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5. Mapy obszarów o których mowa w ust. 3 pkt 2 stanowią załączniki od nr 31-33 do uchwały.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy zbiorników antropogenicznych o powierzchni do 1 ha,
cieków wodnych stanowiących budowle i urządzenia melioracyjne, terenów przeznaczonych pod zabudowę, dla
których szerokość strefy zakazu zabudowy wyznacza się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub przypadków budowy obiektów budowlanych, gdy w wyznaczonej strefie znajduje się zespół istniejącej zabudowy,
które mają uzupełniać, bądź do których będą przylegać nowo planowane obiekty.
7. Zakaz, o którym mowa w ust 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) miasta Golub-Dobrzyń, w zakresie lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii
brzegów rzek i jezior, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
2) miasta Brodnicy na odcinku lewobrzeżnym rzeki Drwęcy od cieku wodnego na działce nr 40/2 do działki nr
11, prawobrzeżnym od grobli przeciwpowodziowej przy ulicy Ogrodowej do mostu na ulicy Sienkiewicza oraz
przy południowej części jeziora Niskie Brodno po stronie wschodniej od działki 8/27 wzdłuż linii brzegowej do
działki nr 1/2 po stronie zachodniej jeziora Niskie Brodno, w zakresie lokalizowania obiektów budowlanych w
pasie szerokości 5,0 m od linii brzegów rzek i jezior, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
nazwa sprawującego nadzór

§ 3. Nadzór nad obszarami sprawuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

okres, po którym akt
wchodzi w życie

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu
1) Opis granic i powierzchni obszaru.
Lp.

nazwa obszaru
chronionego krajobrazu

1.

Nazwa
Śliwicki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu

Rodzaj
ekosystemu
Leśny

Położenie
Gmina: Śliwice,
Osie, Cekcyn,
Lniano, Lubiewo
Powiat: świecki,
tucholski

Obszar (ha)
26 487

Ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów
racjonalna gospodarka leśna,
polegająca na zachowaniu
różnorodności biologicznej
siedlisk kompleksu Borów
Tucholskich;

powierzchnia obszaru
chronionego krajobrazu

2)

Położenie i charakterystyka.
Jest to jeden z największych obszarów chronionych położonych na terenie Borów Tucholskich. Krajobraz
równiny sandrowej z pagórkami morenowymi i nielicznymi wydmami. Powierzchnia ogólna wynosi około
265 km2. Bardzo dobre warunki dla zbierania runa leśnego. Walory rekreacyjne obniża niewielki udział
wód   powierzchniowych. Na terenie jednostki znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Cisów Staropolskich we
Wierzchlesie, Cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetki i Jezioro Martwe.

3)

Granice.
Granice obszaru oparto wyraźnie o naturalne i antropogeniczne linie terenowe oraz granice administracyjne.
Granica północna biegnie od miejscowości Szlachta /województwo pomorskie/ na południowy-wschód w
całości wzdłuż granicy województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Granica wschodnia przebiega wzdłuż granicy województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego do bagna
Kaczate /na północ od bagna Grzybna/. Stąd północno-zachodnią granicą Wdeckiego Parku Krajobrazowego
na południowy-zachód, a następnie jego granicą zachodnią /wzdłuż linii kolejowej Laskowice PomorskieCzersk na odcinku Śliwiczki-Tleń/, następnie od Leśniczówki Wygoda biegnie na południowy-zachód
wzdłuż linii między oddziałami nr 109 i 133, przecinając po drodze Trakt Napoleoński, dalej drogą leśną
do wsi Pruskie. Dalej około 1,5 km na zachód drogą powiatową, potem około 1 km na północny-zachód
od miejscowości Pruskie wzdłuż linii między oddziałami 88 i 87 oraz linią miedzy oddziałami 54, 55 a 88,
89 na południowy-zachód w kierunku wsi Gajdówka, stąd na południe granicą administracyjną powiatu
tucholskiego i świeckiego, dalej na południowy-wschód od wsi Zdroje granicę stanowi ponad 2 km odcinek
drogi leśnej /fragment Szlaku Klubu Turystycznego „Wszędołazy”/ (…)

