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UCHWAIA Nr XXX/237/10 

RAŚY GMINY GRĘBÓW 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

w s”rawie ustalenia liczby ”un—tów s”rzedawy na”o–ów al—oholowych zawiera–ących 
”owywe– 4,5% al—oholu (z wy–ąt—iem ”iwa) ”rzeznaczonych do s”owycia ”oza mie–scem 

s”rzedawy i w mie–scu s”rzedawy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy 
Grębów ”un—tów s”rzedawy i ”odawania na”o–ów al—oholowych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591 z ”óunŁ zmŁ) w związ—u artŁ 12 ustŁ 1, 2 i art. 

18 ust. 3a ustawy z dnia 26 ”audzierni—a 1982 rŁ 
o wychowaniu w trzeuwo`ci i przeciwdziaJania 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 70 

poz. 473 z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Grębów uchwala 
co nastę”u–e: 

§ 1Ł Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę 
”un—tów s”rzedawy na”o–ów zawiera–ących ”owywe– 
4,5% al—oholu (z wy–ątkiem piwa) przeznaczonych do 

s”owycia ”oza mie–scem s”rzedawy w ilo`ci 25 

”un—tówŁ  

§ 2Ł Ustala się na terenie gminy Grębów liczbę 
”un—tów s”rzedawy na”o–ów zawiera–ących ”owywe– 
4,5% alkoholu (z wy–ątkiem piwa) przeznaczonych do 

s”owycia w mie–scu s”rzedawy w ilo`ci 5 ”un—tówŁ  

§ 3Ł O—re`la się minimalną odlegJo`ć  
(z wyjąt—iem mie–scowo`ci Jamnica) mie–sc s”rzedawy 
na”o–ów al—oholowych ”rze-znaczonych do s”owycia 

w miejscu 30 m i ”oza mie–scem s”rzedawy 50 m od:  

a)  sz—óJ, ”rzedsz—oli i innych ”lacówe— o`wiatowo 
ｦ wychowawczych  

b)  budyn—ów —ultu religi–nego i cmentarzy.  

§ 4Ł OdlegJo`ć o —tóre– mowa w § 3 –est 
mierzona od granicy dziaJ—i lo—alu, gdzie ”rowadzona 
–est s”rzedaw al—oholu do granicy obie—tu 
wymienionego w § 3 ”—t 1 i 2.  

§ 5Ł Mie–sca s”rzedawy i ”odawania na”o–ów 
alkoholowych na podstawie jednorazowych zezwoleL 
mogą być usytuowane wyJącznie na terenie obie—tów 
przewidzianych do odbycia imprezy.  

§ 6Ł Traci moc UchwaJa Nr XXIVł194ł02 z dnia 

7 marca 2002 r. w s”rawie ustalenia liczby ”un—tów 
s”rzedawy na”o–ów al—oholowych, zasad i warun—ów 
ich usytuowania na terenie gminy Grębów Ł  

§ 7Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy GrębówŁ  

§ 8Ł UchwaJa wchodzi w wycie 14 dni od dnia 
ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego.  

 

Wice”rzewodniczący Rady Gminy 

 

Lucjan Czerepak 
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UCHWAIA Nr XLI/262/09 

RAŚY GMINY JśvOWś 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
odwiertów gazowych oraz gazociągów —o”alnianych ”oJowonych w Gminie Jewowe 

Wo–ewództwo Pod—ar”ac—ie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142  

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami), artŁ 3 ustŁ 1,  
art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717  

z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 54 ust 3Ł ustawy  
z dnia 3 ”audzierni—a 2008 r. o udostę”nianiu 
informacji o `rodowis—u i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowis—a oraz ocenach 

oddziaJywania na `rodowis—o (ŚzŁUŁ z 2008 r. Nr 199 

”ozŁ1227) Rada Gminy Jewowe uchwala, co 

nastę”u–e: 

