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UCEWALA WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ

'28 grudnia 1987 r. w,sprawie zaliczenia do kategorii dr6g lokalnych miej-

z lt_\z p- zE,NrE wo JEwoDY

t5 cierwca rsas i. w sprawie ;;triil;';"r""i*1;;u;-:[a-rx" *vt,rao*"r,ia domu

(oo )

- nr 13/88 z dnia
, -.jednqrodzinnego na terenie -wojew6dztwa czgstochowski€go:i

hrrr. NoRMATyWNi,OnCerrlow sropr.na porrsTAwowEco

79Q .- uchwSla nr 102/XXY'rlB8 Miejskiej Rady Narodowej * Kaletach z dnia 2? kwietnia 1988 r. w sDra-wie zatwierdzenil 
lnieiscoweeo 

planu zagospodarowanid przestrzennego miasia K;i"t ;r;, ;#;;-mu rokticzego i leSnego wykorzystania irunt6w do 
"ras,i 

i"r, *vri"rJ.r" , o"ra"i"ji rolnei i lefuej
791 - uchwala nr l0clxxrV/88 Rady Na odowej Miasta i Gminy w Krzepicah z dnia g czerwca 1988 r,w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszq najmu za. lokale u2ytkowe .

?9?.-.:ucfl?!,nrrxxv/roo/aa'Gminnej Rady Narodo.vgej w-tetowie Z dnia 30.maja 19BB r. w sprawie
lllgtegg-jrl5gEosql-j3lnszrl za .lokale u2ytkowe :.- -., -t-r,: . :-,_a r.: ;

793 - uchwala nr XXV/99/88.Gminnej Rady"Narodowej *,Niegowej'w sprawie czj.nszu miesiqcznego za

791 - uchryala .nr lOg/XXII/gS _Rady _Narodowej Miasta i .Gminy w . pajqcznie z dnia zS maja t9B8 r.w spi-awie ustalenia stawek czynszu najmu aa lokaie uzyttrowe,.,::. I 
t. -. _-.- 

: r 
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." .- :

&'no -,:3:]:^::_f:!W:!g:! lminnej Rldv Narodowej w Rudnikach z dnia 8 czerwca 1e8? r. w spra-
.- '''# '' wle'okresrenia granic.grunt6w przeznaczonych.pcid skoncdntrolvane budownictwo jednorodzinne we

I* .j wsi-Rudhiki.'.-,.. . . .-".-:-.-.:--.-'.':-:--.-.'. . . .
FId ';,,

il; ?$ri - -uc-hrvera 
nr: 69/)o(Iv/88 Gminnej Rady Narodowej w Seceminie ,, dnia 2b maja rg8e r- w sprawie

*--r= '--*"-i*ustalenia':miesiqezrrveh-sawet ezynsz" ,":ror."r"::orfi;;.* : :,: 
*- 

.'",. , .

l-:::'-:?gz-.;::hllaltrlrir:iraT#iVps-Gminn6j Rddy Naioa,j#il: w str.iei"a"r, Wietkich z dnia zs maja. igsa r.

'*. ' zg8-.:-.^1y:]?^T_,1-lirir.ur8l 
.c.*T""I Rady Narodgweiwiytnie:rdnia Bmaja 1eB8 r. w sprawie wpr:g_,,waalzeriiaoplatyadministracyjnej. .. . : . . . : :
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Nr 6, Poz' 7BS

EZIENNIK IIRZ4DOw'Y WOJEY/OPZIWA 
.

788

UoEWALA NR 163/xxrv/87 '

Wojew6ilzkiei Bailv Narotlowei w Czqstochowie

""""n:ti5""Si; wchodzi w ivcie..' 11'11^""^*:ff#;_ *r"1.- okarnych miejskich "!"T*i;;;;; wchodzi w ivcie. , 1"'_17
---- -- *.-zEuE*=rrdery*k o-.---*.r;;;;ix,r-u*rred6*rrXlii"",llit*a czsstochows,Iiesoj

Wlodgslaw Kli'mczgk

66

rg SminnYch
^ r-'*acarii'ilr6s lokalnych miejskich i ilrt

w sprawie zaliczenia do katesorii l{1 :::f#;;1;'i"- 
- --

iministracii Pafistwow: '-'' tala terenowy "-]-i1^?+"sci og6lnei na sworm terenie. art. z ,rrt. i',riti*r,,' St"ro"";}; Xffi;;;;eeo'o wlasciwosci os6lnei na swor

Na podstaw* 
il""Jori*"r"n 6,.-u.,Nr 11, n_":.-:: Hff,'i;;.-"* 

- 
odzie czq-

re85 r. o arocacfr.-1-1b'jt^'llT"l."ax; ;;*;i;, co nl- d'l'?"13:.,-^-o.ie uchwsly porucza siq wojew,ntu- "]-o 
a"og".h publicznych -(Dz' dziatrania. hwaly porucza siq wojewodzie czq'

-, --;-lsBE ,) w"i"";;lir.*-n"ai-sa19dory?.uchwala' 
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DZIENNIK URZEDOWY WoJEWoDZTWA cZEsrocHowsKIEGO 99
Nr 6, Poz. 788

083702$

083702?

0837028

Zag6rze-Bukowiec
D4browno-do granicy gminy Jan6w (By-

strzanovrice)
Zag6rze-do granicy gminY bz4dze (WoZ-

niki)

Zalqcznik Nr 57 {

d.o UchwalY Nr 163ll.Lfi/187
WEN ro Czestoclt'owie 

'

z d.ni,a 28 orudn;i.1 lnr' ' _ _
't..". WYKAZ DROG GMINNYCE

na terepie woiow6ttztwa ciqstochowskiego,---.-:-
Gmina Nbwa s@

Od drogi krajowej nr 483-Prusicko Zapole

W6Ika Prusickato- drogi krajowej nr":483

Prdsicko-Kolonia Gidglska

Od drogi krajcwej nr 486-Kolcnia Dworszo-
wice l

Orczuchy-Placzki-GoiS6 .

