07-12 rozpatrzone pozytywnie Obrochta Bartłomiej

337 AB.6740.337.2019.BO Przeniesienie pozwolenia na 

budowę budynku 

mieszkalnego oraz plan 

realizacjyjny 

zagospodarowania działki

Przeniesienie pozwolenia na 

budowę budynku 

mieszkalnego oraz plan 

realizacjyjny 

zagospodarowania działki

2019-05-31 2019-07-26 - Cudzich-Bularz Marzena

338 AB.6740.338.2019.BO Zmiana projektu 

zagospodarowania terenu

Zmiana projektu 

zagospodarowania terenu

2019-05-30 2019-07-15 bez rozpoznania Obrochta Bartłomiej
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339 AB.6740.339.2019.BSP budowa sieci i przyłączy 

wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnej

Budowa sieci wodociągowej, 

budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz budowa 

przyłączy: wodociągowych i 

kanalizacji sanitarnej do 

istniejących dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

działki nr ewid.: 286/1, 286/2

obręb: 123

miejscowość: Olcza

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-05-31 418/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

340 AB.6740.340.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

cntralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dwa miejsca 

postojowe, bezodpływowy 

zbiornik na nieczystości ciekłe		

działki nr ewid.: 753/52

obręb: 400

miejscowość: Dzianisz

jednostka: KOS

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-03 383/19 (2019-08-05) 2019-08-05 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

341 AB.6740.341.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z częścią 

usługową - zakład fryzjerski 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centralnego 

ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, cztery 

miejsca postojowe

działki nr ewid.: 84/2

obręb: 50

miejscowość: Bachledzki 

Wierch

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-03 448/19 (2019-09-04) 2019-09-04 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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342 AB.6740.342.2019.BSP przebudowa, rozbudowa i 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny dwulokalowy

Przebudowa, rozbudowa i 

zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny dwulokalowy 

(kategoria obiektu - I) wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

zalicznikową wewnętrzną linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej, 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, przyłączem 

wodociągowym, dojściem, 

dojazdem, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz sześcioma miejscami 

postojowymi o nawierzchni 

utwardzonej

działki nr ewid.: 1873/1, 

1866/3, 1875

obręb: 506

miejscowość: Murzasichle

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-03 630/19 (2019-12-13) 2019-12-13 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

343 AB.6740.343.2019.MCB budowa dwóch budynków 

usługowych - pensjonatowych 

wraz z obiektami budowlanymi 

i infrastrukturą techniczną 

(dojazd i dojście do budynku, 

miejsca postojowe, przyłącz 

kanalizacji sanitarnej, przyłącz 

sieci wodociągowej, separator 

tłuszczów, wewnętrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikiem szczelnym na 

wody opadowe, mur oporowy)

działka 77/5 obręb 168 

Zakopane , budowa dwóch 

budynków usługowych - 

pensjonatowych wraz z 

obiektami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną 

(dojazd i dojście do budynku, 

miejsca postojowe, przyłącz 

kanalizacji sanitarnej, przyłącz 

sieci wodociągowej, separator 

tłuszczów, wewnętrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikiem szczelnym na 

wody opadowe, mur oporowy) , 

MPZP

2019-06-06 35/20 (2020-02-06) 2020-02-06 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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344 AB.6740.344.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wydzielonymi 2 lokalami 

mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

obejmującymi wewnętrzne 

instalacje: 

elektroenergetyczną od 

zestawu złączowo-

pomiarowego ZK3a-1P do 

proj. budynku, wodociagową 

od projektowanej studni 

glebinowej do proj. budynku, 

kanalizacyjną do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10m3, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do budynku

działka 4068/8 Leśnica , 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wydzielonymi 2 lokalami 

mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

obejmującymi wewnętrzne 

instalacje: 

elektroenergetyczną od 

zestawu złączowo-

pomiarowego ZK3a-1P do 

proj. budynku, wodociagową 

od projektowanej studni 

glebinowej do proj. budynku, 

kanalizacyjną do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 10m3, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych, miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, 

dojścia i dojazdy do budynku, 

WZ

2019-06-07 9/20 (2020-01-15) 2020-01-15 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

345 AB.6740.345.2019.MCB remont budynku wraz z 

zabudowaniami 

gospodarczymi

22/6 obręb 10 Zakopane , 

remont budynku wraz z 

zabudowaniami 

gospodarczymi

2019-06-07 2019-07-15 bez rozpoznania Cudzich-Bularz Marzena

346 AB.6740.346.2019.MT Budynek zaplecza szatni. Budowa budynku zaplecza 

szatni B1 w ramach zadania 

pn. "Przebudowa skoczni K-

85, K-65, K-35, K-15, budowa 

skoczni K-23 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w 

COS OPO w Zakopanem; na 

działkach ewid. nr 407, 441 w 

obr. 11, 44; 11216/11, 

11216/12, 12351/4, 12351/5 

obr. 172 w Zakopanem.

2019-05-31 307/19 (2019-07-05) 2019-07-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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347 AB.6740.347.2019.MT Dwa budynki pensjonatowe i 

budynek gospodarczy

Budowa zespołu dwóch 

budynków usługowych - usługi 

hotelarskie realizowane jako 

budownictwo pensjonatowe, 

budynku gospodarczego, wraz 

z urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą, tj. 

wewnętrzne instalacje wod.-

kan., c.o., elektryczną, 

deszczową ze zbiornikiem 

bezodpływowym, dojściem, 

dojazdem, miejscami 

postojowymi zenętrznymi, 

przebudową sieci 

kanalizacyjnej; na działce 

ewid. nr 81/1 obr. 123 w 

Zakopanem.

2019-06-03 11/20 (2020-01-16) 2020-01-16 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

348 AB.6740.348.2019.WS Rozbudowa i przebudowa 

budynku Leśniczówka wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

na usługi użyteczności 

publicznej i lokale mieszkalne

Rozbudowa i przebudowa 

budynku Leśniczówka wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

na usługi użyteczności 

publicznej i lokale mieszkalne 

na działce ewid nr 8 obr. 170 w 

Zakopanem

2019-05-13 2019-08-27 odmowa / sprzeciw Stoch Wojciech

349 AB.6740.349.2019.WS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 26 obr. 32 w 

Zakopanem

2019-05-02 353/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

350 AB.6740.350.2019.WS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 894 obr. 8

2019-05-02 308/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

351 AB.6740.351.2019.WS zmian pozwolenia na budowę 

z dnia 02.05.2016 znak: 

AB.6740.105.2016.WS

zmian pozwolenia na budowę 

z dnia 02.05.2016 znak: 

AB.6740.105.2016.WS na 

działkach ewid. nr 3279, 3280 

w Kościelisku

2019-05-08 313/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

352 AB.6740.352.2019.WS uchylenie decyzji z dnia 

29.06.2004 r., znak: 

AB.7351/POR-182/04

uchylenie decyzji z dnia 

29.06.2004 r., znak: 

AB.7351/POR-182/04 na 

działkach ewid. nr 768/2, 

768/3, 768/4, 767, 768/1 w 

Murzasichlu

2019-05-21 2019-07-01 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

353 AB.6740.353.2019.WS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

rozbiórka dwóch budynków 

gospodarczych

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

rozbiórka dwóch budynków 

gospodarczych na działce 

ewid. nr 422/14 obr. 28 w 

Zakopanem

2019-05-27 368/19 (2019-07-31) 2019-07-31 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech
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354 AB.6740.354.2019.WS przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania części budynku 

Zakopiańskiego Centrum 

Edukacji

przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania części budynku 

Zakopiańskiego Centrum 

Edukacji na działce ewid. nr 

1000/3 obr. 5 w Zakopanem

2019-05-29 339/19 (2019-07-17) 2019-07-17 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

355 AB.6740.355.2019.MT Budynek mieszlany 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnygo 

z wewnętrznymi instalacjami 

oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej tj.: wewnętrzna 

linia sasijącąca 

elektroenergetyczna, zbiornik 

szczelny na niesczystkości 

ciekłe z inslatacją kanalizacji 

sanitarnej, utwardzone miejsce 

postojowe, dojazd, dojście, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych; na działce 

ewid. nr 10849/3 w 

miejscowości Nowe Bystre, 

Gmina Poronin.

2019-06-04 2022-11-29 umorzenie Tylka Mariusz

356 AB.6740.356.2019.MT Przebudowa i nadubowa 

budynku budynku usługowo-

mieszkalnego

Przebudowa i nadubowa 

budynku budynku usługowo-

mieszkalnego

2019-06-04 510/19 (2019-10-11) 2019-10-11 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

357 AB.6740.357.2019.WS dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne w zabudowie 

szeregowej (bliźniaczej)

dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne w zabudowie 

szeregowej (bliźniaczej) na 

działce ewid. nr 1929/4 w 

Gliczarowie Górnym

2019-06-04 321/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

358 AB.6740.358.2019.WS odbudowa zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej

odbudowa zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

na działce ewid. nr 106/1 obr. 

167 w Zakopanem

2019-06-05 2019-08-27 odmowa / sprzeciw Stoch Wojciech

359 AB.6740.359.2019.WS uchylenie decyzji uchylenie decyzji na działce 

ewid nr 1376/3 w Poroninie

2019-05-22 2019-10-31 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

360 AB.6740.360.2019 Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego. 

rozbudowa wewnetrznej 

instalacji wod-kan, c.o., 

elektrycznej. Budowa muru 

oporowego z ogrodzeniem

Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego. 

rozbudowa wewnetrznej 

instalacji wod-kan, c.o., 

elektrycznej. Budowa muru 

oporowego z ogrodzeniem na 

działce ewid. nr 406/1 obr. 153 

w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Krzeptówki 28

2019-05-30 364/19 (2019-07-29) 2019-07-29 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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361 AB.6740.361.2019.MS rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obiektu zamieszkania 

zbiorowego świadczącego 

usługi hotelarskie wraz z 

zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą w tym 

rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

budynku, budową chodników, 

przejazdów zewnętrznych, 

ramp, schodów i dojść 

zewnętrznych, murów 

oporowych i skarp terenowych, 

zewnętrznych miejsc 

postojowych wraz z dojazdami 

do nich, terenów zieleni 

urządzonej, rekreacyjnej; 

budowa zewnętrznej instalacji 

wodociągowej, budowę i 

przebudową zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej, 

budową zewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej, 

budową zewnętrznej instalacji 

oświetlenia terenu. Inwestycja 

zlokalizowana na działkach nr 

ewid. 298/2, 610 obręb 9 

położonych w Zakopanem

rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

obiektu zamieszkania 

zbiorowego świadczącego 

usługi hotelarskie wraz z 

zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą w tym 

rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa istniejącego 

budynku, budową chodników, 

przejazdów zewnętrznych, 

ramp, schodów i dojść 

zewnętrznych, murów 

oporowych i skarp terenowych, 

zewnętrznych miejsc 

postojowych wraz z dojazdami 

do nich, terenów zieleni 

urządzonej, rekreacyjnej; 

budowa zewnętrznej instalacji 

wodociągowej, budowę i 

przebudową zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej, 

budową zewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej, 

budową zewnętrznej instalacji 

oświetlenia terenu. Inwestycja 

zlokalizowana na działkach nr 

ewid. 298/2, 610 obręb 9 

położonych w Zakopanem

2019-05-31 2019-12-30 odmowa / sprzeciw Stec-Morawetz Marta

362 AB.6740.362.2019.MS budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

zlokazlizowanym na działce nr 

ewid. 191/1 obr. 3 w 

Zakopanem

budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

zlokazlizowanym na działce nr 

ewid. 191/1 obr. 3 w 

Zakopanem

2019-05-30 347/19 (2019-07-19) 2019-07-19 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

363 AB.6740.363.2019.MS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centrlanego 

ogrzewania, 

elektroenergetyczymi oraz 

urządzeniami : miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojścia i dojazdy, 

dwa miejsca postojowe na 

działce nr ewid. 5488/3, 

5489/2 w miejscowości 

Poronin

budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami wodno-

kanalizacyjnymi, centrlanego 

ogrzewania, 

elektroenergetyczymi oraz 

urządzeniami : miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojścia i dojazdy, 

dwa miejsca postojowe na 

działce nr ewid. 5488/3, 

5489/2 w miejscowości 

Poronin

2019-06-03 379/19 (2019-08-02) 2019-08-02 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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364 AB.6740.364.2019.MS budowa dwóch budynków 

mieszkalno-wypoczynkowych 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja eletroenergetyczna 

pozalicznikowa na działce nr 

ewid. 3048 w miejscowości 

Kościelisko

budowa dwóch budynków 

mieszkalno-wypoczynkowych 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja eletroenergetyczna 

pozalicznikowa na działce nr 

ewid. 3048 w miejscowości 

Kościelisko

2019-06-06 378/19 (2019-08-02) 2019-08-02 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

365 AB.6740.365.2019.TS budowa zbiornika retencyjno - 

technologicznego

budowa zbiornika retencyjno - 

technologicznego, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę: budynku 

technicznego z 

pomieszczeniem pompowni, 

pomieszczeniem sterowni, 

przemysłowym zbiornikiem do 

schładzania wody i stacją 

transformatową, rurociągów 

doprowadzających i 

odprowadzających wodę, 

przelewu awaryjnego do 

Bryjowego potoku w km 0+773 

wraz z jego zabezpieczeniem, 

instalacji i przyłączy 

infrastruktury technicznej, 

drenaża opaskowego, rowów 

opaskowych, kanalizacji 

deszczowej, dojść i dojazdu do 

inwestycji, schodów 

terenowych, murów oporowych 

oraz ogrodzenia terenu. Adres 

zamierzenia inwestycyjnego: 

działki ewid. nr 2580/30, 

2580/37, 2580/22, 2580/23, 

2580/24, 2580/25, 2580/26, 

2580/26, 2580/27, 2580/28, 

2580/29, 2580/31, 2730/59, 

2730/38, 2340/64, 2730/53, 

2730/54, 2730/55, 2730/61, 

2730/58, 2730/63, 2730/64, 

2730/60, 2730/62, 2730/65, 

2730/66, 2730/67, 2340/47, 

2340/48, 2340/49, 2340/50, 

2340/81, położone w 

miejscowości Białka 

Tatrzańska.

Bukowina Tatrzańska ul. 

Środkowa 181b 34-405 Białka 

Tatrzańska

2019-05-20 596/19 (2019-11-25) 2019-11-25 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

366 AB.6740.366.2019.MCB uchylenie decyzji 181/11 z 

dnia 30.05.2011, znak: 

AB.6740.220.2011.MP

uchylenie decyzji 181/11 z 

dnia 30.05.2011, znak: 

AB.6740.220.2011.MP

2019-06-21 - Cudzich-Bularz Marzena

367 AB.6740.367.2019.MCB uchylenie decyzji 058/12 z 

05.03.2012, znak: 

AB.6740.423.2011.JP

uchylenie decyzji 058/12 z 

05.03.2012, znak: 

AB.6740.423.2011.JP

2019-06-21 - Cudzich-Bularz Marzena

368 AB.6740.368.2019.WS budowa skoczni K14 budowa skoczni K14 na 

działkach ewid. nr 441 obr. 11; 

11216/12, 12351/5 obr. 172 w 

Zakopanem

2019-06-19 320/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech
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369 AB.6740.369.2019.WS budowa skoczni k95, k64, k37, 

k23, wieży sędziowskiej, wieży 

sędziowskiej, wieży startowej 

oraz przeciwstokuskoczni k37, 

k23

budowa skoczni k95, k64, k37, 

k23, wieży sędziowskiej, wieży 

sędziowskiej, wieży startowej 

oraz przeciwstokuskoczni k37, 

k23 na działkach ewid. nr 407, 

441 obr. 11, 11216/11, 

11216/12, 12351/4, 12351/5 w 

Zakopanem

2019-06-19 318/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

370 AB.6740.370.2019.WS rozbiórka budynku 

gospodarczego oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

rozbiórka budynku 

gospodarczego oraz budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działkach 

ewid. nr 5402, 5403 w m. 

Witów

2019-06-18 398/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

371 AB.6740.371.2019.TS budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

z dwoma lokalami każdy wraz 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą.

 budowie dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

z dwoma lokalami każdy wraz 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną 

obejmującą: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojścia, dojazdy, miejsca 

postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

przyłącz wodociągowy z 

istniejącej studni, przyłącz 

kanalizacyjny, dwa doły 

szczelne, zewnętrzna 

instalacja zbiornikowa gazu 

płynnego z jednym zbiorkiem 

podziemnym o pojemności 2,7 

m?, instalacja kanalizacji 

deszczowej wraz z dwoma 

zbiornikami szczelnymi. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 571/7, 571/10 

położonych w miejscowości 

Kościelisko.

2019-06-06 361/19 (2019-07-25) 2019-07-25 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

372 AB.6740.372.2019.TS wewnetrzna instalacja gazowa 

w budynku gospodarczym

 wykonanie wewnętrznej  

instalacji gazowej w budynku 

gospodarczym zlokalizowanym 

na działce ewid. nr 620, 

559/17, 177/2 obr. 3 w 

Zakopanem.

2019-06-06 365/19 (2019-07-29) 2019-07-29 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

373 AB.6740.373.2019.TS zmiana pozwolenia na budowę 

nr AB.6740.464.2017.BBw 

zakresie budowy instalacji 

zbiornikowej gazu płynnego ze 

zbiornikiem podziemnym o 

pojemności 4, 85m3 i instalcją 

wewnetrzną gazu

zmiana pozwolenia na budowę 

nr AB.6740.464.2017.BBw 

zakresie budowy instalacji 

zbiornikowej gazu płynnego ze 

zbiornikiem podziemnym o 

pojemności 4, 85m3 i instalcją 

wewnetrzną gazu 

nadziałakcdh ewid. nr 4391/3, 

4392/4, 4393/4, 4394/4, 

4389/1 połozonych w 

Poroninie

2019-06-07 328/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

374 AB.6740.374.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INSTALACJAMI I 

URZĄDZENIAMI 

TECHNICZNYMI, STUDNIĄ 

ORAZ SZAMBEM O POJ. DO 

10 M3; NA DZIAŁKACH 

EWID. NR 4349, 4350 OBR. 

CZARNA GÓRA

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INSTALACJAMI I 

URZĄDZENIAMI 

TECHNICZNYMI, STUDNIĄ 

ORAZ SZAMBEM O POJ. DO 

10 M3; NA DZIAŁKACH 

EWID. NR 4349, 4350 OBR. 

CZARNA GÓRA

Czarna Góra  34-532 Jurgów 2019-05-31 637/19 (2019-12-23) 2019-12-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

375 AB.6740.375.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNMEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 12/2 OBR. 32 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNMEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 12/2 OBR. 32 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Króle 7 2019-06-05 334/19 (2019-07-15) 2019-07-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

376 AB.6740.376.2019.DB ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Z 

ROZBUDOWĄ I 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

GOSPODARSKIEGO NA 

MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY; NA DZ. 

EWID. NR 22, 224, 229 OBR. 

81 ZAKOPANE

ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Z 

ROZBUDOWĄ I 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

GOSPODARSKIEGO NA 

MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY; NA DZ. 

EWID. NR 22, 224, 229 OBR. 

81 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Bachledy 2019-06-06 2019-08-02 umorzenie Bużek Daniel

377 AB.6740.377.2019.DB BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO; DZ. EWID. NR 

2906/1, 3274/2, 3276, 3274/1, 

3275/2, 3277 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO; DZ. EWID. NR 

2906/1, 3274/2, 3276, 3274/1, 

3275/2, 3277 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko 

Sobiczkowa

2019-06-07 427/19 (2019-08-23) 2019-08-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

378 AB.6740.378.2019.PG Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 137, 138/2, 138/3 obr. 168 

w Zakopanem

Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 137, 138/2, 138/3 obr. 168 

w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Jaszczurówka 17d

2019-06-05 310/19 (2019-07-08) 2019-07-08 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

379 AB.6740.379.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 5/3 OBR. 107 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 5/3 OBR. 107 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Antałówka 2

2019-06-07 375/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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380 AB.6740.380.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

LOKALEM USŁUGOWYM Z 

ZAKRESU WYNAJMU POKOI 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

MURU OPOROWEGO, 

PRZYŁĄCZY 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ; DZ. EWID. 

NR 38/34, 38/35 OBR. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

LOKALEM USŁUGOWYM Z 

ZAKRESU WYNAJMU POKOI 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

MURU OPOROWEGO, 

PRZYŁĄCZY 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ; DZ. EWID. 

NR 38/34, 38/35 OBR. 

BUKOWINA TATRZAŃSKA

2019-06-07 2019-08-02 bez rozpoznania Bużek Daniel

381 AB.6740.381.2019.PG Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania części budynku 

szkoły podstawowej w Leśnicy 

na cele dydaktuczno-

oświatowe wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

przyłączem wodociągowym do 

projektowanego hydrantu 

naziemnego; na działkach 

ewid. 1873/3, 1873/4, 1873/5, 

1873/18, 1920/63, 1920/64, 

1920/65, 1920/66, 1920/67, 

1920/68, 1920/69, 1920/70, 

1920/71, 1920/72, obręb 307 

Leśnica, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania części budynku 

szkoły podstawowej w Leśnicy 

na cele dydaktuczno-

oświatowe wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

przyłączem wodociągowym do 

projektowanego hydrantu 

naziemnego; na działkach 

ewid. 1873/3, 1873/4, 1873/5, 

1873/18, 1920/63, 1920/64, 

1920/65, 1920/66, 1920/67, 

1920/68, 1920/69, 1920/70, 

1920/71, 1920/72, obręb 307 

Leśnica, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

34-406 Leśnica ul. Polna 2019-06-11 381/19 (2019-08-02) 2019-08-02 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

382 AB.6740.382.2019.PG Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą: dojazd, miejsca 

postojowe, dojścia piesze, 

miejsca na pojemniki na 

odpady stałe, skarpy ziemne, 

zbiornik retencyjny, placyk do 

grila, dwa przyłącza 

wodociągowe wraz ze studnią 

wierconą, instalacje 

wewnętrzne wod.,-kan., 

cieplne, energetyczne; na 

działce ewid. 1710/1 obr. 401 

Kościelisko, gm. Kościelisko.

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą: dojazd, miejsca 

postojowe, dojścia piesze, 

miejsca na pojemniki na 

odpady stałe, skarpy ziemne, 

zbiornik retencyjny, placyk do 

grila, dwa przyłącza 

wodociągowe wraz ze studnią 

wierconą, instalacje 

wewnętrzne wod.,-kan., 

cieplne, energetyczne; na 

działce ewid. 1710/1 obr. 401 

Kościelisko, gm. Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. Groń 2019-06-12 400/19 (2019-08-07) 2019-08-07 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

383 AB.6740.383.2019.PG zmiana pozwolenia na budowę 

AB.6740. 354.2016.AP; na 

działkach ewid. 1953/2, 

1953/3, obręb Gliczarów 

Górny, gm. Biały Dunajec

zmiana pozwolenia na budowę 

AB.6740. 354.2016.AP; na 

działkach ewid. 1953/2, 

1953/3, obręb Gliczarów 

Górny, gm. Biały Dunajec

Gliczarów Górny ul. Widokowa  

34-425 Biały Dunajec

2019-06-17 393/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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384 AB.6740.384.2019.PG uchylenie decyzji, na dz. ew. 

96/1, 96/2, 34/2, obr. 51 w 

Zakopanem

uchylenie decyzji, na dz. ew. 

96/1, 96/2, 34/2, obr. 51 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Olczy

2019-06-21 2019-10-31 - Gał Paweł

385 AB.6740.385.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 10/15, 10/16 OBR. 

48 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 10/15, 10/16 OBR. 

48 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Guty 20 2019-06-11 371/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

386 AB.6740.386.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU DLA 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO TJ. 

BUDYNKU PLEBANII; DZ. 

EWID. NR 2149 OBR. 306 

JURGÓW

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZU DLA 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO TJ. 

BUDYNKU PLEBANII; DZ. 

EWID. NR 2149 OBR. 306 

JURGÓW

34-532 Jurgów 1 2019-06-11 422/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

387 AB.6740.387.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU PRODUKCYJNYM; 

DZ. EWID. NR 231/1 OBR. 6 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU PRODUKCYJNYM; 

DZ. EWID. NR 231/1 OBR. 6 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Do 

Samków 10

2019-06-11 349/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

388 AB.6740.388.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

19/2 OBR. 168 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

19/2 OBR. 168 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Balzera 

23B

2019-06-11 350/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

389 AB.6740.389.2019.DB BUDOWA INSTALACJI 

ZASILAJĄCEJ GAZ PROPAN-

BUTAN SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 

JEDNEGO NAZIEMNEGO 

ZBIORNIKA O POJEMNOSCI 

2700L ORAZ RUROCIĄGU I 

ARMATURY 

UMOŻLIWIAJĄCEJ 

DOPROWADZENIE GAZU; 

DZ. EWID. NR 2206/8 OBR. 

401 KOŚCIELISKO

BUDOWA INSTALACJI 

ZASILAJĄCEJ GAZ PROPAN-

BUTAN SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z 

JEDNEGO NAZIEMNEGO 

ZBIORNIKA O POJEMNOSCI 

2700L ORAZ RUROCIĄGU I 

ARMATURY 

UMOŻLIWIAJĄCEJ 

DOPROWADZENIE GAZU; 

DZ. EWID. NR 2206/8 OBR. 

401 KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko ul. 

Salamadnra

2019-06-13 2019-08-27 umorzenie Bużek Daniel
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390 AB.6740.390.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

garażowego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi: 

przyłacze wodociągowe z sieci 

wodociągowej, projektowane 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, 9 stanowisk 

postojowych

działki ew. nr 3222/32 , 

3222/42 , 3222/35 , 3222/36 

Białka Tatrzańska , budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

garażowego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi: 

przyłacze wodociągowe z sieci 

wodociągowej, projektowane 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, 9 stanowisk 

postojowych , WZ

2019-06-10 2019-08-22 umorzenie Cudzich-Bularz Marzena

391 AB.6740.391.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

 działka ew. nr 166 obr. 3 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym , 

MPZP

34-500 Zakopane ul. Stroma 

17

2019-06-12 332/19 (2019-07-15) 2019-07-15 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

392 AB.6740.392.2019.MCB zmiana pozwolenia na budowę 

AB.6740.365.2017.BB, 

wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

działka ew. nr  409 Kościelisko 

, zmiana pozwolenia na 

budowę 

AB.6740.365.2017.BB, 

wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym , 

MPZP

2019-06-14 2019-07-25 bez rozpoznania Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

393 AB.6740.393.2019.ASS Zmiana decyzji nr 373/08 o 

pozwoleniu na budowę, 

z dnia 1 października 2008 r., 

znak: AB.VIII.7351/ZAK-

264/08, zakres zmian w 

projekcie budowlanym 

zatwierdzonym pierwotną ww. 

decyzją obejmuje: budowę 

instalacji zasilającej 

w gaz propan-butan, 

składającej się z jednego 

naziemnego zbiornika 

pojemności 2 700 l 

oraz rurociągu i armatury 

umożliwiającej doprowadzenie 

gazu wraz z wewnętrzną 

instalacją gazową do budynku 

mieszkalno-usługowego. 

Adres zamierzenia 

budowlanego w obszarze 

wnioskowanych zmian: dz. 

ewid. nr 3/11 obr. 34, 

jednostka ewidencyjna: 

121701 1 Zakopane.

Zmiana decyzji nr 373/08 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

1 października 2008 r., znak: 

AB.VIII.7351/ZAK-264/08, 

zakres zmian w projekcie 

budowlanym zatwierdzonym 

pierwotną ww. decyzją 

obejmuje: budowę instalacji 

zasilającej 

w gaz propan-butan, 

składającej się z jednego 

naziemnego zbiornika 

pojemności 2 700 l 

oraz rurociągu i armatury 

umożliwiającej doprowadzenie 

gazu wraz z wewnętrzną 

instalacją gazową do budynku 

mieszkalno-usługowego. 

Adres zamierzenia 

budowlanego w obszarze 

wnioskowanych zmian: dz. 

ewid. nr 3/11 obr. 34, 

jednostka ewidencyjna: 

121701 1 Zakopane.

2019-05-22 493/19 (2019-10-07) 2019-10-07 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

394 AB.6740.394.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 245/2 

obr. 3 Zakopane przy ul. 

Kotelnica 11A

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 245/2 

obr. 3 Zakopane przy ul. 

Kotelnica 11A

2019-05-28 296/19 (2019-07-02) 2019-07-02 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

395 AB.6740.395.2019.WS zmiana decyzji pozwolenia na 

budowęz dnia 08.10.2016 r., nr 

357/16

zmiana decyzji pozwolenia na 

budowęz dnia 08.10.2016 r., nr 

357/16 na działkach ewid. nr 

2381, 2348, 2347, 2382, 

2346/1, 2383, 9302 

połozonych w m. Witów

2019-06-25 322/19 (2019-07-10) 2019-07-10 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

396 AB.6740.396.2019 Rozbudowa pensjonatu. Rozbudowa cześci budynku 

pensjonatu "Antałówka" wraz z 

budową części rekreacyjnej 

pomiędzy pensjonatem i 

"Aquapark Zakopane" oraz 

budową dojść i dojazdów o 

nawierzchni utwardzonej z 

kostki brukowej betonowej, a 

także przebudową kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej oraz 

sieci kanalizacyjnej; na 

działkach ewid. nr 599/1, 

590/6 obręb 6 w Zakopanem.

2019-06-12 385/19 (2019-08-05) 2019-08-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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397 AB.6740.397.2019 Wewnętrzna instalacja gazowa Budowa wewnętrznej istalacji 

gazu w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; na działce 

ewid. nr 2571/19 w 

Kościelisku.

2019-06-17 426/19 (2019-08-22) 2019-08-22 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

398 AB.6740.398.2019 rozbiórka budynku 

gospodarczego oraz budowa 3 

budynków mieszkalnych 

jenorodzinnych

rozbiórka istniejącego 

budynku gospodarczego oraz 

budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w tym dwóch dwulokalowych 

wraz z niezbędną 

infrastrukturą tj.: wewnętrznymi 

instalacjami wod-kan., 

elektryczną i c.o., wewnętrzną 

linią zasilającą w energię 

elektryczną, zewnętrzną 

instalacją c.o., zewnętrzną 

instalacją wodociągową, 

dojścia, dojazdy                          

i miejsce do składowania 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr  5/2 obr. 126 w 

Zakopanem.

2019-06-04 352/19 (2019-07-23) 2019-07-23 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

399 AB.6740.399.2019 Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 540/2018 z dn. 14.11.2018.

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 540/2018 z dn. 14.11.2018. 

zmienionego decyzją nr 

113/2019 z dn. 29.03.2019. 

Zmiana dotyczy zmiany 

usytuowania budynku  

pomocniczego - oczyszczalni 

ścieków na terenie inwestycji 

oraz zmiany parametrów 

technicznych obejmujących: 

powierzchnię zabudowy, 

powierzchni użytkowej, 

powierzchni netto, powierzchni 

wewnętrznej, powierzchni 

całkowitej, wysokości do 

kalenicy, szerokości, długości; 

na działkach ewid. nr 3010/6, 

6713/6, 2856/102, 6713/5 w 

Białce Tatrzańskiej, Gmina 

Bukowina Tatrzańska.

2019-06-19 413/19 (2019-08-14) 2019-08-14 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

400 AB.6740.400.2019.TS rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce 

ewid. nr 542 obr 11 w 

Zakopanem.

2019-06-05 466/19 (2019-09-13) 2019-09-13 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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401 AB.6740.401.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego 

w zabudowie wolnostojącej

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej z wewnętrznymi 

instalacjami wod - kan., c.o., 

elektryczną, wykonanie 

instalacji kanalizacji sanitarnej 

do istniejącego 

bezodpływowego zbiornika do 

gromadzenia nieczystości 

ciekłych, budowa instalacji 

wodociągowej biegnącej na 

zewnątrz od istniejącej studni 

do projektowanego budynku, 

wykonanie odcinka 

wewnętrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

budowę utwardzonych: dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca do 

składowania odpadów stałych. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

1004 położona w miejscowości 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Salamandra 40

2019-06-17 419/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

402 AB.6740.402.2019.TS wewnetrzna instalcja gazowa 

w budynku mieszkalno 

jednorodzinnym połozonym na 

działce eiw. nr 79/8 obr. 35 w 

Zakopane

wewnetrzna instalcja gazowa 

w budynku mieszkalno 

jednorodzinnym połozonym na 

działce eiw. nr 79/8 obr. 35 w 

Zakopane

2019-06-12 331/19 (2019-07-11) 2019-07-11 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

403 AB.6740.403.2019.TS budowa budynku nieszkalnego 

jednorodzinnego

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z częścią 

usługową wraz                                 

z infrastrukturą techniczną tj.: 

utwardzeniem i 

ukształtowaniem terenu, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, 3 miejscami 

postojowymi, schodami 

terenowymi, tarasami, murami 

oporowymi, kanalizacją 

deszczową wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym do 

pojemności 12 m?, 

przebudową przyłącza 

energetycznego, przebudową 

przyłącza gazowego, 

ogrodzeniem oraz rozbiórka 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

145 obr. 12 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Broniewskiego 9

2019-06-24 531/19 (2019-10-23) 2019-10-23 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

404 AB.6740.404.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednoerodzinny z dwoma 

lokalami mieszkalnymi; działki 

nr ew. 1616/3, 5481/1 

Bukowina Tatrzańska

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z dwoma 

lokalami mieszkalnymi; działki 

nr ew. 1616/3, 5481/1 

Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Rusiński Wierch -

2019-06-28 436/20 (2020-10-01) 2020-10-01 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

405 AB.6740.405.2019.PG Nadbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego realizującego 

usługi komercyjne (wynajem 

pokoi dla turystów) wraz z 

wewnętrznymi instalacjami: 

wod.-kan., c.o., gaz i 

elektrycznymi; na działce ewid. 

221/2 obręb 12 Zakopane.

Nadbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego realizującego 

usługi komercyjne (wynajem 

pokoi dla turystów) wraz z 

wewnętrznymi instalacjami: 

wod.-kan., c.o., gaz i 

elektrycznymi; na działce ewid. 

221/2 obręb 12 Zakopane.

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Bristolu 4

2019-06-26 2019-08-07 bez rozpoznania Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

406 AB.6740.406.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (z lokalem 

użytkowym o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej 

budynku) wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi; na dzaiłkach 

ewid. 10934/1, 10934/2, 

10921, 10920 obręb 201 Biały 

Dunajec, jedn. ewid. 121702_2 

Biały Dunajec.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (z lokalem 

użytkowym o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej 

budynku) wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi; na dzaiłkach 

ewid. 10934/1, 10934/2, 

10921, 10920 obręb 201 Biały 

Dunajec, jedn. ewid. 121702_2 

Biały Dunajec.

34-425 Biały Dunajec ul. Jana  

Pawła II

2019-06-28 552/19 (2019-10-31) 2019-10-31 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

407 AB.6740.407.2019.ASS Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

wbudowanym w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego przeznaczonego 

do rozbiórki wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmująca budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

budowa instalacji 

energetycznej wlz, instalacji 

wodociągowej, dojazdu, 

dojścia oraz miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 318/16,2791, obr. 0305 

Groń, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska, przy ul. 

Kobylarzówka 84

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny z garażem 

wbudowanym w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego przeznaczonego 

do rozbiórki wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmująca budowę przyłączy 

infrastruktury technicznej oraz 

budowę innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

budowa instalacji 

energetycznej wlz, instalacji 

wodociągowej, dojazdu, 

dojścia oraz miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

nr 318/16,2791, obr. 0305 

Groń, jednostka ewid. 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska, przy ul. 