Opis wartości przyrodniczej
i krajobrazowej

tekstowy opis przebiegu granic
obszaru chronionego krajobrazu
Z uwagi na obszerny i długi opis,
tutaj została załączona tylko
jego część. W formularzu należy
wpisać cały opis.
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Poradnik wypełniania formularzy ma Państwu pomóc we
wprowadzaniu danych do systemu Centralny Rejestr
Form Ochrony Przyrody. Obecnie system jest w trakcie
aktualizowania, a dane są weryfikowane, w związku z czym
informacje o formach ochrony przyrody, które znajdują się
w serwisie, mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.
Wszystkie formy, które zostały utworzone lub wyznaczone
przed 29 marca 2013 r. zostaną wprowadzone do systemu
i zaktualizowane przez pracowników Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Dane o formach, które zostały utworzone
lub wyznaczone po tym terminie powinny zostać wprowadzone
do systemu przez sejmik województwa.
Zależy nam, aby centralny rejestr form ochrony
przyrody był prowadzony rzetelnie i przedstawiał aktualne
informacje, gdyż tylko wtedy będzie wiarygodnym źródłem
informacji o formach ochrony przyrody na terenie Polski.
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Park krajobrazowy

Obszar chronionego krajobrazu
Przykładowy akt prawny w sprawie obszaru chronionego krajobrazu

Przykładowy akt prawny w sprawie parku krajobrazowego

z komentarzem nt. wypełniania formularza w serwisie

z komentarzem nt. wypełniania formularza w serwisie

Dla obszarów chronionego krajobrazu utworzonych po 29 marca 2013 r.
formularz w serwisie należy wypełnić analogicznie do podanego przykładu.

Dla parków krajobrazowych utworzonych po 29 marca 2013 r.
formularz w serwisie należy wypełnić analogicznie do podanego przykładu.
miejsce publikacji aktu
prawnego i oznaczenie dziennika
urzędowego,
w którym został ogłoszony

Kujaw.2011.99.793

Śląsk.2008.163.3071
ROZPORZĄDZENIE Nr 55/08
Wojewody Śląskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”

tytuł aktu prawnego
w sprawie parku krajobrazowego

(Katowice, dnia 2 września 2008 r.)

dzień ogłoszenia
(data publikacji)

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)

miejsce publikacji aktu
prawnego i oznaczenie dziennika
urzędowego, w którym został
ogłoszony

UCHWAŁA Nr VI/106/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

tytuł aktu prawnego, w sprawie
obszaru chronionego krajobrazu

(Bydgoszcz, dnia 22 kwietnia 2011 r.)

dzień ogłoszenia
(data publikacji)

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 roku, Nr 151,
poz. 1220, Nr 215, poz. 1664 i z 2010 roku, Nr 76, poz. 489), uchwala się, co następuje:

zarządza się, co następuje:
nazwa parku krajobrazowego
powierzchnia parku
krajobrazowego
opis celów ochrony

§ 1. 1. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”, zwany dalej „Parkiem Krajobrazowym” obejmuje
obszar o pow. 387,31 km2 położony w gminach Blachownia, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Konopiska,
Koszęcin, Panki, Przystajń, Starcza, Woźniki, Wręczyca Wielka w województwie śląskim.
2. Opis granic Parku Krajobrazowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Szczególnym celem ochrony w Parku Krajobrazowym jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza
Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza zachowanie:
1) właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, w szczególności siedlisk hydrogenicznych dorzecza
Liswarty, w tym naturalnych cieków wodnych, starorzeczy oraz innych naturalnych i antropogenicznych
zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i przejściowych, trzęsawisk, obniżeń dolinkowych, mszarów i
źródlisk;
2) szaty roślinnej, w tym charakterystycznego układu mozaiki leśno-łąkowo-polnej;
3) różnorodności flory i fauny;
4) walorów krajobrazowych, w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego, z zabytkowymi
układami przestrzennymi wsi, zespołami pałacowo-parkowymi, historycznymi elementami zagospodarowania
przemysłowego, alejami, zadrzewieniami śródpolnymi i historycznym układem dróg;
w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

§ 1. Nazwy, położenie, obszar, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, opisy granic obszarów
chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim określają załączniki nr 1-29 do uchwały. Mapa
dotycząca obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim stanowi załącznik nr 30 do
uchwały.