Zirtna Woda-Stoczki-- --- -:--- 
--StaraBrzeZnica-rakarnia -

Norra Brze*rica-+ralrdinia ',' ':*'.. --

0839002 Od drogi woi' nr 08049-w kierunku Iluty
B. Bieruta :

0839003 Od drogi gmirinei nr 0839002-do granicv

: : gmihy Mst6w 
-

0839004 Od drogi woj. nr 08049*Kusiqta-w kierun-
. .*.-__. = - _--.krf.Z.19lo4gj G6rv .

0839005 Kqsie!-a.PEP-;:Ieac-him6w1':
c839006 r Od dr.ogi woj. nr 08050-do drogi gminnej

:- " 'Ko*yi6w:--ao drogi krajowej- nr ?6 ; ,'"-oas90l1--@trb-ituicel(otvs6w - - {
0839012 'Od diogi krajowej nr ?6-Przyrniloyice-Co

nr 083900? . .

083900? O6-droei woj..nr: 08052:..Mel-U:JL -::.. :-- - .'
0839008 Od dicgi kraicwej nr ?6-Tuf6w G6:nv
0839009 . Od d:'cgi woj. nI 08052-do drcgi gminnej '

- --*-:: ::::lr:O83g00ffiEl@--:::r-i:--::::r-Y
0339010 Od drogi krajowej nr. ?6-Przymilowice-.

Od drogi kraiowej nr 486-Kruplin Barba-
r6wka

Od drcgi gminnej nr 083B001-Kruplin Pia-

, *- i.- . -*'- . rr.:.r g rs.g:,;Y9 j',,.9..-B-9 
?.-L, :,:

0839013 Tur6w-Warszawka
0839 0i 4-' ; BUkdwnQ' Kr6tkie -jvaf szawka

Zarebjc e- I-- o d, d1 o-gi -qo-j.,nq. f !! 5-1-!-o $gsi
krajowej nr ?0

Zargbice II-od drodi. woj.
ca1-do granicy gminY

Brus)

0B3BC01

0838002

0838C03

0838004
c838005

0asBc06

0838007

0838008

0E38009

083E010

0838011

0438012
0838013

0838014

083801 5

0838016
0838017

08330i8

0839015' . pd : ,,{rogl ,gminn-ej . nr 0839008-do drogi .

0889016 " Od 'drogi. woj.-nr..08015-Podgrabie-do. drogi . ,r . ., .

gminnej nr 9839015

08390i? Oa arogi gminnej m 083901s-fcdgrabie--dc :

c ri.3"s C i d -- oa-aiosIEAl; t -0 SOf f-zdla s zc? : :;d 6 -sra:

0839019 . Od drogi 'gminnej rir'l 08;19018-\.Volnica-do): 
drogi.gminnej nr,0839022'

0839022

"-: :., -
0839023

nr 08085-trVo1ni-"r-
.ran6w (Pabianice

ski
Od drogi gminnej nr 0838001-Kruplin Bar-

bar6wka -,---.- , "_-
Od drcgi kraiowej nr
Od drogi hrajowej nr
Od drogi.gminnej nr

lonia
Od. drogi

PKP

483-Dubidze-Jan6vr
483-Dubidze Kolonia
083801C-Dubidze Ko-

0839025
0839026

083902?

gminy Jan6w.. 
.

og3tioiz od drogi'gminnei
gminnej nr 0839034

0839033 , Ncwe BiskuPice'ido
. 08390i4

08085-do grqni-

.l
nr 0839030-do drogi

drogi' gminnej nr

Krasawa----cd drogi .woi.. nI
cy giliny Jan6w (Siedlec)

0BBg024 Od drogi woj. nr 08086---Grabie:dq drogi

--- --:- :

Od drogi gminnej nr 0839058"-ZrQbice

krajowej nr 483-Dubidze Stacja

Sokole G6ry-BisktlPice'' -':
Od didgi'irioi:--qi-0s086-elttprce-t<rze- '-...-..--

misnka::dq.a1qgi. glllinngj .n1 0839,0!p

nr 08086-BiskuPice-do drogi

.-..

Zalqcznik Nr 52

do UchwatU Nr 163lXXIVl87
' WEIV w Czqstoch,owie

WYTAZ DROG GMINNYCIi

.. ,, grninnej nr 0839029,..,... . .,.:i , ,- .,:- ... ., .i

oqis0zg . o- a--.a-ry-qi:wq j' {r+o8!f s-lasawaldtsrani- -' 
-'', "' "Cy"'Eiliny.Zdrki (zdbtrzO=-

Ogigoso Oit drogi gminnej nr 0839028-Biskupice N<i:

offieoii oa aiegi' gminnej nr 0839030-do granicv

na lerenie wojew6dztvra czqstochowskiego
Gmina OlszlYn

Kusiqta--do granicy m. Czqstochowy
wilk)

0839034 Biskupice::-od drogi -Yaj. nr 0808ryo ,elg-
nfcY gminY Z'arki (Zlboize\ 

__
0839C35 ba drogi woj. nr 08086--Kolonia Chorori-

0839036 Blskupice-od Crogi woj. nr 08086--do drogi

' woj. nr 08082 (Debowiec)

Numer
drogi

Naiiva drogi

Nazwa drogi

083900 1

s

H