Kobylarzówka 84 <decyzja 

WZ>

2019-05-28 98/20 (2020-03-30) 2020-03-30 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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408 AB.6740.408.2019.ASS Budowa trzech budynków 

mieszklanych jednorodzinnych 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektryczne, 

przyłącze instalcji sanitarnej 

do zbiornika szczelnego, 

przyłącze kanalziacji 

deszczowej do zbiornika 

szczelnego i urządzenia 

budowlane: dojście, dojazd, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych , miejsca 

postojowe dla samochodów 

osobowych oraz murki 

oporowe. Adres zamierzenia ; 

dz. ewid. 552/3 obr. 401 

Kościelisko, przy ul. 

Staszelówka

Budowa trzech budynków 

mieszklanych jednorodzinnych 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektryczne, 

przyłącze instalcji sanitarnej 

do zbiornika szczelnego, 

przyłącze kanalziacji 

deszczowej do zbiornika 

szczelnego i urządzenia 

budowlane: dojście, dojazd, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych , miejsca 

postojowe dla samochodów 

osobowych oraz murki 

oporowe. Adres zamierzenia ; 

dz. ewid. 552/3 obr. 401 

Kościelisko, przy ul. 

Staszelówka<mpzp>

34-511 Kościelisko ul. 

Staszelówka

2019-06-03 435/19 (2019-08-28) 2019-08-28 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

409 AB.6740.409.2019.ASS Zmiana decyzji nr 238/18 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

13 czerwca 2018 r., znak: 

AB.6740.94.2018.BB dla 

realizacji zamierzenia pn.: 

Rozbudowa i przebudowa 

dachu i poddasza w budynku 

mieszkalno-usługowym na 

działce nr ewid. 276 obr. 5 

położonej w Zakopanem, przy 

ul. Staszica 12.<mpzp>

Zmiana decyzji nr 238/18 o 

pozwoleniu na budowę, z dnia 

13 czerwca 2018 r., znak: 

AB.6740.94.2018.BB dla 

realizacji zamierzenia pn.: 

Rozbudowa i przebudowa 

dachu i poddasza w budynku 

mieszkalno-usługowym na 

działce nr ewid. 276 obr. 5 

położonej w Zakopanem, przy 

ul. Staszica 12.<mpzp>

34-500 Zakopane ul. Staszica 

12

2019-06-04 472/19 (2019-09-19) 2019-09-19 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

410 AB.6740.410.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym.Adres: dz. 

ewid. 114/2 obr. 106 w 

Zakopanem przy ul. Antałówka 

15

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym.Adres: dz. 

ewid. 114/2 obr. 106 w 

Zakopanem przy ul. Antałówka 

15.

2019-06-05 410/19 (2019-08-13) 2019-08-13 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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411 AB.6740.411.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną: 

instalacja energetyczna 

zalicznikowa od zestawu 

złączowo-pomiarowego ZK2a-

1P w granicy działki od strony 

dojazdowej kablem ziemnym 

YKY 4x10 mm2 do tablicy 

rozdzielczej w budynku, 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej i projektowany 

zbiornik bezodpływowy na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m3 

zlokalizowany na działce 

Inwestora, przyłącze 

wodociągowe z lokalnego 

wodociągu w obrębie działki 

Inwestora, utwardzenie terenu, 

palisada, schody terenowe, 

miejsce postojowe, dojście, 

dojazd, miejsce na pojemnik 

na odpadki stałe przy 

projektowanym budynku

działki nr ewid.: 3947, 3949

obręb: 307

miejscowość: Leśnica

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-06-12 511/19 (2019-10-11) 2019-10-11 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

412 AB.6740.412.2019.DB wewnętrzna instalacja gazowa budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalno-usługowym

działki nr ewid.: 264

obręb: 34

miejscowość: Zwijacze, Króle, 

Harenda

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-13 377/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

413 AB.6740.413.2019.BSP przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

przebudowa i rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą, dojścia, dojazd, 

murki oporowe		

działki nr ewid.: 620

obręb: 505

miejscowość: Biały Dunajec

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-19 2022-09-19 umorzenie Staszel-Pokusa Bernadetta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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414 AB.6740.414.2019.ASS Budowa instalacji gazu 

ziemnego do istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

odcinkiem zewnętrznym 

instalacji. Adres zamierzenia: 

dz. ewdi. 79/5, 80/1, 80/3 obr. 

2 w Zakopanem, przy ul. 

Gubałówka 224B

Budowa instalacji gazu 

ziemnego do istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

odcinkiem zewnętrznym 

instalacji. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 79/5, 80/1, 80/3 obr. 

2 w Zakopanem, przy ul. 

Gubałówka 224B.<mpzp>

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 224B

2019-06-06 414/19 (2019-08-14) 2019-08-14 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

415 AB.6740.415.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wbudowanym garażem 

jednostanowiskowym wraz z 

infrastrukturą techniczną 

obejmującą budowę: zbiornika 

szczelnego o pojemności 10 

m3 wraz z instalacją 

kanalizacji sanitarnej, 

instalacją wodociągową z 

istniejącej studni, wewnętrzną 

elektryczną linią zasilającą, 

miejscem pod pojemnik na 

gromadzenie odpadów stałych, 

utwardzeniem terenu (dojścia, 

dojazdy) oraz ścianą oporową. 

Adres zamierzenia: część dz. 

ewid. nr 111/3, 111/4, 111/5, 

111/6 obr. 0305 Groń, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wbudowanym garażem 

jednostanowiskowym wraz z 

infrastrukturą techniczną 

obejmującą budowę: zbiornika 

szczelnego o pojemności 10 

m3 wraz z instalacją 

kanalizacji sanitarnej, 

instalacją wodociągową z 

istniejącej studni, wewnętrzną 

elektryczną linią zasilającą, 

miejscem pod pojemnik na 

gromadzenie odpadów stałych, 

utwardzeniem terenu (dojścia, 

dojazdy) oraz ścianą oporową. 

Adres zamierzenia: część dz. 

ewid. nr 111/3, 111/4, 111/5, 

111/6 obr. 0305 Groń, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska. <decyzja WZ>

2019-06-06 100/20 (2020-03-30) 2020-03-30 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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416 AB.6740.416.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz 

infrastrukturą techniczną i 

obiektami towarzyszącymi z 

instalacjami wodociągowo - 

kanalizacyjnymi, 

elektrycznymi, centralnego 

ogrzewania, studnią z 

przyłączem wodociągowym, 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe i 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, linii wewnętrznego 

zasilania energetycznego, 

odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych 

zanikowo na własny teren, 

terenami utwardzonymi - 

dojazdem, dojściem, miejscem 

postojowym, miejscem na 

ustawienie kontenera na 

odpady stałe. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 

6578/13, 6578/18 obr. 402 

Witów gmina Kościelisko

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz 

infrastrukturą techniczną i 

obiektami towarzyszącymi z 

instalacjami wodociągowo - 

kanalizacyjnymi, 

elektrycznymi, centralnego 

ogrzewania, studnią z 

przyłączem wodociągowym, 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe i 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, linii wewnętrznego 

zasilania energetycznego, 

odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych 

zanikowo na własny teren, 

terenami utwardzonymi - 

dojazdem, dojściem, miejscem 

postojowym, miejscem na 

ustawienie kontenera na 

odpady stałe. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 

6578/13, 6578/18 obr. 402 

Witów gmina 

Kościelisko<deczyja WZ>

2019-06-13 407/19 (2019-08-12) 2019-08-12 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

417 AB.6740.417.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

wbudowanym garażem 

jednostanowiskowym, wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi, tj.: wewnętrzna 

linia zasilania 

elektroenergetycznego, 

zbiornik bezodpływowy na 

nieczystości ciekłe wraz z 

zewnętrzną instalacją 

sanitarną, studnia kopana 

wraz z zewnętrzną instalacją 

wodociągową, utwardzenie: 

dojść, dojazdów, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych

działki nr ewid.: 9313/2

obręb: 503

miejscowość: Ząb

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-24 558/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta
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418 AB.6740.418.2019.BSP wewnętrzna instalacja gazowa wykonanie instalacji gazowej w 

istniejącym budynku biurowo-

magazynowym

działki nr ewid.: 108/7

obręb: 6

miejscowość: Szymony-Ustup

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-06-25 463/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Staszel-Pokusa Bernadetta

419 AB.6740.419.2019.MCB montaż szyldu zewnętrznego działka ew. nr 95/5 obręb 5 

Zakopane , Krupówki 11  , 

montaż szyldu zewnętrznego

Zakopane ul. Krupówki 11 34-

511 Kościelisko

2019-06-27 428/19 (2019-08-23) 2019-08-23 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

420 AB.6740.420.2019 Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami: 

wodociągowa, kanalizacji 

sanitarnej, elektryczną, 

centralnego ogrzewania oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną tj.: utwardzone 

dojścia, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

wewnętrzna linia zasilająca 

eNN biegnąca od skrzynki 

pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa; na działce ewid. 

nr 3309 w Poroninie.

2019-07-03 362/19 (2019-07-29) 2019-07-29 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

421 AB.6740.421.2019.AP Przebudowa dolnej stacji KL-T 

Gubałówka

Przebudowa dolnej stacji KL-T 

Gubałówka działka nr ew. 

104/3 obr. 4 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Droga na 

Gubałówkę -

2019-07-02 187/20 (2020-05-19) 2020-05-19 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

422 AB.6740.422.2019 Wewnętrzna instalacja gazowa Budynek mieszkalny 

jednorodzinny  działki nr ew. 

699/3, 700/2 obr. 8 Zakopane 

ul. Strążyska 16a

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 16a

2019-07-02 386/19 (2019-08-05) 2019-08-05 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

423 AB.6740.423.2019 Zmiana decyzji pnb - sprawa 

znak AB.6740.541.2016.AP

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrasrukturą techniczną 

i niezbednymi urządzeniami 

budowlanymi ; 2244/13, 

2214/14 Gliczarow Górny jako 

zmiana decyzji pnb znak 

AB.6740.541.2016.AP

Gliczarów Górny ul. 

Matygówka -- 34-425 Biały 

Dunajec

2019-07-04 2019-11-22 umorzenie Pawlikowska Anna
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424 AB.6740.424.2019.ASS Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa istniejącego 

budynku gospodarczego wraz 

ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

parterowy z poddaszem 

użytkowym, niepodpiwniczony 

w zabudowie wolnostojącej 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną. Komunikacja - 

budowa dojścia, dojazdu, 

utwardzenie terenu, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

jedno miejsce postojowe, 

instalacja zalicznikowa z 

zestawu złączowo - 

pomiarowego zlokalizowanego 

w budynku mieszkalnym nr 

217 do projektowanego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, instalacja 

sanitarna do projektowanego 

budynku do zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 9,99 m3.  

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

8110/1, 5069/1, 5070, 9305, 

5072, 5073, 5074 obr. 402 

Witów, jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko

Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa istniejącego 

budynku gospodarczego wraz 

ze zmianą sposobu 

użytkowania na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

parterowy z poddaszem 

użytkowym, niepodpiwniczony 

w zabudowie wolnostojącej 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną. Komunikacja - 

budowa dojścia, dojazdu, 

utwardzenie terenu, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

jedno miejsce postojowe, 

instalacja zalicznikowa z 

zestawu złączowo - 

pomiarowego zlokalizowanego 

w budynku mieszkalnym nr 

217 do projektowanego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, instalacja 

sanitarna do projektowanego 

budynku do zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności do 9,99 m3.  

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

8110/1, 5069/1, 5070, 9305, 

5072, 5073, 5074 obr. 402 

Witów, jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko <mpzp>

2019-06-14 2019-08-16 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

425 AB.6740.425.2019.PG Rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi; na 

dz. ew. 794, 231/6, 231/9 obr. 

8 w Zakopanem.

Rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi; na 

dz. ew. 794, 231/6, 231/9 obr. 

8 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Kościeliska 1

2019-07-01 2021-06-25 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka

426 AB.6740.426.2019.PG Budowa wewnętrzej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na dz. ew. 630 obr. 5 w 

Zakopanem

Budowa wewnętrzej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na dz. ew. 630 obr. 5 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Tetmajera 36

2019-07-03 467/19 (2019-09-16) 2019-09-16 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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427 AB.6740.427.2019.PG Budowa pięciu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

zewnętrzna instalacja 

energetyczna zalicznikowa); 

na dz. ew. 563 obr. 401 

Kościelisko

Budowa pięciu budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi 

(dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

zewnętrzna instalacja 

energetyczna zalicznikowa); 

na dz. ew. 563 obr. 401 

Kościelisko

34-511 Kościelisko ul. 

Staszelówka

2019-07-08 449/19 (2019-09-06) 2019-09-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

428 AB.6740.428.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz.ewid. 325/1 

obr. 5 w Zakopanem, przy ul. 

Sienkiewicza 24A.

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz.ewid. 325/1 

obr. 5 w Zakopanem, przy ul. 

Sienkiewicza 24A.

34-500 Zakopane ul. 

Sienkiewicza 24A

2019-06-18 412/19 (2019-08-13) 2019-08-13 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

429 AB.6740.429.2019.MS Budynek garażowy do 

pzechowywania sprzętu do 

przygotowania tras 

narciarskich wraz z 

infrastrukturą w postaci: 

utwardzonych dojść i 

dojazdów, wlz, muru 

oporowego, przebudowy 

wewnętrznych instalacji 

niskiego napięcia na działkach 

nr ewid. 4559, 4562, 4536 

obręb Czarna Góra jednostka 

ewidentycha Bukowina 

Tatrzańska

Budynek garażowy do 

pzechowywania sprzętu do 

przygotowania tras 

narciarskich wraz z 

infrastrukturą w postaci: 

utwardzonych dojść i 

dojazdów, wlz, muru 

oporowego, przebudowy 

wewnętrznych instalacji 

niskiego napięcia na działkach 

nr ewid. 4559, 4562, 4536 

obręb Czarna Góra jednostka 

ewidentycha Bukowina 

Tatrzańska

2019-06-14 464/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

430 AB.6740.430.2019.MT Kolej Krzesełkowa typu SLF2 Budowa kolejki krzesełkowej 

typu SLF2 na działkach ewid. 

nr 441 obr. 11 oraz 11216/11, 

11216/12, 12351/4 obr 172 - 

etap III inwestycji realizowanej 

w ramach etapowania (cztery 

etapy) dla zadania pod 

nazwą:przebudowa skoczni K-

85, K-65, K-35, K-15, budowa 

skoczni K-23 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w 

COS OPO w Zakopanem na 

działkach ewid. nr 407, 441 

obręb 11;  11216/11, 

11216/12, 12351/4, 12351/5 

obręb 172 w Zakopanem.

2019-06-27 355/19 (2019-07-24) 2019-07-29 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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431 AB.6740.431.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 294/3 

obr. 12 w Zakopanem, przy ul. 

Broniewskiego 2.

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 294/3 

obr. 12 w Zakopanem, przy ul. 

Broniewskiego 2.

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Broniewskiego 2

2019-06-18 356/19 (2019-07-24) 2019-07-24 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

432 AB.6740.432.2019.MS Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 18a na działce nr 

ewid. 8254/2 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 18a na działce nr 

ewid. 8254/2 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

2019-06-14 605/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

433 AB.6740.433.2019.MS Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 18 na działce nr 

ewid. 7851/6 obręb Witaów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 18 na działce nr 

ewid. 7851/6 obręb Witaów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

2019-06-14 614/19 (2019-12-05) 2019-12-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

434 AB.6740.434.2019.ASS Budowa pomnika dh 

Franciszka Marduły. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 396/2 

obr. 5 w Zakopanem, przy ul. 

Orkana 2.

Budowa pomnika dh 

Franciszka Marduły. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 396/2 

obr. 5 w Zakopanem, przy ul. 

Orkana 2.

34-500 Zakopane ul. Orkana 2 2019-06-19 401/19 (2019-08-08) 2019-08-08 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

435 AB.6740.435.2019.MS Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 16 na działce nr 

ewid. 9238, 7861, 7856 obręb 

Witaów jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 16 na działce nr 

ewid. 9238, 7861, 7856 obręb 

Witaów jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

2019-06-14 615/19 (2019-12-05) 2019-12-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

436 AB.6740.436.2019.MS Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 3 na działce nr 

ewid. 7956/1 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 3 na działce nr 

ewid. 7956/1 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

2019-06-14 613/19 (2019-12-05) 2019-12-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

437 AB.6740.437.2019.MS Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 5 na działce nr 

ewid. 7929 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

Przebudowa budynku 

gospodarczego - szałas 

pasterski nr 5 na działce nr 

ewid. 7929 obręb Witów 

jednostka ewidencyjna 

Kościelisko

2019-06-14 612/19 (2019-12-05) 2019-12-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

438 AB.6740.438.2019.MS budowa wewnętrzenj instalacji 

gazowej w budynku 

mieszklanym jednorodzinnym 

zlokalizowanym na działce nr 

ewid. 61/3 obręb 13 w 

Zakopanem

budowa wewnętrzenj instalacji 

gazowej w budynku 

mieszklanym jednorodzinnym 

zlokalizowanym na działce nr 

ewid. 61/3 obręb 13 w 

Zakopanem

2019-06-27 388/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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439 AB.6740.439.2019.MS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

(kat. obiektu I) muru 

oporowego (kat. obiektu VIII) 

wraz z infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 

ewid. 2831, 2839/1 obreb 

Rzepiska jednostka 

ewidenycjna Bukowina 

Tatrzańska

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

(kat. obiektu I) muru 

oporowego (kat. obiektu VIII) 

wraz z infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 

ewid. 2831, 2839/1 obreb 

Rzepiska jednostka 

ewidenycjna Bukowina 

Tatrzańska

2019-06-27 502/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

440 AB.6740.440.2019.MS budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku na działce 

196/1, 198/2 obręb 32 w 

Zakopanem

budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku na działce 

196/1, 198/2 obręb 32 w 

Zakopanem

2019-07-03 376/19 (2019-08-01) 2019-08-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

441 AB.6740.441.2019.MS wewnętrznej instalcji gazowej 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 239/1 obręb 03 w 

Zakopanem

wewnętrznej instalcji gazowej 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 239/1 obręb 03 w 

Zakopanem

2019-07-02 445/19 (2019-09-02) 2019-09-02 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

442 AB.6740.442.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 23/1 

obr. 32 w Zakopanem, przy ul. 

Króle 10.

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 23/1 

obr. 32 w Zakopanem, przy ul. 

Króle 10.

34-500 Zakopane ul. Króle 10 2019-06-25 415/19 (2019-08-14) 2019-08-14 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

443 AB.6740.443.2019.MS zmiana pozwolenie na budowę 

z dnia 6 maja 2019 r. znak: 

AB.6740.15.2019.ASS

zmiana pozwolenie na budowę 

z dnia 6 maja 2019 r. znak: 

AB.6740.15.2019.ASS

2019-07-04 2019-08-07 umorzenie Stec-Morawetz Marta

444 AB.6740.444.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu -I) wraz z infrastrukturą 

techniczną: przyłączem 

wodociągowym, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

dojściem, dojazdem, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz siedmioma miejscami 

postojowymi o nawierzchni 

utwardzonej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 169 

obr. 5 w Zakopanem przy ul. 

Piaseckiego 5.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu -I) wraz z infrastrukturą 

techniczną: przyłączem 

wodociągowym, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

dojściem, dojazdem, miejscem 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz siedmioma miejscami 

postojowymi o nawierzchni 

utwardzonej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 169 

obr. 5 w Zakopanem przy ul. 

Piaseckiego 5.

34-500 Zakopane ul. 

Piaseckiego 5

2019-06-27 441/19 (2019-08-30) 2019-08-30 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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445 AB.6740.445.2019.DB BUDOWA SŁUPOWEJ 

STACJI 

TRENSFORMATOROWEJ 

15/0,4 KV, LINII KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15KV 

ORAZ POWIĄZAŃ Z 

ISTNEJĄCĄ SIECIĄ 

NISKIEGO NAPIĘCIA W M. 

CZARNA GÓRA; DZ. EWID. 

NR 3536, 6437, 6406, 3558, 

3593, 3594, 3596, 3592, 3591, 

3590, 3589, 3588/2, 3587/2, 

3587/1, 3586/2, 3586/1, 3597, 

3234, 3235/4, 3089, 2926, 

2917/3, 2977, 2980 OBR. 304 

CZARNA GÓRA

BUDOWA SŁUPOWEJ 

STACJI 

TRENSFORMATOROWEJ 

15/0,4 KV, LINII KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15KV 

ORAZ POWIĄZAŃ Z 

ISTNEJĄCĄ SIECIĄ 

NISKIEGO NAPIĘCIA W M. 

CZARNA GÓRA; DZ. EWID. 

NR 3536, 6437, 6406, 3558, 

3593, 3594, 3596, 3592, 3591, 

3590, 3589, 3588/2, 3587/2, 

3587/1, 3586/2, 3586/1, 3597, 

3234, 3235/4, 3089, 2926, 

2917/3, 2977, 2980 OBR. 304 

CZARNA GÓRA

2019-06-24 2019-11-13 odmowa / sprzeciw Bużek Daniel

446 AB.6740.446.2019.DB BUDOWA SIECI KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN 

15 KV; DZ. EWID. NR 3492, 

3488/11, 1737/6, 1737/7, 

1847, 1795/4, 1795/2, 1795/1, 

1795/3, 1728 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

BUDOWA SIECI KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN 

15 KV; DZ. EWID. NR 3492, 

3488/11, 1737/6, 1737/7, 

1847, 1795/4, 1795/2, 1795/1, 

1795/3, 1728 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko ul. 

Królewska

2019-06-25 500/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

447 AB.6740.447.2019.DB ROZBUDOWA Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI: 

WODOCIĄGOWE, 

KANALIZACYJNE, 

ELEKTRYCZNE ORAZ 

URZĄDZENIAMI 

BUDOLWANYMI: DOJŚCIE, 

DOJAZD, MIEJSCEM DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIESJCA 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCHI ROZBIÓRKĄ 

BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO; DZ. 

EWID. NR 2855/1, 2858/1 

OBR. JURGÓW

ROZBUDOWA Z 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI: 

WODOCIĄGOWE, 

KANALIZACYJNE, 

ELEKTRYCZNE ORAZ 

URZĄDZENIAMI 

BUDOLWANYMI: DOJŚCIE, 

DOJAZD, MIEJSCEM DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIESJCA 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCHI ROZBIÓRKĄ 

BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO; DZ. 

EWID. NR 2855/1, 2858/1 

OBR. JURGÓW

2019-07-01 486/19 (2019-10-01) 2019-10-15 - Bużek Daniel

448 AB.6740.448.2019.DB BUDOWA OSIEDLOWEJ 

SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z 

PRZYŁĄCZAMI DO 

BUDYNKÓW PRZY UL. 

DROGA DO ROJÓW W 

ZAKOPANEM; 282/1, 282/2, 

283, 288, 488/3 OBR.7 

ZAKOPANE

BUDOWA OSIEDLOWEJ 

SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z 

PRZYŁĄCZAMI DO 

BUDYNKÓW PRZY UL. 

DROGA DO ROJÓW W 

ZAKOPANEM; 282/1, 282/2, 

283, 288, 488/3 OBR.7 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Dr. Do 

Rojów

2019-07-04 495/19 (2019-10-08) 2019-10-08 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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449 AB.6740.449.2019.ASS Rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku 

garażowego oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

garażowego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej takiej jak: 

budowa instalacji 

wodociągowej z istniejącej 

studni, budowa parkingu - 

jedno miejsca postojowe, 

dojazd , dojścia do budynku 

oraz utwardzony plac na 

pojemniki na odpady stałe. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

12280/5 obr. 0201Biały 

Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec

Rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku 

garażowego oraz zmiana 

sposobu użytkowania budynku 

garażowego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej takiej jak: 

budowa instalacji 

wodociągowej z istniejącej 

studni, budowa parkingu - 

jedno miejsca postojowe, 

dojazd , dojścia do budynku 

oraz utwardzony plac na 

pojemniki na odpady stałe. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

12280/5 obr. 0201 Biały 

Dunajec, jednostka 

ewidencyjna 121702_2 Biały 

Dunajec c <decyzja WZ>

34-425 Biały Dunajec ul. 

Krajowe 4b

2019-07-01 - Stachoń-Staszel Agnieszka

450 AB.6740.450.2019.MT Budynek mieszkalno-usługowy Budowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz z 

urządzeniami budowlanymi tj. 

dojścia, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce  do 

gromadzenia odpadów stałych, 

mury oporowe; na działce 

ewid. nr 5343/23 w Małem 

Cichem, Gmina Poronin.

2019-07-04 2019-09-11 odmowa / sprzeciw Tylka Mariusz

451 AB.6740.451.2019.ASS Rozbiórka dwóch budynków 

usługowych, budowa budynku 

usługowo-mieszklanego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i 

infrastruktruą techniczną tj. 

przebudową sieli elektrycznej 

podziemnej, przebudową 

odcina linii telekomunikacyjnej 

podziemnej, likwidacją i 

zaślepieniem infrastruktury 

technicznej kolidującej z 

inwestycją, murki oporowe, 

utwardzenie i ukształtowanie 

terenu. Adres zamierzenia; dz. 

ewid. nr 737/75 obr. 005, 

jednostka ewidencyjna 

Zakopane, przy ul. Kościuszku 

7

Rozbiórka dwóch budynków 

usługowych, budowa budynku 

usługowo-mieszklanego wraz z 

zagospodarowaniem terenu i 

infrastruktruą techniczną tj. 

przebudową sieli elektrycznej 

podziemnej, przebudową 

odcina linii telekomunikacyjnej 

podziemnej, likwidacją i 

zaślepieniem infrastruktury 

technicznej kolidującej z 

inwestycją, murki oporowe, 

utwardzenie i ukształtowanie 

terenu. Adres zamierzenia; dz. 

ewid. nr 737/75 obr. 005, 

jednostka ewidencyjna 

Zakopane, przy ul. Kościuszku 

7

2019-07-01 2019-08-12 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

452 AB.6740.452.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym wraz z 

zewnętrznym odcinkiem. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

86 obr. 144 w Zakopanem, 

przy ul. Droga do Olczy 22H.

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym wraz z 

zewnętrznym odcinkiem. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

86 obr. 144 w Zakopanem, 

przy ul. Droga do Olczy 

22H.<mpzp>

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Olczy 22h

2019-07-02 405/19 (2019-08-09) 2019-08-09 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

453 AB.6740.453.2019.MCB rozbudowa i przebudowa 

pensjonatu "Sienkiewiczówka 

2" wraz z urzadzeniami 

budowlanymi i infrastrukturą 

techniczną

działka ew. nr 201 obręb 12 

zakopane , rozbudowa i 

przebudowa pensjonatu 

"Sienkiewiczówka 2" wraz z 

urzadzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną , 

MPZP

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Zamoyskiego 21

2019-07-09 527/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

454 AB.6740.454.2019.AP ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA, ZMIANA 

SPOSOBU UZYTKOWANIA 

BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NA 

MIESZKALNY

ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA, ZMIANA 

SPOSOBU UZYTKOWANIA 

BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NA 

MIESZKALNYaDRES: 

MURZASICHLE UL. 

SĄDELSKA 12A DZIAŁKI NR 

EW. 804/1, 804/3

34-531 Murzasichle ul. 

Sadelska 12a

2019-07-17 609/19 (2019-12-03) 2019-12-03 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

455 AB.6740.455.2019.MT Budynek usługowo-mieszkalny Budowa budynku usługowo-

mieszkalnego wraz z 

instalacjami wod.-kan., c.o., 

wentylacji mechanicznej, 

elektrycznymi oraz 

utwardzenie terenu w celu 

wykonania drogi wewnętrznej, 

dojść, wyznaczenia miejsc 

postojowych, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych, 

budowa przylącza 

wodociągowego, instalacji 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem szczelnym na 

nieczystości ciekłe, instalacji 

kanalziacji deszczowej; na 

działce ewid. nr 3529/19 w 

Białce Tatrzańskiej, gmina 

Bukowina Tatrzańska.

2019-07-09 509/19 (2019-10-11) 2019-10-11 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

456 AB.6740.456.2019.AP BUDYENKE MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY

BUDYNEK MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI ZAKOPANE 

UL. STARA PARDAŁÓWKA 

DZIAŁKI NR EW. 36/7, 271 

OBR. 123

34-500 Zakopane ul. Stara 

Pardałówka 11

2019-07-16 26/20 (2020-01-28) 2020-01-28 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

457 AB.6740.457.2019.AP WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA W BUDYNKU 

MIESZKLALNYM 

JEDNORODZINNYM 

ZAKOPANE UL. STARA 

PARDAŁÓWKA 25 DZIAŁKA 

NR EW. 268 OBR. 123

34-500 Zakopane ul. Stara 

Pardałówka 25

2019-07-16 451/19 (2019-09-06) 2019-09-06 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

458 AB.6740.458.2019.AP Wewnetrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodiznnym

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

GAZOWA W BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

JDNORODINNYM, BRZEGI 

UL. WIERCHOWA 34 

DZIAŁKI NR EW. 626/1, 626/2

Brzegi ul. Wierchowa 34 34-

532 Jurgów

2019-07-15 471/19 (2019-09-19) 2019-09-19 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

459 AB.6740.459.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z dojściem, 

dojazdem, miejscem 

postojowym, miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. nr 36/5 obręb 

15 w Zakopanem.

2019-07-10 475/19 (2019-09-25) 2019-09-25 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

460 AB.6740.460.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, wod-kan., 

c.o., elektrycznymi) zbiornik na 

nieczystości ciekłe do 10 m3, 

studnia, infrastruktura 

towarzysząca obejmująca: 

dojścia, dojazdy, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych

działka 282/31 Dzianisz , 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, wod-kan., 

c.o., elektrycznymi) zbiornik na 

nieczystości ciekłe do 10 m3, 

studnia, infrastruktura 

towarzysząca obejmująca: 

dojścia, dojazdy, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych 

, MPZP

2019-07-08 574/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

461 AB.6740.461.2019.MCB budowa budynku mieszkanego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu I) wraz z infrastrukturą 

techniczną i niezbędnymi 

urzadzeniami budowlanymi tj. 

przyłacze wodociagowe, 

wewnętrzna instalacja 

wodociągowa, wewnętrzna 

instalacja centralnego 

ogrzewania, wewnętrzna 

instalacja energetyczna z 

budynku do zestawu złączowo-

pomiarowego, wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna wraz z 

budową bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe o pojemności 10 m2 

oraz budowa innych 

niezbędnych urzadzeń 

budowlanych tj.: miejsce do 

gromadzenia pojemników na 

odpady stałe, dojścia, dojazd, 

2 miejsca postojowe, plac 

gospodarczo-manewrowy

działki ew. nr 5569/17 , 

5569/15 , 5600/17 Sierockie , 

budowa budynku mieszkanego 

jednorodzinnego (kategoria 

obiektu I) wraz z infrastrukturą 

techniczną i niezbędnymi 

urzadzeniami budowlanymi tj. 

przyłacze wodociagowe, 

wewnętrzna instalacja 

wodociągowa, wewnętrzna 

instalacja centralnego 

ogrzewania, wewnętrzna 

instalacja energetyczna z 

budynku do zestawu złączowo-

pomiarowego, wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna wraz z 

budową bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe o pojemności 10 m2 

oraz budowa innych 

niezbędnych urzadzeń 

budowlanych tj.: miejsce do 

gromadzenia pojemników na 

odpady stałe, dojścia, dojazd, 

2 miejsca postojowe, plac 

gospodarczo-manewrowy , WZ

2019-07-11 566/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

462 AB.6740.462.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

95/3 obręb 35 Zakopane , 

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym , MPZP

34-500 Zakopane ul. Harenda 

30A

2019-07-11 392/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

463 AB.6740.463.2019.MCB rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego

działka 7516/117  Biały 

Dunajec , rozbudowa, 

przebudowa i nadbudowa 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego , WZ

34-425 Biały Dunajec ul. Jana  

Pawła II 334A

2019-07-16 2019-10-07 odmowa / sprzeciw Cudzich-Bularz Marzena

464 AB.6740.464.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 111/6 

obr. 6 w Zakopanem, przy ul. 

Chyców Potok 9

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 111/6 

obr. 6 w Zakopanem, przy ul. 

Chyców Potok 9<mpzp>

34-500 Zakopane ul. Chyców 

Potok 9

2019-07-12 406/19 (2019-08-09) 2019-08-09 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

465 AB.6740.465.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z lokalem 

usługowym z zakresu wynajmu 

pokoi wraz z infrastrukturą 

towarzysząca obejmującą 

budowę muru oporowego, 

przylaczy infrastruktury 

technicznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 38/34, 

38/35 obr. 0301 Bukowina 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z lokalem 

usługowym z zakresu wynajmu 

pokoi wraz z infrastrukturą 

towarzysząca obejmującą 

budowę muru oporowego, 

przylaczy infrastruktury 

technicznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 38/34, 

38/35 obr. 0301 Bukowina 

Tatrzańska, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina 

Tatrzańska.<decyzja WZ>

2019-07-15 2019-08-08 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka

466 AB.6740.466.2019.PG Budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym wraz z infrastrukturą 

techniczna i urządzeniami 

budowlanymi (instalacje 

wodociągowe z projektowanej 

studni, instalacje kanalizacji 

sanitarnej do bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, budowa wewnętrznych 

instalacji energetycznych, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

ustawiania pojemników na 

odpady stałe, jedno 

stanowisko postojowe); na 

dziłce ewid. 1449/2 obręb 301 

Bukowina Tatrzańska, gm. 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku mieszkalno-

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej w gospodarstwie 

rolnym wraz z infrastrukturą 

techniczna i urządzeniami 

budowlanymi (instalacje 

wodociągowe z projektowanej 

studni, instalacje kanalizacji 

sanitarnej do bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, budowa wewnętrznych 

instalacji energetycznych, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

ustawiania pojemników na 

odpady stałe, jedno 

stanowisko postojowe); na 

dziłce ewid. 1449/2 obręb 301 

Bukowina Tatrzańska, gm. 

Bukowina Tatrzańska.

Bukowina Tatrzańska ul. 

Rusiński Wierch

2019-07-11 450/19 (2019-09-06) 2019-09-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

467 AB.6740.467.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

nr 155/2015 z dnia 18 maja 

2015 r., w zakresie kanalizacji 

sanitarnej ze zbiornika 

szczelnego na nieczystości 

ciekłe na przydomową 

oczyszczalnie ścieków w 

miejscowości Groń działka nr 

2548/5

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 155/2015 z dnia 18 maja 

2015 r., w zakresie kanalizacji 

sanitarnej ze zbiornika 

szczelnego na nieczystości 

ciekłe na przydomową 

oczyszczalnie ścieków w 

miejscowości Groń działka nr 

2548/5

2019-07-16 2019-10-07 odmowa / sprzeciw Stec-Morawetz Marta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

468 AB.6740.468.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę 

niezbędnych urządzeń  

budowlanych: przyłacz 

wodociagowy z ist, studni, zb. 

bezodpływowy na nieczystosci 

ciekłe wraz z zewnętrzną 

instalacją kan sanitarbej, 

zalicznikowa linia 

elektroenergetyczna, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojazdy, dwa miejsca 

postojowe  na działkach nr 

ewid.  4412/1, 4418/4, 4418/6 

obręb Sierockie jednostka 

ewid. Biały dunajec

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę 

niezbędnych urządzeń  

budowlanych: przyłacz 

wodociagowy z ist, studni, zb. 

bezodpływowy na nieczystosci 

ciekłe wraz z zewnętrzną 

instalacją kan sanitarbej, 

zalicznikowa linia 

elektroenergetyczna, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojazdy, dwa miejsca 

postojowe  na działkach nr 

ewid.  4412/1, 4418/4, 4418/6 

obręb Sierockie jednostka 

ewid. Biały dunajec

2019-07-16 536/19 (2019-10-24) 2019-10-24 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

469 AB.6740.469.2019.MS budowa stacjo 

stransfomatorowej słupowej 

15/0,4 kV z powiązaniem z 

istniejącą siecią napotwierzno - 

kablową NN dla budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego w Bukowinie 

Tatrzańskiej ul. Wierch 

Buńdowy na działkach nr ewid. 

