Lp.

1. Proszę powiedzieć w jakim stopniu w
skali od 1 do 5 zgadza się Pan/i z
poniższymi stwierdzeniami. Przy czym 1
oznacza, że zdecydowanie się Pan/i nie
zgadza, 5 - zdecydowanie się Pan/i
zgadza. GMINA USTRZYKI DOLNE TO
DOBRE MIEJSCE

Do
mieszkani
a

Do
Do planowania
pracy/prowadze
przyszłości dla
nia własnej
siebie i dla
działalności
swojej rodziny
gospodarczej

2. Jakim kierunku gmina Ustrzyki Dolne powinna się rozwijać w przyszłości?

Rozwój
turystyki

Kreowanie
gminy jako
dobrego
miejsca do
osiedlania się
(np. na
emeryturze)

Rozwój
sektora
usług
(głównie
handlu)

Rozwój
terenów
pod
inwestycje

Rozwój
przemysłu

Promowanie
zrównoważonego
rozwoju w gminie
(rozwój gminy przy
jednoczesnym
poszanowaniu
walorów środowiska
naturalnego i zasad
równości społecznej)

Rozwój
rolnictwa

49

16

15

22

18

29

10

Inne

Wpisać odpowiedź jakie

Rozwój gminy w takim kierunku aby
ludzie mieli prace a reszta sama się
rozwinie.Może jakieś sanatoria
,gorące źródła przemysł drzewny

3. Gdzie w gminie Ustrzyki
Dolne powinien być rozwijany
przemysł? (Proszę o wsk azanie
nazwy miejscowości lub, jeśli to
możliwe, dok ładniejszej
lok alizacji (np. nazwa
zwyczajowa, ulica itp.)

4. Gdzie w gminie Ustrzyki
Dolne
należałoby ograniczyć
rozwój przemysłu? (Proszę o
wsk azanie nazwy
miejscowości lub, jeśli to
możliwe, dok ładniejszej
lok alizacji (np. nazwa
zwyczajowa, ulica itp.)

Wpisać odpowiedź

Wpisać odpowiedź

Pod tereny budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego

Pod tereny
budownictwa
mieszkaniowego
wielorodzinnego

Na obszarach nie zamieszkałych

W mieście

14

13

1

4

3

3

2

5

5

5

Rozwój współpracy transgranicznej

Tereny po byłym zakładzie PPD
Ustjanowa

3

5

3

4

Sport - powinniśmy doprowadzić do
takiej sytuacji by do naszych klas
sportowych zapisywali się
uczniowie z co najmniej całego
województwa - rozwój poziomu
sportowego, bazy sportowej,
edukacji, szkół, internatów. Wtedy
nasze trasy, wyciągi narciarskie,
baseny zyskają na popularności co
wpłynie na rozwój turystyki i wzrost
zarobków i liczby miejsc pracy.

ul. Przemysłowa

5. W jaki sposób w przyszłości powinny zostać zagospodarowane wolne tereny w gminie Ustrzyki Dolne? Jakie powinno być przeznaczenie tych
terenów?

Pod tereny Pod tereny
turystyczne usługowe

Pod tereny
przemysłowe

Pod tereny
Pod tereny
rekreacyjn
sportowe
e

Inne

5.1. Gdzie te inwestycje powinny
być realizowane? Proszę o
wsk azanie miejscowości lub
k onk retnego terenu

Wpisać odpowiedź

6. Czy na terenie gminy znajdują się tereny,
które powinny zostać objęte specjalną
ochroną ze względu na cenne walory
przyrodnicze, historyczne, kulturowe lub
architektoniczne? (poprzez np. wpisanie do
rejestru zabytk ów, objęcie ochroną
k onserwatorsk ą, ochroną k rajobrazową)

7. Czy widzi Pan/i potrzebę budowy nowych
dróg wna terenie gminy Ustrzyki Dolne (w
jak iej miejscowości?)

8. Czy według Pana/i na terenie gminy
10. Czy widzi Pan/i potrzebę
9. Czy widzi Pan/i potrzebę poszerzenia
znajdują się drogi, które powinny zostać
zwiększenia ilości miejsc parkingowych
istniejących dróg lub ulic?
połączone?
na terenie gminy?

