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23. 24.05.2012r. Kiełbus Stanisław 
Adamów, 26-212 
Smyków  

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną . 
Adamów .  

1-141/1,  
1-142/1 

 

 - Korytarz 
ekologiczny, 

zakaz 
zabudowy 
zgodnie ze 

wskazaniem 
instytucji 

25. 24.05.2012r. Kuleta Bernadeta i Adam 
ul. Mała, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki  

Po drodze lokalnej miejscowości Adamów pod 
zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną  , pozostała część pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną 

1-140  - Korytarz 
ekologiczny 

33. 28.05.2012r. Nowak Maria  Adamów 
41, 26-212 Smyków  

Po drodze lokalnej miejscowości Adamów na 
głębokości do 70,0 m pod zabudowę mieszkalną 
zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną  

1-611/1 +   

40. 29.05.2012r. Grabarczyk Roman ul. 
Osowska 85/6, 04-351 
Warszawa  

Po drodze lokalnej miejscowości Adamów na 
głębokości do 90,0 m. pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną . 

1-15/2,  
1-15/5,  
1-16/2 

+ 
Na 

głęboko
ść ok 
80m 

  

70. 30.05.2012r. Kos Wojciech Adamów 
22, 26-212 Smyków 

Dz 709/2 od granicy południowej lasu w kier. 
południowym po drodze  lokalnej na długości do ok. 
100,00 m. pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną , 
dz. nr 706 od południowej granicy w odległości 20,0 

1-709/2 
    1-706 

 - Działki w 
głębi terenów 

rolnych, 
rozpraszanie 



m., na długości około 100,00 m. po drodze lokalnej 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne . 
Adamów . 

zabudowy 

76. 31.05.2012r. Adamczyk Anna Adamów 
14, 26-212 Smyków  

Na głębokości do 70,0 m. po drodze lokalnej pod 
zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną . Adamów .  

1-149/1,    
1-737/1 

 - Korytarz 
ekologiczny 

108. 04.06.2012r. Zaraś Justyna ul. Leśna 4, 
26-080 Mniów  

Dz-1-495/1 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną z dopuszczalnymi  usługami 
nieuciążliwymi , dz-1-618/1 w całości pod 
budownictwo mieszkalne jednorodzinne  , 
mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczalnymi 
usługami nieuciążliwymi – Adamów . 

1-495/1,   
1-618/1 

+ - 
1-618/1 

Korytarz 
ekologiczny 

109. 04.06.2012r. Szymanowska Maria 
Barysz 77/2, 26-200 
Końskie  

W całości pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne , mieszkaniowe jednorodzinne z 
dopuszczalnymi usługami nieuciążliwymi . Adamów  

1-138/1  - Korytarz 
ekologiczny 

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

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

3-256/1,  
1-153/1 

 - Korytarz 
ekologiczny 

115. 04.06.2012r. Mirosławscy Jerzy i 
Krystyna Adamów 11, 
26-212 Smyków   

Dz-1-444- w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , dz-1-717- w odległości 70,0 m. od 
krawędzi drogi msc. Adamów do 110 m. pod 
zabudowę mieszkaniowa  jednorodzinną – Adamów  

1-444,  
1-717 

+   

119. 04.06.2012r. Smulczyńska Ilona 
Adamów 31, 26-212 
Smyków 

W odległości 40,0 m. od krawędzi jezdni 
miejscowości Adamów do 100,0 m. pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  - Adamów  

1-744/2 +   

121. 04.06.2012r. Smulczyńska Renata 
Adamów 11, 26-212 
Smyków  

Od istniej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z 
dopuszczalną jednorodzinną  do 110,0 m. pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – Adamów . 

1-718/4 +   



175. 05.06.2012r. Cuper Joanna Adamów 
31, 26-212 Smyków  

Po drodze lokalnej miejscowości Adamów na 
głębokości do 70,00 m. pod zabudowę mieszkalną 
zagrodową z dopuszczalną mieszkalną jednorodzinną 
, pozostała część pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną – Adamów .   

1-724/1,  
1-725 

+   

226 
 
 
 

09.07.2010 P.P. Małgorzata i Ryszard 
Major , ul. Krokusów 14 
43-100 Tychy 

W całości pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  - 
Adamów . 

1-710/6  - Działka w 
głębi terenów 

rolnych, 
rozpraszanie 
zabudowy 

 
 