§ 3. 1. Na terenie Parku Krajobrazowego z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 obowiązują następujące zakazy:
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w
ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby
ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, lub budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8) ·likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Na obszarach, na których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, które utraciły
moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, z późna. zm.) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin obowiązujących

§ 2. 1. Na obszarach, o których mowa w załącznikach nr 1-29 do uchwały, wprowadza się następujące
zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji nowych lub rozbudowy modernizacji
istniejących przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura
oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów.
3. Zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 4 i 5 nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru z udokumentowanych złóż
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
1) na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tys. m3 rocznie;
2) wydobywania piasku i żwiru bez ograniczeń obszarowych do nieruchomości oznaczonych następującymi
numerami działek w miejscowościach:
a) Nowy
Dwór
(040504_5.0013.112/2),
(040504_5.0013.104/5),
(040504_5.0013.155),
(040504_5.0013.156) i Chełmonie (040505_5.0004.171) położonych w powiecie golubsko-dobrzyńskim
w jednostce ewidencyjnej gmina Kowalewo Pomorskie,
b) Kamionki
Duże
(041506_2.0002.166/2),
(041506_2.0002.167),
(041506_2.0002.174),
(041506_2.0002.175) położone w powiecie toruńskim w jednostce ewidencyjnej gmina Łysomice.
4. Eksploatacja wskazana w ust. 3 nie może powodować zmian stosunków wodnych zagrożeń dla
chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
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w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszczono lokalizację:
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie obowiązuje zakaz, o którym mowa w
ust. 1 pakt 1, 3, 5, 6, 7;
2) zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - nie
obowiązuje zakaz, o którym mowa w ust. 1 pakt 3, 5, 6, 7.
3. Na obszarach, na których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia gmin dopuszczono lokalizację: zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów komunikacji i terenów infrastruktury
technicznej, nie obowiązują zakazy, o których mowa w ust. 1 pakt 3, 5, 6.
4. Na obszarach, na których są lub będą prowadzone prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem lub
wydobyciem kopalin w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Z 2005 r. Nr
228, poz. 1947 z późna. Zm.) nie obowiązują zakazy, o których mowa w ust. 1 pakt 3, 4, 5, 6.
1)

§ 4. 1. Wokół Parku Krajobrazowego wyznacza się otulinę obejmującą obszar o powierzchni 124,03 km2,
położony w gminach Blachownia, Ciasna, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Przystajń, Woźniki, Wręczyca Wielka
w województwie śląskim.
2. Opis granic otuliny określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

______

1

powierzchnia otuliny
parku krajobrazowego

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1.

okres, po którym akt
wchodzi w życie

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21
grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” (Dz. Urz. Woj.
Częstochowskiego Nr 25 poz. 269), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia z
wyjątkiem § 1.
Rozporządzenie to weszło w życie z dniem podpisania

tytuł aktu prawnego
o utworzeniu parku
krajobrazowego i oznaczenie
dziennika urzędowego,
w którym został ogłoszony

