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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Zlecenie Inwestora  
o Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej w gminie Trzebownisko – Uchwała nr 
XXVII/275/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r.   

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej na trenie gminy Głogów Młp. – 
Uchwała nr XL/374/2009  Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim  
z dn. 21 lipca 2009r.   

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Rudnej Małej– Uchwała nr XL/375/2009  Rady Miejskiej w Głogowie 
Małopolskim z dnia 21 lipca 2009r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Jasionce – Uchwała nr XXVII/274/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 
24 lipca 2009r. 

o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu drogi wojewódzkiej nr 869 
ł	cz	cej drogi krajowe DK19 z DK9 w rejonie lotniska Rzeszów-Jasionka Rudna Mała 
uchwalony Uchwał	  Nr VIII /87/2003 Rady Gminy w Głogowie Młp. z dnia 
10.06.2003r.  

o Raport oddziaływania na �rodowisko dla planowanego przedsi�wzi�cia : Uzbrojenie 
Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w Jasionce oprac. mgr in�. A. Kojder 
sierpie� 2009r. 

o �rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi�wzi�cia PN Uzbrojenie terenu 
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce - Decyzja 
Wójta Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r. 

o Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów  
PPN-T opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego  

         w Rzeszowie w 2006 r. 
o Dokumentacja geotechniczna pod budow� sieci drogowej oprac. mgr Emil Nowak,   

maj 2009 r. 
o Dokumentacja geotechniczna pod budow� uzbrojenia terenu oprac. mgr Emil Nowak,   

       czerwiec 2009 r. 
o Warunki techniczne uzyskane od dostawców mediów 
o Obowi	zuj	ce normy i normatywy  
o Wizja w terenie 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dróg, sieci 
wodoci	gowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, kanalizacji deszczowej, sieci 
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gazowej �redniopr��nej, zbiorników retencyjnych, rozdzielni sieciowej RG SN 15kV, linii SN 
15kV oraz linii nN dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego 
w Jasionce realizowanych w ramach Rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego (PPN-T) - II etap.

3.OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1.Istniej�cy stan zagospodarowania terenu. 

Tereny pod inwestycje Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Strefy S1-3 
obejmuj	 działki o powierzchni ok.51 ha. w bezpo�rednim s	siedztwie terenów lotniska. 
S	 to tereny niezabudowane i nie zadrzewione ukształtowane ze spadkiem w kierunku 
południowym. W bezpo�rednim s	siedztwie nie ma �adnych obiektów budowlanych.  
Teren inwestycji poło�ony jest pomi�dzy terenem  lotniska mi�dzynarodowego Jasionka od 
strony północnej i północno-wschodniej, natomiast od strony południowej ograniczony jest   
pasem drogowym przeznaczonym pod autostrad� A-4.  
Na północ od projektowanej inwestycji  przebiega droga wojewódzka nr 869 relacji DK19-
DK9, do której wł	czony zostanie układ komunikacyjny projektowanej strefy. Od południa 
przebiega droga gminna biegn	ca przez miejscowo�
 Zaczernie. 

 Ukształtowanie terenu: 
- warto�ci bezwzgl�dne terenu wahaj	 si� w granicach 211.00 do 208.00 m n.p.m.  
- teren obni�a si� od strony północnej w kierunku południowym 
Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest obj�ty ochron	 konserwatorsk	
wynikaj	c	 z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenie nie wyst�puj	 stwierdzone stanowiska archeologiczne.  

3.2.Istniej�ce uzbrojenie terenu 

Przez teren przeznaczony pod inwestycje PPN-T Strefa S1-3 przebiega: 
- gminna sie
 wodoci	gowa φ200 biegn	ca ze stacji uzdatniania w Taj�cinie. 
- sie
 kanalizacji deszczowej Dn 500 i DN 600 odwadniaj	ca tereny Portu Lotniczego  
Jasionka 
- sie
 gazu wysokopr��nego dn100  
- rowy odwadniaj	ce 
- sie
 teletechniczna  

4.OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 

4.1.Projektowane obiekty kubaturowe. 