11. Czy uważa Pan/i, że
dostępność do terenów
sportowo - rekreacyjnych (np.
boiska sportowe, parki, place
zabaw) w gminie jest
wystarczająca?

Nie

Tak

Co to za tereny?
Proszę o
scharakteryzowanie
(Jeśli w pytaniu padła
odpowiedź: "Tak ")

Nie

Tak

Gdzie?(Jeśli w pytaniu
padła odpowiedź:
"Tak ")

Nie

Tak

Gdzie?(Jeśli w
pytaniu padła
odpowiedź: "Tak ")

Nie

Tak

Której ulicy?
Drogi? (Jeśli w
poprzednim
pytaniu padła
odpowiedź: "Tak ")

Nie

Tak

Gdzie? Na jakim
terenie? (Jeśli w
poprzednim
pytaniu padła
odpowiedź: "Tak ")

Nie

Tak

55%

45%

Cerkwie, pomniki,
kapliczki

52%

48%

Droga w kierunku
biegowych tras
narciarskich

81%

19%

przywrócenie
komunikacji ruchu
w centrum miasta

52%

48%

Strwiążyk

26%

74%

osiedle PCK

32%

68%

11.1. W jakiej miejscowości
dostępność do terenów
sportowo - rekreacyjnych
jest niewystarczająca?
(Jeśli w poprzednim pytaniu
padła odpowiedź "Nie")

11.2. Jakiego rodzaju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej brakuje na terenie wskazanej
miejscowości? (Jeśli w pytaniu 11. padła odpowiedź "Nie")

Boisk
sportowyc
h

Parków/
skwerów
zielonych

Placów
zabaw

3

5

13

Miejsc
organizacji Ścieżek
Ścieżek
imprez na rowerowyc spacerowy
świeżym
h
ch
powietrzu

Innej.....

Wpisać
odpowiedź

Problemy
związane z
zewnętrzną
dostepnością
komunikacyjną
gminy

Problemy związane
z jakością
infrastruktury
komunikacyjnej na
terenie gminy i
wewnętrznym
skomunikowaniem
(chodniki, ścieżki
rowerowe,
połączenie między
miejscowościami)

Problemy
związane z
nierównomierny
m dostępem do
infrastruktury
społecznej (np.
placówki
oświatowe,
przedszkola i
żłobki)

Problemy
związane z
nierównym
dostępem do
infrastruktury
kulturalnej (np.
domy kultury,
świetlice
wiejskie,
biblioteki)

Problemy
związane z
dostępnością do
infrastruktury
komunalnej (sieć
wodociągowa,
kanalizacyjna)

Niska dostępność
terenów pod
inwestycje i
działalność
gospodarczą

Niska dostępność
do terenów pod
zabudowę
mieszkaniową

Chaos przestrzenny
i estetyczny (np.
lokalizowanie
inwestycji, które nie
pasują do
najbliższego
otoczenia)

Niska dostępność do
urządzonych terenów
zielonych (np. parki,
skwery, place zabaw,
siłownie zewnętrzne)

Niskie poczucie
współodpowiedzialn
ośći za przestrzeń
wspólną (przestrzeń
wspólna przestrzeń niczyja)

Innej.....

Wpisać
odpowiedź

M1. Płeć

6

2

lodowiska

42

27

12

7

28

15

9

14

10

31

7

Jakość
dróg
gminnych

43% Kobiety, 57%
Mężczyzna

teren miasta, tereny gminne
(wiejskie)

ul. Kolejowa

W naszej gminie jest
bardzo wiele cennych
przyrodniczo miejsc,
takie obszary należy
pozostawić przyrodzie.