IŁ PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium 
Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Jewowe uchwalonego UchwaJą 
Nr XXVIIIł131ł2001 Rady Gminy Jewowe z dnia 27 

marca 2001 r. uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów odwiertów 
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gazowych oraz gazociągów —o”alnianych ”oJowonych 

w Gminie Jewowe Wo–ewództwo Pod—ar”ac—ieŁ 

2. Plan miejscowy, o —tórym mowa w ust. 1 

obejmuje obszary o powierzchni 60,1400 ha 

niezbędne dla zagos”odarowania terenów odwiertów 
gazowych Sarzyna 18, Sarzyna 19 oraz Nowosielec 3 

wraz z gazociągami —o”alnianymi, ”oJowone  
w mie–scowo`ci Groble w ”óJnocno-wschodnie– czę`ci 
Gminy Jewowe.  

§ 2. 1. Ustalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów odwiertów 
gazowych oraz gazociągów —o”alnianych ”oJowonych 

w Gminie Jewowe Wo–ewództwo Pod—ar”ac—ie 
zwanego w dalszym ciągu uchwaJy ”lanem, stanowią 
tre`ć ninie–sze– uchwaJyŁ 

2. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

stanowiący źaJączni— 1A oraz 1B, 

2) rozstrzygnięcia dotyczące s”osobu realizac–i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz  
o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami ustawy o finansach publicznych, 

stanowiące źaJączni— Nr 2.* 

3. Rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

obowiązu–e w zakresie: 

1) granic terenów ob–ętych ”lanem, 

2) ”rzeznaczenia terenów oraz ich oznaczeL, 

3) linii rozgranicza–ących tereny o równym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 

oraz ich oznaczeLŁ 

§ 3Ł Ile—roć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy est mowa o: 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
UchwaJę Rady Gminy Jewowe, o ile z tre`ci 

przepisu nie wynika inaczej, 

2) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym terenie, wyznaczonym 

liniami rozgranicza–ącymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
”odstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
przeznaczenie podstawowe, 

5) strefie —ontrolowane–, strefie bez”ieczeLstwa  
i odlegJo`ci ”odstawowej - nalewy ”rzez to 
rozumieć nazewnictwo ustalone w przepisach 

odrębnychŁ 

§ 4Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
terenów: 

1) tereny górnicze, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami PG, o powierzchni 0.0520 ha, 

2) tereny infrastruktury gazowej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami IG, o powierzchni 

Jączne– 2Ł5070 ha, 

3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 

symbolami R, o powierzchni 17.3730 ha, 

4) tereny lasów, oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami ZL, o powierzchni 35.3360 ha, 

5) tereny wód ”owierzchniowych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami WS, o powierzchni 

1.1060 ha 

6) tereny komunikacji, oznaczone na rysunku 

planu symbolami KS, o powierzchni 0.0520 ha, 

7) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami KD/G o powierzchni 

0.4720 ha, 

8) tereny dróg ”ublicznych, oznaczone na rysun—u 
planu symbolami KD/L, o powierzchni 

0.0720 ha, 

9) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDW, o powierzchni 

2.5390 ha, 

10) tereny ciągów ”ieszo-jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolami KDX, o powierzchni 

0.6310 ha. 

2Ł Przeznaczenie ”odstawowe ”rzewawa–ące na 
danym terenie, przeznaczenie dopuszczalne 

uzu”eJnia–ące lub wzbogaca–ące ”rzeznaczenie 
”odstawowe, zostaJy ustalone w przepisach 

szczegóJowych dla ”oszczególnych terenówŁ  

§ 5. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) przy zagospodarowaniu terenów ”oJowonych  
w granicach GJównego źbiorni—a Wód 
Podziemnych GźWP Nr 425 Śębica - Stalowa 

Wola ｦ Rzeszów, ustanowionego decyz–ą 
Nr KDH 1/013/6037/97 Ministra Ochrony 

_rodowis—a źasobów Naturalnych i Le`nictwa 

z dnia 18 lipca 1997 r. nalewy za”ewnić 
warunki i ograniczenia zgodnie z ustaleniami 

zawartymi w niniejszej uchwale, 

2) ”rzy zagos”odarowaniu terenów ”oJowonych 

w obszarze górniczym SARźYNA 1 
ustanowionym decyz–ą Ministra _rodowis—a 
znak: DGiKGe-4771-6-4919/08/MS z dnia 29 

lipca 2008 r. nalewy za”ewnić warun—i  
i ograniczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w niniejszej uchwale. 