226/5, 5443/1, 224/8, 224/3, 

135/14

budowa stacjo 

stransfomatorowej słupowej 

15/0,4 kV z powiązaniem z 

istniejącą siecią napotwierzno - 

kablową NN dla budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego w Bukowinie 

Tatrzańskiej ul. Wierch 

Buńdowy na działkach nr ewid. 

226/5, 5443/1, 224/8, 224/3, 

135/14

2019-07-17 465/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

470 AB.6740.470.2019.WS wewnętrzna instalacja gazu wewnętrzna instalacja gazu na 

działce ewid. nr 261 obr. 3 w 

Zakopanem

2019-07-11 394/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

471 AB.6740.471.2019.WS wewnętrzna instalacja gazu wewnętrzna instalacja gazu na 

działce ewid. nr 44/10 obr. 123 

w Zakopanem

2019-07-11 395/19 (2019-08-06) 2019-08-06 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

472 AB.6740.472.2019.WS rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszklnego 

jednorodzinnego

rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszklnego 

jednorodzinnego na działce 

ewid. nr 156 obr. 12 w 

Zakopanem

2019-07-15 436/19 (2019-08-28) 2019-08-28 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

473 AB.6740.473.2019 przebudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

funkcję mieszkalną

przebudowa i nadbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na 

funkcję mieszkalną na 

działkach ewid. nr 129/3, 

132/4, 170/3, 114/3, 170/11 

połozone w Witowie.

2019-06-28 485/19 (2019-09-27) 2019-09-27 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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474 AB.6740.474.2019.TS przebudowa i nadbudowa 

budynku usługowego - 

Handlowego

przebudowę i nadbudowę 

budynku usługowo - 

handlowego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na 

Centrum Wsparcia Rodzin w 

Chorobie "Nasz Dom" przy ul. 

Kościelnej 7 w Zakopanem. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

263/2, 263/8, 263/23 obr. 8 w 

Zakopanem.

2019-06-28 442/19 (2019-08-30) 2019-08-30 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

475 AB.6740.475.2019.TS zamiana pozwolenia na 

budowę z dnia 15.10.2018 r. 

decyzja nr 484/18

zmiany pozwolenia na budowę 

z dnia 15 października 2018 r., 

nr 484/18, znak: 

AB.6740.511.2018.TS, dla 

inwestycji polegającej na 

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

realizacja infrastruktury 

towarzyszącej tj.: dojścia, 

komunikacja wewnętrzna, 

miejsce parkingowe, miejsce 

do gromadzenia odpadów 

stałych, studnia wraz instalacją 

biegnącą na zewnątrz od 

projektowanej studni do 

projektowanego budynku, 

zbiornik na nieczystości ciekłe 

wraz instalacją, w zakresie: 

budowy instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny z pojedynczym 

zbiornikiem o pojemności 2,7 

m? wraz z wewnętrzną 

instalacją gazu w budynku 

oraz zmiany lokalizacji 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe. Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

65 obr. 20 położona w 

miejscowości Zakopane.

2019-07-01 2019-08-27 umorzenie Szpunar Tomasz

476 AB.6740.476.2019.TS wewnetrzna instalcja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jenorodzinnym

wykonanie wewnętrznej 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym, 

zlokalizowanym na działce 

ewid. nr 244/1 obr. 11 w 

Zakopanem.

2019-07-02 433/19 (2019-08-27) 2019-08-27 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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477 AB.6740.477.2019.MT Uchylenie decyzji <NADZÓR> Uchylenie decyzji Naczelnika 

Miasta Zakopane i Gminy 

Tatrzańskiej z dnia 22.01.1990 

r. znak: BUA.III-K-8381-4/90 - 

decyzja nazdoru budowlanego.

2019-07-23 2019-09-03 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

478 AB.6740.478.2019.AL Rozbuwoa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

rozbiórka budynku 

gospodarczego kolidującego z 

projektowaną inwestycją wraz 

z urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej.

Działka nr ew. 12248/5 Biały 

Dunajec Rozbuwoa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz 

rozbiórka budynku 

gospodarczego kolidującego z 

projektowaną inwestycją wraz 

z urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej.WZ

34-425 Biały Dunajec ul. Jana  

Pawła II 28

2019-07-18 561/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

479 AB.6740.479.2019.PG Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; na dz. ew. 

283/1 obr. 3 w Zakopanem

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; na dz. ew. 

283/1 obr. 3 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Tatary 19 

B

2019-07-19 2019-08-30 bez rozpoznania Gał Paweł

480 AB.6740.480.2019.BSP zmiana pozwolenia na budowę 

:budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, 2 miejscami 

parkingowymi

działki nr ewid.: 411, 412

obręb: 12

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

zagospodarowaniem terenu, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, 2 miejscami 

parkingowymi

działki nr ewid.: 411, 412

obręb: 12

miejscowość: Skocznia

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-07-02 220/20 (2020-06-05) 2020-06-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

481 AB.6740.481.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 166/2 obręb 047 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 166/2 obręb 047 w 

Zakopanem

2019-07-19 457/19 (2019-09-10) 2019-09-10 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

482 AB.6740.482.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 31/5 

OBR. 18 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 31/5 

OBR. 18 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223

2019-07-09 2019-08-22 bez rozpoznania Bużek Daniel

483 AB.6740.483.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 34 OBR. 18 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 34 OBR. 18 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 222

2019-07-09 2019-08-22 bez rozpoznania Bużek Daniel
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484 AB.6740.484.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBRĘB 18 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBRĘB 18 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223

2019-07-09 2019-08-22 bez rozpoznania Bużek Daniel

485 AB.6740.485.2019.DB BUDOWA STACJI 

REGAZYFIKACJI 

SKROPLONEGO GAZU LNG 

WRAZ ZE STACJĄ 

REDUKCYJNO-POMIAROWĄ 

ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ; DZ. EWID. 

NR 2980/42 OBR. 302 

BIAŁKA TATRZAŃSKA

BUDOWA STACJI 

REGAZYFIKACJI 

SKROPLONEGO GAZU LNG 

WRAZ ZE STACJĄ 

REDUKCYJNO-POMIAROWĄ 

ORAZ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ; DZ. EWID. 

NR 2980/42 OBR. 302 

BIAŁKA TATRZAŃSKA

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Srodkowa

2019-07-15 459/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

486 AB.6740.486.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

INSTALACJAMI: 

ELEKTRYCZNĄ, WODNO-

KANALIZACYJNĄ ZE 

ZBIORNIKIEM NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 

10 M3 ORAZ INSTALACĄ 

C.O.; DZ. EWID. NR 11550/2 

OBR. NOWE BYSTRE

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

INSTALACJAMI: 

ELEKTRYCZNĄ, WODNO-

KANALIZACYJNĄ ZE 

ZBIORNIKIEM NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 

10 M3 ORAZ INSTALACĄ 

C.O.; DZ. EWID. NR 11550/2 

OBR. NOWE BYSTRE

2019-07-18 2019-10-30 odmowa / sprzeciw Bużek Daniel

487 AB.6740.487.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

LOKALU MIESZKALNYM; DZ. 

EWID. NR 283/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

LOKALU MIESZKALNYM; DZ. 

EWID. NR 283/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Tatary 

19B

2019-07-19 2019-08-27 bez rozpoznania Bużek Daniel

488 AB.6740.488.2019.TS budowa dwóch budynków 

usługowo -mieszkalnych

Budowa dwóch budynków 

usługowo - mieszkalnych wraz 

z wewnętrznymi instalacjami 

wodno- kanalizacyjnymi, 

centralnego orzewania, 

deszczowej, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dziesieć 

miejsc postojowych, zbiornik 

przeciwpożarowy. na działkach 

ewid. nr 17/4, 17/12, 17/11, 

17/2 obr. 15 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Stachonie 28

2019-07-05 476/19 (2019-09-25) 2019-09-25 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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489 AB.6740.489.2019 budynek mieszkalny 

jednorodzinny z dwoma 

lokalami mieszkalnymi

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z dwoma 

lokalami mieszkalnymi oraz 

dwoma wbudowanymi 

garażami wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą; 

budowę instalacji infrastruktury 

technicznej (instalacja 

zalicznikowa zasilania 

elektroenergetycznego, 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

wodna ze studni 

wodomierzowej) oraz budowę 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych (szczelny 

zbiornik bezodpływowy na 

nieczystości ciekłe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojścia                    i dojazd z 

komunikacją wewnętrzną oraz 

miejscami postojowymi) w 

zabudowie mieszkalnej 

jednorodzinnej. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 3857/20, 

3857/21, 3857/24, 3857/25, 

3857/28 położone w 

miejscowości Białka 

Tatrzańska

2019-07-12 446/19 (2019-09-02) 2019-09-02 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

490 AB.6740.490.2019.MT Rozbudowa budynku 

usługowego o zespół toalet

Rozbudowa budynku 

usługowego o zespół toalet na 

działkach ewid. nr 904/1, 

117/8 obręb 5 w Zakopanem.

2019-07-22 54/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

491 AB.6740.491.2019.DB CZTERY BUDYNKI 

MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI 

BUDOLWANYMI (MIEJSCAMI 

POSTOJOWYMI, DOJŚCIAMI, 

MIESJCAMI DO 

CZASOWEGO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, 

UTWARDZENIAMI) 

WEWNĘTRZNĄ LINIĄ 

ZASILANIA, PRZYŁACZEM 

WODOCIĄGOWYM DO 

ISTNIJĄCEJ STUDNI; NA DZ. 

EWID. NR. 1508 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

CZTERY BUDYNKI 

MIESZKALNE 

JEDNORODZINNE WRAZ Z 

URZĄDZENIAMI 

BUDOLWANYMI (MIEJSCAMI 

POSTOJOWYMI, DOJŚCIAMI, 

MIESJCAMI DO 

CZASOWEGO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, 

UTWARDZENIAMI) 

WEWNĘTRZNĄ LINIĄ 

ZASILANIA, PRZYŁACZEM 

WODOCIĄGOWYM DO 

ISTNIJĄCEJ STUDNI; NA DZ. 

EWID. NR. 1508 OBR. 401 

KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko ul. 

Rysulówka

2019-07-22 2019-09-11 bez rozpoznania Bużek Daniel
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492 AB.6740.492.2019.DB BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH Z 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI I 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ 

DOJŚCIA, DOJAZDY, 

MIEJSCE DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOWE; NA DZ. EWID. 

NR 9161/7, 9162/2 OBR. ZĄB

BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH Z 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI I 

INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ OBEJMUJĄCĄ 

DOJŚCIA, DOJAZDY, 

MIEJSCE DO 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOWE; NA DZ. EWID. 

NR 9161/7, 9162/2 OBR. ZĄB

34-521 Ząb ul. Szlak Papieski 2019-07-24 2019-11-22 odmowa / sprzeciw Bużek Daniel

493 AB.6740.493.2019 wykonanie wewnetrznej 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

wykonanie wewnetrznej 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid. nr 421/1 obr. 

8 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Za 

Strugiem 30A

2019-07-12 429/19 (2019-08-23) 2019-08-23 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

494 AB.6740.494.2019.WS rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym

rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

wbudowanym na działkach 

ewid. nr 7845/1, 7844/2,

2019-07-16 424/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

495 AB.6740.495.2019 Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 134/19 z dnia 9.04.2019 r.

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 134/19 z dnia 9.04.2019 r.

2019-07-17 421/19 (2019-08-20) 2019-08-20 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

496 AB.6740.496.2019.WS wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr 2036 obr. Kościelisko

2019-07-26 434/19 (2019-08-27) 2019-08-27 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

497 AB.6740.497.2019.MS przebudowa i rozbudowa 

budynku usług 

gastronomicznych hotelarskich 

przy Hotelu Kasprwy Wierch 

wraz z budowlami, 

urządzenimia budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid. 527 obręb 5 w 

Zakopanem

przebudowa i rozbudowa 

budynku usług 

gastronomicznych hotelarskich 

przy Hotelu Kasprwy Wierch 

wraz z budowlami, 

urządzenimia budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną na 

działce nr ewid. 527 obręb 5 w 

Zakopanem

2019-07-24 2020-03-23 umorzenie Stec-Morawetz Marta

498 AB.6740.498.2019.AP Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z usługami 

komercyjnymi i garazem 

podziemnym wraz z 

budowlami oraz urządzeniami 

budowlanymi w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

przeznaczonego do rozbiórki

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z usługami 

komercyjnymi i garazem 

podziemnym wraz z 

budowlami oraz urządzeniami 

budowlanymi w miejscu 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego 

przeznaczonego do rozbiórki; 

działki nr ew. 77,561, 561/2, 

obr. 9 Zakopane ul. Strążyska 

3d

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 3d

2019-07-26 2020-03-11 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna
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499 AB.6740.499.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej.

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej z wewnętrznymi 

instalacjami  wod - kan., c.o., 

elektryczną wraz z 

wykonaniem; instalacji 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe wraz z 

bezodpływowym zbiornikiem 

na nieczystości ciekłe, studni 

wraz z instalacją wodociągową 

biegnącą na zewnątrz od 

projektowanej studni do 

projektowanego budynku, 

odcinka wewnętrznej linii 

zasilającej enn biegnącej na 

zewnątrz od skrzynki 

pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

utwardzonych: dojść, 

dojazdów, stanowisk 

postojowych, miejsca do 

składowania odpadów stałych, 

zjazdu indywidualnego z drogi 

gminnej. Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

1904, 1905/2, 1903/9, 2134/4 

położone w miejscowości 

Białka Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Bukowina Tatrzańska

2019-07-17 437/19 (2019-08-28) 2019-08-28 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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500 AB.6740.500.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociagowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, c.o., 

gazu, budowa przyłączy: 

wodociagowego, kanalizacji 

sanitarnej i LWZ 

energetycznego, 

odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 

zanikowo do gruntu na 

własnym terenie, budowa 

nawierzchni utwardzonej w tym 

dojazdu, dojścia, miejsca na 

ustawienie kontenera na 

odpady stałe, rozbiórka 

budynku gospodarczego nie 

związanego trwale z gruntem 

oraz fundamentów

działki ew. nr 24/4 , 24/3 , 26/3 

, 99 obręb 144 Zakopane  

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociagowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, c.o., 

gazu, budowa przyłączy: 

wodociagowego, kanalizacji 

sanitarnej i LWZ 

energetycznego, 

odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych 

zanikowo do gruntu na 

własnym terenie, budowa 

nawierzchni utwardzonej w tym 

dojazdu, dojścia, miejsca na 

ustawienie kontenera na 

odpady stałe, rozbiórka 

budynku gospodarczego nie 

związanego trwale z gruntem 

oraz fundamentów , MPZP

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Olczy

2019-07-18 2019-12-04 umorzenie Cudzich-Bularz Marzena

501 AB.6740.501.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(projektowana studnia wraz z 

instalacjami, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do ustawienia 

pojemników na odpady stałe, 

jedno zewnętrzne stanowisko 

postojowe)

działka ew. nr 4504/2 Dzianisz 

, budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(projektowana studnia wraz z 

instalacjami, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do ustawienia 

pojemników na odpady stałe, 

jedno zewnętrzne stanowisko 

postojowe) , MPZP

2019-07-22 474/19 (2019-09-24) 2019-09-24 - Cudzich-Bularz Marzena
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502 AB.6740.502.2019 budowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego 

wraz z infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej do szczelnego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, kanalizacja deszczowa 

do szczelnego zbiornika, 

wewnętrzna linia zalicznikowa 

energetyczna, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, podziemny 

zbiornik na gaz płynny wraz z 

instalacją gazową, mury 

oporowe, dwa stanowiska 

postojowe. Adres zamierzenia 

budowlanego: działka ewid. nr 

2081/8 położona w 

miejscowości Bukowina 

Tatrzańska (kategoria obiektu 

I).

2019-07-22 468/19 (2019-09-16) 2019-09-16 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

503 AB.6740.503.2019.ASS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami: elektryczna, 

centralnego ogrzewania wraz z 

wymiennikiem, wodno-

kanalizacyjną, budowa 

wewnętrznej linii zasilających; 

budowa zewnętrznych 

instalacji: kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej do szczelnych 

zbiorników na wody opadowe, 

wodnej, utwardzenie dojść, 

dojazdów, miejsc postojowych 

oraz miejsc do gromadzenia 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

471/3 obr. 153 w Zakopanem 

przy ul. Krzeptówki

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

instalacjami: elektryczna, 

centralnego ogrzewania wraz z 

wymiennikiem, wodno-

kanalizacyjną, budowa 

wewnętrznej linii zasilających; 

budowa zewnętrznych 

instalacji: kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej do szczelnych 

zbiorników na wody opadowe, 

wodnej, utwardzenie dojść, 

dojazdów, miejsc postojowych 

oraz miejsc do gromadzenia 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

471/3 obr. 153 w Zakopanem 

przy ul. Krzeptówki<decyzja 

WZ>

34-500 Zakopane ul. 

Krzeptówki

2019-07-19 403/20 (2020-09-17) 2020-09-17 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

504 AB.6740.504.2019.ASS Modernizacja przestrzeni 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Poroninie.Adres zamierzenia; 

dz.ewid. 596/4, 596/6, 596/11, 

596/13, 596/2 obr. Poronin

Modernizacja przestrzeni 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Poroninie.Adres zamierzenia; 

dz.ewid. 596/4, 596/6, 596/11, 

596/13, 596/2 obr. 

Poronin<mpzp>

34-520 Poronin ul. Piłsudkiego 

2

2019-07-23 2019-09-04 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka
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505 AB.6740.505.2019.TS Budowa budynku usługowo - 

mieszkalnego wraz z 

infrastrukturą techniczną

budowie budynku usługowo-

mieszkalnego wraz z 

infrastrukturą techniczną, 

zestawem złączowo-

pomiarowym, wewnętrzną 

zalicznikową linią zasilania 

energetycznego, instalacją 

kanalizacji deszczowej z 

separatorem substancji 

ropopochodnych, przebudową 

sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz przyłączami kanalizacji 

sanitarnej wraz z separatorem 

tłuszczów, dojściami, 

dojazdem, dwunastoma 

miejscami postojowymi, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, o 

nawierzchni utwardzonej oraz 

rozbiórka dwóch budynków 

gospodarczych i budynku 

mieszkalnego. 

Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

10154/3, 10154/8 położone w 

miejscowości Biały Dunajec.

34-425 Biały Dunajec ul. Al. 

Jana Pawła II 180A

2019-07-24 164/20 (2020-05-05) 2020-05-05 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

506 AB.6740.506.2019.AP Przeniesienie decyzji pnb Przeniesienie decyzji 

pozwolenia na budowe

34-521 Ząb ul. Ligasówka 2019-08-02 2019-09-03 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

507 AB.6740.507.2019.MS przebudowa i rozbudowa 

budynku zaplecza 

technicznego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną 

objemującą odcinek instalacji 

kanalizacji deszczowej na 

działkach nr ewid. 4869/4, 

4869/5, 4869/6 W Witowie

przebudowa i rozbudowa 

budynku zaplecza 

technicznego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną 

objemującą odcinek instalacji 

kanalizacji deszczowej na 

działkach nr ewid. 4869/4, 

4869/5, 4869/6 W Witowie

2019-08-02 549/19 (2019-10-30) 2019-10-30 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

508 AB.6740.508.2019.MS rozbudowa z przebudową 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego o 

pomieszczenie garażu wraz z 

infrastruktruą elektreyczną 

wewnętrzną. Adres inwestycji: 

działka nr ewid. 75/2, obreb 

168 w Zakopanem

rozbudowa z przebudową 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego o 

pomieszczenie garażu wraz z 

infrastruktruą elektreyczną 

wewnętrzną. Adres inwestycji: 

działka nr ewid. 75/2, obreb 

168 w Zakopanem

2019-08-06 494/19 (2019-10-07) 2019-10-07 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

509 AB.6740.509.2019.AM Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Wykonanie wewnętrznej 

instalacji gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

DZ. EW. NR 672/2 obręb 8 w 

Zakopanem

2019-07-26 443/19 (2019-09-02) 2019-09-02 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja
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510 AB.6740.510.2019.AM Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Wykonanie wewnętrznej 

instaklacji gazowaej w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym DZ. EW. NR 

125/11 obr.168 w Zakopanem.

2019-07-26 430/19 (2019-08-26) 2019-08-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

511 AB.6740.511.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście, dojazd, miejsca 

postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

przyłącz wodociągowy, 

studnia, przyłącz 

kanalizacyjny, kanalizacja 

deszczowa, zbiornik szczelny; 

na działkach ewid. nr 2420/2, 

2420/3 w Kościelisku.

2019-07-29 516/19 (2019-10-16) 2019-10-16 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

512 AB.6740.512.2019.MT Zmiana PNB nr 145/2016 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. znak: 

AB.6740.22.2016.MG.

Zmiana PNB nr 145/2016 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. znak: 

AB.6740.22.2016.MG w 

zakresie wykonania 

dodatkowego utwardzenia 

terenu, zmiany przebiegu sieci 

elektroenergetycznej ze 

zmianą lokalizacji przyłącza. 

Adres inwestycji: działki o nr 

ewid. 1030, 1031, 25/5, 31/1, 

646/4, 646/11, 646/12, 737/89, 

737/58, 644/1, 646/43, 646/42, 

994, 996, 991, 958/4, 180/2 

obręb 5 w Zakopanem.

2019-08-05 455/19 (2019-09-10) 2019-09-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

513 AB.6740.513.2019.MT Zmiana decyzji PNB nr 123/16 

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Zmiana decyzji PNB nr 123/16 

z dnia 8 kwietnia 2016 r. w 

zakresie zmiany nr działki -  

dz. nr ewid. 957 obr. 5 zmiana 

na nr. ewid. nr 1030 obr.5, 

wykonania dodatkowego 

utwardzenia terenu, zmiana 

lokalizacji złącza kablowego. 

Adres Zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

1030, 646/4, 646/11, 646/43, 

958/4 obr. 5 w Zakopanem.

2019-08-05 456/19 (2019-09-10) 2019-09-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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514 AB.6740.514.2019.PG Budowa budynku usługowo-

mieszkalnego z usługami 

handlu wraz z infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi (instalacje 

wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji, wewnętrzne 

instalacje energetyczne, 

przyłaćże wodociągowe z sieci 

wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacje 

kanalizacji deszczowej do 

szczelnego zbiornika, 

podziemny zbiornik na gaz 

płynny wraz z instalacją 

gazową, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojazdy, miejsca 

do ustawiania pojemników na 

odpady stałe, szesnaście 

miejsc postojowych); na 

działkach ewid. 4363, 4364/3 

obr. 301 Bukowina Tatrzańska, 

gmina Bukowina Tatrzańska

Budowa budynku usługowo-

mieszkalnego z usługami 

handlu wraz z infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi (instalacje 

wentylacji mechanicznej i 

klimatyzacji, wewnętrzne 

instalacje energetyczne, 

przyłaćże wodociągowe z sieci 

wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacje 

kanalizacji deszczowej do 

szczelnego zbiornika, 

podziemny zbiornik na gaz 

płynny wraz z instalacją 

gazową, utwardzenie terenu 

jako dojścia, dojazdy, miejsca 

do ustawiania pojemników na 

odpady stałe, szesnaście 

miejsc postojowych); na 

działkach ewid. 4363, 4364/3 

obr. 301 Bukowina Tatrzańska, 

gmina Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Bukowina Tatrzańska

2019-07-24 482/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

515 AB.6740.515.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz zmiana 

ukształtowania terenu i 

urządzenie go w zieleń niską 

trawiastą: miejsca postojowe, 

miejsce do ustawiania 

kontynera z zamykanym 

otworem wrzutowym oraz 

place, dojścia, dojazdy jako 

nawierzchnia utwardzona; 

instalacje: odprowadzające 

wody opadowe z dachów ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

studnią szczelną, drenaż 

opaskowy ze studzienkami 

rewizyjnymi i zbiorczą studnią 

szczelną; wewnętrzna 

instalacja: kanalizacji 

sanitarnej; na działkach ewid. 

18/2, 20/1, 20/2 obr. 6 w 

Zakopanem

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz zmiana 

ukształtowania terenu i 

urządzenie go w zieleń niską 

trawiastą: miejsca postojowe, 

miejsce do ustawiania 

kontynera z zamykanym 

otworem wrzutowym oraz 

place, dojścia, dojazdy jako 

nawierzchnia utwardzona; 

instalacje: odprowadzające 

wody opadowe z dachów ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

studnią szczelną, drenaż 

opaskowy ze studzienkami 

rewizyjnymi i zbiorczą studnią 

szczelną; wewnętrzna 

instalacja: kanalizacji 

sanitarnej; na działkach ewid. 

18/2, 20/1, 20/2 obr. 6 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Szymony 2019-07-25 483/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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516 AB.6740.516.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(projektowana studnia z 

instalacjami, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystoći ciekłe, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do ustawienia 

pojemników na odpady stałe, 

cztery stanowiska postojowe, 

instalacje wentylacji 

mechanicznej

działki ew. nr 6000/45 , 

6000/47 Białka Tatrzańska , 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

(projektowana studnia z 

instalacjami, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystoći ciekłe, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, utwardzenie 

terenu jako dojścia, dojazdy, 

miejsce do ustawienia 

pojemników na odpady stałe, 

cztery stanowiska postojowe, 

instalacje wentylacji 

mechanicznej, WZ

2019-07-30 539/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

517 AB.6740.517.2019.PG Budowa zespołu trzech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: miejsca 

gromadzenia odpadiow 

stałych, dojście, dojazd, 

miejsca postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

studnia wraz z wewnętrznymi 

instalacjami, wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna, trzy 

zbiorniki szczelne wraz z 

instalacjami kanalizacji 

deszczowej; na działkach 

ewid. 2419/6, 2419/5, 2419/4, 

2419/3, 2420/1 obr. 401 

Kościwlisko, gm. Kościelisko.

Budowa zespołu trzech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą: miejsca 

gromadzenia odpadiow 

stałych, dojście, dojazd, 

miejsca postojowe, instalacja 

energetyczna wewnętrzna, 

studnia wraz z wewnętrznymi 

instalacjami, wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna, trzy 

zbiorniki szczelne wraz z 

instalacjami kanalizacji 

deszczowej; na działkach 

ewid. 2419/6, 2419/5, 2419/4, 

2419/3, 2420/1 obr. 401 

Kościwlisko, gm. Kościelisko

34-511 Kościelisko ul. Droga 

Na Wierch

2019-07-29 496/19 (2019-10-08) 2019-10-08 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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518 AB.6740.518.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzną zalicznikową linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową z projektowanej 

studni, zewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o poj. 10 m3, 

dojściami, dojazdem, dwoma 

miejscami postojowymi oraz 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych o 

nawierzchni utwardzonej: na 

działce ewid. 3991/1 obr. 307 

Leśnica, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

wewnętrzną zalicznikową linią 

zasilania energetycznego, 

zewnętrzną instalacją 

wodociągową z projektowanej 

studni, zewnętrzną instalacją 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanego zbiornika 

bezodpływowego o poj. 10 m3, 

dojściami, dojazdem, dwoma 

miejscami postojowymi oraz 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych o 

nawierzchni utwardzonej: na 

działce ewid. 3991/1 obr. 307 

Leśnica, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

34-406 Leśnica ul. Łośie 2019-07-29 505/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

519 AB.6740.519.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz budowa infrstruktury 

towarzyszacej takiej jak: 

budowa WLZ-tów oraz budowa 

innych niezbędnych urzadzeń 

bud. takich jak: budowa 

dojazdu do budynku, parkingu - 

dwa miejsca postojowe, 

dojścia do budynku oraz 

utwardzonego placu na 

pojemniki na odpady stałe

działka ew. nr 4578 

Kościelisko , budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami 

oraz budowa infrstruktury 

towarzyszacej takiej jak: 

budowa WLZ-tów oraz budowa 

innych niezbędnych urzadzeń 

bud. takich jak: budowa 

dojazdu do budynku, parkingu - 

dwa miejsca postojowe, 

dojścia do budynku oraz 

utwardzonego placu na 

pojemniki na odpady stałe , 

MPZP

34-511 Kościelisko ul. 

Królewska

2019-07-31 575/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

520 AB.6740.520.2019.MCB Projekt budowlany zmian do 

inwestycji pn.: budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną

działka ew. nr 1000/3 

Bukowina Tatrzańska , Projekt 

budowlany zmian do inwestycji 

pn.: budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną, 

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 245/19 z dn. 5 czerwca 

2019 r.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Wierch  Rusiński

2019-08-02 56/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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521 AB.6740.521.2019.PG Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi (ogrzewania, 

elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, gazową), 

altanką, studnią, zbiornikami 

podziemnymi na gaz, 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe oraz infrastrukturą 

towarzyszącą (dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe, 

murki oporowe) na działkach 

ewid. 4870, 4871/4, 4871/5, 

obr. 201 Biały Dunajec, gm. 

Biały Dunajec

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi (ogrzewania, 

elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, gazową), 

altanką, studnią, zbiornikami 

podziemnymi na gaz, 

zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe oraz infrastrukturą 

towarzyszącą (dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe, 

murki oporowe) na działkach 

ewid. 4870, 4871/4, 4871/5, 

obr. 201 Biały Dunajec, gm. 

Biały Dunajec

34-425 Biały Dunajec ul. 

Skupniowa

2019-07-30 105/22 (2022-04-06) 2022-04-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

522 AB.6740.522.2019.WS przebudowa, rozbudowa 

budynku gospodarczego wraz 

ze zmianą sposobu 

użytkowania podsdasza 

nieużytkowaego na 

mieszkalne

przebudowa, rozbudowa 

budynku gospodarczego wraz 

ze zmianą sposobu 

użytkowania podsdasza 

nieużytkowaego na 

mieszkalne na działce ewid. 

nr6523/7 w biały Dunajcu

2019-08-07 439/19 (2019-08-28) 2019-08-28 rozpatrzone pozytywnie Stoch Wojciech

523 AB.6740.523.2019.AM Uchylenie decyzji PNB 

48/2000 Wójta Gminy Poronin 

z dnia 11.07.2000 <NADZÓR>

Uchylenie decyzji PNB 

48/2000 Wójta Gminy Poronin 

z dnia 11.07.2000 <NADZÓR>

2019-08-12 - Masny Alicja

524 AB.6740.524.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, szczelnym 

zbiornikiem na nieczystosci 

ciekłe, kanalizaja deszczowa 

ze szczelnym zbiornikiem na 

wody opadowe, miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych 

oraz ogrodzeniem, murami 

oporowymi i studnią 

głębinową; Kościelisko dziąłka 

nr ew. 2947/14

34-511 Kościelisko ul. 

Karpielówka Boczna k/21

2019-08-08 195/20 (2020-05-26) 2020-05-26 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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525 AB.6740.525.2019.ASS Budowa dwóch budynków 

mieszkalno-usługowych wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzysząca obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej, budowę 

przyłączy infrastruktury 

technicznej oraz budowę 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych takich jak: - 

budowa muru oporowego 

wokół budynku nr 1, - budowa 

podziemnego zbiornika na 

wodę do celów 

przeciwpożarowych o poj. 

100m3, - budowa instalacji 

kanalizacji sanitarnej, - 

budowa dwóch szczelnych 

zbiorników na nieczystości 

ciekłe o poj. 10 m3 każdy,

budowa instalacji 

wodociągowej, budowa studni 

o głębokości do 30 m i 

wydajności do 5m3/dobę, -

budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z szczelnym 

zbiornikiem na deszczówkę do 

podlewania ogrodu, budowa 

instalacji energetycznej wraz z 

WLZ,-utwardzenie terenu w 

celu wykonania komunikacji 

wewnętrznej tj. dróg 

wewnętrznych, dojść, 

lokalizacji 15 miejsc 

postojowych i miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

5930/34, 5930/35, 5930/36, 

5930/37, 5930/11, 5930/12 

obr. Białka Tatrzańska

Budowa dwóch budynków 

mieszkalno-usługowych wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzysząca obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnętrznej, budowę 

przyłączy infrastruktury 

technicznej oraz budowę 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych takich jak: - 

budowa muru oporowego 

wokół budynku nr 1, - budowa 

podziemnego zbiornika na 

wodę do celów 

przeciwpożarowych o poj. 

100m3, - budowa instalacji 

kanalizacji sanitarnej, - 

budowa dwóch szczelnych 

zbiorników na nieczystości 

ciekłe o poj. 10 m3 każdy,

budowa instalacji 

wodociągowej, budowa studni 

o głębokości do 30 m i 

wydajności do 5m3/dobę, -

budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej wraz z szczelnym 

zbiornikiem na deszczówkę do 

podlewania ogrodu, budowa 

instalacji energetycznej wraz z 

WLZ,-utwardzenie terenu w 

celu wykonania komunikacji 

wewnętrznej tj. dróg 

wewnętrznych, dojść, 

lokalizacji 15 miejsc 

postojowych i miejsca 

gromadzenia odpadów stałych. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

5930/34, 5930/35, 5930/36, 

5930/37, 5930/11, 5930/12 

obr. Białka Tatrzańska

2019-08-05 2019-09-20 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka

526 AB.6740.526.2019.PG Budowa stacji bazowej o nr 

ZAK2011B wraz z wewnętrzną 

linią zasilającą; na dz. ew. 

69/8 obręb 3 w Zakopanem

Budowa stacji bazowej o nr 

ZAK2011B wraz z wewnętrzną 

linią zasilającą; na dz. ew. 

69/8 obręb 3 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Ciągłówka 11

2019-08-08 636/19 (2019-12-23) 2019-12-23 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

527 AB.6740.527.2019.PG budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

instalacja deszczowa do 

bezodpływowego zbiornika 

retencyjnego, wewnętrzna 

instalacja: wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania elektryczna, 

wentylacji mechanicznej oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. mur oporowy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, utwardzona 

nawierzchnia gospodarczo-

manewrowa; na dz. ew. 2022/4 

obręb 401 Kościelisko, gm. 

Kościelisko.

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

dwustanowiskowym wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

instalacja deszczowa do 

bezodpływowego zbiornika 

retencyjnego, wewnętrzna 

instalacja: wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania elektryczna, 

wentylacji mechanicznej oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. mur oporowy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, utwardzona 

nawierzchnia gospodarczo-

manewrowa; na dz. ew. 2022/4 

obręb 401 Kościelisko, gm. 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Szeligówka

2019-08-12 514/19 (2019-10-15) 2019-10-15 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

528 AB.6740.528.2019.MT Budowa budynku usługowo-

mieszkalno-handlowego, 

rozbiórka budynku mieszkalno 

gospodarczego, budynku 

gospodarczego i dwóch wiat

Budowa budynku usługowo-

mieszkalno-handlowego, 

rozbiórka budynku mieszkalno-

gospodarczego, budynku 

gospodarczego i dwóch wiat, 

rozbiórka przyłącza kanalizacji 

sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej, wycinka 5 szt. 

drzew, rozbiórka przyłącza 

ciepłowniczego na działce 

ewid. nr 3918/1 w Białym 

Dunajcu.