Na terenie inwestycji przewiduje si� wykonanie rozdzielni sieciowej RG SN 15kV 
kontenerowej typ MRw-bS 20/630-20 (z jednostk	 transformatorow	 630kVA). 
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4.2.Projektowany układ komunikacyjny. 

Zaprojektowano podstawowy układ komunikacyjny do obsługi terenów Parku Naukowo – 
Technologicznego etap II, który podł	czono do drogi wojewódzkiej nr 869 relacji DK19-DK9
w km 5+149 po stronie lewej jako skrzy�owanie proste. Od strony południowej projektowana 
droga podł	czona jest do drogi gminnej. Długo�
 projektowanego odcinka 2237,39m. Drog�
zaprojektowano o nast�puj	cych parametrach: 
kategoria ruchu KR4 
liczba pasów ruchu 2x1  
szeroko�
 pasa ruchu 3,5m 
dopuszczalny nacisk na o� 100kN/o�  
szeroko�
 jezdni 7m 
szeroko�
 poboczy nieutwardzonych 1m 
obustronne rowy o pochyleniu 1:2  
rezerwa terenu po stronie północnej za rowem pod ci	g pieszo – rowerowy o szer.3,5m 
szeroko�
 pasa drogowego od 20m / szeroko�
 wg sytuacji/.  

4.3.Projektowane uzbrojenie terenu. 

Uzbrojenie terenu PPNT Strefa S1-3 realizowane w ramach Rozbudowy Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)-II etap tworz	 projektowane układy sieciowe:.  
- sie
 wodoci	gowa wykonana z rur PE 100 SDR 11 o �rednicach 315,110 i 180 mm zasilana   
  z wodoci	gu dla m. Rzeszowa poprzez wodoci	g tranzytowy wg odr�bnego opracowania. 
  Sie
 wodoci	gowa wyposa�ona b�dzie w hydranty p.po� oraz w armatur�  odcinaj	c	. 
- sie
 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur  PVC  o �rednicach 315, 250 i 200 mm  
z dwoma pompowniami lokalnymi i  ruroci	gami tłocznymi.  
�cieki z terenu PPNT strefy S1-3, poprzez pompownie sieciowe oraz tranzytow	 kanalizacj�
tłoczn	, odprowadzone zostan	 do sieci  kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie wg odr�bnego 
opracowania. 
- sie
 kanalizacji deszczowej o �rednicach 500-1400 mm wykonana z rur PE lub PP 
strukturalnych o spiralnej budowie lub z rur wykonanych z �ywic poliestrowych o sztywno�ci 
SN10000. 
- sie
 kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych odprowadzaj	cej    
  wody opadowe z rowów  przydro�nych do zbiornika retencyjnego.  
-  2 zbiorniki retencyjne wraz z pompowniami i kanalizacj	 tłoczn	 odprowadzaj	ca wody    
  opadowe do rowu C-0-2, C-0-2-3 i rowu C-0-2-3-1  
- sie
 gazowa �redniopr��na z rur PE o �rednicach 180 i 225 mm zasilana  
  z sieci gazowej �redniopr��nej nale�	cej do Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie.      
 Wł	czenie projektowanej sieci gazowej  nast	pi do gazoci	gu �redniopr��nego PE  160 
 na terenie PPNT strefa S-1.  
- dwie linie kablowe SN 15kV – zasilanie rozdzielni sieciowej RG SN 15kV   
- pi�
 linii kablowych nN – zasilanie przepompowni na terenie strefy   
- przeło�enie istniej	cej sieci wodoci	gowej przy kolizji z projektowanymi drogami 
Przy przekraczaniu projektowanym uzbrojeniem pod rowem na odcinku 17 m 
od projektowanego przepustu pod drog	, projektuje si� umocnienie dna i skarp rowu. 
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4.4.Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni 

Generalnie nie przewiduje si� zmiany ukształtowania terenu. Zmiany dotycz	 jedynie terenu 
w obr�bie projektowanych dróg, przygotowania terenu pod zbiorniki retencyjne oraz 
miejscowego obsypania projektowanej sieci. W zwi	zku z projektowanym odwodnieniem 
terenu poprzez kanalizacj� deszczow	 ze zbiornikami retencyjnymi do likwidacji przewiduje 
si� istniej	cy rów odwadniaj	cy w zachodniej cz��ci terenu do miejsca zrzutu wód ze 
zbiornika retencyjnego.  