ZAŁĄCZNIK Nr 1
1. Opis granic Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
		 Granica parku biegnie: od punktu 1 położonego w miejscu przecięcia linii kolejowej relacji Wieluń-Katowice
z granicą oddziału leśnego 89, w odległości ok. 500m na południe od stacji kolejowej w Kulejach, poprzez
punkty 2, 3, 4, 5 ok. 2.300 m na wschód, północnymi granicami oddz. leśn. 89, 88, 87, 86, 85, 84 do punktu
6 położonego na zetknięciu z drogą relacji Nowiny - Podlesie - Węglowice; dalej w kierunku południowym ok.
4.500 m, wschodnimi granicami oddz. leśn. 84, 103, 122, 139, 45, 72 poprzez punkty 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 do styku z drogą polną we wsi Jezioro (punkt 17); a następnie ok. 700m w kierunku wschodnim,
północnymi granicami oddz. leśn. 90, 89 do punktu 18 położonego na skrzyżowaniu dróg polnych relacji
Jezioro - Puszczewski Most i Cyganka – Biały~10010101 Przykopek; dalej granicą gruntów leśnych ok.
1.400m w kierunku północnym, zachodnimi granicami oddz. leśn. 71, 44 poprzez punkt 19 do punktu 20
położonego na przecięciu z drogą relacji Puszczew - Cisie; następnie zachodnią krawędzią ww. drogi, ok.
2.000m w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty 21, 22 do punktu 23 położonego na przecięciu z
granicą gruntów leśnych; następnie ok. 1.800m w kierunku południowym, wschodnimi granicami oddz. leśn.
84, 102, 127 poprzez punkty 24, 25, 26, 27, 28 do punktu 29 położonego na zetknięciu z północną granicą
oddz. leśn. 127, dalej w kierunku wschodnim ok. 1.800m (...).
2. Współrzędne punktów węzłowych granic Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” - układ 1992
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Numer
punktu

Współrzędna Y

Współrzędna X

1

328619,6595

485597,9751

2

328610,6723

485791,0545

3

328603,7962

485950,6691

4

328568,1593

487113,6298

5

328552,699

487557,4897

6

328537,9076

487978,7984

7

327793,5691

487978,4147

CENTRALNY REJESTR FORM OCHRONY PRZYRODY - poradnik wypełniania formularzy w serwisie

tekstowy opis przebiegu granic
parku krajobrazowego
Z uwagi na obszerny i długi opis,
tutaj została załączona tylko
jego część. W formularzu należy
wpisać cały opis.

geometria formy ochrony
przyrody w formie tekstowej
Z uwagi na dużą ilość
współrzędnych, tutaj została
załączona tylko ich część.
W formularzu należy zamieścić
wszystkie współrzędne.

5

Park krajobrazowy

ZAŁĄCZNIK Nr 2
tekstowy opis granic otuliny
Z uwagi na obszerny i długi opis,
tutaj została załączona tylko
jego część. W formularzu należy
wpisać cały opis.

geometria otuliny
w formie tekstowej

1. Opis granic otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
A. część wschodnia
Granica otuliny parku biegnie: od punktu 1 położonego w miejscu przecięcia drogi relacji Puszczew - Cisie z
północno-zachodnią granicą oddz. leśn. 44, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2 położonego na styku
granicy północno-zachodniej i północnej oddz. leśnego 44; dalej w kierunku wschodnim granicami północnymi oddz.
leśn. 44, 43, 42, 41, 40, 39 poprzez punkt 3 do punktu 4 położonego na skrzyżowaniu z drogą polną; następnie
zachodnią krawędzią ww. drogi ok. 750 m w kierunku północnym do punktu 5 położonego na skrzyżowaniu z drogą
w obrębie wsi Bieżeń; następnie południową krawędzią ww. drogi w kierunku wschodnim do punktu 6 położonego na
skrzyżowaniu z drogą relacji Bieżeń - Borowe; następnie zachodnią krawędzią ww. drogi w kierunku północnym do
punktu 7 położonego na skrzyżowaniu z drogą relacji Borowe - Wręczyca Wielka; następnie wschodnią krawędzią
ww. drogi relacji Borowe – Wręczyca (…).

Prawidłowo wypełniony formularz dla formy ochrony przyrody

2. Współrzędne punktów węzłowych granic otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” układ 1992

Z uwagi na dużą ilość
współrzędnych, została załączona
tylko ich część. W formularzu
należy zamieścić
wszystkie współrzędne.
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Numer
punktu

Współrzędna Y

Współrzędna X

1

325584,4185

490253,2375

2

325827,5358

490474,6132

3

325880,6883

491613,7197

4

326205,6334

492524,0845

5

326960,7223

492480,581

6

326979,9586

492536,9351

7

328010,8599

492382,2322
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