2019-08-12 515/19 (2019-10-16) 2019-10-16 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

529 AB.6740.529.2019.ASS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie zwartej z 

urządzeniami budowlanym, 

szczelnym zbiornikiem na 

wody opadowe, dojściami i 

dojazdem. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 292 obr. 6 w 

Zakopanem, przy ul. 

Brzozowej 27

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie zwartej z 

urządzeniami budowlanym, 

szczelnym zbiornikiem na 

wody opadowe, dojściami i 

dojazdem. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 292 obr. 6 w 

Zakopanem, przy ul. 

Brzozowej 27<mpzp>

34-500 Zakopane ul. 

Brzozowa 27

2019-08-06 2019-12-02 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

530 AB.6740.530.2019.MT Rozbudowa budynku 

mieszkalneog 

jednorodzinnego

Rozbudowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrzną instalacją 

elektryczną, wodociągową, 

kanalizacyjną, centralnego 

ogrzewania wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą: 

miejsca postojowe, zieleń 

urządzona, utwardzone 

dojścia; na działce ewid. nr 

583/1 w Poroninie.

2019-08-13 461/19 (2019-09-12) 2019-09-12 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

531 AB.6740.531.2019.MT Budowa wyciagu narciarskiego 

taśmowego

Budowa wyciagu narciarskiego 

typu taśmowego firmy sunkid - 

"Magiczny Dywan" na 

działkach ewid. nr 9068, 

9069/1, 9135/1, 9135/2, 9136, 

9138 w miejscowości Jurgów, 

gmina Bukowina Tatrzańska.

2019-08-13 546/19 (2019-10-30) 2019-10-30 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

532 AB.6740.532.2019.AL Budowa 4 budynków 

mieszklanych jednorodzinnych 

wraz z wewn. instalacją wod - 

kan, co, elektryczną, wentylacji 

mechanicznej i pomp ciepłaz 

podziemnymi szczelnymi 

zbiornikami retencyjnymi oraz 

dojściem, dojazdem, po 

rozbiórce istniejacego: 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, czterech 

budynków niemieszkalnych i 

innej budowli oraz 

przebudowie sieci 

napowoetrznej 

elektroenergetycznej NN wraz 

ze słupem i 

przebudowieprzewodu 

wodociagu lokalnego.

1168, 1169 Kościelisko. 

Budowa 4 budynków 

mieszklanych jednorodzinnych 

wraz z wewn. instalacją wod - 

kan, co, elektryczną, wentylacji 

mechanicznej i pomp ciepłaz 

podziemnymi szczelnymi 

zbiornikami retencyjnymi oraz 

dojściem, dojazdem, po 

rozbiórce istniejacego: 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, czterech 

budynków niemieszkalnych i 

innej budowli oraz 

przebudowie sieci 

napowoetrznej 

elektroenergetycznej NN wraz 

ze słupem i 

przebudowieprzewodu 

wodociagu lokalnego. MPZP

34-511 Kościelisko ul. Polana 

Pająkówka 1

2019-08-12 580/19 (2019-11-15) 2019-11-15 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

533 AB.6740.533.2019.AM Budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 239/1 

obr. 5 w miejscowości 

Zakopane jako I etap 

inwestycji pod nazwą 

"Budowa, przebudowa i 

rozbiórka instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 674, 701, 

293/1, 816/1, 816/2, 976/9, 

1601,558/1 obr. 5 w 

miejscowości Zakopane".

Budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 239/1 

obr. 5 w miejscowości 

Zakopane jako I etap 

inwestycji pod nazwą 

"Budowa, przebudowa i 

rozbiórka instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 674, 701, 

293/1, 816/1, 816/2, 976/9, 

1601,558/1 obr. 5 w 

miejscowości Zakopane".

2019-08-14 2019-10-21 bez rozpoznania Masny Alicja



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

534 AB.6740.534.2019.AM Budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 861/2 

obr. 5, 1601, 558/1 obr. 6 w 

miejscowości Zakopane jako II 

etap inwestycji pod nazwą 

"Budowa, przebudowa i 

rozbiórka instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 674, 701, 

293/1, 816/1, 816/2, 976/9, 

1601,558/1 obr. 5 w 

miejscowości Zakopane".

Budowa instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 816/2 

obr. 5, 1601, 558/1 obr. 6 w 

miejscowości Zakopane jako II 

etap inwestycji pod nazwą 

"Budowa, przebudowa i 

rozbiórka instalacji kanalizacji 

deszczowej na dz. nr 674, 701, 

293/1, 816/1, 816/2, 976/9, 

1601,558/1 obr. 5 w 

miejscowości Zakopane".

2019-08-14 2019-10-21 bez rozpoznania Masny Alicja

535 AB.6740.535.2019.DB ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NA 

BUDYNEK USŁUGOWY; DZ. 

EWID. NR 2417, 2416/6, 

2416/4 OBR. KOŚCIELISKO

ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NA 

BUDYNEK USŁUGOWY; DZ. 

EWID. NR 2417, 2416/6, 

2416/4 OBR. KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko ul. Czajki 2019-07-29 - Bużek Daniel

536 AB.6740.536.2019.DB BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I 

NIEZBĘDNYMI 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI TJ. 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

ENERG. Z ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 

DO PROJEKTOWANYCH 

BUDYNKÓW, WEW. INST. 

WODOCIĄGOWA, 

PRZYŁĄCZE 

WODOCIĄGOWE DO 

WODOCIĄGU WIEJSKIEGO, 

WEW. INST. 

KANALIZACYJNA Z PROJ. 

BUDYNKÓW DO PROJ. 

BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O 

POJ. DO 10 M3, WEWN. 

INSTALACJA C.O ORAZ 

BUDOWA INNYCH 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH TJ. 

MIEJSCE DO 

GROMADZENIA 

POJEMNIKÓW NA  ODPADY 

STAŁE, DOJŚICA, DOJAZD, 5 

MIEJSC POSTOJOWYCH, 

PLAC GOSPODARCZO-

MANEWROWY; 

DZ. EWID. NR 6185/3, 6184/7, 

6184/10, 6184/13, 6183/3 

OBR. 302 BIAŁKA 

TATRZAŃSKA

BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I 

NIEZBĘDNYMI 

URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI TJ. 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA 

ENERG. Z ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU MIESZKALNEGO 

DO PROJEKTOWANYCH 

BUDYNKÓW, WEW. INST. 

WODOCIĄGOWA, 

PRZYŁĄCZE 

WODOCIĄGOWE DO 

WODOCIĄGU WIEJSKIEGO, 

WEW. INST. 

KANALIZACYJNA Z PROJ. 

BUDYNKÓW DO PROJ. 

BEZODPŁYWOWEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O 

POJ. DO 10 M3, WEWN. 

INSTALACJA C.O ORAZ 

BUDOWA INNYCH 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH TJ. 

MIEJSCE DO 

GROMADZENIA 

POJEMNIKÓW NA  ODPADY 

STAŁE, DOJŚICA, DOJAZD, 5 

MIEJSC POSTOJOWYCH, 

PLAC GOSPODARCZO-

MANEWROWY; 

DZ. EWID. NR 6185/3, 6184/7, 

6184/10, 6184/13, 6183/3, 

6182/2  OBR. 302 BIAŁKA 

TATRZAŃSKA

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Kaniówka

2019-07-30 606/19 (2019-12-02) 2019-12-02 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

537 AB.6740.537.2019.AM Uchylenie decyzji BUA.II-8381-

-P-31/90

Uchylenie decyzji BUA.II-8381-

-P-31/90 Urząd Miasta 

Zakopane z dnia 12 marca 

1990r. Wiercioch

2019-08-08 - Masny Alicja

538 AB.6740.538.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Zakopane/13/30

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

Zakopane/13/30

2019-08-19 432/19 (2019-08-26) 2019-08-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

539 AB.6740.539.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

Zakopane/03/138/1

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

Zakopane/03/138/1

2019-08-20 440/19 (2019-08-29) 2019-08-29 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

540 AB.6740.540.2019.MT Uchylenie na wniosek decyzji 

nr 340/16 z dn. 27.09.16 r. 

znak: AB.6740.263.2016.MT.

Uchylenie na wniosek decyzji 

nr 340/16 z dn. 27.09.16 r. 

znak: AB.6740.263.2016.MT.

2019-08-21 2019-09-06 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

541 AB.6740.541.2019.MT Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 305/2019 z dnia 5 lipca 

2019 r. znak: 

AB.6740316.2019.MT

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 305/2019 z dnia 5 lipca 

2019 r. znak: 

AB.6740316.2019.MT w 

zakresie numeru jednej z 

działek inwestycyjnych oraz 

rodzaju budynku objętego 

pozwoleniem.

2019-08-19 473/19 (2019-09-23) 2019-09-23 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

542 AB.6740.542.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (z 

wewnętrznymi instalacjami 

wod.-kan., c.o., wentylacji 

mechanicznej, elektryczna) 

wraz z urządzeniami 

budowlanymi (dojazd, dojścia 

piesze, schody zewnętrzne, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, zbiornik 

bezodpływowy na nieczystości 

ciekłe, wewnętrzna linia 

zalicznikowa 

elektroenergetyczna; na 

działce ewid. nr 7261/3 w 

miejscowości Bustryk, Gmina 

Poronin.

2019-08-19 499/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

543 AB.6740.543.2019 Wewnętrzna instalacja gazowa Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym Zakopane ul. 

Bulwary Słowackiego 36 

działka nr ew. 495/3 obr. 3

34-500 Zakopane ul. Bulwary 

Słowackiego

2019-08-20 530/19 (2019-10-23) 2019-10-23 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

544 AB.6740.544.2019.AP Budynek mieszkalno-usługowy Budynek mieszkalno-usługowy 

z usługami z zakresu wynajmu 

pokoi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą obejmującą 

pzrebudowę, rozbudowę i 

budowe niezbędnych urządzeń 

budowlanych, przebudowa, 

rozbudowa zjazdu i miejsc 

postojowychw tym miejsca 

postojowego dla osób 

niepełnosprawnych, instalacja 

wodociągowa- ze studni, 

przyłacz pradu, instalacja 

kanalizacyjna ze zbiornikiem 

szczelnym o poj,. 10 m3 - 

tymczasowy, , śmietnik, 

zbiornik p.poż o poj. 100 m3; 

inwestycja na działkach nr ew. 

100/106, 100/107, 100/70, 

100/73, 6658 położonych w 

Białce Tatrzańskiej

2019-08-22 2019-09-19 bez rozpoznania Pawlikowska Anna

545 AB.6740.545.2019.AP Rozbudowa i pzrebudowa 

budynku mieszklanego na 

budynek usługowo-

mieszklanywraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną: instalacja 

oświetlenia zewnetzrnego, 

przylaczem kanalizacji 

sanitarnej, dojąsciami 

dojazdem, 25 miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów 

stałychBiały Dunajec ul. Jana 

Pawła II dzialki nr ew. 8908/5, 

8908/8

Rozbudowa i pzrebudowa 

budynku mieszklanego na 

budynek usługowo-

mieszklanywraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną: instalacja 

oświetlenia zewnetzrnego, 

przylaczem kanalizacji 

sanitarnej, dojąsciami 

dojazdem, 25 miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów 

stałychBiały Dunajec ul. Jana 

Pawła II dzialki nr ew. 8908/5, 

8908/8

34-425 Biały Dunajec ul. Jan 

Paweł II 291

2019-08-21 562/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

546 AB.6740.546.2019.AL Budynek usługowo - 

mieszkalny (hotel z częścią 

mieszkalną)

Budowa budynku usługowo - 

mieszkalnego (hotelu z 

częścią mieszkalną), wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę zjazdu z 

drogi wewnętrznej, budowę 

instalacji zbiornikowej gazu 

płynnego ze zbiornikiem 

podziemnym o pojemności do 

10M3, budowę murków 

oporowych oraz budowe 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych, tj.: zbiornika na 

nieczystości ciekłe, 

wewnętrznej linii 

kanalizacyjnej, wewnętrznej 

linii energetycznej, przyłącza 

wodociagowego, kanalizacji 

deszczowej, 3 studni 

chłonnych, dojazdu, dojść, 

stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych, 

utwardzenia terenu, miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, 

oraz 2 studni. Na dz. nr ew. 

5469/32, 6581, 5469/16, 

5469/17, 5469/22, 5469/28, 

5469/30 w Białce Tatrzańskiej.

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Środkowa

2019-08-14 - Lassak Agnieszka

547 AB.6740.547.2019.MS budowa budynku 

meiszkalnego 

jednorodzinnego wraz z innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojście, 

dojazd, wewnętrzna linia 

zasilająca zalicznikowa 

energetyczna od zk+sp do 

projektowanego budynku, 

instalacja kanalizacyjna do 

przydomowej oczyszczalni 

scieków wraz ze zbiornkiem 

szczelnym na podczyszczone 

ścieki o poj. 10m3, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni 

weirconej o głębkości do 30 m; 

adres inwestycji: działka nr 

ewid. 6964 obręb Ząb 

jednostka ewid. Poronin

budowa budynku 

meiszkalnego 

jednorodzinnego wraz z innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojście, 

dojazd, wewnętrzna linia 

zasilająca zalicznikowa 

energetyczna od zk+sp do 

projektowanego budynku, 

instalacja kanalizacyjna do 

przydomowej oczyszczalni 

scieków wraz ze zbiornkiem 

szczelnym na podczyszczone 

ścieki o poj. 10m3, 

wewnętrzna linia zasilająca 

wodociągowa ze studni 

weirconej o głębkości do 30 m; 

adres inwestycji: działka nr 

ewid. 6964 obręb Ząb 

jednostka ewid. Poronin

2019-08-21 503/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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548 AB.6740.548.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., c.w.u., 

elektyczne, przyłączem 

wodociągowym, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

dojściami, dojazdem, 

miejscami postojowymi, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych; na działce 

ewid. nr 7506/101 w Białym 

Dunajcu.

2019-08-19 591/19 (2019-11-22) 2019-11-22 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

549 AB.6740.549.2019.TS Wewnetrzna instalacja 

wentylacji mechanicznej

zmieniam decyzję własną nr 

265/18 z dnia 22 czerwca 

2018 r. znak: 

AB.6740.365.2017.BB 

w zakresie: zmiany systemu 

wentylacji pomieszczeń 

użytkowych z grawitacyjnej na 

wentylację mechaniczną z 

odzyskiem ciepła oraz zmiany 

systemu grzewczego z 

ogrzewania z kotłowni gazowej 

na ogrzewanie z instalacji 

pompy ciepła powietrze/woda.

2019-08-02 487/19 (2019-10-02) 2019-10-02 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

550 AB.6740.550.2019.TS przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego gospodarczego

przebudowę, rozbudowę i 

nadbudowę budynku 

mieszkalno - gospodarczego 

oraz zmianę sposobu 

użytkowania części 

gospodarczej ma cześć 

mieszkalną wraz z budową 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsca postojowe, dojście i 

dojazd, instalacja 

kanalizacyjna do przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz ze 

zbiornikiem szczelnym na 

podczyszczone ścieki o 

pojemności 10 m?. Adres 

zamierzenia budowlanego 

działki ewid. nr 1976/1, 

1976/2, 1975/6, 1975/4, 

1968/2, 1980/4, 1979/1 

położone w miejscowości 

Gliczarów Górny

Gliczarów Górny ul. Fiśkowa 

Dolina 23 34-425 Biały 

Dunajec

2019-08-13 501/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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551 AB.6740.551.2019.TS budowa budynku mieszkalno 

jednorodzinego oraz rekreacji 

indywidualnej

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego i budynku 

rekreacji indywidualnej wraz                                      

z infrastrukturą techniczną 

oraz innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenie terenu, wlz 

przyłącza energetycznego, 

przewód instalacji kanalizacji 

sanitarnej, zbiornik szczelny 

na nieczystości ciekłe, 

przyłącze wodociągowe. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 2030/8 

położona                    w 

miejscowości Gliczarów Górny 

(kategoria obiektów I i III).

2019-08-20 478/19 (2019-09-25) 2019-09-25 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

552 AB.6740.552.2019.MS budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą w postaci: 

utwardzonych dojść i dojazdu, 

miejsca postojowego, 

utwardzonego placu na 

pojemniki na odpady stałe, 

szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10m3, studni o 

gębokości do 30 m oraz wlz. 

Adres inwestycji: działki nr 

ewid. 5735/13, 5735/14, 

5734/16 obręb Biały Dunajec 

jednostka ewidentycja Biały 

Dunajec

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą w postaci: 

utwardzonych dojść i dojazdu, 

miejsca postojowego, 

utwardzonego placu na 

pojemniki na odpady stałe, 

szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10m3, studni o 

gębokości do 30 m oraz wlz. 

Adres inwestycji: działki nr 

ewid. 5735/13, 5735/14, 

5734/16 obręb Biały Dunajec 

jednostka ewidentycja Biały 

Dunajec

2019-08-21 508/19 (2019-10-11) 2019-10-11 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

553 AB.6740.553.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowej 

w istniejącym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

wraz z odcinkiem zewnetrznym 

instalacji. Adres inwestycji: 

działka nr ewid. 202 obr. 11 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowej 

w istniejącym budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

wraz z odcinkiem zewnetrznym 

instalacji. Adres inwestycji: 

działka nr ewid. 202 obr. 11 w 

Zakopanem

2019-08-21 2019-11-19 odmowa / sprzeciw Stec-Morawetz Marta

554 AB.6740.554.2019.PG Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na dz. ew. 

976/7 obr. 5 w Zakopanem

Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na dz. ew. 

976/7 obr. 5 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Piaseckiego 26

2019-08-20 480/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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555 AB.6740.555.2019.PG Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na dz. ew. 

976/4, 738/1 obr. 5 w 

Zakopanem

Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na dz. ew. 

976/4, 738/1 obr. 5 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Piaseckiego 20

2019-08-20 481/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

556 AB.6740.556.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, instalacje wodne 

z projektowanej studni, 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika oraz 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. 8279/30 obr. 

201 Biały Dunajec, gm. Biały 

Dunajec

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, instalacje wodne 

z projektowanej studni, 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika oraz 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. 8279/30 obr. 

201 Biały Dunajec, gm. Biały 

Dunajec

34-425 Biały Dunajec ul. 

Leszczyny

2019-08-21 533/19 (2019-10-23) 2019-10-23 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

557 AB.6740.557.2019.PG Nadbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego realizującego 

usługi komercyjne (wynajem 

pokoi dla turystów) wraz z 

wewnętrznymi instalacjami: 

wod.-kan., c.o., gaz i 

elektrycznymi; na działce ewid. 

221/2 obręb 12 Zakopane.

Nadbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego realizującego 

usługi komercyjne (wynajem 

pokoi dla turystów) wraz z 

wewnętrznymi instalacjami: 

wod.-kan., c.o., gaz i 

elektrycznymi; na działce ewid. 

221/2 obręb 12 Zakopane.

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Bristolu 4

2019-08-21 2021-05-05 odmowa / sprzeciw Gał Paweł

558 AB.6740.558.2019.BSP wewnętrzna instalacja gazowa budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalno-usługowym

działki nr ewid.: 143, 142/5

obręb: 8

miejscowość: Za Strugiem

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: brak

2019-08-02 2019-09-16 bez rozpoznania Staszel-Pokusa Bernadetta
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559 AB.6740.559.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny i rozbiórka 

części budynku 

gospodarczego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

zewnętrznymi instalacjami 

wodno-kanalizacyjnymi, 

centralnego ogrzewania, 

elektroenergetycznymi oraz 

urządzeniami: miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, utwardzone 

dojścia i dojazdy, dwa miejsca 

postojowe, rozbiórka części 

budynku gospodarczego

działki nr ewid.: 107/8

obręb: 52

miejscowość: Cyrhla

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-08-07 87/20 (2020-03-13) 2020-03-13 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

560 AB.6740.560.2019.BSP budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, tj.: 

szczelny zbiornik na 

nieczystości ciekłe, 

utwardzone dojścia, dojazdy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, przyłącz 

wodociągowy

działki nr ewid.: 461/22

obręb: 305

miejscowość: Groń

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: WZ

2019-08-16 607/19 (2019-12-02) 2019-12-02 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

561 AB.6740.561.2019.BSP Budowa drogi wewnętrznej 

wraz z zatokami postojowymi 

w ramach przebudowy układu 

komunikacyjnego przy 

budynkach Urzędu Gminy i 

Ośrodka Zdrowia w 

miejscowości Bukowina 

Tatrzańska  wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą

działki nr ewid.: 2216/3, 

6742/1, 6742/2, 5500/5

obręb: 301

Budowa drogi wewnętrznej 

wraz z zatokami postojowymi 

w ramach przebudowy układu 

komunikacyjnego przy 

budynkach Urzędu Gminy i 

Ośrodka Zdrowia w 

miejscowości Bukowina 

Tatrzańska  wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą

działki nr ewid.: 2216/3, 

6742/1, 6742/2, 5500/5

obręb: 301

miejscowość: Bukowina 

Tatrzańska

jednostka: BUK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: 

ULICP

2019-08-19 57/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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562 AB.6740.562.2019.BSP dwa budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz rozbudowa 

i przebudowa istniejącego 

budynku niemieszkalnego

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego budynku 

niemieszkalnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi - 

ETAP I - budowa dwóch 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych wraz z 

urządzeniami budowlanymi

działki nr ewid.: 320

obręb: 8

miejscowość: Śródmieście-

Zachód	

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-08-19 473/20 (2020-11-03) 2020-11-03 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

563 AB.6740.563.2019.BSP budowa drogi dojazdowej 

wewnętrznej

budowa drogi dojazdowej 

wewnętrznej

działki nr ewid.: 89, 114, 88/5, 

113/1

obręb: 107

miejscowość: Bachledzki 

Wierch

jednostka: ZAK

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-08-19 303/20 (2020-07-29) 2020-07-29 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

564 AB.6740.564.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

 Zakopane ul.Strążyska 3C

ewid nr 80, 685 obr 9

2019-08-27 484/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

565 AB.6740.565.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Zakopane, ul.Obeconiówka 1A

ewid nr 176/4, 71/4 obr 123

2019-08-27 2019-09-17 bez rozpoznania Masny Alicja

566 AB.6740.566.2019.MT Mur oporowy Budowa muru oporowego na 

działkach ewid. nr 116/3, 

117/2 obręb 84 w Zakopanem.

2019-08-28 129/20 (2020-04-15) 2020-04-15 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

567 AB.6740.567.2019.MT Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 617/18 z dn. 21.11.18 r.

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 617/18 z dn. 21.11.18 w 

zakresie zmiany obszaru 

objętego opracowaniem oraz 

zmiany usytuowania miejsc 

postojowychi; na działkach 

ewid. nr 5950/25, 5939/1, 

5940/1, 5940/2, 5940/3, 

5940/4, 5950/26, 5950/33 w 

Białce Tatrzańskiej, Gmina 

Bukowina Tatrzańska.

2019-08-28 551/19 (2019-10-31) 2019-10-31 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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568 AB.6740.568.2019.MT hotel z garażem podziemnym, 

rozbiórka budynku pizzerii i 

magazynowego, budynku 

myjni, wiaty myjni oraz 

budynku gospodarczego

Budowa: budynku hotelowego 

z garażem podziemnym wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną: 

czerpnia i wyrzutnia powietrza, 

separator tłuszczu, dojścia 

piesze, utwardzony dojazd, 

miejsce postojowe dla 

niepełnosprawnych, pochylnia 

zjazdowa do garażu z murami 

oporowymi, przełożenie 

fragmentu sieci sN i nN oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej, 

uzbrojenie terenu w instalacje 

zewnętrzne: kanalizacji 

deszczowej z przyłączem, 

wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, 

elektroenergetycznej (z 

wyłączeniem przyłączy), 

rozbiórka: budynku 

usługowego, budynku myjni 

samochodowej, budynku 

gospodarczego, wiaty myjni 

samochodowej; na działkach 

nr ewid. 672, 363 i 503/4 obręb 

12 położonych w Zakopanem 

przy ul. Chałubińskiego.

2019-09-02 144/20 (2020-04-21) 2020-04-21 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

569 AB.6740.569.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, uwardzenie 

drogi dojazdowej, placu i 

chodnikow, miejsca do 

gromadzenia odpadów , 

instalacji elektrycznej 

zalicznikowej: inwestycja na 

działce nr ew. 1564/2 obr. 6 

Zakopane ul. Chyców Potok

34-500 Zakopane ul. Chyców 

Potok

2019-08-29 545/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

570 AB.6740.570.2019.AP Wewnętrzna instalacja gazowa Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; Zakopane ul. 

Szymony 13 A działka nr ew. 

105/4 obr. 6

34-500 Zakopane ul. Chyców 

Potok 13A

2019-08-30 519/19 (2019-10-18) 2019-10-18 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

571 AB.6740.571.2019.TS Uchylenie pozwolenia na 

budowę

Uchylenie pozwolenia na 

budowę z dnia 6 marca 1987 r. 

znak: BUA-IV-8381-P/11/87

2019-08-08 2019-10-24 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

572 AB.6740.572.2019.PG Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 25/4, 25/8 obr. 145 w 

Zakopanem

Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 25/4, 25/8 obr. 145 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Pardałówka 44

2019-08-27 520/19 (2019-10-18) 2019-10-18 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

573 AB.6740.573.2019.PG Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 215, 592, 593 obr. 11 w 

Zakopanem

Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 215, 592, 593 obr. 11 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Sabały 

15

2019-08-27 2019-09-25 bez rozpoznania Gał Paweł
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574 AB.6740.574.2019.PG Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

schodów zewnętrznych oraz 

powiększeniu dwóch otworów 

okiennych w lkokalu 

mieszkalnym nr 11; na działce 

ewid. 974/11 obr. 5 w 

Zakopanem.

Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

schodów zewnętrznych oraz 

powiększeniu dwóch otworów 

okiennych w lkokalu 

mieszkalnym nr 11; na działce 

ewid. 974/11 obr. 5 w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. 

Zborowskiego Juliusz 7

2019-09-02 529/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

575 AB.6740.575.2019.PG Budynek użyteczności 

publicznej. Przebudowa, 

nadbudowa, remont oraz 

termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoł Plastycznych 

im. Antoniego Kenara w 

Zakopanem, przy ul. 

Kościeliskiej 35, na działkach 

ewid. 152/2, 153/9, 784, obr. 8, 

gm. Zakopane

Budynek użyteczności 

publicznej. Przebudowa, 

nadbudowa, remont oraz 

termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkoł Plastycznych 

im. Antoniego Kenara w 

Zakopanem, przy ul. 

Kościeliskiej 35, na działkach 

ewid. 152/2, 153/9, 784, obr. 8, 

gm. Zakopane

34-500 Zakopane ul. 

Kościeliska 35

2019-09-02 91/20 (2020-03-17) 2020-03-17 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

576 AB.6740.576.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektryczne, z 

doporowadzeniem kanalizacji 

deszczowej do zbiornika 

szczelnego i urządzeniami 

budowlanymi: dojście, dojazd, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsce 

postojowe dla samochodów 

osobowych, mury oporowe 

oraz z przebudową i 

rozbudową sieci 

energetycznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

2916/5, 2917/4, 2920/7 obr. nr 

505 Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin, przy ul. Kościuszki.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

elektryczne, z 

doporowadzeniem kanalizacji 

deszczowej do zbiornika 

szczelnego i urządzeniami 

budowlanymi: dojście, dojazd, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsce 

postojowe dla samochodów 

osobowych, mury oporowe 

oraz z przebudową i 

rozbudową sieci 

energetycznej. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. nr 

2916/5, 2917/4, 2920/7 obr. nr 

505 Poronin, jednostka 

ewidencyjna 121705_2 

Poronin, przy ul. 

Kościuszki.<MPZP>

2019-08-20 528/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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577 AB.6740.577.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

urządzeniami budowlanymi : 

złącze energetyczne z 

instalacją zalicznikową, 

instalacja wodociągowa ze 

studnią  kopaną, instalacja 

kanalizacyjna ze zbiornikiem 

szczelnym , tereny 

utwardzone: mirjsce do 

gromadzenia odpadow stałych, 

miejsce postojowe, dojazd i 

dojście; Leśnica ul. Szkolna  

działki nr ew. 3278/7, 3278/8, 

3278/9, 3280/3

34-406 Leśnica ul. Szkolna 

k/39

2019-09-02 524/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

578 AB.6740.578.2019 budowa budynku mieszkanego 

jenorodzinnego

budowę budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczo - garażowego                             

w zabudowie zagrodowej wraz 

z infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi 

(instalacje wodociągowe z 

istniejącej studni, instalacje 

kanalizacji sanitarnej do 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, budowa 

wewnętrznych instalacji 

energetycznych, kanalizacja 

deszczowa do szczelnego 

zbiornika, mury oporowe, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

ustawiania pojemników na 

odpady stałe, stanowisko 

postojowe).  Adres   

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 427/12 

położona w miejscowości Groń

Groń ul. Groń  34-406 Leśnica 2019-08-21 512/19 (2019-10-14) 2019-10-14 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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579 AB.6740.579.2019 budowa budynku mieszkalno - 

usługowego

inwestycji polegającej na 

budowie budynku mieszkalno-

usługowego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi (dojścia, 

dojazdy, miejsca postojowe, 

śmietnik, przyłącza: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

ciepłownicze, oraz wewnętrzna 

instalacja zasilania 

energetycznego. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. 71/1, 72 obr. 115 

w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Droga na 

Szymaszkową

2019-08-29 48/20 (2020-02-18) 2020-02-18 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

580 AB.6740.580.2019 budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

inwestycji polegającej na 

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z pokojami 

na wynajem, z dojściem, 

dojazdem, miejscami 

postojowymi, miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych, 

przyłączami kanalizacyjnymi, 

wlz.  Adres zamierzenia 

budowlanego: działki ewid. nr 

99/7, 121/5, 99/5 obr. 167 w 

Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Bulwary 

Słowackiego

2019-08-29 133/20 (2020-04-15) 2020-04-15 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

581 AB.6740.581.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 103/8 obr. 123 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 103/8 obr. 123 w 

Zakopanem

2019-08-27 587/19 (2019-11-19) 2019-11-19 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

582 AB.6740.582.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

LOKALEM USŁUGOWYM; NA 

DZIAŁKACH EWID. 38/34, 

38/35 OBR. 301 BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

LOKALEM USŁUGOWYM; NA 

DZIAŁKACH EWID. 38/34, 

38/35 OBR. 301 BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

2019-08-14 79/20 (2020-03-04) 2020-03-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

583 AB.6740.583.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO I 

BUDYNKU 

PENSJONATOWEGO; DZ. 

EWID. NR 12 OBR. 8 

ZAKOPANE

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO I 

BUDYNKU 

PENSJONATOWEGO; DZ. 

EWID. NR 12 OBR. 8 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Kościeliska

2019-08-16 - Bużek Daniel

584 AB.6740.584.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBR 18 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 45/6 OBR 18 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223a

2019-08-28 2021-04-14 umorzenie Bużek Daniel
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585 AB.6740.585.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 31/5 

OBR. 18 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 31/1, 41/1, 31/5 

OBR. 18 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 223

2019-08-28 2021-04-14 umorzenie Bużek Daniel

586 AB.6740.586.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

51 OBR. 18 ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNO-

USŁUGOWYM; DZ. EWID. NR 

51 OBR. 18 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Gubałówka 222

2019-08-28 4/20 (2020-01-10) 2020-01-20 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

587 AB.6740.587.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

jednorodzinnymnr ewid 273/2 

obręb 3 Zakopane

2019-09-10 488/19 (2019-10-02) 2019-10-02 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

588 AB.6740.588.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

jednorodzinnym

nr ewid 308/1 obr 3 Zakopane

2019-09-11 479/19 (2019-09-26) 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

589 AB.6740.589.2019.AM Przeniesienie - rozbudowa 

domu mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej

nr ewid 170 obr 5 Zakopane

Przeniesienie - rozbudowa 

domu mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

bliźniaczej

nr ewid 170 obr 5 Zakopane

2019-09-11 2019-09-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

590 AB.6740.590.2019.PG Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na działkach 

ewid. 976/20, 976/21 obręb 5 

w Zakopanem

Przebudowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

polegająca na dobudowaniu 

25 balkonów do 25 lokali 

mieszkalnych; na działkach 

ewid. 976/20, 976/21 obręb 5 

w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Piaseckiego 24

2019-09-05 506/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

591 AB.6740.591.2019.PG Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dzaiłce ewid. 6017 

obręb 301 Bukowina 

Tatrzańska, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dzaiłce ewid. 6017 

obręb 301 Bukowina 

Tatrzańska, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Wierch  Rusiński

2019-09-10 538/19 (2019-10-25) 2019-10-25 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

592 AB.6740.592.2019.BSP 3 budynki rekreacji 

indywidualnej

budowa trzech budynków 

rekreacji indywidualnej wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

innymi niezbędnymi 

urządzeniami budowlanymi

działki nr ewid.: 1295/1, 

1295/2

obręb: 505

miejscowość: Poronin

jednostka: POR

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-09-04 - Lassak Agnieszka
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593 AB.6740.593.2019.AP Budowa dwóch budynków 

rekreacji indywidualnej

Budowa dwóch budynków 

rekreacji indywidualnej wraz z 

infrastrukturą techniczna ; 

dwie instalacje energetyczne 

zalicznikowe, dwie instalacje 

wodociągowe z 

projektowanych dwóch studni , 

dwie instalacje kanalizacji 

sanitarnej do dwóch 

zbiorników szczelnych na 

nieczytosci o poj. 10 m3 

każdy, wewnętrzne  instalacje 

w budynkach: energetyczne, 

wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., utwardzenie 

terenu (dojscia, dojazdy, 

smietnik) ; inwestycja na 

działkach nr ew. 1507/3, 

1504/3 Gliczarów Górny

2019-09-09 168/20 (2020-05-06) 2020-05-06 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

594 AB.6740.594.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w zabudowie 

wolnostojącej wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi: placem 

postojowo-manewrowym, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, dojściami do 

budynku	

działki nr ewid.: 3932/7

obręb: 401

miejscowość: Kościelisko

jednostka: KOS

MPZP/WZ/ULICP/ZRID: MPZP

2019-09-10 542/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

595 AB.6740.595.2019.MCB zmiana pozwolenia na budowę 

AB.6740.194.2019.MCB, dec. 

nr 239/19 z 04.06.2019

działki ew. nr 9774/2 i 9774/1 

Jurgów , zmiana pozwolenia 

na budowę 

AB.6740.194.2019.MCB, dec. 

nr 239/19 z 04.06.2019

2019-08-19 522/19 (2019-10-21) 2019-10-21 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

596 AB.6740.596.2019.MCB budowa muru oporowego wraz 

z ogrodzeniem

działka ew. nr 544 obręb 8 

Zakopane , budowa muru 

oporowego wraz z 

ogrodzeniem , MPZP

34-500 Zakopane ul. 

Wojciecha Brzegi 1

2019-09-10 2019-10-25 odmowa / sprzeciw Cudzich-Bularz Marzena
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597 AB.6740.597.2019.MT Wyciąg narciarski taśmowy, 

budynek sterówki

Budowa wyciągu narciarskiego 

typu taśmowego oraz budynku 

sterówki, wewnętrznej 

instalacji elektrycznej wraz z 

oświetleniem zewnętrznym i 

liniami kablowymi zasilającymi 

urządzenia zewnętrzne, 

zewnętrzną instalację 

wodociągową do zaśnieżania 

stoku; na działkach ewid. nr 

5362/1, 5349/2, 5349/1 w 

miejscowości Małe Ciche, 

Gmina Poronin.