4.5.Warunki ochrony przyrody. 

Warunki ochrony przyrody zostały okre�lone w „Raporcie oddziaływania na �rodowisko dla 
planowanego przedsi�wzi�cia : Uzbrojenie Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w 
Jasionce” oprac. mgr in�. A. Kojder sierpie� 2009r oraz 
„�rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pn Uzbrojenie terenu 
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce”- Decyzja Wójta 
Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r. 
Przedsi�wzi�cie realizowane b�dzie poza obszarami Natura 2000, w otulinie rezerwatu 
przyrody „Bór” wyznaczonego zarz	dzeniem MO�ZNiL z dnia 14 czerwca 1996r. 
Realizacja drogi dojazdowej do strefy z istniej	cej drogi wojewódzkiej oraz gazoci	gu 
wymaga
 b�dzie wyci�cia pasa lasu nale�	cego do Nadle�nictwa Głogów Młp. wchodz	cego  
w skład otuliny rezerwatu „Bór”. Wycinka nie b�dzie dotyczy
 cennego drzewostanu. 
W zdecydowanej wi�kszo�ci s	 to samosiejki, gdy� trasa gazoci	gu pokrywa si� z tras	
istniej	cej napowietrznej linii teletechnicznej. Prace zwi	zane z wycink	 drzew prowadzi

nale�y poza okresem l�gowym ptaków tzn. poza terminem 1marca-31 lipca. Po wycince i 
zakopaniu gazoci	gu teren ten zostanie obsiany zieleni	 nisk	 i b�dzie koszony celem 
zapobieganiu zarastania drzewami.  
W trakcie realizacji robót na tym terenie, wykopy zostan	 oznakowane ta�m	 o jaskrawych 
kolorach (odstraszaj	cych zwierzyn�), zabezpieczone siatk	 w postaci ł	czonych ze sob	
prz�seł, która uniemo�liwi wej�cie na teren budowy zwierzyny. Dolny pas siatki do 
wysoko�ci 30 cm b�dzie zabezpieczony pasami wzmocnionej folii ogrodniczej. 
Teren przeznaczony pod wykonanie drogi dojazdowej do strefy z istniej	cej drogi 
wojewódzkiej oraz gazoci	gu od strefy S1-3 do wł	czenia na granicy strefy S1, poło�ony jest 
na terenie górniczym „Jasionka” koncesj	 10/2004 wydan	 przez Ministra �rodowiska z dnia 
09.09.2004r.  

4.6.Wpływ projektowanej inwestycji na �rodowisko. 

Projektowana inwestycja nie b�dzie miała negatywnego wpływu na powierzchni� ziemi, 
wzrost ro�lin i �ycie zwierz	t. Jej realizacja spowoduje zmian� dotychczasowego sposobu 
u�ytkowania gruntu - z rolniczego na przemysłowy oraz zmian� krajobrazu co zostało 
zaakceptowane na etapie tworzenia PPNT i uchwalania miejscowych planów 
zagospodarowania na tym terenie. 
Konieczna ingerencja w istniej	cy drzewostan nie b�dzie na tyle znacz	ca, by ten fragment 
lasu przestał pełni
 swa podstawow	 funkcj� ochronn	. 
Podczas realizacji inwestycji wyst	pi emisja niezorganizowanych pyłów, spalin i hałasu  
(dojazd sprz�tu budowlanego i pojazdów dostarczaj	cych materiały i elementy ruroci	gów, 
praca maszyn budowlanych). S	 to uci	�liwo�ci krótkotrwałe, odwracalne i nie 
pozostawiaj	ce trwałych �ladów w �rodowisku. 