§ 6. 1. Sieci infrastruktury technicznej oraz 

urządzenia infrastru—tury techniczne– nalewy 
lo—alizować w terenach rolniczych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami R, w terenach le`nych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL oraz  

w terenach —omuni—ac–i, dróg oraz ciągów ”ieszo-

–ezdnych ograniczonych liniami rozgranicza–ącymi 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KS, KD/G, 

KD/L, KDW i KDX. 
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2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastruktury 

technicznej w innych terenach z uwzględnieniem 
wymagaL o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nych 
elementów uzbro–enia t–Ł linii ele—troenergetycznych  
i telekomunikacyjnych oraz sieci i ”rzyJączy 
wodociągowych, —analizacy–nych i gazowych. 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące 
realizacji infrastruktury technicznej: 

1) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych  
z ”owierzchni dróg ”ublicznych narawonych na 
zanieczyszczenie rozwiązać indywidualnie 
”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące do rowu 
”rzydrownego z uwzględnieniem wymagaL 
wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych, 

2) od”rowadzenie `cie—ów o”adowych 

z ”owierzchni dróg wewnętrznych, ”laców 

i ”ar—ingów narawonych na zanieczyszczenia 
rozwiązać indywidualnie ”o”rzez urządzenia 
oczyszcza–ące do odbiorni—a, 

3) gromadzenie od”adów —omunalnych 

w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

dziaJ—i z obowiąz—iem ich o”równiania na 
zasadach obowiązu–ących w gminie, 

4) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyniku 

”rowadzone– dziaJalno`ci ”rodu—cy–no-

usJugowe– w s”osób niezagrawa–ący `rodowis—u 

i terenom sąsiednimŁ 

IIŁ PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

§ 7Ł Śla terenów górniczych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 3.PG o powierzchni 

0.0150  ha, 40.PG o powierzchni 0.0190 ha, 46.PG 

o powierzchni 0.0180 ha, ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę odwiertów gazowych: 
Sarzyna 18, Sarzyna 19 oraz Nowosielec 3 

z dopuszczeniem urządzeL infrastru—tury 
gazowej, 

3) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
z wydzieleniem dziaJe— ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury gazowej, 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
odpowiednio z ”ro–e—towanych ciągów ”ieszo-

jezdnego 010.KDX, projektowanego ciągu 
pieszo-jezdnego 012.KDX oraz projektowanego 

ciągu ”ieszo-–ezdnego 013ŁKŚX, ”owiązanych 
—omuni—acy–nie ”o”rzez drogi wewnętrzne 

z drogami publicznymi, 

4) tereny ogrodzić ogrodzeniem trwaJymŁ 

§ 8Ł Śla terenów infrastruktury gazowej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.IG 

o powierzchni 0.1100 ha, 31.IG o powierzchni 

1.1930 ha, 34.IG o powierzchni 0.3700 ha, 36.IG 

o powierzchni 0.0520 ha, 38.IG o powierzchni 

0.3980 ha, 42.IG o powierzchni 0.1350 ha, 44.IG 

o powierzchni 0.0450 ha oraz 47.IG o powierzchni 

0.0180 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę infrastruktury gazowej 

w tym gazociągów —o”alnianych, 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
odpowiednio z ”ro–e—towanych ciągów ”ieszo-

–ezdnego 010ŁKŚX, ”ro–e—towanego ciągu 
pieszo-jezdnego 012.KDX oraz projektowanego 

ciągu ”ieszo-–ezdnego 013ŁKŚX, ”owiązanych 
—omuni—acy–nie ”o”rzez drogi wewnętrzne 

z drogami publicznymi. 