2019-09-03 565/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

598 AB.6740.598.2019.DB BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIA PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA 

ODPADY STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZEBUDOWA 

SIECI ENERGETYCZNEJ, 

WEWNĘTZRNA SIEĆ 

ENERGETYCZNA 

POZALICZNIKOWA; DZ. 

EWID 132/2, 133/10 obr. 48 

Zakopane

BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIA PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA 

ODPADY STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZEBUDOWA 

SIECI ENERGETYCZNEJ, 

WEWNĘTZRNA SIEĆ 

ENERGETYCZNA 

POZALICZNIKOWA; DZ. 

EWID 132/2, 133/10 obr. 48 

Zakopane

34-500 Zakopane ul. Wojdyły 2019-09-03 2019-12-16 odmowa / sprzeciw Bużek Daniel

599 AB.6740.599.2019.DB ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Z 

ROZBUDOWĄ I 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

GOSPODARSKIEGO NA 

MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY, KAT. I 

WRAZ Z PRZEKŁADKĄ 

PRZYŁACZA 

WODOCIĄGOWEGO, 

PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI 

SANITARNEJ, 

DESZCZOWEJ, 

PODJAZDEM, PODEJŚCIEM, 

MIEJSCEM GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH ORAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI; DZ. EWID. 

NR 22, 224, 229, 23 OBR. 81 

ZAKOPANE

ZMIANA SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Z 

ROZBUDOWĄ I 

PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 

GOSPODARSKIEGO NA 

MIESZKALNY 

JEDNORODZINNY, KAT. I 

WRAZ Z PRZEKŁADKĄ 

PRZYŁACZA 

WODOCIĄGOWEGO, 

PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI 

SANITARNEJ, 

DESZCZOWEJ, 

PODJAZDEM, PODEJŚCIEM, 

MIEJSCEM GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH ORAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI; DZ. EWID. 

NR 22, 224, 229, 23 OBR. 81 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Bachledy 

2a

2019-09-03 2019-11-13 bez rozpoznania Bużek Daniel

600 AB.6740.600.2019.MS Remont pokrycia dachowego 

w budynku zlokalizowanym na 

działce nr ewid. 15 obr. 170 w 

Zakopanem

Remont pokrycia dachowego 

w budynku zlokalizowanym na 

działce nr ewid. 15 obr. 170 w 

Zakopanem

2019-09-09 563/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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601 AB.6740.601.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; lokalizacja 

Zakopane obręb 08 działka nr 

906/3

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym; lokalizacja 

Zakopane obręb 08 działka nr 

906/3

2019-09-11 526/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

602 AB.6740.602.2019.DB Naziemny zbiornik na gaz 

propan-butan o poj. 2700 l.

Budowa naziemnego zbiornika 

na gaz propan-butan o poj. 

2700 l oraz rurociągu i 

armatury umożliwiającej 

doprowadzenie gazu do 

budynku pensjonatu na 

działkach ewid. nr 2206/13, 

2206/14 w Kościelisku.

2019-09-12 586/19 (2019-11-19) 2019-11-19 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

603 AB.6740.603.2019.MT Naziemny zbiornik na gaz 

propan-butan o poj. 2700 l 

oraz wewnętrzna instalacja 

gazowa w budynki 

mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa naziemnego zbiornik 

na gaz propan-butan o poj. 

2700 l oraz wewnętrznej 

instalacji gazowej w budynki 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid nr 1600 w 

Kościelisku.

2019-09-13 567/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

604 AB.6740.604.2019.MT Budynek mieszkalny 

jednorodzinny, instalacja do 

produkcji betonu.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wbudowanym garażem oraz 

instalacji do produkcji betonu 

w ilości 14 ton/dobę wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną tj.:

2019-09-19 2019-10-28 bez rozpoznania Tylka Mariusz

605 AB.6740.605.2019.AM Projekt reklamy na lokalu 

drogerii "Natura", ul.Krupówki 

11

Projekt reklamy na lokalu 

drogerii "Natura", ul.Krupówki 

11 Zakopane

nr ewid. 94/4, 94/5 obr 5

2019-09-13 582/19 (2019-11-15) 2019-11-15 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

606 AB.6740.606.2019.AL Dz. nr ew. 16 obr. 170 j. ew. 

121701_1 Zakopane. 

Przebudowa i rozbudowa 

budynku "Dawnej Karczmy" 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na gastronomię 

oraz zagospodarowaniem 

terenu, infrastrukturą 

techniczną przy ul. Kuźnice 2 

w Zakopanem.

Dz. nr ew. 16 obr. 170 j. ew. 

121701_1 Zakopane. 

Przebudowa i rozbudowa 

budynku "Dawnej Karczmy" 

wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na gastronomię 

oraz zagospodarowaniem 

terenu, infrastrukturą 

techniczną przy ul. Kuźnice 2 

w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Kuźnice 

2

2019-09-12 444/22 (2022-11-21) 2022-12-01 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

607 AB.6740.607.2019.ASS Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną: 

przyłacz wodociągowy, 

przyłaćza kanalziacji 

sanitarnej, tereny utwardzone: 

miejsce postojowe, dojazd i 

dojście piesze. Rozbiórka 

budynku gospodarczego. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

8553, 8396, 5118/3 obr. 0507 

Małe Ciche, jednostka 

ewidencyjna: 121705_2 

Poronin

Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną: 

przyłacz wodociągowy, 

przyłaćza kanalziacji 

sanitarnej, tereny utwardzone: 

miejsce postojowe, dojazd i 

dojście piesze. Rozbiórka 

budynku gospodarczego. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

8553, 8396, 5118/3 obr. 0507 

Małe Ciche, jednostka 

ewidencyjna: 121705_2 

Poronin.<mpzp>

2019-09-13 619/19 (2019-12-06) 2019-12-06 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

608 AB.6740.608.2019.AP Uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowe znak BUA.II-8381-

P-112/90 w związku z decyzją 

PINB

Uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowe znak BUA.II-8381-

P-112/90 w związku z decyzją 

PINB;  działka nr ew. 449 obr. 

5 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Plac 

Niepodległaości 4

2019-09-25 2019-11-13 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

609 AB.6740.609.2019.ASS Budowa mostu drogowego, 

żelbetowego, 

prefabrykowanego, 

jednoprzęsłowego o długości 

w świetle podpór 7,9 m na 

potoku Leśnica w km 17+200, 

wraz z niezbędnymi 

konstrukcjami oporowymi oraz 

towarzyszącą infrastrukturą 

drogową. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. nr 4001/11 obr. 0307 

Leśnica, dz. ewid. nr 2798/123 

obr. 0305 Groń, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa mostu drogowego, 

żelbetowego, 

prefabrykowanego, 

jednoprzęsłowego o długości 

w świetle podpór 7,9 m na 

potoku Leśnica w km 17+200, 

wraz z niezbędnymi 

konstrukcjami oporowymi oraz 

towarzyszącą infrastrukturą 

drogową. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. nr 4001/11 obr. 0307 

Leśnica, dz. ewid. nr 2798/123 

obr. 0305 Groń, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina 

Tatrzańska.<decyzja WZ>

2019-09-16 2019-12-31 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

610 AB.6740.610.2019.AL Dz. nr ew. 1508/1 obr. 

Kościelisko. 4 budynki 

mieszkalne jdnorodzinne wraz 

z urządzeniami budowlanymi 

(miejscami postojowymi, 

dojściami, miejscami do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami, wewnętyrzną 

linią zasilania, przyłączem 

wodociągowym do ist. studni)

Dz. nr ew. 1508/1 obr. 

Kościelisko. 4 budynki 

mieszkalne jdnorodzinne wraz 

z urządzeniami budowlanymi 

(miejscami postojowymi, 

dojściami, miejscami do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami, wewnętyrzną 

linią zasilania, przyłączem 

wodociągowym do ist. studni)

34-511 Kościelisko ul. 

Rysulówka

2019-09-19 581/19 (2019-11-15) 2019-11-15 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

611 AB.6740.611.2019.TS przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń 

budynku szkoły z internatem

"przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa i zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń 

budynku szkoły                    z 

internatem i stołówką, budowa 

budynku, gospodarczego, 

budowa instalacji i przyłączy 

infrastruktury technicznej, 

przebudowa odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej". Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działka ewid. nr 30/3 obr. 144 

w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Olczy 26

2019-09-04 517/19 (2019-10-17) 2019-10-17 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

612 AB.6740.612.2019.TS budynek budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowę inwestycji polegającej 

na rozbiórce istniejącego 

budynku gospodarczego i 

fragmentu nawierzchni 

utwardzonej oraz budowie 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami 

wod - kan., c.o., elektryczną, 

wykonanie odcinka 

wewnętrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnątrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowanego budynku, 

budowie utwardzonych: dojść, 

dojazdów, miejsc postojowych, 

miejsca do składowania 

odpadów stałych. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 2543/7, 2543/4 

położone w miejscowości 

Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Sywarne 6

2019-09-10 513/19 (2019-10-15) 2019-10-15 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

613 AB.6740.613.2019.TS wewnetrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalno 

usługowym

wewnetrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalno 

usługowym na działce ewid. nr 

102/6 obr. 123 w Zakopanem

2019-09-11 504/19 (2019-10-10) 2019-10-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

614 AB.6740.614.2019.AP Uchylenie decyzji pnb Uchylenie decyzji pnb znak 

AB.6740.532.2012.AP

2019-09-23 2019-10-14 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

615 AB.6740.615.2019.PG budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 98/1 obręb 

123 w Zakopanem

budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 98/1 obręb 

123 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Oberconiówka 7

2019-09-16 534/19 (2019-10-23) 2019-10-24 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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616 AB.6740.616.2019.PG Budowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

przyłączem wodociągowym, 

instalacją kanalizacji 

deszczowej, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

dojściami dojazdem, pięcioma 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych o 

nawierzchni utwardzonej oraz 

rozbiórka tarasu i budynku 

gospodarczego, na działce 

ewid. 86 obręb 505 Poronin, 

gm. Poronin

Budowa budynku mieszkalno-

usługowego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

przyłączem wodociągowym, 

instalacją kanalizacji 

deszczowej, przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

dojściami dojazdem, pięcioma 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych o 

nawierzchni utwardzonej oraz 

rozbiórka tarasu i budynku 

gospodarczego, na działce 

ewid. 86 obręb 505 Poronin, 

gm. Poronin

34-520 Poronin ul. Piłsudkiego 2019-09-16 518/19 (2019-10-18) 2019-10-18 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

617 AB.6740.617.2019.MCB budowa linii kablowej 

średniego i niskiego napięcia 

na odcinku od istniejącej 

słupowej stacji 

transformatorowej nr 5511 

"Olcza Walkosze 2" do 

projektowanego złącza 

kablowego ZK2a na działce 

ewid. nr 90/1 w miejscowości 

Zakopane

działki ew. nr 286 , 324 , 325 , 

294 , 296 , 298 , 299/1 , 299/2  

obręb 85 90/1 , 92/2 , 92/8 , 

93/5 , 94/8 , 95/8 obręb 15 

Zakopane , budowa linii 

kablowej średniego i niskiego 

napięcia na odcinku od 

istniejącej słupowej stacji 

transformatorowej nr 5511 

"Olcza Walkosze 2" do 

projektowanego złącza 

kablowego ZK2a na działce 

ewid. nr 90/1 w miejscowości 

Zakopane

2019-09-16 547/19 (2019-10-30) 2019-10-30 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

618 AB.6740.618.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w lokalu mieszkalnym

działka ew. nr 283/1 obręb 3 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w lokalu 

mieszkalnym

34-500 Zakopane ul. Tatary 

19B/1

2019-09-17 537/19 (2019-10-25) 2019-10-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

619 AB.6740.619.2019.MCB budowa wewnętrznej instalacji 

gazu w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

działka 2144/2 , 2147/1 

Jurgów , budowa wewnętrznej 

instalacji gazu w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

2019-09-17 544/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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620 AB.6740.620.2019.ASS Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

dwulokalowych wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę 

wewnętrznych instalacji (wod-

kan., c.o., energii elektrycznej, 

kanalizacji deszczowej) 

budowę dojść,dojazdu.Adres 

zamierzenia: 1145/2, 1145/3, 

1145/13, 1145/14, 1145/17, 

1145/18, obr. 0401 

Kościelisko, jednostka ewid. 

121704_2 Kościelisko.

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

dwulokalowych wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę 

wewnętrznych instalacji (wod-

kan., c.o., energii elektrycznej, 

kanalizacji deszczowej) 

budowę dojść,dojazdu.Adres 

zamierzenia: 1145/2, 1145/3, 

1145/13, 1145/14, 1145/17, 

1145/18, obr. 0401 

Kościelisko, jednostka ewid. 

121704_2 Kościelisko.<mpzp>

34-511 Kościelisko ul. Czajki 2019-09-17 2019-11-13 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

621 AB.6740.621.2019.DB PRZEBUDOWA 

POMIESZCZEŃ ORAZ 

WYMIANA STOLARKI 

OKIENNEJ W LOKALU 

MIESZKALNYM NR 6 W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

WIELORODZINNYM PRZY 

UL. KASPRUSIE 18; DZ. 

EWID NR.

PRZEBUDOWA 

POMIESZCZEŃ ORAZ 

WYMIANA STOLARKI 

OKIENNEJ W LOKALU 

MIESZKALNYM NR 6 W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

WIELORODZINNYM PRZY 

UL. KASPRUSIE 18; DZ. 

EWID NR. 943/9 OBR. 8 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Kasprusie 18/8

2019-09-12 231/20 (2020-06-16) 2020-06-16 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

622 AB.6740.622.2019.MT BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

LOKALU MIESZKALNYM; DZ. 

EWID. NR 283/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

LOKALU MIESZKALNYM; DZ. 

EWID. NR 283/1 OBR. 3 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Tatary 

19B/2

2019-09-17 543/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

623 AB.6740.623.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. 363/3 OBR. 3 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. 363/3 OBR. 3 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Tatary 

43A

2019-09-18 556/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

624 AB.6740.624.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

ISTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 739 OBR.8 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

ISTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 739 OBR.8 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Strążyska 28a

2019-09-18 557/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

625 AB.6740.625.2019.AM Uchylenie decyzji 132/08 znak 

sprawy : AB.V.7351/KOŚ-

495/07

Uchylenie decyzji 132/08 znak 

sprawy : AB.V.7351/KOŚ-

495/07

nr ewid 1021, obr. Kościelisko

2019-09-20 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja
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626 AB.6740.626.2019.AP Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego poprzez 

dobudowę do istniejącego 

budynku garażowego, wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego poprzez 

dobudowę do istniejącego 

budynku garażowego, wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzna 

instalacja energetyczna, 

instalacji kanalizacyjnej wraz 

ze zbiornikiem szczelnym, 

przyąłcz wodociagowy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, dojazd, 

dojścia, utwardzenie terenu, 

ogrodzenie; działki nr ew. 

957/6, 958/3 Białka 

Tatrzańska

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Pod Grapą k/40

2019-09-18 2020-05-04 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna

627 AB.6740.627.2019.AP Budowa budynku garażowego 

czterostanowiskowego

Budowa budynku garażowego 

czterostanowiskowegowraz z 

infrastrukturą techniczna i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: wewnetrzna 

instalacja energetyczna, 

wewnętrzna instalacja 

wodociągowa, wewnętrzna 

instalacja kanalizacyjna oraz 

przebudowa i rozbudowa 

nawierzchni komunikacyjnej: 

dojścia i placu gospodarczo-

manewrowego; działki nr ew. 

2640/71, 2640/54, 2640/53, 

2640/15, 2640/14 w Białce 

Tatrzańskiej ul. Środkowa

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Białka Tatrzańska Środkowa 

k/224

2019-09-19 2022-06-08 - Pawlikowska Anna

628 AB.6740.628.2019.MS uchylenie decyzji z urzędu na 

posstawie art. 51 ust. 4 ustawy 

Prawo Budowlane - decyjzę z 

dnia 24 września 1987 znak: 

BUA-IV-8381-P/87

uchylenie decyzji z urzędu na 

posstawie art. 51 ust. 4 ustawy 

Prawo Budowlane decyjzę z 

dnia 24 września 1987 znak: 

BUA-IV-8381-P/87

2019-09-30 2019-11-22 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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629 AB.6740.629.2019.TS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowie budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (z lokalem 

użytkowym o powierzchni 

całkowitej budynku - kategoria 

I obiektu budowlanego) w 

formie dobudowy do 

istniejącego budynku 

mieszkalnego wraz z instalacją 

wod-kan., c.o., elektryczną. 

Budowa utwardzonych: dojść, 

dojazdów, miejsca 

składowania odpadów stałych. 

Rozbiórka istniejącego 

budynku gospodarczego i 

fragmentu nawierzchni 

utwardzonej. Adres 

zamierzenia budowlanego: 

działki ewid. nr 73/1, 73/3  

położone w miejscowości 

Bukowina Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Wierch Buńdowy 8

2019-09-17 372/20 (2020-09-07) 2020-09-07 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

630 AB.6740.630.2019.AL Dz. nr ew. 440 obr. 12 w 

Zakopanem, wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalny jednorodzinnym

Dz. nr ew. 440 obr. 12 w 

Zakopanem, wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalny jednorodzinnym

34-500 Zakopane ul. Droga na 

Bystre 10A

2019-09-24 489/19 (2019-10-02) 2019-10-02 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

631 AB.6740.631.2019.MT Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku rekreacji 

indywidualnej na działce ewid. 

nr 179/1 obręb 84 w 

Zakopanem.

2019-09-24 525/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

632 AB.6740.632.2019.AM Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalno - 

usługowym

Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalno - 

usługowym 

ewid nr 368 obr 3

2019-10-01 535/19 (2019-10-24) 2019-10-24 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

633 AB.6740.633.2019.MS Remont pokrycia dachowego 

w budynku na działce nr ewid. 

15 obręb 170 w Zakopanem

Remont pokrycia dachowego 

w budynku na działce nr ewid. 

15 obręb 170 w Zakopanem

2019-09-24 564/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

634 AB.6740.634.2019.AP Przebudowa, nadbudowa, 

rozbudowa balkonu

Przebudowa, nadbudowa, 

rozbudowa balkonu działka nr 

ew. 686/1 obr. 8 w Zakopanem 

ul. Strążyska 6A

2019-09-26 18/20 (2020-01-22) 2020-01-22 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

635 AB.6740.635.2019.AP Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego z pokojami 

gościnnymi

Budowa budynku 

mieszklanego 

jednorodzinnego z pokojami 

gościnnymi działka nr ew. 546 

obr. 9 w Zakopanem ul. 

Marusarzówny

2019-09-27 2020-01-07 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna
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636 AB.6740.636.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego jednirodzinnego 

z częścią usługową nie 

przekraczającą 30% 

powierzchni całkowitej 

budynku jako etap II inwestycji

działka ew. nr 2542/31 

Kościelisko , budowa budynku 

mieszkalnego jednirodzinnego 

z częścią usługową nie 

przekraczającą 30% 

powierzchni całkowitej 

budynku jako etap II 

inwestycji, MPZP

2019-09-24 253/20 (2020-06-30) 2020-06-30 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

637 AB.6740.637.2019.AM Budowa instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Budowa instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

ewid nr 154 obr 168 Zakopane

2019-10-02 523/19 (2019-10-22) 2019-10-22 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

638 AB.6740.638.2019.MCB budowa słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV z 

powiązaniami po stronie SN i 

nN oraz budowa kablowego 

przyłącza 

elektroenergetycznego 

niskiego napięcia

Białka Tatrzańska , działki 

budowa słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV z 

powiązaniami po stronie SN i 

nN oraz budowa kablowego 

przyłącza 

elektroenergetycznego 

niskiego napięcia

2019-09-30 5/20 (2020-01-10) 2020-01-10 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

639 AB.6740.639.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojścia, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja kanalizacyjna do 

projektowanego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

wodociągowa z prywatnego 

wodociągu lokalnego, 

wewnętrzna linia WLZ); na 

działkach ewid. 2435/47, 

2435/36 obręb 303 Brzegi, gm. 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

(dojścia, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów stałych, 

instalacja kanalizacyjna do 

projektowanego zbiornika na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

wodociągowa z prywatnego 

wodociągu lokalnego, 

wewnętrzna linia WLZ); na 

działkach ewid. 2435/47, 

2435/36 obręb 303 Brzegi, gm. 

Bukowina Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Głodówka

2019-10-02 119/20 (2020-04-07) 2020-04-07 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

640 AB.6740.640.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej

2019-10-03 594/19 (2019-11-25) 2019-11-25 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja
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641 AB.6740.641.2019.AL Dz. nr ew. 5779/2 obr. 501 - 

Bustryk, jedn. ew. Poronin. 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejscami postojowymi, 

dojściem, dojazdem, 

wewnętrzną linią zasilajacą 

zalicznikową energetyczną od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, zbiornikiem 

szczelnym na nieczystości o 

poj. 10m3, wraz z instalacją 

kanalizacyjną.

Dz. nr ew. 5779/2 obr. 501 - 

Bustryk, jedn. ew. Poronin. 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejscami postojowymi, 

dojściem, dojazdem, 

wewnętrzną linią zasilajacą 

zalicznikową energetyczną od 

ZK+SP do projektowanego 

budynku, zbiornikiem 

szczelnym na nieczystości o 

poj. 10m3, wraz z instalacją 

kanalizacyjną.

2019-09-25 540/19 (2019-10-28) 2019-10-28 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

642 AB.6740.642.2019.DB BUDOWA LINII KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

NAPIĘCIA NA ODCINKU OD 

ISTNIEJĄCEJ 

KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ NR 

5495 "OLCZA WALKOSZE" 

DO PROEJKTOWANEGO 

ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK2A 

NA DZIAŁCE EWID. NR 90/1 

W MIEJSCOWOŚCI 

ZAKOPANE; NA DZ. EWID. 

NR 231/1, 310/2, 232/1, 95/10, 

94/10, 93/2, 91/2, 90/3, 90/1 

OBR. 15 ZAKOPANE

BUDOWA LINII KABLOWEJ 

ŚREDNIEGO I NISKIEGO 

NAPIĘCIA NA ODCINKU OD 

ISTNIEJĄCEJ 

KONTENEROWEJ STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ NR 

5495 "OLCZA WALKOSZE" 

DO PROEJKTOWANEGO 

ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK2A 

NA DZIAŁCE EWID. NR 90/1 

W MIEJSCOWOŚCI 

ZAKOPANE; NA DZ. EWID. 

NR 231/1, 310/2, 232/1, 95/10, 

94/10, 93/2, 91/2, 90/3, 90/1 

OBR. 15 ZAKOPANE

2019-09-20 583/19 (2019-11-15) 2019-11-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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643 AB.6740.643.2019.DB BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI WOD-

KAN, CO, ELEKTRYCZNYMI, 

TELETECHNICZNYMI, 

BUDOWA ODWODNIENIA 

WRAZ Z 

ODPROWADZENIEM I 

WYLOTEM DO POTOKU 

FOLUSZOWEGO, BUDOWA 

DOJŚĆ, DOJAZDU, MIEJSC 

POSTOJOWYCH, MIEJSCA 

DO GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH, 

ROZBNIÓRKA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNOODZINNEGO ORAZ 

BUDYNKÓW 

GOSPOARCZYCH; NA DZ. 

EWID. NR 318, 329, 523/1 

OBR. 12 ZAKOPANE

BUDOWA DWÓCH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z INSTALACJAMI 

WEWNĘTRZNYMI WOD-

KAN, CO, ELEKTRYCZNYMI, 

TELETECHNICZNYMI, 

BUDOWA ODWODNIENIA 

WRAZ Z 

ODPROWADZENIEM I 

WYLOTEM DO POTOKU 

FOLUSZOWEGO, BUDOWA 

DOJŚĆ, DOJAZDU, MIEJSC 

POSTOJOWYCH, MIEJSCA 

DO GROMADZENIA 

ODPADÓW STAŁYCH, 

ROZBNIÓRKA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNOODZINNEGO ORAZ 

BUDYNKÓW 

GOSPOARCZYCH; NA DZ. 

EWID. NR 318, 329, 523/1 

OBR. 12 ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Zamoyskiego 22C

2019-09-20 25/20 (2020-01-28) 2020-01-28 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

644 AB.6740.644.2019.ASS Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: elektryczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna 

oraz budowa odwodnienia 

wraz z rozsączeniem do 

gruntu, dojścia, dojazdy wraz z 

utwardzeniem miejsca na 

kontenery do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 1946/2 obr. 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_02 

Bukowina Tatrzańska.

Rozbudowa i przebudowa 

budynku mieszkalno-

gospodarczego na budynek 

mieszkalny jednorodzinny 

wraz z instalacjami 

wewnętrznymi: elektryczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna 

oraz budowa odwodnienia 

wraz z rozsączeniem do 

gruntu, dojścia, dojazdy wraz z 

utwardzeniem miejsca na 

kontenery do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe. Adres zamierzenia: 

dz. ewid. 1946/2 obr. 0307 

Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_02 

Bukowina Tatrzańska.<mpzp>

34-406 Leśnica ul. Stasiki 3 2019-09-27 604/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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645 AB.6740.645.2019.TS budowa 4 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

budowa zespołu czterech 

budynków mieszkalnych 

jenorodzinnych wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

instalcja deszczowa do 

bezodpływowego zbiornika 

retencyjnego, wewnatrzna 

instalacja: wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania, elektryczna, 

wentylacji mechanicznej oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojścia, dojazdy, utwardzona 

nawierzchnia gospodarczo - 

manewrowa oraz 8 

zewnetrznych miejsca 

postojowe. adres zamierzenia 

budowlanego działki ewid. nr 

4107, 4108 połozone w 

Kościelisku.

34-511 Kościelisko ul. Gronik 2019-09-12 570/19 (2019-11-06) 2019-11-06 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

646 AB.6740.646.2019.ASS Zmiana pozwolenia na budowę 

decyzja nr 033/08 znak: 

AB.7351/ZAK-577/07 z dnia 

31.01.2008 r.  na przebudowę i 

rozbudowę kościoła i plebanii - 

etap I plebania  wraz z 

urządzeniami budowlanymi na 

działkach  nr ew. 87/1, 88/4  

obr. 107 położonych  przy  ul. 

Droga na Antałówkę   w 

Zakopanem. (kategoria 

obiektu X)

Zmiana pozwolenia na budowę 

decyzja nr 033/08 znak: 

AB.7351/ZAK-577/07 z dnia 

31.01.2008 r.  na przebudowę i 

rozbudowę kościoła i plebanii - 

etap I plebania  wraz z 

urządzeniami budowlanymi na 

działkach  nr ew. 87/1, 88/4  

obr. 107 położonych  przy  ul. 

Droga na Antałówkę   w 

Zakopanem. (kategoria 

obiektu X)

34-500 Zakopane ul. Droga na 

Antałówkę

2019-10-02 10/20 (2020-01-15) 2020-01-15 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

647 AB.6740.647.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

jednostanowiskowym 

(kategoria obiektu - I) wraz z 

infrastrukturą techniczną:, 

dojściami, dojazdem, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

miejscem postojowym o 

nawierzchni utwardzonej

Działka ewid. nr 11192/1 Biały 

Dunajec , budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z garażem 

jednostanowiskowym 

(kategoria obiektu - I) wraz z 

infrastrukturą techniczną:, 

dojściami, dojazdem, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

miejscem postojowym o 

nawierzchni utwardzonej , WZ

34-425 Biały Dunajec ul. Jana 

Pawła II 109

2019-09-23 592/19 (2019-11-22) 2019-11-22 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

648 AB.6740.648.2019.MT Altana leśna Budowa altany leśnej na 

działce ewid. nr 342 obręb 11 

w Zakopanem.

2019-09-17 19/20 (2020-01-22) 2020-01-22 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

649 AB.6740.649.2019.MT Zadaszenie miejsca do 

wypoczynku.

Budowa zadaszonego miejsca 

do wypoczynku - wiaty, na 

działce ewid. nr 340 obręb 11 

w Zakopanem.

2019-09-17 2023-02-09 umorzenie Tylka Mariusz
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650 AB.6740.650.2019.MT Wewnętrzna instalacja 

gazowa.

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

przy ul. Kusie 4A na działce 

ewid. nr 104/2 obręb 70 w 

Zakopanem.

2019-10-04 2019-10-28 umorzenie Tylka Mariusz

651 AB.6740.651.2019.PM Przebudowa dachu i poddasza 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

działka 395/3 obręb 9 

Zakopane , Przebudowa 

dachu i poddasza w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym, 

MPZP

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Daniela 18a

2019-09-23 - Staszel-Pokusa Bernadetta

652 AB.6740.652.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalno-

godpodarczym

działka 130/3 obręb 35 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalno-godpodarczym , 

MPZP

34-500 Zakopane ul. Ustup 7 2019-10-11 585/19 (2019-11-19) 2019-11-19 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

653 AB.6740.653.2019.TS Przenosnik taśmowy Przenośnik Taśmowy na 

działakch ewid. nr 1770, 1771, 

1772, 1776, 1777, 17778 

połozonych w Czarnej Gorze.

Czarna Góra ul. Zagóra 200 

34-532 Jurgów

2019-09-25 569/19 (2019-11-05) 2019-11-05 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

654 AB.6740.654.2019.TS budowa dwóch budynków 

użyteczności publicznej

budowa dwóch budynków 

użyteczności publicznej 

towarzących Poronińskie 

Centrum Kultury i Dziedzictwa 

Podhala: budynek 

konferencyjno-wystawienniczy 

oraz budynek obsługi rowerów 

oraz warsztatów 

rzemieślniczych wraz z 

zagospodarowaniem terenu: 

utwardzeniem dojść, 

dojazdów, placów, miejsc 

postojowych i miejsca na 

pojemniki na odpady stałe, 

siłownią plenerową, 

plenerowym placem zabaw, 

elementami małej architektury 

wraz infrastrukturą techniczną: 

przyłączem wodociągowym w 

wodociągu gminnego, instalcją 

gazową od punktu redukcyjno-

pomarowego do budynku nr 1, 

przyłączem kanalizacyjnym do 

kanalizacji sanitarnej, 

wewętrzną linią zasilającą 

energetyczną, wewnętrzną 

instalcją C.O., oświetleniem 

zewnetrznym, budowa 

zbiornika p. po.z 100m3 na 

działkach ewid. nr 78/42, 

78/43, 78/44 w miejscowości 

Suche.

Suche ul. Suche  34-520 

Poronin

2019-10-03 599/19 (2019-11-26) 2019-11-26 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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655 AB.6740.655.2019.AM Budowa słupowej stacji 

transformatowej 15/0, 4kV 

"Dzianisz 14" wraz z 

powiązaniami po stronie 

średniego i niskiego napięcia 

w miejscowości Dzianisz

Budowa słupowej stacji 

transformatowej 15/0, 4kV 

"Dzianisz 14" wraz z 

powiązaniami po stronie 

średniego i niskiego napięcia 

w miejscowości Dzianisz

752/37, 30/1, 29/1

2019-10-04 595/19 (2019-11-25) 2019-11-25 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

656 AB.6740.656.2019.AM Przebudowa i rozbudowa 

budynku usługowego wraz z 

zmianą sposobu uzytkowania 

na obiekt dworca 

tymczasowego

Przebudowa i rozbudowa 

budynku usługowego wraz z 

zmianą sposobu uzytkowania 

na obiekt dworca 

tymczasowego

Zakopane obr. 5 ewid. nr 

737/37

2019-10-08 598/19 (2019-11-26) 2019-11-26 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

657 AB.6740.657.2019.AP Rozbudowa, przebudowa 

budynku mieszkalnego i 

gospodarczego ze zmianą  

sposobu użytkowania na 

budynek mieszkalno-usługowy 

przedszkole, budowa muru 

oporowego, budowa placu 

zabaw oraz rozbiorka budynku 

mieszkalnego 

jednodrodzinnego 

kolidującego z projektowaną 

inwestycja wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej: 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej ze zbuirnikiem 

szczelnym wraz z przebudowa 

istniejącej instalacji, hydrant 

p.poż., miejsce do 

gromasdzenia odpadów 

stałych teren utwardzony, 

droga pożarowa, dojście, 

dojazd miejsca postojowe, 

zieleń urządzona

Rozbudowa, przebudowa 

budynku mieszkalnego i 

gospodarczego ze zmianą  

sposobu użytkowania na 

budynek mieszkalno-usługowy- 

przedszkole, budowa muru 

oporowego, budowa placu 

zabaw oraz rozbiorka budynku 

mieszkalnego 

jednodrodzinnego 

kolidującego z projektowaną 

inwestycją wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej: 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej ze zbirnikiem 

szczelnym wraz z przebudową 

istniejącej instalacji, hydrant 

p.poż., miejsce do 

gromasdzenia odpadów 

stałych teren utwardzony, 

droga pożarowa, dojście, 

dojazd miejsca postojowe, 

zieleń urządzona; działki nr 

ew. 12159/1, 12159/2, 12155, 

12154, 12160/4, 12160/3, 

12160/2 Nowe Bystre, gm. 

Poronin

2019-10-08 101/21 (2021-04-06) 2021-04-06 rozpatrzone pozytywnie Włoch Barbara

658 AB.6740.658.2019.AP Budyenk mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny- wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojście, dojazd, miejsce do 

gromadzenia odpadów stalych, 

kanalizacja deszczowa ze 

zbiiornikiem); działki nr ew. 

94/1, 137/4 obr. 147 Zakopane 

ul. Chłabówka

2019-10-11 2020-01-28 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna
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659 AB.6740.659.2019.AP Rozdzielenie instalacji 

gazowej

Przebudowa instalacji gazowej 

- rozdzielenie informacji 

dziuałak nr ew. 207/1 obr. 6 w 

Zkaopanem ul. Gimnazjalana

2019-10-11 2020-01-08 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna

660 AB.6740.660.2019.PG uchylenie decyzji 184/08 z 

dnia 26 maja 2008, 

znak:AB.II.7351/BD-046/08, 

na działkach ewid. 4870, 

4871/5, 4871/4, 12515 przy ul. 

Skupniowej w Białym Dunajcu

uchylenie decyzji 184/08 z 

dnia 26 maja 2008, 

znak:AB.II.7351/BD-046/08, 

na działkach ewid. 4870, 

4871/5, 4871/4, 12515 przy ul. 

Skupniowej w Białym Dunajcu

34-425 Biały Dunajec ul. 

Skupniowa

2019-10-11 2019-11-27 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

661 AB.6740.661.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 2766/1 OBR. 

PORONIN

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 2766/1 OBR. 

PORONIN

34-520 Poronin ul. Kasprowica 

77A

2019-10-07 589/19 (2019-11-22) 2019-11-22 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

662 AB.6740.662.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 592 OBR. 11 

ZAKOPANE

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 592 OBR. 11 

ZAKOPANE

34-500 Zakopane ul. Sabały 

15

2019-10-09 632/19 (2019-12-18) 2019-12-18 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

663 AB.6740.663.2019.MS zmiana pozwolenia na budowę 

nr 100/18 z dnia 13 marca 

2018 r. w zakresie budowy 

instalacji zbiornikowej na gaz 

płynny propan - zbiornik 

podziemny oraz przyłącza 

gazu i wewnętrznej instalacji 

gazu; na działce nr ewid. 4332, 

4333/1 Obręb 304 Czarna 

Góra jedn. ewid. Bukowina 

Tatrzańska

zmiana pozwolenia na budowę 

nr 100/18 z dnia 13 marca 

2018 r. w zakresie budowy 

instalacji zbiornikowej na gaz 

płynny propan - zbiornik 

podziemny oraz przyłącza 

gazu i wewnętrznej instalacji 

gazu; na działce nr ewid. 4332, 

4333/1 Obręb 304 Czarna 

Góra jedn. ewid. Bukowina 

Tatrzańska

2019-10-09 571/19 (2019-11-06) 2019-11-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

664 AB.6740.664.2019.ASS Zmiana decyzji nr 410/19 z 

dnia 13.08.2019 r. w zakresie 

zmiany lokalizacji kotła 

gazowego C.O.+CWU  w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym z kondygnacji 

parteru na kondygnację I 

piętra. Adres zamierzenia dz. 

ewid. 144/2 obr. 106 w 

Zakopanem, przy ul. 