6

4.7. Wymagania dot. ochrony interesów osób trzecich  

Inwestycja nie b�dzie powodowała negatywnego wpływu na otaczaj	ce �rodowisko 
oraz na działki s	siednie. Przyj�te w projekcie rozwi	zania techniczne wykluczaj	 negatywny 
wpływ obiektu na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

OPRACOWALI: 

  Mieczysław Bober 

mgr in�. Wojciech Szymczak 

mgr in�. Edward Łukawski 

in�. Edward Wilk 

mgr in�. arch. Beata Kawa 
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SPIS DECYZJI, WARUNKÓW PRZYŁ�CZENIA I UZGODNIE�

• �rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi�wzi�cia PN Uzbrojenie terenu 
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce- 
Decyzja Wójta Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r. 

• Warunki techniczne przył	czenia do sieci wodoci	gowej terenów PPNT strefa 
S1,S2,S3 w Jasionce nr TT-401/911/2008 z dnia 02.09.2008r – wydane przez 
MPWiK Rzeszów 

• Warunki techniczne przył	czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji 
Rozbudowa PPNT – II etap w Jasionce nr TT-401/23/2009 z dnia 16.01.2009r – 
wydane przez MPWiK Rzeszów 

• Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej 
�redniego ci�nienia dla zasilania PPNT – strefa S1-3” wydane przez Karpack	 Spółk�
Gazownictwa Sp. zo.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie  

      nr TR-1/4094/82/09 z dnia 26-03-2009 r. 
• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 15kV wydane przez                       

RZE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/D-P-1430/XVII-62A-3/2739/2007/DP-
32/08  z dnia 31-12-2007 r.  

• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 230/400V – zasilanie 
pompowni PP0(P1) wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-
4/XVII-62C/909/2009/DP-6311  z dnia 23-06-2009 r. 

• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 230/400V – zasilanie 
pompowni PP1wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-
62C/913/2009/DP-6314  z dnia 23-06-2009 r. 

• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 230/400V – zasilanie 
pompowni PP2 wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów                                         
nr SR-4/XVII-62C/912/2009/DP-6316  z dnia 23-06-2009 r. 

• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 230/400V – zasilanie 
pompowni PD1 wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-
62C/910/2009/DP-6307  z dnia 23-06-2009 r. 

• Warunki przył	czenia do sieci energetycznej o napi�ciu 230/400V – zasilanie 
pompowni PD2wydane przez PGE Dystrybucja Sp.z o.o  Rzeszów nr SR-4/XVII-
62C/911/2009/DP-6315  z dnia 23-06-2009 r. 

• Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego na terenie 
strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wydane przez rtt 
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne  RTT/AT/0127/09   z dnia 
03.07.2009r 

• Warunki techniczne zabezpieczenia projektowanego kabla teletechnicznego na terenie 
strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego wydane przez rtt 
Rzeszowskie Towarzystwo Telekomunikacyjne  RTT/AT/0117/09 z dnia 25.06.2009r 

• Warunki techniczne skrzy�owania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazoci	gu �redniego ci�nienia, drogi lokalnej, oraz wodoci	gu z gazoci	giem 
wysokiego ci�nienia dn 100 w m. Rudna Mała wydane przez GAZ-SYSTEM S.A. 
Oddział w Tarnowie nr TT-4528-219/09 Jas/GR/01 z dnia 22.05.2009r 

• Warunki techniczne zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego w miejscach 
skrzy�owania z projektowan	 sieci	 gazow	, wodoci	gow	, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz drog	 wewn�trzn	 na terenie strefy S1-3 PPNT II etap 
wydane przez Telekomunikacja Polska nr STTEERERU/R/W-394/718/JD/09                           
z dnia 21.07.2009r 

• Warunki techniczne zabezpieczenia istniej	cego kabla teletechnicznego na terenie 
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strefy S1-3 PPNT wydane przez Komend� Wojewódzk	 Policji w Rzeszowie nr LI-
925/2009  z dnia 17.07.2009r 

• Warunki techniczne przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 869 DK19-DK9 sieci	
gazow	 PE Ø225 w km 5+100” wydane przez Podkarpacki Zarz	d Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie z dnia 12.08.2009 r 

• Warunki wł	czenia układu komunikacyjnego -PPNT S1-3 do drogi wojewódzkiej Nr 
869 DK19-DK9 w m. Rudna Mała  wydane przez Podkarpacki Zarz	d Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie PZDW-WDT-2210/25/2009 z dnia 31.03.2009 r. 

