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ewidencyjnej Śródmieście obręby ewidencyjne 
nr nr 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 i 216 w wyniku dokonanej 
modernizacji z dniem 29 września 2009 r. stał się 
operatem ewidencji gruntów i budynków. 

2. Wyłożony do wglądu w dniach od 15.09.2009 r. do 
5.10.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa Wy-
działu Geodezji, ul. Grunwaldzka 8 w pok. nr 15 pro-
jekt operatu opisowo - kartograficznego jednostki 
ewidencyjnej Śródmieście obręby ewidencyjne 
nr nr 1, 145 i 146 w wyniku dokonanej modernizacji 
z dniem 6 października 2009 r. stał się operatem ewi-
dencji gruntów i budynków. 

 
 
 

3. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane za-
warte w ewidencji gruntów i budynków jednostki 
ewidencyjnej Śródmieście obrębach nr nr 2, 3, 11, 
12, 13, 14, 15 i 216 oraz 1, 145 i 146 ujawnione 
w operacie opisowo - kartograficznym, może w ter-
minie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzę-
dowym województwa powyższej informacji, zgłaszać 
zarzuty do tych danych. 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Prezydent Mia-
sta Krakowa rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty zgło-
szone po tym terminie będą traktowane jak wnioski 
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 
 

Prezydent Miasta Krakowa: Jacek Majchrowski 
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5991  

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 sygn. akt. Nr II SA/Kr 1119/09 
z dnia 30 marca 2010 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie  
w składzie następującym: 
 
Przewodniczący:  Sędzia WSA  

Wojciech Jakimowicz (spr.) 
Sędziowie:  NSA Anna Szkodzińska 
   WSA Małgorzata Brachel-Ziaja  
Protokolant:  Maciej Żelazny 
 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2010 r. 
sprawy ze skargi […]* 
________ 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926) z tekstu Wyroku dla celów publikacji zostały 
usunięte dane osobowe. 

na uchwałę Rady Gminy Liszki z dnia 2 sierpnia 2007 r. 
nr XI/80/07** 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Liszki 
 
I. odrzuca skargę […]*; 
 
II. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 
 
III. określa, że zaskarżona uchwała nie może być wyko-
nywana. 
________ 
** Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2007 roku 

Nr 699 poz. 4610 
________ 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-

nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926) z tekstu Wyroku dla celów publikacji zostały 
usunięte dane osobowe. 
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WYROK  
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Sygn. Akt. Nr II SA/KR 733/10 
 z dnia 17 września 2010 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie  
w składzie następującym: 
 
Przewodniczący:  Sędzia WSA Ewa Rynczak  
Sędziowie: WSA Wojciech Jakimowicz 

(spr.) 
   WSA Mariusz Kotulski 
Protokolant:  Maciej Żelazny 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2010 r. 
sprawy ze skargi […]* 
________ 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926) z tekstu Wyroku dla celów publikacji 
zostały usunięte dane osobowe. 

na uchwałę Rady Miasta Bochnia 
z dnia 25 lutego 2010 r. nr XLII/399/10*** 
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Łychów-Uzbornia” w Bochni 
 
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 
II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wyko-

nywana; 
________ 
*** Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. 

z 2010 roku Nr 205 poz. 1362 
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III. zasądza od Rady Miasta Bochnia na rzecz skarżących 
[…]* kwotę 557 zł (słownie pięćset pięćdziesiąt siedem 
złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
________ 
* W związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926) z tekstu Wyroku dla celów publikacji 
zostały usunięte dane osobowe. 
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego: 
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96  
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym 

terminie nie będzie uwzględnione. 
 

 

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami: 
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22, p. 220,  

w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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