§ 9Ł Śla terenów rolniczych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami:  

1.R o powierzchni 6.0120 ha, 6.R 

o powierzchni 0.4060 ha, 10.R o powierzchni 

1.9520 ha, 11.R o powierzchni 2.3680 ha, 14.R 

o powierzchni 0.1150 ha, 16.R o powierzchni 

1,1370 ha, 18.R o powierzchni 0.8200 ha, 20.R 

o powierzchni 1.5820 ha, 21.R o powierzchni 

0.4880 ha, 22.R o powierzchni 0.0780 ha, 26.R 

o powierzchni 1.8040 ha, 29.R o powierzchni 

0.6100 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę dróg do–azdowych do 
gruntów rolnych, urządzeL i rowów 
melioracyjnych oraz sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych,  

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów systemem 
istnie–ących dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo-–ezdnych ”owiązanych —omuni—acy–nie  
z drogami publicznymi, 

§ 10Ł Śla terenów lasów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2.ZL o powierzchni 

6.7800 ha, 7.ZL o powierzchni 0.9482 ha, 9.ZL 

o powierzchni 11.6100 ha, 30.ZL o powierzchni 

4.5930 ha, 33.ZL o powierzchni 1.7400 ha, 35.ZL 

o powierzchni 1.4870 ha, 37.ZL o powierzchni 

2.100 ha, 39.ZL o powierzchni 3.5180 ha, 43.ZL 

o powierzchni 0.9540 ha oraz 48.ZL o powierzchni 

1.6060 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1) do”uszcza się realizac–ę budowli i urządzeL 
związanych z gos”odar—ą le`ną i meliorac–ą 
wodną, urządzeL turystycznych, dróg le`nych  
i ”ar—ingów le`nych, 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo-

–ezdnych oraz dróg wewnętrznych ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi, 

§ 11Ł Śla terenów wód ”owierzchniowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.WS 

o powierzchni 0.0700 ha, 12.WS o powierzchni 

0.0150 ha, 13.WS o powierzchni 0.0300 ha, 15.WS 

o powierzchni 0.0330 ha, 17.WS o powierzchni 

0.0330 ha, 19.WS o powierzchni 0.0370 ha, 23.WS 

o powierzchni 0.0340 ha, 24.WS o powierzchni 
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0.0160 ha, 25.WS o powierzchni 0.2220 ha, 27.WS 

o powierzchni 0.1440 ha, 28.WS o powierzchni 

0.0280 ha oraz 32.WS o powierzchni 0.4440 ha, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 

1) do”uszcza się realizac–ę ”rzedsięwzięć 
związanych z gos”odar—ą wodną, sJuwących 
ochronie przeciwpowodziowej a ta—we 
zabez”ieczeniu brzegów ”rzed eroz–ą,  

2) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych. 

§ 12Ł Śla terenów komunikacji, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: 4.KS o powierzchni 

0.0100 ha, 41.KS o powierzchni 0.0210 ha oraz 

45.KS o powierzchni 0.0210 ha, ustala się 
nastę”u–ące warun—i zagospodarowania: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingów, 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych, 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo-

–ezdnych oraz dróg wewnętrznych ”owiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi, 

4) miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej. 

§ 13Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 01.KD/G 

o powierzchni 0.4720 ha ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania: 

1) droga o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 25.0 m,  

2) szero—o`ć –ezdni od 6Ł0 m do 6Ł5 m zgodnie 

z —lasą techniczną drogi, 

3) do”uszcza się –ednostronny chodni— lub `ciew—ę 
rowerową,  

4) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych, 

§ 14Ł Śla terenów dróg ”ublicznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 02.KD/L 

o powierzchni 0.0720 ha ustala się nastę”u–ące 
warunki zagospodarowania: 

1) droga o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 15.0 m,  

2) szero—o`ć –ezdni od 5.5 m do 6.0 m zgodnie 

z —lasą techniczną drogi, 

3) do”uszcza się –ednostronny chodni— lub `ciew—ę 
rowerową,  

4) do”uszcza się lo—alizac–ę wydzielonych 
stanowis— ”osto–owych wzdJuw –ezdni, 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w tym gazociągów 
kopalnianych. 

