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39. 29.05.2012r. Szymczyk Andrzej 
Cisownik 24, 26-212 
Smyków  

Dz. nr 210 po drodze lokalnej miejscowości 
Cisownik pod zabudowę zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną , dz. nr 217 o dotychczasowym 
przeznaczeniu  

2-210,  
2-217 

+/-  80 m od dr 

107. 01.06.2012r. Fidor Franciszek ul. 
Wojska Polskiego 
251A/15, 25-205 Kielce  

Dz.-5-274/4- część wschodnia w odległości około 
60,0 m. od drogi dojazdowej do pól , na głębokości 
do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną zagrodową z 
dopuszczalna jednorodzinną , pozostała część bez 
zmian , dz.-5-273/2, część wschodnia po drodze 
dojazdowej do pól na głębokości do 70,0 m. pod 
zabudowę mieszkalną zagrodową z dopuszczalną 
jednorodzinną , pozostała część bez zmian- 
Miedzierza , dz.-10-414/3 , 10-414/4 , 10-414/5 , 10-
414/6 w całości pod zabudowę mieszkalną 
jednorodzinną , miejscowość Kawęczyn , Obr. 
geod.Wólka Smolana dz-2-163/1 w całości pod 
zabudowę mieszkalną jednorodzinną , dz-2-163/2 po 
drodze lokalnej miejscowości Strażnica na głębokości 
do 70,0 m. pod zabudowę mieszkalną zagrodową z 
dopuszczalną jednorodzinną , pozostała część bez 
zmian –miejscowość Strażnica Obr. geod. Cisownik  

5-274/4,  
5-273/2, 
10-414/3, 
10-414/4,  
10-414/5, 
10-414/6, 
2-163/1,  
2-163/2,  

   

188. 05.06.2012r. Sosnowski Adam ul. 
Kwiatowa 14, 26-200 
Końskie  

Po drodze  na głębokości do 70,00 m. pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną 
– Cisownik .  

     2-201, 
2-203/1 

+   



189. 05.06.2012r. Sosnowski Andrzej 
Cisownik 15, 26-212 
Smyków  

Po drodze  na głębokości do 70,00 m. pod zabudowę 
mieszkalną zagrodową z dopuszczalną jednorodzinną 
– Cisownik .  

2-330, 
2-200 

   

208. 05.06.2012r. Gmina Smyków , 
Smyków 91,                 
26-212 Smyków  

Z przeznaczeniem w całości na cele kultury , kultury 
fizycznej .11-143/1-Kozów , 2-298/1-Cisownik ,       
4-259-Matyniów . Ogólny zapis w studium : - 
możliwość lokalizacji sieci urządzeń infrastruktury 
technicznej , urządzeń i obiektów związanych z 
pozyskaniem energii odnawialnej , bez względu na 
przeznaczenie  

11-143/1, 
2-298/1, 
4-259 

+   

 
 
 