Antałówka, jednostka 

ewidencyjna: 121701 1 

Zakopane.

Zmiana decyzji nr 410/19 z 

dnia 13.08.2019 r. w zakresie 

zmiany lokalizacji kotła 

gazowego C.O.+CWU w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym z kondygnacji 

parteru na kondygnację I 

piętra. Adres zamierzenia dz. 

ewid. 144/2 obr. 106 w 

Zakopanem, przy ul. 

Antałówka, jednostka 

ewidencyjna: 121701 1 

Zakopane.<mpzp "Antalówka - 

Koziniec">

34-500 Zakopane ul. 

Antałówka 15

2019-10-01 576/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

665 AB.6740.665.2019.ASS Zmiana decyzji  pozwolenia na 

budowę nr 412/19 z dnia 

13 sierpnia 2019 r., znak: 

AB.6740.428.2019.ASS w 

zakresie zmiany lokalizacji 

kotła gazowego C.O. + CWU z 

kondygnacji parteru na 

kondygnację przyziemia. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

325/1 obr. 5 w Zakopanem, 

przy ul. Sienkiewicza 24A, 

jednostka ewidencyjna: 

121701 1 Zakopane.

Zmiana decyzji pozwolenia na 

budowę nr 412/19 z dnia 

13 sierpnia 2019 r., znak: 

AB.6740.428.2019.ASS w 

zakresie zmiany lokalizacji 

kotła gazowego C.O. + CWU z 

kondygnacji parteru na 

kondygnację przyziemia. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

325/1 obr. 5 w Zakopanem, 

przy ul. Sienkiewicza 24A, 

jednostka ewidencyjna: 

121701 1 Zakopane.

2019-10-08 577/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

666 AB.6740.666.2019.ASS Przebudowa loggii w budynku 

mieszklanym wielorodzinnym. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

664/2 obr. 12 w Zakopanem, 

przy ul. Bulwary Słowackiego 

6B/5.

Przebudowa loggii w budynku 

mieszklanym wielorodzinnym. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

664/2 obr. 12 w Zakopanem, 

przy ul. Bulwary Słowackiego 

6B/5.

34-500 Zakopane ul. Bulwary 

Słowackiego 6B/5

2019-10-04 588/19 (2019-11-19) 2019-11-19 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

667 AB.6740.667.2019.ASS Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym.Adres 

zamierzenia : dz. ewid. 259/1, 

258/1 obr. 3 w Zakopanem, 

przy ul. Tatary 5A

Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

jednorodzinnym.Adres 

zamierzenia : dz. ewid. 259/1, 

258/1 obr. 3 w Zakopanem, 

przy ul. Tatary 5A

34-500 Zakopane ul. Tatary 

5A

2019-10-10 2019-11-07 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

668 AB.6740.668.2019.AL Dz. nr ew. 16 obr. 153 w 

zakopanem. Budynek 

mieszkalny jednorodzinny w 

zabudowie wolnostojacej wraz 

z infrastrukturą techniczną 

(utwardzony zjazd, dojścia do 

bud., miejsca postojowe, 

miejsce romadzenia odpadów 

stałych).

Dz. nr ew. 16 obr. 153 w 

zakopanem. Budynek 

mieszkalny jednorodzinny w 

zabudowie wolnostojacej wraz 

z infrastrukturą techniczną 

(utwardzony zjazd, dojścia do 

bud., miejsca postojowe, 

miejsce romadzenia odpadów 

stałych).

34-500 Zakopane ul. 

Zaryckiego Szymona

2019-10-17 2019-12-02 umorzenie Lassak Agnieszka

669 AB.6740.669.2019.AM Budowa instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Budowa instalacji gazowej w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Zakopane obr 168 ewid nr 154

2019-10-15 584/19 (2019-11-18) 2019-11-18 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

670 AB.6740.670.2019.AM Budowa wewnetrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Budowa wewnetrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym

Zakopane, obr.3 ewid. nr 

389/1

2019-10-15 593/19 (2019-11-25) 2019-11-25 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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671 AB.6740.671.2019.MS przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz zmiana 

sposobu uzytkowania 

istniejacego budynku na 

budynek usługowo - 

mieszkalny (kategoria obiektu - 

I, XIV, XVII) wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojściami, dojazdem, ośmiowa 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałyuch o 

nawierzchni utwardzonej. 

Adres inwestycji Biały Dunajec 

działka nr ewid. 12713

przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa oraz zmiana 

sposobu uzytkowania 

istniejacego budynku na 

budynek usługowo - 

mieszkalny (kategoria obiektu - 

I, XIV, XVII) wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

dojściami, dojazdem, ośmiowa 

miejscami postojowymi, 

miejscem gromadzenia 

odpadów stałyuch o 

nawierzchni utwardzonej. 

Adres inwestycji Biały Dunajec 

działka nr ewid. 12713

2019-10-16 357/20 (2020-08-26) 2020-08-26 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

672 AB.6740.672.2019.MS 2 budynki mieszklane 

jednorodzinne wraz z 

infratrukturą techniczną 

(miejscami postjowymi, 

dojściami, dojazdami, 

miejscem do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzeniami), wewnętrzna 

linia zasilająca, przyłącz 

wodocągowy do istniejącej 

studni, przyłaczem 

kanalaizacji do 

projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe na działce 

nr ewid. 6929/6 obręb Ząb 

gmina Poronin

2 budynki mieszklane 

jednorodzinne wraz z 

infratrukturą techniczną 

(miejscami postjowymi, 

dojściami, dojazdami, 

miejscem do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzeniami), wewnętrzna 

linia zasilająca, przyłącz 

wodocągowy do istniejącej 

studni, przyłaczem 

kanalaizacji do 

projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe na działce 

nr ewid. 6929/6 obręb Ząb 

gmina Poronin

2019-10-17 618/19 (2019-12-06) 2019-12-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

673 AB.6740.673.2019.MS wewnetrzna instalacja gazwoa 

w budynku usługowym 

zlokalizowanym na działach nr 

ewid. 910, 55/16, 858/1 obręb 

10 w Zakopanem

wewnetrzna instalacja gazwoa 

w budynku usługowym 

zlokalizowanym na działach nr 

ewid. 910, 55/16, 858/1 obręb 

10 w Zakopanem

2019-10-23 617/19 (2019-12-06) 2019-12-06 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

674 AB.6740.674.2019.MT Dwa pensjonaty, jeden 

budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budowa dwóch budynków 

zamieszkania zbiorowego - 

pensjonaty oraz budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą techniczną, tj. 

przyłącz wodociągowy, 

przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacja 

deszczowa odwadniająca 

tereny utwardzone wraz z 

separatorem substancji 

ropopochodnych, elektryczna 

instalacja zalicznikowa, 

oświetlenie miejsc 

postojowych z instalacją 

energetyczną, utwardzenie: 

miejsca do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsc 

postojowych, dojazdu, dojść 

pieszych; na działkach ewid. 

nr 3259, 3260/3 w Poroninie.

2019-10-16 62/20 (2020-02-24) 2020-02-25 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

675 AB.6740.675.2019.MT zm. pnb nr 621/18 z dn. 

28.12.2018 r. w zakresie 

dodania zbiornika gazu i 

armatury do 4 bmj

Zmiana pozwolenia na budowę 

nr 621/18 z dn. 28.12.2018 r. 

znak: AB.6740.416.2018.PG w 

zakresie dodania zbiornika 

gazu i instalacji gazowej do 4 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych M2, M3, M5, 

M6; na działce ewid. nr 2464/5 

w Kościelisku.

2019-10-21 634/19 (2019-12-23) 2019-12-23 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

676 AB.6740.676.2019.MT Dwa BMJ w zabudowie 

bliźniaczej

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej z 

pokojami na wynajem, 

wbudowanymi garażami 1-

stanowiskowymi oraz 

infrastrukturą techniczną tj.: 

utwardzenie i ukształtowanie 

terenu, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dwa miejsca postojowe 

zewnętrzne, złącze kablowe 

elektroenergetyczne; na 

działce ewid. nr 4152/3 

w Kościelisku.

2019-10-22 224/20 (2020-06-08) 2020-06-08 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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677 AB.6740.677.2019.AP Odbudowa wraz z rozbudowa 

budynku mieszklanego 

jednorodzinnego

Odbudowa wraz z rozbudową 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi 

oraz infrastrukturą 

towarzyszącą i urządzeniami 

budowlanymi na działkach nr 

ew. 81/3 i 81/4 obr. 106 w 

Zakopanem ul. Antałówka Na 

Wierch 60

2019-10-21 2019-10-29 bez rozpoznania Pawlikowska Anna

678 AB.6740.678.2019 Budowa budynku usługowego - 

hotelu

Budowa budynku usługowego - 

hotelu wraz z instalacjami 

wewnętrznymi (wodociągową, 

kanalizacyjną, c.o., gazową, 

wymiennikownią ciepła, stacją 

transformatowrową, 

elektroenergetyczną oraz 

teletechniczną) oraz 

zagospodarowaniem terenu 

(wewnętrzny ciąg pieszo-

jezdny), dojścia do budynku, 

oświetlenie terenu) na 

działkach nr ew. 232/1, 232/2 

obr. 12 w Zakopanem ul. 

Zamoyskiego 31

34-500 Zakopane ul. 

Władysława Zamoyskiego 31

2019-10-16 2020-03-12 odmowa / sprzeciw Pawlikowska Anna

679 AB.6740.679.2019 Rozbiórka częsci 

gospodarzcej budynku 

mieszkalno-gospodarczego , 

pzrebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego w 

strefie wejścia oraz dobudowa 

do do istniejącego budynku 

mieszkalnego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

Rozbiórka części 

gospodarczej budynku 

mieszkalno-gospodarczego, 

przebudowa istniejącego 

budynku mieszkalnego w 

strefie wejścia oraz dobudowa 

do istniejącego budynku 

mieszkalnego - budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

przebudową, rozbudową i 

budową niezbędnych urządzeń 

budowlanych; adres inwestycji: 

Białka Tatrzańska ul. 

Środkowa 241  działka nr ew. 

2404/11

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Białka Tatrzańska - Środkowa 

241

2019-10-17 621/19 (2019-12-09) 2019-12-09 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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680 AB.6740.680.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz 

z instalacjami wewnętrznymi: 

elektrycznymi, wod.-kan., c.o., 

instalacją wodociągową ze 

studnią, wewnętrzną instalacją 

zalicznikową eNN i 

urządzeniami budowlanymi: 

przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

dojścia i dojazdy, miejsca 

postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych; 

inwestycja na działce nr ew. 

6735 Poronin ul. 

Majerczykówka k/11b

34-520 Poronin ul. 

Majerczykówka

2019-10-25 128/20 (2020-04-14) 2020-04-14 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

681 AB.6740.681.2019.TS budowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego jenorodzinnego 

na działce ewid. nr 2543/6 w 

miejscowości Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Sywarne

2019-10-15 102/20 (2020-03-31) 2020-03-31 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

682 AB.6740.682.2019.MCB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

działka  nr 375 obręb 9 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym ,

2019-10-23 597/19 (2019-11-25) 2019-11-25 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

683 AB.6740.683.2019 budowa oświetlenia ulicznego działki 7971/17, 7971/20, 

7954/8, 7954/3, 7953/6, 

7903/4, 7902/1, 7897/4, 

7896/2, 7897/3, 7857/2, 

7850/2, 7851/1, 7795/12, 

7795/11, 7795/15, 7639/5, 

7639/3, 7640/9, 7640/8, 

7637/8, 7640/10, 7637/10, 

7640/12, 12538, 7619/5, 

7619/4, 7619/3 Biały Dunajec , 

budowa oświetlenia ulicznego

2019-10-25 296/20 (2020-07-28) 2020-07-28 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

684 AB.6740.684.2019.AL Wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym.

Dz. nr ew. 318/1 obr. 6 w 

zakopanem. Wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym.

2019-10-22 559/19 (2019-11-04) 2019-11-04 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka
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685 AB.6740.685.2019.AL Dz. nr ew. 4517/2, 4521, 4525, 

4522 ibr. Jurgów, jedn. ew. 

Bukowina Tatrzańska. 

Przebudowa, rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z 30% usług 

(pokoje pod wynajem) o część 

mieszkalno - usługową wraz z 

infrastrukturą techniczną - 

wewn. linia zasilania 

energetycznego, wewn. 

instalacją ogrzewania, wewn. 

instalacją wod - kan.

Dz. nr ew. 4517/2, 4521, 4525, 

4522 ibr. Jurgów, jedn. ew. 

Bukowina Tatrzańska. 

Przebudowa, rozbudowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z 30% usług 

(pokoje pod wynajem) o część 

mieszkalno - usługową wraz z 

infrastrukturą techniczną - 

wewn. linia zasilania 

energetycznego, wewn. 

instalacją ogrzewania, wewn. 

instalacją wod - kan.

2019-10-21 228/20 (2020-06-15) 2020-06-15 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

686 AB.6740.686.2019.PG budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 437 obręb 

12 w Zakopanem, przy ul. 

Droga na Bystre 12.

budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 437 obręb 

12 w Zakopanem, przy ul. 

Droga na Bystre 12.

34-500 Zakopane ul. Droga na 

Bystre 12

2019-10-15 622/19 (2019-12-11) 2019-12-11 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

687 AB.6740.687.2019.PG budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 320 obręb 

8 w Zakopanem, przy ul. 

Kasprusie 56B

budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 320 obręb 

8 w Zakopanem, przy ul. 

Kasprusie 56B

34-500 Zakopane ul. 

Kasprusie 56B

2019-10-23 603/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

688 AB.6740.688.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH (DOJŚCIA, 

DOJAZD, MIEJSCA 

POSTOJWOE, MIEJSCE 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, INSTALACJA 

KANALIZACYJNA DO 

PROJEKTOWANEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, 

INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA Z 

PRYWATNEGO 

WODOCIĄGU LOKALNEGO, 

WEWNĘTRZNA LINIA WLZ; 

DZ. EWID NR 1495/66 OBR. 

BIAŁKA TATRZAŃSKA

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ 

OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ 

NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ 

BUDOWLANYCH (DOJŚCIA, 

DOJAZD, MIEJSCA 

POSTOJWOE, MIEJSCE 

GROMADZENIA ODPADÓW 

STAŁYCH, INSTALACJA 

KANALIZACYJNA DO 

PROJEKTOWANEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, 

INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA Z 

PRYWATNEGO 

WODOCIĄGU

34-405 Białka Tatrzańska ul. 

Pod Grapą

2019-10-17 2019-12-30 bez rozpoznania Bużek Daniel
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689 AB.6740.689.2019.PG budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku rekreacji 

indywidualnej; na działce 233 

obręb 81 w Zakopanem, przy 

ul. Bachledy

budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku rekreacji 

indywidualnej; na działce 233 

obręb 81 w Zakopanem, przy 

ul. Bachledy

34-500 Zakopane ul. Bachledy 2019-10-31 624/19 (2019-12-11) 2019-12-11 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

690 AB.6740.690.2019.DB BUDOWA BYDUNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNA 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIE PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCA NA POJEMNIKI NA 

ODPADKI STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZYŁĄCZ 

WODOCIĄGOWY, 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO, 

WEWNĘTRZNA LINIA 

ZASILAJĄCA 

POZALICZNIKOWA, RÓW 

RETENCYJNY; DZ. EWID. NR 

825/4, 824/6 OBR 401 

KOŚCIELISKO

BUDOWA BYDUNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNA 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIE PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCA NA POJEMNIKI NA 

ODPADKI STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZYŁĄCZ 

WODOCIĄGOWY, 

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO, 

WEWNĘTRZNA LINIA 

ZASILAJĄCA 

POZALICZNIKOWA, RÓW 

RETENCYJNY; DZ. EWID. NR 

825/4, 824/6 OBR 401 

KOŚCIELISKO

34-511 Kościelisko ul. 

Pitoniówka

2019-10-17 138/20 (2020-04-17) 2020-04-17 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

691 AB.6740.691.2019.DB UCHYLENIE DECYZJI 

URZĘDU GMINY 

TATRZAŃSKIEJ Z DN. 

30.06.1994 R. ZNAK: 

BUA.II.7351-25/94 (HALINA 

WALKOSZ-KLETA)

UCHYLENIE DECYZJI 

URZĘDU GMINY 

TATRZAŃSKIEJ Z DN. 

30.06.1994 R. ZNAK: 

BUA.II.7351-25/94 (HALINA 

WALKOSZ-KLETA)

2019-10-16 2020-03-11 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

692 AB.6740.692.2019.MT Wewnętrzna instalacja gazowa 

w BMJ

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid. nr 58 obręb 

168 w Zakopanem.

2019-10-28 572/19 (2019-11-06) 2019-11-06 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

693 AB.6740.693.2019.AM Budowa wewnętrznej instalacji 

gazu w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazu w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym Bukowina 

Tatrzańska 1976/21

2019-10-29 600/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

694 AB.6740.694.2019.MT Wewnętrzna instalacja gazowa 

w BMJ

Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid. nr 333/2 

obręb 3 w Zakopanem przy ul. 

Tatary 27.

2019-10-28 573/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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695 AB.6740.695.2019.MT Mur oporowy, 

przebudowa/rozbudowa 

infrastruktury technicznej

Budowa muru oporowego, 

rozbudowę kanalizacji 

deszczowej, przebudowa sieci 

wodociągowej w zakresie 

przeniesienia hydrantów, 

przebudowa instalacji 

oświetlenia zewnętrznego w 

zakresie przeniesienia latarni 

oraz utwardzenie terenu; na 

działkach ewid. nr 3545/2, 

3545/3 w Kościelisku.

2019-10-30 7/20 (2020-01-15) 2020-01-15 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

696 AB.6740.696.2019.AL Dz. nr 74/5, 74/8, 75/1, 

649/36, 74/6, 74/1, 68, 644/1 

obr. 5 w Zakopanem. Budowa 

budynku usługowo - 

handlowego wraz z wewn. 

inst.: c.o., wod.-kan., 

deszczową, went. 

mechaniczną oraz 

przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej; przebudowa sieci 

elektroenergetycznej w 

zakresie rozbiórki i budowy 

stacji transforamtorowej 

15/0kV  przebudowy linii 

kablowych NN i SN; wraz z 

utwardzeniem terenu, 

miejscem składwania 

odpadów stałych i miejscami 

postojowymi.ZMIANA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Dz. nr 74/5, 74/8, 75/1, 

649/36, 74/6, 74/1, 68, 644/1 

obr. 5 w Zakopanem. Budowa 

budynku usługowo - 

handlowego wraz z wewn. 

inst.: c.o., wod.-kan., 

deszczową, went. 

mechaniczną oraz 

przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej; przebudowa sieci 

elektroenergetycznej w 

zakresie rozbiórki i budowy 

stacji transforamtorowej 

15/0kV  przebudowy linii 

kablowych NN i SN; wraz z 

utwardzeniem terenu, 

miejscem składwania 

odpadów stałych i miejscami 

postojowymi.ZMIANA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

34-500 Zakopane ul. Krupówki 2019-10-28 2019-11-15 umorzenie Lassak Agnieszka
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697 AB.6740.697.2019.MT Hotel, rozbiórka BMJ i 2 gosp. Rozbiórka: budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego i dwóch 

budynków gospodarczych.

Budowa: budynku 

zakwaterowania turystycznego 

i rekreacyjnego - hotel, wraz z 

budową infrastruktury 

technicznej i niezbędnych 

urządzeń budowlanych, tj.: 

przyłącze wodociągowe do 

wiejskiej sieci wodociągowej 

wraz z wewnętrzną instalacją 

wodociągową, wewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej wraz z budową 

trzech bezodpływowych 

zbiorników na nieczystości 

ciekłe  o poj. 49 m3 i 

separatorem tłuszczu i 

wewnętrzną instalacją 

kanalizacji tłuszczowej, 

odwodnienie liniowe wraz z 

wewnętrzną instalacją zbiorczą 

wód opadowych obejmującą 

budowę szczelnego zbiornika 

na wody opadowe, wewnętrzna 

instalacja energetyczna 

zalicznikowa z oświetleniem 

zewnętrznym, utwardzenie 

nawierzchni komunikacyjnej: 

zjazdów, dojazdów z drogi 

wewnętrznej i placu 

gospodarczo-manewrowego, 

47 miejsc postojowych oraz 

placu do gromadzenia 

pojemników na odpady stałe; 

na działkach ewid. nr 3628/9, 

3636/17, 3628/11, 3628/10, 

3628/15, 3628/26, 3628/24 w 

2019-10-31 - Tylka Mariusz

698 AB.6740.698.2019.AL Dz. nr 409 obr. 401 w 

Kościelisku. Zmiana 

pozwolenia na budowę  w 

zakresie instalacji grzewczej i 

wentylacji mechanicznej.

Dz. nr 409 obr. 401 w 

Kościelisku. Zmiana 

pozwolenia na budowę  w 

zakresie instalacji grzewczej i 

wentylacji mechanicznej.

2019-10-31 631/19 (2019-12-16) 2019-12-16 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

699 AB.6740.699.2019.AP Zmiana pozwolenia na 

budowę.

Zmiana pozwolenia na budowe 

dotycząca zmiany sposobu 

uzytkowania budynku 

mieszkalno-usługowego na 

mieszkalny jednorodzinny z 

pokojami do wynajęcia dzialki 

nr ew. 311/4, 312/4, 311/3, 

312/3, 313 w Murzasichlu ul. 

Budzowa

2019-10-28 2020-02-13 umorzenie Pawlikowska Anna
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700 AB.6740.700.2019 Budowa czterech budynkow 

usług hotelarskich

Budowa czterech budynkow 

usług hotelarskich 

oznaczonych na rysunku A1,2, 

B1,2, C1,2, D1,2 wraz z 

garażami wbudowanymy, oraz 

urządzeń budowlanych  

związanych z budynkami; 

inwestycja na działkach nr ew. 

4221, 4222/1, 4252/7, 4220/1, 

4253 w Bukowinie Tatrzańskiej

2019-11-05 2019-12-10 bez rozpoznania Pawlikowska Anna

701 AB.6740.701.2019.PG budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 18/1 obręb 

33 w Zakopanem, przy ul. Guty 

6

budowia wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym; 

na działce ewid. nr 18/1 obręb 

33 w Zakopanem, przy ul. Guty 

6

34-500 Zakopane ul. Guty 6 2019-10-31 625/19 (2019-12-11) 2019-12-11 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

702 AB.6740.702.2019.AL Dz. nr 370/4 obr. 3 w 

Zakopanem. Wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszklanym jednorodzinnym.

Dz. nr 370/4 obr. 3 w 

Zakopanem. Wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

mieszklanym jednorodzinnym.

2019-10-31 578/19 (2019-11-07) 2019-11-07 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

703 AB.6740.703.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

INSTALACJAMI: 

ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN. 

ZE ZBIORNIKIEM NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 

10 M3 ORAZ INSTALACJĄ 

C.O; DZ. EWID. NR 11550/2 

NOWE BYSTRE

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO Z 

INSTALACJAMI: 

ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN. 

ZE ZBIORNIKIEM NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 

10 M3 ORAZ INSTALACJĄ 

C.O; DZ. EWID. NR 11550/2 

NOWE BYSTRE

2019-11-07 590/19 (2019-11-22) 2019-11-22 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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704 AB.6740.704.2019.ASS ROZBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 1647K 

GRONKÓW - BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

OD KM 5+947 DO 6+026 

WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

MOSTU W KM 5+990.

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K:

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

1770/16 (1770/6);

 jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, 

woj. małopolskie na działkach 

nr: 4304/9 (4304/1), 2797/21 

(2797/14), 2776/10 (2776/8);

Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1647K Gronków - Bukowina 

Tatrzańska od km 5+947 

do km 6+026 wraz z 

rozbudową mostu w km 

5+990.

Dane dotyczące lokalizacji 

inwestycji:

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)	pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K:

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

1770/16 (1770/6);

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

2019-10-25 2022-11-30 - Stachoń-Staszel Agnieszka

705 AB.6740.705.2019.AL dz. ew. nr 3272, Czarna Góra, 

Bukowina Tatrzańska. Budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

dwulokalowego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej 

(dojście, dojazd, wewn. linia 

WLZ, instalacja wodociagowa 

z projektowanej studni gł. 30 

m, instalacja kanalizacyjna do 

sieci, miesjce postojowe, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych).

dz. ew. nr 3272, Czarna Góra, 

Bukowina Tatrzańska. Budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

dwulokalowego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej 

(dojście, dojazd, wewn. linia 

WLZ, instalacja wodociagowa 

z projektowanej studni gł. 30 

m, instalacja kanalizacyjna do 

sieci, miesjce postojowe, 

miejsce gromadzenia 

odpadów stałych).

2019-11-05 23/21 (2021-01-25) 2021-01-25 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka
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706 AB.6740.706.2019.MS budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

przyłązem wodnym ze studni 

wierconej, przyłaczem 

kanalizacyjnym, wlz oraz 

dojsciami i dojazdami o 

nawierzchni utwardzonej 

żwirowej i miejscami 

gromadzenia odpadów stałych 

na działkach nr ewid. 3256, 

3089 w Czarnej Górze

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

przyłązem wodnym ze studni 

wierconej, przyłaczem 

kanalizacyjnym, wlz oraz 

dojsciami i dojazdami o 

nawierzchni utwardzonej 

żwirowej i miejscami 

gromadzenia odpadów stałych 

na działkach nr ewid. 3256, 

3089 w Czarnej Górze

2019-10-31 86/20 (2020-03-13) 2020-03-13 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

707 AB.6740.707.2019.MS wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

położonym na działce nr 

ewid.228 obreb 34 w 

Zakopanem

wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku mieszklanym 

położonym na działce nr 

ewid.228 obreb 34 w 

Zakopanem

2019-11-04 629/19 (2019-12-12) 2019-12-12 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

708 AB.6740.708.2019.MS zmiana pozwolenia na budowe 

decyzji nr 234/18 z dnia 16 

czerwca 2018 r. - budowa 

stacji bazowej telefonii 

komorkowej na działce nr 

ewid. 49177/3 Witów

zmiana pozwolenia na budowe 

decyzji nr 234/18 z dnia 16 

czerwca 2018 r. - budowa 

stacji bazowej telefonii 

komorkowej na działce nr 

ewid. 49177/3 Witów

2019-11-04 628/19 (2019-12-12) 2019-12-12 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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709 AB.6740.709.2019.ASS ROZBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 1647K 

GRONKÓW - BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

OD KM 2+437 DO 2+524 

WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

MOSTU W KM 2+475

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)	pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K:

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

2786/3 (2786/1), 585/10 

(585/6), 585/8 (585/4);

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, 

woj. małopolskie na działkach 

nr: 1185/7, 1180/10 (1180/3), 

4268/2 (4268/1);

ROZBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 1647K 

GRONKÓW - BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

OD KM 2+437 DO 2+524 

WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

MOSTU W KM 2+475

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)	pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K:

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

2786/3 (2786/1), 585/10 

(585/6), 585/8 (585/4);

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, 

woj. małopolskie na działkach 

nr: 1185/7, 1180/10 (1180/3), 

4268/2 (4268/1);

2019-10-25 - Stachoń-Staszel Agnieszka
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

710 AB.6740.710.2019.MS Budowa budynku 

pensjonatowego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi w 

tym wentylacji mechanicznej i 

gazu ziemnego oraz budynku 

mieszkalego jednorodzinnego 

z instalacjami wewnętrznymi 

wraz z zagospodarowanianiem 

terenu tj: utwardzeniem terenu 

w postaci wewnętrznego 

układu komunikacyjnego z 

ciągami pieszymi i pieszo-

jezdnymi, miejsacmi 

postojowymi, schodami 

zewnętrznymi, skarpą 

terenową z uzbrojeniem terenu 

tj: zewnętrzny odcinek 

wewnętrznej instalacji wody do 

budynku pensjonatowego, 

zewnętrzy odcinek 

wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej wraz z 

podziemną przepompownią 

ścieków, separatorem 

tłuszczu, studzienką 

achładzającą, instalacja 

kanalziacji deszczowej wraz z 

dwmoa podziemnymi 

szczelnymi zbiornikami 

retencyjnymi na wody 

opadowe, zewnętrzne odcinki 

wewnętrznej instalacji 

elektrycznej (wlz), oświetlenie 

zewnętrzne na działkach 

313/3, 334/1, 616/1 obręb 3 w 

Zakopanem

Budowa budynku 

pensjonatowego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi w 

tym wentylacji mechanicznej i 

gazu ziemnego oraz budynku 

mieszkalego jednorodzinnego 

z instalacjami wewnętrznymi 

wraz z zagospodarowanianiem 

terenu tj: utwardzeniem terenu 

w postaci wewnętrznego 

układu komunikacyjnego z 

ciągami pieszymi i pieszo-

jezdnymi, miejsacmi 

postojowymi, schodami 

zewnętrznymi, skarpą 

terenową z uzbrojeniem terenu 

tj: zewnętrzny odcinek 

wewnętrznej instalacji wody do 

budynku pensjonatowego, 

zewnętrzy odcinek 

wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej wraz z 

podziemną przepompownią 

ścieków, separatorem 

tłuszczu, studzienką 

achładzającą, instalacja 

kanalziacji deszczowej wraz z 

dwmoa podziemnymi 

szczelnymi zbiornikami 

retencyjnymi na wody 

opadowe, zewnętrzne odcinki 

wewnętrznej instalacji 

elektrycznej (wlz), oświetlenie 

zewnętrzne na działkach 

313/3, 334/1, 616/1 obręb 3 w 

Zakopanem

2019-11-05 112/20 (2020-04-01) 2020-04-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711 AB.6740.711.2019.ASS ROZBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 1647K 

GRONKÓW - BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

OD KM 3+418 DO 3+487 

WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

MOSTU W KM 3+450.

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)	pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K:

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

2786/5 (2786/2);

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

4279/3 (4279/1), 1720/1 

(1720), 4337/124 (4337/33); 

Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1647K Gronków - Bukowina 

Tatrzańska 

od km 3+418 do km 3+487 

wraz z rozbudową mostu w km 

3+450.

Dane dotyczące lokalizacji 

inwestycji:

Projektowana inwestycja 

planowana jest do realizacji na 

niżej wymienionych działkach 

ewidencyjnych znajdujących 

się:

a)	pomiędzy liniami 

rozgraniczającymi teren 

rozbudowywanej drogi 

powiatowej nr 1647K

(w odniesieniu do 

nieruchomości, które 

podlegają podziałowi - przed 

nawiasem podano numer 

działki, która powstanie w 

wyniku zatwierdzenia projektu 

podziału i będzie 

przeznaczona pod drogę, w 

nawiasie podano numer działki 

przed podziałem):

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb GROŃ 

[0305], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

2786/5 (2786/2);

 	jednostka ewidencyjna 

BUKOWINA TATRZAŃSKA 

[121703_2], obręb LEŚNICA 

[0307], powiat tatrzański, woj. 

małopolskie na działkach nr: 

4279/3 (4279/1), 1720/1 

(1720), 4337/124 (4337/33); 

2019-10-25 2022-11-28 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

712 AB.6740.712.2019 budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnetrznymi: 

wodociągowe, kanalizacyjne, 

c.o., elektryczne, 

doprowadzeniem kanalizacji 

deszczowej do zbiornika 

szczelnego i urządzeniami 

budowalnymi: dojście, dojazd, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, miejsca 

postojowe dla samochodów 

osobowych, na diałce ewid. nr 

1200/4 w miejscowości Suche.

Suche ul. Suche  34-520 

Poronin

2019-10-30 30/20 (2020-01-31) 2020-01-31 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

713 AB.6740.713.2019.ASS Termomodernizacja i remont 

budynku centrum 

konferencyjno-szkoleniowego 

"Księżówka" - dom 

KONFERENCJI EPISKOPATU 

POLSKI.Adres zamierzenia: 

dz. ewid. nr 114 obr. 167 w 

Zakopanem, przy ul. Aleja 

Przewodników Tatrzańskich 2

Termomodernizacja i remont 

budynku centrum 

konferencyjno-szkoleniowego 

"Księżówka" - dom 

KONFERENCJI EPISKOPATU 

POLSKI.Adres zamierzenia: 

dz. ewid. nr 114 obr. 167 w 

Zakopanem, przy ul. Aleja 

Przewodników Tatrzańskich 2

34-500 Zakopane ul. 

Przewodników Tatrzańskich 2

2019-10-30 2019-12-06 umorzenie Stachoń-Staszel Agnieszka

714 AB.6740.714.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria I) i 

budynku gospodarczego 

(kategoria III)wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. studnia 

głębinowa, wewnętrzna 

instalacja wodociągowa z 

budynku do projektowanej 

studni, wewnętrzna instalacja 

centralnego ogrzewania, 

wewnętrzna instalacja 

energetyczna z budynku do 

zestawu złączowo- 

pomiarowego ZK2a-1P, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna z 

odprowadzeniem do 

projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m3 oraz 

budowa innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

miejsce do gromadzenia 

pojemników na odpady stałe, 

dojścia, dojazd, 2 miejsca 

postojowe, plac gospodarczo-

manewrowy. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 325/23, 

325/25 obr. Białka Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańskakanalizacyjna z 

odprowadzeniem do 

projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystosci ciekłe o 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego (kategoria I) i 

budynku gospodarczego 

(kategoria III)wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. studnia 

głębinowa, wewnętrzna 

instalacja wodociągowa z 

budynku do projektowanej 

studni, wewnętrzna instalacja 

centralnego ogrzewania, 

wewnętrzna instalacja 

energetyczna z budynku do 

zestawu złączowo- 

pomiarowego ZK2a-1P, 

wewnętrzna instalacja 

kanalizacyjna z 

odprowadzeniem do 

projektowanego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o 

pojemności 10 m3 oraz 

budowa innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj.: 

miejsce do gromadzenia 

pojemników na odpady stałe, 

dojścia, dojazd, 2 miejsca 

postojowe, plac gospodarczo-

manewrowy. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 325/23, 

325/25 obr. Białka Tatrzańska, 

jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska <decyzja WZ>

2019-11-04 192/20 (2020-05-25) 2020-05-25 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

715 AB.6740.715.2019.AL Dz. nr ew. 1708/22 obr. Groń, 

jedn. Budkowina Tatrzańska. 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

przyłączem wodociagowym z 

sieci wodociagwej, instalacja 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

utwardzeniem terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

stanowisko postojowe.

Dz. nr ew. 1708/22 obr. Groń, 

jedn. Budkowina Tatrzańska. 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi: 

przyłączem wodociagowym z 

sieci wodociagwej, instalacja 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

utwardzeniem terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

stanowisko postojowe.