• Wst�pne warunki na odprowadzenie wód  opadowych z obszaru strefy S1-3 do 
rowów C-0-2 i C-0-2-3 wydane przez Podkarpacki Zarz	d Melioracji i Urz	dze�
Wodnych    IRz-505/801/08 z dnia 11.12.2008r 

• Uzgodnienie koncepcji przeło�enia sieci wodoci	gowej PVC 225 przez 
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Trzebownisko GPW-� 51/214/09 z dnia 
23.04.2009r 

• Opinia do projektu budowlanego sieci gazowej �redniego ci�nienia dla Parku 
Naukowo-Technologicznego II etap strefa S1-3 w Jasionce Karpacka Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie KSG 
III/OTE/68a/128/08    z dnia 30.07.2009 r. 

• Opinia do koncepcji zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego                   
w Jasionce strefa S1-3 II etap SR-4/DP-3453/XVII-62C/2739/2007/464/2009/DP-
4679 z dnia 05.05.2009 r. 

• Uzgodnienie skrzy�owania projektowanej drogi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
wodoci	gu i gazoci	gu z istniej	cym gazoci	giem wysokiego ci�nienia DN 100  

     w m. Rudna Mała  przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie nr TT-4528-  
    219/09   Jas/GG/02 z dnia 26.08.2009r 
• Uzgodnienie  trasy drogi oraz trasy sieci wodoci	gowej, gazowej, energetycznej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczn	 na 
terenie PPN-T II etap strefa S1-3 przez Podkarpacki Zarz	d Melioracji i Urz	dze�
Wodnych w Rzeszowie IRZ-505/693/09 z dnia 09.09.2009.   

• Opinia ZUDP Nr 1553/09 z dnia 29.09.09 r. 
• Opinia ZUDP Nr 1813/09 z dnia 14.10.09 r. 
• Opinia PGNiG S.A. Oddział w Sanoku znak TEG-1048-09-JZ z dnia 02.11.2009 w 

sprawie poło�enia inwestycji w granicach terenu górniczego „Jasionka” 
• Opinia Okr�gowego Urz�du Górniczego w Kro�nie znak KRO/5140/188/09/MA z 

dnia 23.11.2009r. w sprawie poło�enia inwestycji w granicach terenu górniczego 
„Jasionka” 

• Decyzja – pozwolenie wodno-prawne znak O�.6223-1/38/09 wydane przez Starost�
Rzeszowskiego z dnia 30.10.2009r. 

• Decyzja PZDW-RDW-IVb-7332U/42.1/09 zezwalaj	ca na lokalizacj� sieci gazowej 
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej z dnia 09.11.2009r. 

• Opinia RDO�-18-WPN-0717-1-18/09/ap dotycz	ca poło�enia inwestycji w otulinie 
rezerwatu przyrody „Bór” z dnia 18.11.2009r. 

• Decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa�stwowych znak ZZ-2120-109/2009 o 
wył	czeniu gruntów le�nych z produkcji le�nej z dnia 30.10.2009r. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej na trenie gminy Głogów Młp. – 
Uchwała nr XL/374/2009  Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim  

     z dn. 21 lipca 2009r.  (w oddzielnym zał	czniku)  
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 

technicznej w Rudnej Małej– Uchwała nr XL/375/2009  Rady Miejskiej w Głogowie 
Małopolskim z dnia 21 lipca 2009r. (w oddzielnym zał	czniku)  
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• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Jasionce – Uchwała nr XXVII/274/09  Rady Gminy Trzebownisko z 
dn. 24 lipca 2009r. (w oddzielnym zał	czniku)  

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej w gminie Trzebownisko – Uchwała nr 
XXVII/275/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r. (w oddzielnym 
zał	czniku)  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu drogi wojewódzkiej nr 
869 ł	cz	cej drogi krajowe DK19 z DK9 w rejonie lotniska Rzeszów-Jasionka Rudna 
Mała uchwalony Uchwał	  Nr VIII /87/2003 Rady Gminy w Głogowie Młp. z dnia 
10.06.2003r. (w oddzielnym zał	czniku)  

          
















































































































































































