§ 15Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 03.KDW 

o powierzchni 0.6300 ha, 04.KDW o powierzchni 

0.5680 ha, 05.KDW o powierzchni 0.5660 ha, 

06.KDW o powierzchni 0.0650 ha, 07.KDW 

o powierzchni 0.2940 ha, 08.KDW o powierzchni 

0.4160 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1) drogi o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących 
minimum 6.0 m,  

2) szero—o`ć –ezdni minimum 5Ł0 m, 

4) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych. 

§ 16Ł Śla terenów ciągów ”ieszo-jezdnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 09.KDX 

o powierzchni 0.1760 ha, 010.KDX o powierzchni 

0.0310, 011.KDX o powierzchni 0.3620 ha, 012.KDX 

o powierzchni 0.0330 ha oraz 013.KDX o powierzchni 

0.0290 ha, ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1) szero—o`ć ciągów ”ieszo-jezdnych w liniach 

rozgranicza–ących minimum 5Ł0 m,  

2) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym gazociągów 
kopalnianych. 

IIIŁ PRZśPISY KOKCOWś 

§ 17Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu. 

§ 18Ł Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty związane– ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu  

w wyso—o`ciach:  

- 5 % dla terenów oznaczonych symbolami R, 
ZL, WS, 

- 10 % dla terenów oznaczonych symbolami KS, 
KD/G, KD/L, KDW, KDX,  

- 15 % dla terenów oznaczonych symbolami PG, 
IG. 

§ 19Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy JewoweŁ 

§ 20Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 

* źaJączni—a Nr 2 nie ogJasza sięŁ 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

RADY GMINY 

 

Eugeniusz Ciak 
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BILANS TśRśNÓW OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM 
 

TEREN PG IG R ZL WS KS KD/G KD/L KDW KDX RAZEM 

1.R   60120        60120 

2.ZL    67800       67800 

3.PG 150          150 

4.KS      100     100 

5.WS     700      700 

6.R   4060        4060 

7.ZL    9480       9480 

8.IG  1100         1100 

9.ZL    116100       116100 

10.R   19520        19520 

11.R   23680        23680 

12.WS     150      150 

13.WS     300      300 

14.R   1150        1150 

15.WS     330      330 

16.R   11370        11370 

17.W     330      330 

18.R   8200        8200 

19.WS     370      370 

20.R   15820        15820 

21.R   4880        4880 

22.R   790        790 

23.WS     340      340 

24.WS     160      160 

25.WS     2220      2220 

26.R   18040        18040 

27.WS     1440      1440 

28.WS     280      280 

29.R   6100        6100 

30.ZL    45930       45930 

31.IG  11930         11930 

32.WS     4440      4440 

33.ZL    17400       17400 

34.IG  3700         3700 

35.ZL    14870       14870 

36.IG  520         520 

37.ZL    21000       21000 

38.IG  3980         3980 

39.ZL    35180       35180 

40.PG 190          190 

41.KS      210     210 

42.IG  1350         1350 

43.ZL    9540       9540 

44.IG  450         450 

45.KS      210     210 

46.PG 180          180 

47.IG  2040         2040 

48.ZL    16060       16060 

01.KD/G       4720    4720 

02.KD/L        720   720 

03.KDW         6300  6300 

04.KDW         5680  5680 

05.KDW         5660  5660 

06.KDW         650  650 

07.KDW         2940  2940 

08.KDW         4160  4160 

09.KDX          1760 1760 

010.KDX          310 310 

011.KDX          3620 3620 

012.KDX          330 330 

013.KDX          290 290 

RAZEM 520 25070 173730 353360 11060 520 4720 720 25390 6310 601400 
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