2019-11-07 29/20 (2020-01-31) 2020-01-31 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

716 AB.6740.716.2019.DB Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

obiektami budowlanymi

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną oraz 

obiektami budowlanymi 

ewid. 2954/8 obr. 501 Bustryk

2019-11-12 80/20 (2020-03-04) 2020-03-04 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

717 AB.6740.717.2019.AP Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych 

jednorodzinnychz dwoma 

lokalami mieszkalnymi wraz z 

wewnetrzna instalacja gazowa 

wod.-kan., c.o., elektryczna , 

szczelnym zbiornikirm na 

nieczystości ciekłe, 

podziemnym szczelnym 

zbiornikiem retencyjnym oraz 

dojściem, dojazdem, murami 

oporowymi, miejscami 

postojowymi, miejscem 

gromadzenia odapdów stałych; 

dzialki nr ew. 4160, 4161/1 w 

Bukowinie Tatrzańskiej

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Tatrzańska 24A

2019-11-08 75/20 (2020-03-02) 2020-03-02 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

718 AB.6740.718.2019.MT Wewn. inst. gazu w BMJ Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid. nr 25/5 obręb 

145 w Zakopanem przy ul. 

Pardałówka 44.

2019-11-12 616/19 (2019-12-06) 2019-12-06 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

719 AB.6740.719.2019.MT BMJ Rozbiórka budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego nr 37A oraz 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

zagopspodarowaniem terenu i 

infrastrukturą techniczną tj.: 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych dojściem, 

dojazdem, murem oporowym; 

na działkach ewid. nr 364/1, 

365 obręb 12 w Zakopanem.

2019-11-12 115/20 (2020-04-06) 2020-04-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

720 AB.6740.720.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami, 

oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej takiej jak: 

budowa WLZ-tów, oraz 

budowa innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych takich 

jak: budowa dojazdu do 

budynku, parkingu - dwa 

miejsca postojowe, dojścia do 

budynku oraz utwardzonego 

placu na pojemniki na odpady 

stałe

działka ew. nr 4578 

Kościelisko , budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z 

wewnętrznymi instalacjami, 

oraz budowa infrastruktury 

towarzyszącej takiej jak: 

budowa WLZ-tów, oraz 

budowa innych niezbędnych 

urządzeń budowlanych takich 

jak: budowa dojazdu do 

budynku, parkingu - dwa 

miejsca postojowe, dojścia do 

budynku oraz utwardzonego 

placu na pojemniki na odpady 

stałe, MPZP

34-511 Kościelisko ul. 

Królewska

2019-10-30 601/19 (2019-11-28) 2019-11-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

721 AB.6740.721.2019.AL dz. ew. 3159, 3161 w 

Poroninie. Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnefo 

z instalacjami wewnętrznymi 

(gazową, elektryczną, wono - 

kalnalizacyjną), przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

przyłączem wodociagowym, 

zewnętrzną instalacja 

elektryczną, zewnętrzną 

instalacją gazową z 

podziemnym zbiornikiem na 

gaz płynny, kanalizacja 

deszczową ze szczelnymi 

zbiornikami na wody opadowe 

i urządzeniami budowlanymi 

(dojścia, dojazd, mury 

oporowe, oświetlenie 

zewnętrzne i miejse 

gromadzenia odpadów 

stałych).

dz. ew. 3159, 3161 w 

Poroninie. Budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnefo 

z instalacjami wewnętrznymi 

(gazową, elektryczną, wono - 

kalnalizacyjną), przyłączem 

kanalizacji sanitarnej, 

przyłączem wodociagowym, 

zewnętrzną instalacja 

elektryczną, zewnętrzną 

instalacją gazową z 

podziemnym zbiornikiem na 

gaz płynny, kanalizacja 

deszczową ze szczelnymi 

zbiornikami na wody opadowe 

i urządzeniami budowlanymi 

(dojścia, dojazd, mury 

oporowe, oświetlenie 

zewnętrzne i miejse 

gromadzenia odpadów 

stałych).

2019-11-08 61/20 (2020-02-24) 2020-02-24 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

722 AB.6740.722.2019.MS zmiana decyzji nr 241/18 z 

dnia 15 maja 2018 r. znak: 

AB.6740.495.2017.MS o 

pozwoleniu na budowę

zmiana decyzji nr 241/18 z 

dnia 15 maja 2018 r. znak: 

AB.6740.495.2017.MS o 

pozwoleniu na budowę

dz.ewid. 104/2 obręb 4

2019-11-08 51/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

723 AB.6740.723.2019.PG Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 506/2 obr. 03 w 

Zakopanem

Wew. inst. gaz w BMJ; na dz. 

ew. 506/2 obr. 03 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. 

Kamieniec 9

2019-11-07 635/19 (2019-12-23) 2019-12-23 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

724 AB.6740.724.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, przyłącze 

wodociągowe z sieci 

wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika oraz 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. 1966/63 obr. 

305 Groń, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj.: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, przyłącze 

wodociągowe z sieci 

wodociągowej, instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika oraz 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działce ewid. 1966/63 obr. 

305 Groń, gm. Bukowina 

Tatrzańska.

Groń ul. Groń  34-406 Leśnica 2019-11-07 84/21 (2021-03-22) 2021-03-22 rozpatrzone pozytywnie Włoch Barbara

725 AB.6740.725.2019.MCB Przeniesienie pozwolenia na 

budowę, dec. z dn. 27.10.78 r. 

wydana w Urządzie Miasta 

Zakopanego i Gminy 

Tatrzańskiej , znak: GT-III-P-

8381-P/66/78

działka 3289/1 Poronin , 

Przeniesienie pozwolenia na 

budowę, dec. z dn. 27.10.78 r. 

wydana w Urządzie Miasta 

Zakopanego i Gminy 

Tatrzańskiej , znak: GT-III-P-

8381-P/66/78

2019-11-07 2020-01-15 - Cudzich-Bularz Marzena



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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726 AB.6740.726.2019.PG budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

bezodpływowy zbiornik na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3, instalacja deszczowa do 

bezodpływowego zbiornika 

retencyjnego, wewnętrzna 

instalacja: wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania elektryczna, 

wentylacji mechanicznej oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. mur oporowy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, utwardzona 

nawierzchnia gospodarczo-

manewrowa; na dz. ew. 6716/1 

obręb 402 Witów, gm. 

Kościelisko.

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną tj. 

bezodpływowy zbiornik na 

nieczystości ciekłe o poj. 10 

m3, instalacja deszczowa do 

bezodpływowego zbiornika 

retencyjnego, wewnętrzna 

instalacja: wodociągowa, 

kanalizacyjna, centralnego 

ogrzewania elektryczna, 

wentylacji mechanicznej oraz 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj. mur oporowy, 

miejsce do gromadzenia 

odpadów stałych, dojścia, 

dojazdy, utwardzona 

nawierzchnia gospodarczo-

manewrowa; na dz. ew. 6716/1 

obręb 402 Witów, gm. 

Kościelisko.

34-512 Witów ul. Witów 2019-11-15 83/20 (2020-03-06) 2020-03-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

727 AB.6740.727.2019.PG Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dzaiłkach ewid.: 

72/4, 71, 74, obr. 126 oraz 4/1, 

47/1 obr. 147 w Zakopanem, 

znak: AB.VIII7351/ZAK-491/09

Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dzaiłkach ewid.: 

72/4, 71, 74, obr. 126 oraz 4/1, 

47/1 obr. 147 w Zakopanem, 

znak: AB.VIII7351/ZAK-491/09

34-500 Zakopane ul. 

Chłabówka Dolna 48

2019-11-20 82/20 (2020-03-05) 2020-03-05 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

728 AB.6740.728.2019.AM Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym - 

rekreacji indywidualnej

Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym - 

rekreacji indywidualnej przy ul 

.Kasprowicza

ewid. nr 155/20, 156/6 obr.3

2019-11-21 610/19 (2019-12-05) 2019-12-05 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

729 AB.6740.729.2019.AM Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym

Wewnętrzna instalacja gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym ul. Droga do 

olczy 28 H

ewid. nr 82 obr. 145

2019-11-25 - Masny Alicja
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730 AB.6740.730.2019.TS Budowa pięciu budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

w zabudowie wolnostojącej

Budowa pięciu budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

w zabudowie wolnostojącej z 

wewnetrznymi instalcjami wod-

kan., c.o., elektryczną. 

Wykonanie odcinka 

wewnetrznej linii zasilającej 

enn biegnącej na zewnatrz od 

skrzynki pomiarowej do 

projektowananych budynków 

oraz budowa utwordzonych: 

dojść, dojazdów, miejsc 

postojowych, miejsca 

skałdowania odpadów stałych. 

Rozbiórka Fragmentu 

ogrodzenia. na działakch ewid. 

nr 2975/7, 3038/1 połozonych 

w miejscowości Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Karpielówka

2019-11-15 66/20 (2020-02-26) 2020-02-26 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

731 AB.6740.731.2019.AM uchylenie decyzji Uchylenie decyzji 

działka ewid. nr1635/10 

Bukowina Tatrzańska

2019-11-13 2020-08-31 rozpatrzone pozytywnie Masny Alicja

732 AB.6740.732.2019.MT BMJ Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego, rozbiórka 

budynku gospodarczego, 

budowa towarzyszącej 

infrastruktury technicznej i 

urządzeń budowlanych, tj.: 

przyłącz wodociągowy z 

lokalnego wodociągu 

"grupowego", wewnętrzna 

instalacja kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, przebudowa odcinka 

kanalizacji sanitarnej wraz z 

kolidującym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe, budowa 

instalacji elektrycznej 

zalicznikowej WLZ z 

projektowanego złącza ZK-P, 

utwardzenie nawierzchni 

komunikacyjnej, miejsca 

postojowego, miejsca do 

gromadzenia odpadów stałych; 

na działkach ewid. nr 4040/8, 

4040/5 w Białce Tatrzańskiej, 

Gmina Bukowina Tatrzańska.

2019-11-18 36/20 (2020-02-10) 2020-02-10 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz
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733 AB.6740.733.2019.MCB uchylenie z urzędu decyzji 

174/09 z dn. 18.05.2009 r., 

znak: AB.VI.1351/ZAK-054/09

działki ew. nr 68, 69/1, 94 

obręb 115 Zakopane , 

uchylenie z urzędu decyzji 

174/09 z dn. 18.05.2009 r., 

znak: AB.VI.1351/ZAK-054/09

2019-11-29 2019-12-18 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

734 AB.6740.734.2019.MT 2 BMJ Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi, tj.: zewnętrzne 

instalacje wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowe, dwa miejsca 

postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenie terenu dl celów 

komunikacyjnych; na działce 

ewid. nr 615 w Murzasichlu, 

Gmina Poronin.

2019-11-21 38/20 (2020-02-10) 2020-02-12 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

735 AB.6740.735.2019.AP Budowa dwóch budynkow 

mieszklanych jednorodzinnych

Budowa dwoch budynkow 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z infrasruktura techniczna 

(instalacja kanalizacyjna wraz 

ze zbiornikiem szczelnym o 

poj. 10 m 3 , instalacja 

wodociągowa, instalacja 

elektryczna , 2 miejsc 

apostojowe, 1 miejsce do 

gromadzenia odpadow stałych, 

utwardzenia do celów 

komunikacyjnych; dziłka nr ew. 

118/2 Dzianisz gm. 

Kościelisko

2019-11-19 67/20 (2020-02-26) 2020-02-26 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna
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736 AB.6740.736.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

obiektami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą - miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojście, dojazd, 

przełożenie fragmentu 

instalacji wodociagowej 

kolidującej z inwestycją, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, wewnętrzna 

instalacja 

elektroenergetyczna, 

wewnętrzna kanalizacja 

deszczowa wraz ze 

zbiornikiem szczelnym, 

rozbiórka części istniejacego 

budynku

działka ew. nr 62/1 Czarna 

Góra ; budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

obiektami budowlanymi i 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą - miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzone dojście, dojazd, 

przełożenie fragmentu 

instalacji wodociagowej 

kolidującej z inwestycją, 

zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, wewnętrzna 

instalacja 

elektroenergetyczna, 

wewnętrzna kanalizacja 

deszczowa wraz ze 

zbiornikiem szczelnym, 

rozbiórka części istniejacego 

budynku ; MPZP

Czarna Góra ul. Zagóra  34-

532 Jurgów

2019-11-14 2019-12-17 bez rozpoznania Cudzich-Bularz Marzena

737 AB.6740.737.2019.MCB budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalno-usługowym

działki ew. nr 143, 142/5 obręb 

8 Zakopane , budowa 

wewnętrznej instalacji gazowej 

w budynku mieszkalno-

usługowym , WZ

34-500 Zakopane ul. Za 

Strugiem 11A

2019-11-20 1/20 (2020-01-07) 2020-01-07 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

738 AB.6740.738.2019.MS budowa instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny propan - 

zbiornik naziemny V= 4850 l 

oraz przyłacza gazu i 

wewnętrznej instalacji gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce nr 

ewid. 95/4 obr. 5 w 

Zakopanem

budowa instalacji zbiornikowej 

na gaz płynny propan - 

zbiornik naziemny V= 4850 l 

oraz przyłacza gazu i 

wewnętrznej instalacji gazu w 

budynku mieszkalnym 

jednrodzinnym na działce nr 

ewid. 95/4 obr. 5 w 

Zakopanem

2019-11-14 233/20 (2020-06-16) 2020-06-16 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

739 AB.6740.739.2019 stabilizacja osuwiska wraz z 

odbudową drogi powiatowej nr 

1656 K ul. Powtańców 

Śląskich w miejscowości 

Zakopane w km 0+8222.00 do 

km 0+897.00

stabilizacja osuwiska wraz z 

odbudową drogi powiatowej nr 

1656 K ul. Powtańców 

Śląskich w miejscowości 

Zakopane w km 0+8222.00 do 

km 0+897.00  na działkach 

ewid. nr 170/6, 177/2, 178/2, 

190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 

194/2, 536/2 obr. 7 w 

Zakopanem.

2019-11-22 620/19 (2019-12-09) 2019-12-09 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

740 AB.6740.740.2019.MCB budowa linii kablowych 

średniego napięcia 15kV na 

odcinku od słupa SN nr KRT 

492879 na dz. ewid. nr 9418 

do projektowanej mufy 

kablowej na dz. ewid. nr 

5962/2 w m. Witów

budowa linii kablowych 

średniego napięcia 15kV na 

odcinku od słupa SN nr KRT 

492879 na dz. ewid. nr 9418 

do projektowanej mufy 

kablowej na dz. ewid. nr 

5962/2 w m. Witów

2019-11-22 17/20 (2020-01-21) 2020-01-21 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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741 AB.6740.741.2019.AL Dz. ew. nr 3297, 3296/1 w 

Kościelisku. Budowa sześciu 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz budynku 

garazowego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą technicznątj. 

utwardzeniem i 

ukształtowaniem terenu, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, kanalizacja 

sanitarną z drenażem 

rozsączajacym, schodami 

terenowymi, złączem 

kablowym.

Dz. ew. nr 3297, 3296/1 w 

Kościelisku. Budowa sześciu 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz budynku 

garazowego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastrukturą technicznątj. 

utwardzeniem i 

ukształtowaniem terenu, 

miejscem do gromadzenia 

odpadów stałych, kanalizacja 

sanitarną z drenażem 

rozsączajacym, schodami 

terenowymi, złączem 

kablowym.

2019-11-15 2021-07-15 umorzenie Lassak Agnieszka

742 AB.6740.742.2019.MS wewnętrzna istalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na działce nr 

ewid. 33/10 obr. 111 w 

Zakopane

wewnętrzna istalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na działce nr 

ewid. 33/10 obr. 111 w 

Zakopane

2019-11-15 22/20 (2020-01-23) 2020-01-23 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

743 AB.6740.743.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ: 

UTWARDZENIE TERENU I 

INSTALACJE 

WEWNĘTRZNE: 

INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA WRAZ ZE 

STUDNIĄ WIERCONĄM 

INSTALACJA KANALIZACJI 

SANITARNEJ WRAZ ZE 

ZBIORNIKIEM SZCZELNYM 

O POJ. DO 10 M3, 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

OD ZŁACZA KABLOWEGO 

DO BUDYNKU; NA DZ. EWID. 

NR 3882/8, 3882/9 OBR. 

LEŚNICA

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO WRAZ 

Z URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ: 

UTWARDZENIE TERENU I 

INSTALACJE 

WEWNĘTRZNE: 

INSTALACJA 

WODOCIĄGOWA WRAZ ZE 

STUDNIĄ WIERCONĄM 

INSTALACJA KANALIZACJI 

SANITARNEJ WRAZ ZE 

ZBIORNIKIEM SZCZELNYM 

O POJ. DO 10 M3, 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

OD ZŁACZA KABLOWEGO 

DO BUDYNKU; NA DZ. EWID. 

NR 3882/8, 3882/9 OBR. 

LEŚNICA

2019-11-20 106/20 (2020-03-31) 2020-03-31 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

744 AB.6740.744.2019.DB WYGASZENIE DECYZJI NR 

8/16 Z DNIA 12.01.2016 R., 

ZNAK: 

AB.6740.477.2015.MDZ

WYGASZENIE DECYZJI NR 

8/16 Z DNIA 12.01.2016 R., 

ZNAK: 

AB.6740.477.2015.MDZ

2019-11-22 2020-01-15 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel
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745 AB.6740.745.2019 Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

towarzyszącą oraz innymi 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi tj.: miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejsce postojowe, dojście, 

dojazd, wewnętrzna linia 

zasilająca zalicznikowa 

energetyczna od zpp do 

projektowanego budynku, 

zbiornik szczelny na 

nieczystości o pojemności 

10m3 wraz z instalcją 

kanalizacyjną, wewnetrzna 

linia zasilająca wodociągowa z 

studni wierconej o głebokości 

do 30 m na działce ewid. nr 

5783/1 połozonej w 

miejscowości Bustryk.

Poronin ul. Bustryk 66 34-521 

Ząb

2019-11-25 2020-01-02 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

746 AB.6740.746.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi : 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, instalacje 

wodociągowe z istniejącej 

studni, projektowane instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 1905/2 

obr. 307 Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi : 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, instalacje 

wodociągowe z istniejącej 

studni, projektowane instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowym 

na nieczystości ciekłe.Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 1905/2 

obr. 307 Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina 

Tatrzańska.<decyzja WZ>

2019-11-14 6/20 (2020-01-14) 2020-01-14 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

747 AB.6740.747.2019.ASS Budowa  zasilania - 

zalicznikowej linii zasilającej 

YKY4x10mm2 o długości l = 

32 m - stacji bazowej telefonii 

komórkowej T-Mobile Polska 

S.A. nr 95683 Brzegi. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 2526/10 

obr. 303 Brzegi, jednostka 

ewidencyjna 1221703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy 

schronisku w Dolinie Roztoki 

<NATURA 2000, TPN>

Budowa  zasilania - 

zalicznikowej linii zasilającej 

YKY4x10mm2 o długości l = 

32 m - stacji bazowej telefonii 

komórkowej T-Mobile Polska 

S.A. nr 95683 Brzegi. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. 2526/10 

obr. 303 Brzegi, jednostka 

ewidencyjna 1221703_2 

Bukowina Tatrzańska, przy 

schronisku w Dolinie Roztoki 

<NATURA 2000, TPN>

2019-11-14 124/20 (2020-04-09) 2020-04-09 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka
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748 AB.6740.748.2019.MS budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

wraz z odcinkiem zewnętrznym 

na działce nr ewid. 202 obr. 11 

w Zakopane

budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

wraz z odcinkiem zewnętrznym 

na działce nr ewid. 202 obr. 11 

w Zakopane

2019-12-04 23/20 (2020-01-23) 2020-01-23 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

749 AB.6740.749.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnnego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi w tym budowa 

przyłacza wodociągowego z 

lokalnego wodociągu 

"grupowego", przebudowa 

kolidującego z proj. budynkiem 

odcinka przyłacza 

wodociągowego, budowa 

wewnętrznej insalacji 

kanalziacji sanitarnej do proj. 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, budowa instalacji 

elektrycznej zalicznikowej wlz 

z projektowanego złącza ZK-P, 

utwardzenie nawierzchni 

komunikacyjnej - obejmującej 

dojazd i dojścia do budynku, 

plac manewrowy z miejscami 

postojowymi (2 stanowiska) i 

wjazd do garażu, oraz 

utwardzenie placu - miejsca na 

pojemniki do gromadzenia 

opdpadów stałychna działkach 

nr ewid. 2773, 2774, 2777, 

2772, 2775 w miejscowości 

Rzepiska gm. Bukowina 

Tatrzańska

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnnego wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą 

techniczną i urządzeniami 

budowlanymi w tym budowa 

przyłacza wodociągowego z 

lokalnego wodociągu 

"grupowego", przebudowa 

kolidującego z proj. budynkiem 

odcinka przyłacza 

wodociągowego, budowa 

wewnętrznej insalacji 

kanalziacji sanitarnej do proj. 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, budowa instalacji 

elektrycznej zalicznikowej wlz 

z projektowanego złącza ZK-P, 

utwardzenie nawierzchni 

komunikacyjnej - obejmującej 

dojazd i dojścia do budynku, 

plac manewrowy z miejscami 

postojowymi (2 stanowiska) i 

wjazd do garażu, oraz 

utwardzenie placu - miejsca na 

pojemniki do gromadzenia 

opdpadów stałychna działkach 

nr ewid. 2773, 2774, 2777, 

2772, 2775 w miejscowości 

Rzepiska gm. Bukowina 

Tatrzańska

2019-12-05 121/20 (2020-04-09) 2020-04-09 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta
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750 AB.6740.750.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj. 

energetyczna wewnetrzna linia 

zalicznikowa, instalacje 

wodociągowe z projektowoanej 

studni, projetowane instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowego 

na nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpoadów 

stałych, 2 stanowiska 

postojowe na działkach nr 

ewid. 5930/39, 5930/45 obręb 

Białka Tatrzańska gm. 

Bukowina Tatrzańska

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urządzeniami budowlanymi tj. 

energetyczna wewnetrzna linia 

zalicznikowa, instalacje 

wodociągowe z projektowoanej 

studni, projetowane instalacje 

kanalizacji sanitarnej wraz ze 

zbiornikiem bezodpływowego 

na nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpoadów 

stałych, 2 stanowiska 

postojowe na działkach nr 

ewid. 5930/39, 5930/45 obręb 

Białka Tatrzańska gm. 

Bukowina Tatrzańska

2019-12-05 213/20 (2020-06-01) 2020-06-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

751 AB.6740.751.2019.PG Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną tj.: 

rozbudowa i przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

wodociągowej, rozbudowa i 

przebudowa wewnętrznej 

instalacji elektrycznej, 

rozbudowa i przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej z 

odprowadzeniem do 

istniejącego bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe o poj. do 10 m3, 

budowa wewnętrzej instalacji 

centralnego ogrzewania oraz 

budowa i i przebudowa 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj.: przebudowa i 

rozbudowa powierzchni 

utwardzonej w tym miejsc 

postojowych, placu 

manewrowego, dojść i 

dojazdów oraz budowa placu 

do gromadzenia odpadów 

stałych; na dz. ew. 1797/1, 

1791/2, 1792, 1793, 1794 

obręb 302 Białka Tatrzańska, 

gm. Bukowina Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną tj.: 

rozbudowa i przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

wodociągowej, rozbudowa i 

przebudowa wewnętrznej 

instalacji elektrycznej, 

rozbudowa i przebudowa 

wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej z 

odprowadzeniem do 

istniejącego bezodpływowego 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe o poj. do 10 m3, 

budowa wewnętrzej instalacji 

centralnego ogrzewania oraz 

budowa i i przebudowa 

niezbędnych urządzeń 

budowlanych tj.: przebudowa i 

rozbudowa powierzchni 

utwardzonej w tym miejsc 

postojowych, placu 

manewrowego, dojść i 

dojazdów oraz budowa placu 

do gromadzenia odpadów 

stałych; na dz. ew. 1797/1, 

1791/2, 1792, 1793, 1794 

obręb 302 Białka Tatrzańska, 

gm. Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska ul. 

Środkowa  34-405 Białka 

Tatrzańska

2019-12-03 32/20 (2020-02-03) 2020-02-03 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

752 AB.6740.752.2019.PG uchylenie decyzji 

AB.6740.224.2017.PG; na dz. 

ew. 824/6, 825/4 obręb 401 w 

Kościelisku

uchylenie decyzji 

AB.6740.224.2017.PG; na dz. 

ew. 824/6, 825/4 obręb 401 w 

Kościelisku

34-511 Kościelisko ul. 

Pitoniówka

2019-12-03 2020-02-13 - Gał Paweł

753 AB.6740.753.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz czterech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych  w zabudowie 

bliźniaczej z towarzyszącą 

funkcją usługową i 

infrastrukturą techniczną. 

Adres zamierzenia dz. ewid. 

1768/1, 1768/2, 1768/3 obr. 

401 Kościelisko, przy ul. 

Rysulówka.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz czterech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych  w zabudowie 

bliźniaczej z towarzyszącą 

funkcją usługową i 

infrastrukturą techniczną. 

Adres zamierzenia dz. ewid. 

1768/1, 1768/2, 1768/3 obr. 

401 Kościelisko, przy ul. 

Rysulówka.

34-511 Kościelisko ul. 

Rysulówka

2019-11-22 2020-03-31 odmowa / sprzeciw Stachoń-Staszel Agnieszka

754 AB.6740.754.2019.AL Dz. ew. nr 397/4, 397/7 obr. 5 

w Zakopanem.Stacja bazowa 

będzie sie składać z 

Antenowej konstrukcji 

wsporczej (AKW) o wysokości 

7,7 m (8,7 m wraz z 

odgromnikiem) w postaci 

trzonu rurowego z dwoma 

zastrzałami. Na AKW 

umieszone zostaną: anteny 

radiolinowe, sektorowe oraz 

urządzenia RRU. Urządzenia 

sterujące APM30H+BC i 

skrzynka elektryczna TBSB 

zamontowane zostana do 

typowych konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia 

sterujące. Do AKW zostanie 

dostarczona energia 

elektryczna bezpośrednio z 

zasilania budynku.

Dz. ew. nr 397/4, 397/7 obr. 5 

w Zakopanem.Stacja bazowa 

będzie sie składać z 

Antenowej konstrukcji 

wsporczej (AKW) o wysokości 

7,7 m (8,7 m wraz z 

odgromnikiem) w postaci 

trzonu rurowego z dwoma 

zastrzałami. Na AKW 

umieszone zostaną: anteny 

radiolinowe, sektorowe oraz 

urządzenia RRU. Urządzenia 

sterujące APM30H+BC i 

skrzynka elektryczna TBSB 

zamontowane zostana do 

typowych konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia 

sterujące. Do AKW zostanie 

dostarczona energia 

elektryczna bezpośrednio z 

zasilania budynku.

2019-11-18 2019-12-23 umorzenie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755 AB.6740.755.2019.DB BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO 

DWULOKLAOWEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ 

TJ.WEWNĘTRZNYMI 

INSTALACJAMI WOD-KAN, 

ELEKTRYCZNYMI, 

WEWNĘTRZNA LINIĄ 

ZASILAJĄCĄ W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ (PRZYŁĄCZ 

ELEKTRYCZNY WG 

ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA), 

ZEWNĘTRNĄ INSTALACJĄ 

WODNĄ Z 

PORJEKTOWANEJ STUDNI, 

ZEWNĘTRZNĄ INSTAALCJĄ 

KANALIZACYJNĄ DO 

PROJEKTOWANEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O 

POJ. DO 10M3, DOJŚCIE, 

DOJAZD, MIEJSCE 

SKŁADOWANIAODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHOCÓW 

OSOBOWYCH; NA DZ. EWID. 

NR 10777/38, 10777/39 OBR. 

NOWE BYSTRE, GM. 

PORONIN

BUDOWA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO 

JEDNORODZINNEGO 

DWULOKLAOWEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ 

TJ.WEWNĘTRZNYMI 

INSTALACJAMI WOD-KAN, 

ELEKTRYCZNYMI, 

WEWNĘTRZNA LINIĄ 

ZASILAJĄCĄ W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ (PRZYŁĄCZ 

ELEKTRYCZNY WG 

ODRĘBNEGO 

OPRACOWANIA), 

ZEWNĘTRNĄ INSTALACJĄ 

WODNĄ Z 

PORJEKTOWANEJ STUDNI, 

ZEWNĘTRZNĄ INSTAALCJĄ 

KANALIZACYJNĄ DO 

PROJEKTOWANEGO 

ZBIORNIKA NA 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O 

POJ. DO 10M3, DOJŚCIE, 

DOJAZD, MIEJSCE 

SKŁADOWANIAODPADÓW 

STAŁYCH, MIEJSCA 

POSTOJOWE DLA 

SAMOCHOCÓW 

OSOBOWYCH; NA DZ. EWID. 

NR 10777/38, 10777/39 OBR. 

NOWE BYSTRE, GM. 

PORONIN

2019-11-28 52/20 (2020-02-20) 2020-02-20 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

756 AB.6740.756.2019.DB BUDOWA STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

SŁUPOWEJ 15/0,4KV LINII 

PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 

15 KV ORAZ LINII 

KABLOWEJ 0,4 KV DLA 

ZASILANIA BUDYNKU 

POMPOWNI W 

MIJSCOWOŚCI BUKOWINA 

TATRZAŃSKA (KAT. 

OBIEKTU XXVI); NA 

DZIAŁKACH EWID. NR 

2182/81, 2182/83, 5583/4 

OBR. BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

BUDOWA STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

SŁUPOWEJ 15/0,4KV LINII 

PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 

15 KV ORAZ LINII 

KABLOWEJ 0,4 KV DLA 

ZASILANIA BUDYNKU 

POMPOWNI W 

MIJSCOWOŚCI BUKOWINA 

TATRZAŃSKA (KAT. 

OBIEKTU XXVI); NA 

DZIAŁKACH EWID. NR 

2182/81, 2182/83, 5583/4 

OBR. BUKOWINA 

TATRZAŃSKA

2019-12-02 127/20 (2020-04-14) 2020-04-14 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

757 AB.6740.757.2019.TS budynek mieszkalny 

jednorodzinny

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz ze zmianą 

ukształtowania terenu i 

urządzenie go w zieleń niską 

trawiastą, miejsce postojowe, 

miejsce do ustawiania 

kontenerów do gromadzenia 

odpadów stałych z 

zamykanymi otorami 

wrzutowymi oraz palce, 

dojścia, dojazdy jako 

nawierzchnia utwardzonona, 

schody terenowe, instalacja 

odprowadzającą wody 

opadowe z dachu ze 

studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczymi studniami 

szczelnymi, drenaż opaskowy 

ze studzienkami rewizyjnymi i 

zbiorczą studnią szczelną, 

wewnętrzna instalcja 

kanalizacyjni sanitarnej, 

zbiornik bezodpywowy na 

nieczystości ciekłe, instalacja 

elektroenergetyczna 

zalicznikowa na działce ewid. 

nr 4224/1 połozonej w 

miejscowości Bukowina 

tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Kosciuszki 190

2019-12-02 8/20 (2020-01-15) 2020-01-15 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

758 AB.6740.758.2019 budynek mieszkalny 

jendnorodzinny

budynek mieszkalny 

jendnorodzinny wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

obejmującą budowę 

konstrukcji oporowych, 

przebudowę oraz budowę 

przyłączy, instalcji 

infrastruktury technicznej i 

innych niezbędnych urządzeń 

budowlanych w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

na działkach ewid. nr 61/2, 

63/2, 64/10 położonych w 

Bukowinie Tatrzańskiej.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Bukowina Tatrzańska

2019-12-03 15/20 (2020-01-20) 2020-01-20 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

759 AB.6740.759.2019.MT Wewn. inst. gazowa w BMJ Budowa wewnętrznej instalacji 

gazowej w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym 

na działce ewid. nr 143/9 

obręb 31 w Zakopanem.

2019-11-27 16/20 (2020-01-21) 2020-01-21 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

760 AB.6740.760.2019.MT Zakład przetwórskta rybnego Budowa zakładu przetwórstwa 

rybnego ze stawami do 

magazynowania ryb - 

produkcja rybacka wraz z 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi obejmującymi: 

dojścia, dojazd, miejsca 

postojowe, miejsce do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, punkt 

poboru wody, studnia wraz z 

przyłączem wody oraz 

zewnętrzną instalację 

elektryczną, wodociągową, 

kanalizacyjną; na działkach 

ewid. nr 4984, 4971, 4970, 

4966, 4965, 4927, 4926, 

4946/3, 4945, 4941, 4940 w 

Jurgowie, gmina Bukowina 

Tatrzańska.

2019-11-28 245/20 (2020-06-23) 2020-06-23 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

761 AB.6740.761.2019.TS rozbudowa i przebudowa 

dwóch budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych

rozbudowa i przebudowa 

dwóch budynków 

mieszkalnych jenorodzinnych 

ul. Rybkówka 9 i (a. rozbiórka 

części budynku mieszkalnego 

ul. Rybkówka 9 zmiana 

sposobu użytkowania części 

budynku po rozbudowie i 

przebudowie na cześć 

usługową wynajem pokoi dla 

turystów wraz zewn instalcjami 

wodno - kanalizyjnymi, 

centralnego ogrzewania na 

działce ewid. nr 60 obr. 51 w 

Zakopanem.

2019-12-16 64/20 (2020-02-24) 2020-02-24 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

762 AB.6740.762.2019.AL Dz. ew. nr 263/5 w Bukowienie 

Tatrzańskiej. Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbednymi urzadzeniami 

budowlanymi tj.: miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejscem postojowym 

(wewnętrznym), dojścem, 

dojazdem, wewnętrzną linią 

zasilajacą zalicznikową 

energetyczną od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

zbiornikiem szczelnym na 

nieczystości o poj. 10m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną.

Dz. ew. nr 263/5 w Bukowienie 

Tatrzańskiej. Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbednymi urzadzeniami 

budowlanymi tj.: miejscem do 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejscem postojowym 

(wewnętrznym), dojścem, 

dojazdem, wewnętrzną linią 

zasilajacą zalicznikową 

energetyczną od ZK+SP do 

projektowanego budynku, 

zbiornikiem szczelnym na 

nieczystości o poj. 10m3 wraz 

z instalacją kanalizacyjną.

2019-12-03 37/20 (2020-02-10) 2020-02-10 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

763 AB.6740.763.2019.MT Zmiana PNB nr 101/18 z dn. 

13.03.18 r. znak: 

AB.6740.512.2017.MT.

Zmiana PNB nr 101/18 z dn. 

13.03.18 r. znak: 

AB.6740.512.2017.MT w 

zakresie częściowego 

podpiwniczenia budynku 

gospodarczego, na działkach 

ewid. nr 390/9, 390/8, 2671 w 

miejscowości Brzegi, gmina 

Bukowina Tatrzańska.

2019-12-11 63/20 (2020-02-24) 2020-02-25 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

764 AB.6740.764.2019.MT BMJ Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego z częścią 

usługową (pokoje gościnne), 

taras rekreacyjny, 

infrastruktura w postaci: 

utwardzonych dojść, dojazdów, 

miejsc postojowych, miejsca 

do gromadzenia odpadów 

stałłych, mury oporowe, 

wewnętrzna linia zasilająca, 

przebudowa sieci niskiego 

napięcia; na działkach ewid. nr 

15, 16 obręb 58 w 

Zakopanem.

2019-12-12 69/20 (2020-02-27) 2020-02-28 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz

765 AB.6740.765.2019.PG Uchylenie - 

AB.6740.78.2016.WS; na dz. 

ew. 120/3, 120/2, 119/5, 119/3, 

obr. 111 w Zakopanem, przy 

ul. Oberconiówka.

Uchylenie - 

AB.6740.78.2016.WS; na dz. 

ew. 120/3, 120/2, 119/5, 119/3, 

obr. 111 w Zakopanem, przy 

ul. Oberconiówka.

34-500 Zakopane ul. 

Oberconiówka

2019-12-11 2020-03-17 - Gał Paweł



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

766 AB.6740.766.2019.PG Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

niepodpiwniczonych wraz z 

urządzeniami i infrastrukturą 

techniczną obejmującą: 

projektowaną instalację 

wodociągową do 

projektowanej studni, 

projektowaną instalcję 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanych trzech 

zbiorników na nieczystości 

ciekłe, projektowaną 

wewnętrzną instalację WLZ 

(przyłącz wg. odrębnego 

postępowania), utwardzenie 

terenu, trzy miejsca postojowe, 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, na działce 

ewid. 12512/7 obręb 503, gm. 

Poronin

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

niepodpiwniczonych wraz z 

urządzeniami i infrastrukturą 

techniczną obejmującą: 

projektowaną instalację 

wodociągową do 

projektowanej studni, 

projektowaną instalcję 

kanalizacji sanitarnej do 

projektowanych trzech 

zbiorników na nieczystości 

ciekłe, projektowaną 

wewnętrzną instalację WLZ 

(przyłącz wg. odrębnego 

postępowania), utwardzenie 

terenu, trzy miejsca postojowe, 

miejsca gromadzenia 

odpadów stałych, na działce 

ewid. 12512/7 obręb 503, gm. 

Poronin

34-521 Ząb ul. Jarosze 2019-12-12 34/20 (2020-02-06) 2020-02-06 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

767 AB.6740.767.2019 Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi 

(wod.-kan., 

elektroenergetycznymi, 

gazowymi) oraz urządzeniami 

budowlanymi: urządzenie 

terenu w postaci dojść i 

dojazdów, miejsca postojowe, 

miejsca do gromadzenia 

odpadów stałych, murki 

oporowe prefabrykowane, 

zbiornik wód deszczowych 

wraz z kanalizacja deszczową, 

instalacje zewnętrzne 

(elektroenergetyczna, 

gazowa). Rozbiórka 

istniejących budynków, na 

działkach ewid. 351/1, 352/9 

obręb 9 w Zakopanem.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

instalacjami wewnętrznymi 

(wod.-kan., 

elektroenergetycznymi, 

gazowymi) oraz urządzeniami 

budowlanymi: urządzenie 

terenu w postaci dojść i 

dojazdów, miejsca postojowe, 

miejsca do gromadzenia 

odpadów stałych, murki 

oporowe prefabrykowane, 

zbiornik wód deszczowych 

wraz z kanalizacja deszczową, 

instalacje zewnętrzne 

(elektroenergetyczna, 

gazowa). Rozbiórka 

istniejących budynków, na 

działkach ewid. 351/1, 352/9 

obręb 9 w Zakopanem.

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Daniela 17

2019-12-13 39/20 (2020-02-10) 2020-02-10 rozpatrzone pozytywnie Mizera Piotr

768 AB.6740.768.2019.ASS Rozbiórka kablowych linii 

energetycznych nN 

kolidujacych z projektowaną 

zabudową dz. nr 133/6 oraz 

budowa kablowych linii 

energetycznych nN. Adres 

zamierzenia: dz. ewdi. 133/4, 

133/6, 134/1, 134/8 obr. 6 w 

Zakopanem przy ul. Szymony

Rozbiórka kablowych linii 

energetycznych nN 

kolidujacych z projektowaną 

zabudową dz. nr 133/6 oraz 

budowa kablowych linii 

energetycznych nN. Adres 

zamierzenia: dz. ewdi. 133/4, 

133/6, 134/1, 134/8 obr. 6 w 

Zakopanem przy ul. Szymony

34-500 Zakopane ul. Szymony 2019-11-28 2022-07-15 wycofanie wniosku Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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769 AB.6740.769.2019.DB wewnętrzna instalacja gazowa 

w budynku gospodarczym

działka ew. 725/5 obręb 8 

Zakopane , wewnętrzna 

instalacja gazowa w budynku 

gospodarczym

34-500 Zakopane ul. Regle 

15A

2019-11-29 3/20 (2020-01-08) 2020-01-08 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

770 AB.6740.770.2019.MCB rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej, przyłącz 

kanalizacyjny, przyłacz 

wodociągowy, instalacja 

elektroenergetyczna 

zewnętrzna wraz z zestawem 

złączowo-pomiarowym, 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście i dojazd utwardzony

działka 317/3, 439/1, 440, 441, 

442, 443, 6406 Czarna Góra , 

rozbudowa i przebudowa 

istniejącego budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną: 

rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej, przyłącz 

kanalizacyjny, przyłacz 

wodociągowy, instalacja 

elektroenergetyczna 

zewnętrzna wraz z zestawem 

złączowo-pomiarowym, 

miejsca postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

dojście i dojazd utwardzony , 

MPZP

2019-12-05 - Cudzich-Bularz Marzena

771 AB.6740.771.2019.ASS Zmiana pozwolenia na budowę 

znak: AB.6740.217.2017.ASS 

w zakresie zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń w 

poziomie piętra w budynku 

usługowym - pensjonatowym 

oraz zwiekszenie ilości miejsc 

postojowych. Adres: dz. ewid. 

89/1, 90/1 obr. 123 w 

Zakopanem, przy ul. 

Oberconiówka.

Zmiana pozwolenia na budowę 

znak: AB.6740.217.2017.ASS 

w zakresie zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń w 

poziomie piętra w budynku 

usługowym - pensjonatowym 

oraz zwiekszenie ilości miejsc 

postojowych. Adres: dz. ewid. 

89/1, 90/1 obr. 123 w 

Zakopanem, przy ul. 

Oberconiówka.

34-500 Zakopane ul. 

Oberconiówka

2019-12-12 2020-03-04 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka

772 AB.6740.772.2019.AP Budynek mieszklany 

jednorodzinny

Budynek mieszklany 

jednorodzinny wraz z 

infrastruktura towarzyszącą 

(dojściem, dojazdem, 

miejscem do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, 

miejscem postojowym 

zewnętrznym oraz w garażu, 

przyłaczem wodociągowym, 

kanalizacyjnym, 

energetycznym, kanalizacji 

deszczowej z rozsączaniem po 

działce; działki nr ew. 91/3 obr. 

156, 91/6 obr. 156 w 

Zakopanem ul. Mraźnica

34-500 Zakopane ul. Mraźnica 

k/10

2019-12-17 193/20 (2020-05-25) 2020-05-25 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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773 AB.6740.773.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

instalacjami wewnętrznymi : 

wod.-kan., co, gazowa, 

elektryczna, instalacją  

wodociągową z projektowanej 

studni, instalacja kanalizacji 

sanitarnej ze zbiornikeim 

szczelnymo poj. 10,0 m#, 

instalacja gazowa wraz 

zezbiornimkiem gazu płynnego 

o pojemności 4850 dm3,, 

dojścia, dojazdy, dwa miejsca 

postojowe oraz miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych; 

działka nr ew. 470/10 Groń 

gm. Bukowina Tatrzańska

Groń  34-406 Leśnica 2019-12-17 248/20 (2020-06-24) 2020-06-24 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

774 AB.6740.774.2019.AP Uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowę

Uchylenie decyzji pozwolenia 

na budowę z dn. 5.08.1965 r. 

znak  L.BUA.II.3a/779/65

2019-12-19 - Pawlikowska Anna

775 AB.6740.775.2019.ASS Rozbiórka i odbudowa 

przepustu drogowego drogi 

gminnej K420043 (ul. 

Nadwodnia) w km 0+990 

potoku bez nazwy w 

miejscowości Czarna Góra. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

4289/1, 6406, 6511/1, 4253/2, 

6482, 6481 obr. 0304 Czarna 

Góra, jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

Rozbiórka i odbudowa 

przepustu drogowego drogi 

gminnej K420043 (ul. 

Nadwodnia) w km 0+990 

potoku bez nazwy w 

miejscowości Czarna Góra. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

4289/1, 6406, 6511/1, 4253/2, 

6482, 6481 obr. 0304 Czarna 

Góra, jednostka ewidencyjna 

121703_2 Bukowina 

Tatrzańska.

2019-12-06 14/20 (2020-01-20) 2020-01-20 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

776 AB.6740.776.2019.MT Sieć eeN i stacja trafo Budowa słupowej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV, 

linii średniego napięcia 15 kV 

oraz linii niskiego napięcia dla 

zasilania budynku usługowo 

mieszkalnego; na działkach 

ewid. nr 5527/14, 5527/8, 

5535/1, 5541/3, 5542/5, 

5542/3, 5542/2, 5542/1, 

5544/4, 6581, 5469/24, 

5437/24, 5439 w Białce 

Tatrzańskiej, gmina Bukowina 

Tatrzańska.

2019-12-20 42/20 (2020-02-12) 2020-02-12 rozpatrzone pozytywnie Tylka Mariusz



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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777 AB.6740.777.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkaniowo 

pensjonatowego 

wolnostojącego wraz z 

wewnętrzną instalacją gazową, 

eletryczną, wod- kan, c.o., 

c.w.u.,wentylacją 

mechaniczną, zewnętrznymi 

odcinkami instlacji gazowej, 

elektrycznej, wodociągowej i 

kanazliacyjnej, powierzchiami 

utwardzonymi oraz miejscem 

składowania odpadów 

socjalno- bytowych na działce 

nr 2022/6 obr. 401 Kościelsko 

położeonej w rejonie ul. 

Szeligówka w Kościelisku.

Budowa budynku 

mieszkaniowo 

pensjonatowego 

wolnostojącego wraz z 

wewnętrzną instalacją gazową, 

eletryczną, wod- kan, c.o., 

c.w.u.,wentylacją 

mechaniczną, zewnętrznymi 

odcinkami instlacji gazowej, 

elektrycznej, wodociągowej i 

kanazliacyjnej, powierzchiami 

utwardzonymi oraz miejscem 

składowania odpadów 

socjalno- bytowych na działce 

nr 2022/6 obr. 401 Kościelsko 

położeonej w rejonie ul. 

Szeligówka w Kościelisku.

34-511 Kościelisko ul. 

Szeligówka

2019-12-09 483/20 (2020-11-12) 2020-11-12 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

778 AB.6740.778.2019.ASS Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa części 

gospodarczej budynku 

mieszkalno- gospodarczego 

na budynek mieszkalny 

jednorodzinny z dwoma 

lokalami mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojściami, miejscem do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami), przyłącz 

kanalizacyjny do istniejącego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. o nr. 

9278/9 obr. 503 Ząb, 

jednostka ewidencyjna 

Poronin.

Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa części 

gospodarczej budynku 

mieszklano- gospodarczego 

na budynke mieszkalny 

Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa części 

gospodarczej budynku 

mieszkalno- gospodarczego 

na budynek mieszkalny 

jednorodzinny z dwoma 

lokalami mieszkalnymi wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(dojściami, miejscem do 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych, 

utwardzeniami), przyłącz 

kanalizacyjny do istniejącego 

bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe. Adres 

zamierzenia: dz. ewid. o nr. 

9278/9 obr. 503 Ząb, 

jednostka ewidencyjna 

Poronin.

34-521 Ząb ul. Ligasówka 42 2019-12-11 40/20 (2020-02-10) 2020-02-13 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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779 AB.6740.779.2019.ASS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi: 

z wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowo-kanalizacyjnymi, 

elektrycznymi, centralnego 

ogrzewania, studnią o 

wydajności do 5m3/d, 

głębokości do 30 m i 

przyłączem wodociągowym, 

zbiornikiem bezodpływowym 

na gromadzenie nieczystości 

ciekłych o poj. 10 m3 i 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, linią wewnętrznego 

zasilania energetycznego, 

odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do 

zbiornika retencyjnego, 

terenami utwardzonymi - 

dojazdem, dojściem, 

miejscami postojowymi, 

miejscem na ustawienie 

kontenera na odpady stałe. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

2256/2 obr. 305 Groń, 

jednostka ewidencyjna 

121703_02 Bukowina 

Tatrzańska.

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego oraz budynku 

gospodarczego w zabudowie 

zagrodowej wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

niezbędnymi urządzeniami 

budowlanymi: 

z wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowo-kanalizacyjnymi, 

elektrycznymi, centralnego 

ogrzewania, studnią o 

wydajności do 5m3/d, 

głębokości do 30 m i 

przyłączem wodociągowym, 

zbiornikiem bezodpływowym 

na gromadzenie nieczystości 

ciekłych o poj. 10 m3 i 

przyłączem kanalizacji 

sanitarnej, linią wewnętrznego 

zasilania energetycznego, 

odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do 

zbiornika retencyjnego, 

terenami utwardzonymi - 

dojazdem, dojściem, 

miejscami postojowymi, 

miejscem na ustawienie 

kontenera na odpady stałe. 

Adres zamierzenia: dz. ewid. 

2256/2 obr. 305 Groń, 

jednostka ewidencyjna 

121703_02 Bukowina 

Tatrzańska.

<decyjza WZ>

2019-12-20 188/20 (2020-05-19) 2020-05-19 rozpatrzone pozytywnie Stachoń-Staszel Agnieszka

780 AB.6740.780.2019.AL Dz. nr ew. 31/5, 31/3 obr. 148 

w zakopanem. Budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z instalacją 

wod. - kan., c.o., elektryka i 

przebudowa sieci 

kanalizacyjnej.

Dz. nr ew. 31/5, 31/3 obr. 148 

w zakopanem. Budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego z instalacją 

wod. - kan., c.o., elektryka i 

przebudowa sieci 

kanalizacyjnej.

2019-12-06 - Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor
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781 AB.6740.781.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, c.o., 

gazu, budowa odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych 

do zbiornika retencyjnego, 

budowa nawierzchni 

utwardzonej w tym dojścia, 

miejca postojowego, miejsca 

na ustawienie kontenera na 

odpady stałe

działkii ew. nr 24/4 , 24/3 , 99 

obręb 144 Zakopane , budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

wewnętrznymi instalacjami 

wodociągowymi, kanalizacji 

sanitarnej, elektrycznymi, c.o., 

gazu, budowa odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych 

do zbiornika retencyjnego, 

budowa nawierzchni 

utwardzonej w tym dojścia, 

miejca postojowego, miejsca 

na ustawienie kontenera na 

odpady stałe , MPZP

34-500 Zakopane ul. Droga do 

Olczy

2019-12-12 31/20 (2020-02-03) 2020-02-03 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

782 AB.6740.782.2019.AP Trzy budynki mieszkalne 

jednorodzinne

Budowa trzech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

wraz z wewnętrznymi 

inatalacjami wod.-kan, c.o., 

elektrycznymi, przyłaczy 

kanalizacji sanitarnej, linii 

wewnętrznego zasilania 

enrgetycznego, 

odprowadzenia wód 

opadowych i rioztopowych do 

zbiornikow retencyjnych, 

terenów utwardzonych- 

dojazdów, dojść i miejsc 

postojowych; działki nr ew. 

557, 558 w Murzasichlu ul. 

Sądelska

34-531 Murzasichle ul. 

Sadelska

2019-12-20 50/20 (2020-02-18) 2020-02-18 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

783 AB.6740.783.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

obejmujacymi wewnętrzne 

instalacje: 

elektroenergetyczną od 

najbliższego słupa Nn do proj. 

budynku, wodociągową od 

istniejącej sieci do proj. 

budynku, kanalizacyjną 

poprzez przepompownię 

ścieków do kolektora 

kanalizacji sanitarnej oraz 

budowę niezbędnych urządzeń 

budowlanych takich jak: 

dojścia i dojazdy do budynku, 

miejsce postojowe dla 

samochodu osobowego

działka ew. nr 786/12 

Bukowina Tatrzańska , 

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi 

obejmujacymi wewnętrzne 

instalacje: 

elektroenergetyczną od 

najbliższego słupa Nn do proj. 

budynku, wodociągową od 

istniejącej sieci do proj. 

budynku, kanalizacyjną 

poprzez przepompownię 

ścieków do kolektora 

kanalizacji sanitarnej oraz 

budowę niezbędnych urządzeń 

budowlanych takich jak: 

dojścia i dojazdy do budynku, 

miejsce postojowe dla 

samochodu osobowego , WZ

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Wierch Kurucowy o/ nr 73

2019-12-12 43/20 (2020-02-12) 2020-02-12 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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784 AB.6740.784.2019.AL Dz. ew. nr 1180/7 obr. 

Lesnica, Bukowina 

Tatrzańska.  Budowa budynku 

mieszkalego jednorodzinnego 

wraz z niezbednymi 

urządzeniami budwlanymi 

obejmujacymi: dojścia, dojazd, 

miejsce postojowe, miejsce 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

zewnętrzną instalacja 

elektryczną, wodociagową i 

kanalizacyjną.

Dz. ew. nr 1180/7 obr. 

Lesnica, Bukowina 

Tatrzańska.  Budowa budynku 

mieszkalego jednorodzinnego 

wraz z niezbednymi 

urządzeniami budwlanymi 

obejmujacymi: dojścia, dojazd, 

miejsce postojowe, miejsce 

czasowego gromadzenia 

odpadów stałych oraz 

zewnętrzną instalacja 

elektryczną, wodociagową i 

kanalizacyjną.

2019-12-09 92/20 (2020-03-17) 2020-03-17 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

785 AB.6740.785.2019.AL Dz. nr ew. 1776/3, 1773/2 obr. 

Rzepiska, jedn. ew. Bukowina 

Tatrzańska. Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejsce 

budynków gospodarczych 

przeznaczonych do rozbiórki, 

wraz z budową niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj. 

wewnętrznej linii zasilania 

eneregtycznego, odcinka 

przyłącza wodociągowego, 

przewodów kanalizacyjnych 

odprowadzających ścieki, 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, dojazdu, dojścia, 

stanowisk posojowych dla 

samochodów osobowych, 

miejsca gromadzenia 

odpadków stałych.

Dz. nr ew. 1776/3, 1773/2 obr. 

Rzepiska, jedn. ew. Bukowina 

Tatrzańska. Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego w miejsce 

budynków gospodarczych 

przeznaczonych do rozbiórki, 

wraz z budową niezbędnych 

urządzeń budowlanych tj. 

wewnętrznej linii zasilania 

eneregtycznego, odcinka 

przyłącza wodociągowego, 

przewodów kanalizacyjnych 

odprowadzających ścieki, 

zbiornika na nieczystości 

ciekłe, dojazdu, dojścia,

2019-12-09 72/20 (2020-03-02) 2020-03-02 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

786 AB.6740.786.2019.TS wewnetrzna Instalacja gazowa 

w budynku

wewnetrzna Instalacja gazowa 

w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym na działce 

ewid. nr  27/1 obr. 32 w 

Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Króle 20c 2019-12-09 12/20 (2020-01-16) 2020-01-16 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

787 AB.6740.787.2019.TS budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych

budowa czterech budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie bliźniaczej na 

działkach ewid. nr 150/1, 

150/2 obr. 12 w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bulwary 

Słowackiego 8

2019-12-10 78/20 (2020-03-03) 2020-03-10 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz
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788 AB.6740.788.2019.TS budowa dwóch budynków 

usługowo mieszkalnych

budowa dwóch budynków 

usługowo mieszkalnych z 

usługami z zakresu turystyki i 

wypoczynku oraz budynku 

garazowego zagłębionego w 

gruncie wraz z infrastrykturą 

towaryszącą obejmującą 

budowę zjazdu z drogi 

wewnetrznej i budowę 

infrastruktury technicznej i 

odprowadzenie wód 

opadowych do potoka, budowę 

budynku kotłowni gazowej 

wraz z instalacją zbiornikową 

płynną oraz zbiornikami na 

gaz, budowę oczyszczalni 

ścieków oraz budowę murków 

oporowych wraz z rampa 

zjazdową do garażu, zbiornika 

na wodę ptną oraz zbiornika 

przeciwpożarowego. na 

działach ewid. nr 3406/26, 

3406/33, 3406/34, 3406/35, 

3406/36, 3406/37, 3406/57, 

3406/56, 3406/39 połozonych 

w miejscowości Białka 

Tatrzańska

Białka Tatrzańska ul. Białka 

Tatrzańska - Środkowa  34-

530 Bukowina Tatrzańska

2019-12-19 2020-09-07 rozpatrzone pozytywnie Szpunar Tomasz

789 AB.6740.789.2019.DB BUDOWA SŁUPOWEJ 

STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

15/0,4 KV, LINII ŚREDNIEGO 

NAPIĘCIA 15 KV ORAZ LINII 

NISKIEGO NAPIĘCIA DLA 

ZASILANIA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO NA DZ. 

EWID. NR 4873/78 W M. 

BIAŁKA TATRZAŃSKA, UL. 

ŚRODKOWA; NA DZ. EWID. 

NR 4800/51, 4800/50, 

4800/40, 4873/89, 4873/78

BUDOWA SŁUPOWEJ 

STACJI 

TRANSFORMATOROWEJ 

15/0,4 KV, LINII ŚREDNIEGO 

NAPIĘCIA 15 KV ORAZ LINII 

NISKIEGO NAPIĘCIA DLA 

ZASILANIA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO NA DZ. 

EWID. NR 4873/78 W M. 

BIAŁKA TATRZAŃSKA, UL. 

ŚRODKOWA; NA DZ. EWID. 

NR 4800/51, 4800/50, 

4800/40, 4873/89, 4873/78

2019-12-13 33/20 (2020-02-06) 2020-02-06 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

790 AB.6740.790.2019.MS Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego parterowego 

częsciowo podpiwniczonego z 

poddaszem uzytkowym wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej tj. 

instalacja energertyczna 

ziemna, instalacja 

wodociągowa z istniejącej 

studni, instalacja kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika szczelnego, 

utwardzenie miejsca 

postojowego, miejsca na 

odpady stałe, drogi dojazdowej 

i dojść na działkach nr ewid. 

8138/3, 8138/4 w 

miejscowości Ząb

Budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego parterowego 

częsciowo podpiwniczonego z 

poddaszem uzytkowym wraz z 

urządzeniami budowlanymi 

infrastruktury technicznej tj. 

instalacja energertyczna 

ziemna, instalacja 

wodociągowa z istniejącej 

studni, instalacja kanalizacji 

sanitarnej do projektowanego 

zbiornika szczelnego, 

utwardzenie miejsca 

postojowego, miejsca na 

odpady stałe, drogi dojazdowej 

i dojść na działkach nr ewid. 

8138/3, 8138/4 w 

miejscowości Ząb

2019-12-09 113/20 (2020-04-01) 2020-04-01 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

791 AB.6740.791.2019.MS budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego, 

podpiwniczonego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej 

tj.:instalacja energetyczna do 

zestawu złączowo-

pomiarowego ZK1e-1P 

zlokalizowanegow granicy 

działki od strony drogi 

dojazdowej (przyłacz wg 

odrębnego 

oporacowania)instalacja 

kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłaczem do sieci, instalacja 

wodociągowa wraz z 

przyłaczem do sieci, 

utwardzenia terenu:dojście, 

dojazd, miejsce do 

gromaczenia odpadów stałych 

działki nr ewid. 50, 53/1, 53/2 

obr. 170 Zakopane

budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego, 

podpiwniczonego wraz z 

urządzeniami budowlanymi i 

infrastruktury technicznej 

tj.:instalacja energetyczna do 

zestawu złączowo-

pomiarowego ZK1e-1P 

zlokalizowanegow granicy 

działki od strony drogi 

dojazdowej (przyłacz wg 

odrębnego 

oporacowania)instalacja 

kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłaczem do sieci, instalacja 

wodociągowa wraz z 

przyłaczem do sieci, 

utwardzenia terenu:dojście, 

dojazd, miejsce do 

gromaczenia odpadów stałych 

działki nr ewid. 50, 53/1, 53/2 

obr. 170 Zakopane

2019-12-12 125/20 (2020-04-10) 2020-04-10 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

792 AB.6740.792.2019.MS Rozbudowa, przebudowa i 

remont konserwatorski 

budynku gminnego ośrodka 

kultury w Poroninie 

"Wańkówka" na działkach nr 

ewid. 596/4, 596/6, 596/11, 

596/13, 569/2 w Poroninie

Rozbudowa, przebudowa i 

remont konserwatorski 

budynku gminnego ośrodka 

kultury w Poroninie 

"Wańkówka" na działkach nr 

ewid. 596/4, 596/6, 596/11, 

596/13, 569/2 w Poroninie

2019-12-20 58/20 (2020-02-21) 2020-02-21 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

793 AB.6740.793.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR. 2768 OBR. 

PORONIN

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR. 2768 OBR. 

PORONIN

2019-12-24 21/20 (2020-01-23) 2020-01-23 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

794 AB.6740.794.2019.DB BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z NIEZBĘDNA 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIA PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA 

ODPADKI STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZEBUDOWA 

SIECI ENERGETYCZNEJ, 

WEWNĘTRZNA SIEĆ 

ENERGETYCZNA 

POZALICZNIKOWA; DZ. 

EWID. NR 132/2, 133/10 OBR. 

48 ZAKOPANE

BUDOWA TRZECH 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

JEDNORODZINNYCH WRAZ 

Z NIEZBĘDNA 

INFRASTRUKTURĄ: 

DOJAZD, DOJŚCIA PIESZE, 

MIEJSCA PARKINGOWE, 

MIEJSCE NA POJEMNIKI NA 

ODPADKI STAŁE, SKARPY 

ZIEMNE, PRZEBUDOWA 

SIECI ENERGETYCZNEJ, 

WEWNĘTRZNA SIEĆ 

ENERGETYCZNA 

POZALICZNIKOWA; DZ. 

EWID. NR 132/2, 133/10 OBR. 

48 ZAKOPANE

2019-12-30 24/20 (2020-01-27) 2020-01-27 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

795 AB.6740.795.2019.DB BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 3227 OBR. 401 

KOSCIELISKO

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI GAZOWEJ W 

BUDYNKU MIESZKALNYM 

JEDNORODZINNYM; DZ. 

EWID. NR 3227 OBR. 401 

KOSCIELISKO

2019-12-30 28/20 (2020-01-31) 2020-01-31 rozpatrzone pozytywnie Bużek Daniel

796 AB.6740.796.2019.MCB budowa słupowej stacji 

transformatorowej na dz. ewid. 

7490/10, linii kablowej 

średniego naięcia 15kV na 

odcinku od mufy kablowej na 

dz. ewid. nr 5962/2 do 

projektowanej stacji oraz linii 

kablowych niskiego napięcia w 

m. Witów

działki ew. nr 5962/2, 5971/2, 

5970/2, 5969/2, 5966/2, 5968, 

7490/59, 7490/10, 5961/2, 

8159, 5961/22, 5954/1 Witów , 

budowa słupowej stacji 

transformatorowej na dz. ewid. 

7490/10, linii kablowej 

średniego naięcia 15kV na 

odcinku od mufy kablowej na 

dz. ewid. nr 5962/2 do 

projektowanej stacji oraz linii 

kablowych niskiego napięcia w 

m. Witów

2019-12-09 27/20 (2020-01-28) 2020-01-28 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

797 AB.6740.797.2019.AL Dz.ew. nr 5142/1, 5140/2, 

5144/2 w Małem Cichem. 

Przeniesienie pozwolenia na 

budowę.

Dz.ew. nr 5142/1, 5140/2, 

5144/2 w Małem Cichem. 

Przeniesienie pozwolenia na 

budowę.

2019-12-23 2020-04-10 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka



L. p. Znak sprawy Tytuł Opis sprawy Adres inwestycji Data wszczęcia Nr decyzji Data decyzji / załatw. status załatwienia Inspektor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

798 AB.6740.798.2019.TS przebudowa i rozbudowa 

istniejacego ośrodka 

wypoczynkowego "Salamadra"

przebudowa i rozbudowa 

istniejacego ośrodka 

wypoczynkowego "Salamadra" 

(składającego się z budynków 

oznaczonych A i B ) oraz 

budowa budynków ośrodka 

wypoczynkowego 

(oznaczonych symbolem C i 

D) wraz z infrastrukturą 

techniczną i 

zagospodarowaniem terenu na 

działkach ewid. nr 979/5, 

979/6, 979/7, 979/8, 979/10, 

979/11, 979/12, 979/13, 

979/14, 979/16, 979/17, 

979/18 połozonych w 

Kościelisku.

34-511 Kościelisko ul. 

Salamadnra

2019-12-30 2021-01-13 umorzenie Szpunar Tomasz

799 AB.6740.799.2019.AP Stacja bazowa telefonii 

komórkowej

Stacja bazowa telefonii 

komórkowej z konstrukcja 

wsporczą ; Zakopane działki nr 

ew. 397/4 i 397/7 obr. 5 ul. 

Orkana 2a

34-500 Zakopane ul. Orkana 

2a

2019-12-30 175/20 (2020-05-11) 2020-05-11 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

800 AB.6740.800.2019.AP Budynek mieszkalny 

jednorodzinny

Budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(instalacja kanalizacji 

sanitarnej wraze zbiornikiem 

szczelnym o poj. 10 m 3, 

instalacja wodociągowa, 

instalacja elektryczna,  

miejsce postojowe, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych, 

utwardzenia terenu do celów 

komunikacyjnych) działka nr 

ew. 8279/24 Biały Dunajec , 

Leszczyny

34-425 Biały Dunajec ul. 

Leszczyny

2019-12-30 309/20 (2020-08-03) 2020-08-03 rozpatrzone pozytywnie Pawlikowska Anna

801 AB.6740.801.2019.PG Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dz. ew. 29 obr. 58 

w Zakoapnem

Zmiana pozwolenia na 

budowę; na dz. ew. 29 obr. 58 

w Zakoapnem

34-500 Zakopane ul. 

Galicówka

2019-12-20 190/20 (2020-05-25) 2020-05-25 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

802 AB.6740.802.2019.PG zmiana pozwolenia na 

budowę;  działki ewid. 1873/3, 

1873/4, 1873/5, 1873/18, 

1920/63, 1920/64, 1920/65, 

1920/66, 1920/67, 1920/68, 

1920/69, 1920/70, 1920/71, 

1920/72, 1920/53, 1920/54 

obręb 307 Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

zmiana pozwolenia na 

budowę;  działki ewid. 1873/3, 

1873/4, 1873/5, 1873/18, 

1920/63, 1920/64, 1920/65, 

1920/66, 1920/67, 1920/68, 

1920/69, 1920/70, 1920/71, 

1920/72, 1920/53, 1920/54 

obręb 307 Leśnica, jednostka 

ewidencyjna 121703_2 

Bukowina Tatrzańska.

34-530 Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa

2019-12-23 60/20 (2020-02-21) 2020-02-21 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł

803 AB.6740.803.2019.PG zmiana pozwolenia na 

budowę: na działce ewid. nr 

616/9 obręb 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko.

zmiana pozwolenia na 

budowę: na działce ewid. nr 

616/9 obręb 401 Kościelisko, 

jednostka ewidencyjna 

121704_2 Kościelisko.

34-511 Kościelisko ul. 

Koscielisko

2019-12-27 65/20 (2020-02-24) 2020-02-24 rozpatrzone pozytywnie Gał Paweł
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804 AB.6740.804.2019.MS budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(mijescami postojowymi, 

dojscami, miesjcem do 

gromaczenia odpadów stałych, 

utwardzeniami) wewnetrzną 

linią zasilania, przyłaczem 

kanalizacyjnym do 

projektowanego 

bezodpływoewego zbiornika 

na nieczystości ciekłe na 

działkach nr ewid. 687/5, 

686/1, 685/1, 684/2 w m. 

Bukowina Tatrzańska

budynek mieszkalny 

jednorodzinny wraz z 

infrastrukturą techniczną 

(mijescami postojowymi, 

dojscami, miesjcem do 

gromaczenia odpadów stałych, 

utwardzeniami) wewnetrzną 

linią zasilania, przyłaczem 

kanalizacyjnym do 

projektowanego 

bezodpływoewego zbiornika 

na nieczystości ciekłe na 

działkach nr ewid. 687/5, 

686/1, 685/1, 684/2 w m. 

Bukowina Tatrzańska

2019-12-23 59/20 (2020-02-21) 2020-02-21 rozpatrzone pozytywnie Stec-Morawetz Marta

805 AB.6740.805.2019.AL Dz. nr ew. 450 obr. 28 w 

Zakopanem. Budowa trzech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 

dwulokalowych wraz z 

niezbednymi urządzeniami 

budowlanymi (dojście, dojazd, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia dpadów stałych, 

instalacja elektroenergetyczna 

zewnętrzna pozalicznikowa).

Dz. nr ew. 450 obr. 28 w 

Zakopanem. Budowa trzech 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych 

dwulokalowych wraz z 

niezbednymi urządzeniami 

budowlanymi (dojście, dojazd, 

miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia dpadów stałych, 

instalacja elektroenergetyczna 

zewnętrzna pozalicznikowa).

2019-12-23 422/20 (2020-09-25) 2020-09-25 rozpatrzone pozytywnie Lassak Agnieszka

806 AB.6740.806.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urzadzeniami 

budowlanymi (dojście, dojazd, 

2 miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych)

działka ew. nr 4145/1 

Kościelisko , budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

niezbędnymi urzadzeniami 

budowlanymi (dojście, dojazd, 

2 miejsca postojowe, miejsce 

gromadzenia odpadów 

stałych) MPZP

34-511 Kościelisko ul. Małej 

Łąki

2019-12-20 170/20 (2020-05-07) 2020-05-07 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena
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807 AB.6740.807.2019.MCB budowa budynku 

mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, przyłącze 

wodociągowe z sieci 

wodociagowej, projektowane 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych

działki ew. nr 7260/10 , 

7260/11 , 7261/5  Bustryk 

gmina Poronin , budowa 

budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego wraz z 

infrastrukturą techniczną i 

urzadzeniami budowlanymi: 

energetyczna wewnętrzna linia 

zalicznikowa, przyłącze 

wodociągowe z sieci 

wodociagowej, projektowane 

instalacje kanalizacji 

sanitarnej wraz ze zbiornikiem 

bezodpływowym na 

nieczystości ciekłe, 

kanalizacja deszczowa do 

szczelnego zbiornika, 

utwardzenie terenu jako 

dojścia, dojazdy, miejsce do 

gromadzenia odpadów stałych 

MPZP

2019-12-23 47/20 (2020-02-17) 2020-02-17 rozpatrzone pozytywnie Cudzich-Bularz Marzena

808 AB.6740.808.2019.ASS Rozbudowa ulicy Ks. J. 

Stolarczyka w km 0+003,00-

0+128,77 w Zakopanem.

Rozbudowa ulicy Ks. J. 

Stolarczyka w km 0+003,00-

0+128,77 w 

Zakopanem.Rozbudowa ul. ks 

J. Stolarczyka w km 0+003.00-

0+128.77. Adres zamierzenia: 

274/2, 274/1, 273/4, 273/6, 

273/7, 272/9, 272/10, 937/1, 

937/12, 283, 284, 272/4, 

272/5, 271/1, 271/2, 270/3, 

270/4,285/1 w obr. 8 w 

Zakopanem, dz. ewid. 643/3 

obr. 5, dz. ewid. 285/2, 281/1, 

273/5, 869, 272/6, 870, 762, 

272/7, 272/8 obr.8 w 

Zakopanem, dz. ewid. 281/2, 

937/1, 284, 285/1 obr. 8, dz. 

ewid. 643/3, 238 obr.5

34-500 Zakopane ul. ks. 

Józefa Stolarczyka

2019-12-30 2020-02-26 bez rozpoznania Stachoń-Staszel Agnieszka