Przemysł w okolicach miasta
Ustrzyki Dolne, by scentralizować
rejon przemysłowy i zachęcić
inwestorów do stworzenia miejsc
pracy a tym samym rozwoju
miasta. W Ustrzykach Dolnych
brakuje atrakcji turystycznych,
ciężko zaproponować coś
przyjezdnym

Szlaki turystyczne
które są rozwalane
przez motory i sam
terenowe

Rozbudowa
infrastruktury drogowej
na osiedlu k. basenu
delfin

Daszowka z
Czarną

ul. Gombrowicza

rynek

Ustrzyki Dolne

Kryty kort
tenisowy
Kort do
squosha
Lodowisko

centrum miasta

Lodowisko miejskie

Na wsiach

stebnik i jego tereny
zachować w obecnym
stanie

COŚ CO POŁĄCZY
NAS Z JAKĄŚ
EKSPRESÓWKĄ
ALBO AUTOSTRADĄ

Zawadka, stankowa

Drogi dojazdowe
do małych
miejscowości
powinny być w
przyszłości
poszerzone

Osiedla.
Projektowane
nowe bloki
powinny
zapewniam dużą
ilość miejsc
parkingowych

Wojtkowa

lodowisko,
teren dla
deskorolek

ul. Rzeczna, ul.
PCK- jedne z
najważniejszych
ulic na terenie
miasta, dość
Kopernika,
Korczaka

Teren osiedla
(zamiast garaży
blaszanych
powinien powstać
parking

Ustrzyki Dolne,
Równia,Jasień,Hoszów, Brzegi
Dolne

3

19

19

35

17

Brzegi Dolne, osiedle PCK

2

12

5

METRYCZKA

Siłowni na
świeżym
powietrzu

zależnie od miejsca
położenia terenu

34

12. Jakie według Pana/i są główne problemy przetrzenne gminy?

M2. Przedział wiekowy

M4. Miejscowość

M3. Wykształcenie

18-24 - 14% (10 odp.) 25Podstawowe - 0% (0 odp.)
35 - 17% (12 odp.) 36-45 Gimnazjalne - 1% (1 odp.)
4% (3 odp.) 46-55 - 4%
Zawodowe - 4% (3 odp.) Średnie
(3 odp.) 56-65 - 1%
- 33% (23 odp.) Wyższe - 61%
(1 odp.) 65+ - 0% (0 odp.)
(42 odp.)

Ustrzyki
Dolne

Ustrzyki Dolne - 40 osób
Stańkowa - 2 osoby Jałowe - 3
osoby Wojtkowa - 2 osoby
Wojtkówka - 1 osoba wieś w
gminie - 1 osoba Bandrów
Narodowy - 3 Ustjanowa Górna 2 Ustjanowa Dolna - 2 Hoszów 1 osoba Brelików - 2 osoby
Łodyna - 3 osoby Krościenko 2 osoby Łobozew - 1 osoba
Równia - 1 osoba Jureczkowa 1 osoba
Tarnów - 1
osoba Warszawa - 1 osoba

Jak długo
mieszka Pan/i
w gminie
Ustrzyki Dolne?

56 lat od
urodzenia

3

Krościenko, Wojtkowa, Brelików

stebnik i jego tereny
zachować w obecnym
stanie

4

4

1

2

Ustrzyki Dolne

5

3

1

2

W okolicach dróg wylotowych na
obrzeżu miasta.

W centrum miasta

ul Strwiążyk

6

2

2

2

Przedmieścia miasta

W centrum miasta

Ustrzyki Dolne

7

5

2

3

Dawny kombinat drzewny
,Ustjanowa

Blisko terenów zamieszkania
ludzi, osiedli, dużej gęstości
zaludnienia

mniejsze miejscowości gminy

8

5

4

4

Na byłym ppd

Przecież tu nie ma
rozwiniętego przemysłu

Bandrów Narodowy, teren miasta
Ustrzyki Dolne

góry w około

9

5

4

4

Na byłym ppd

Miasta znajdujące się w
południowej części gminy, np.
Daszówka, Moczary, Hoszów.

Miejscowości położone w kierunku
Przemyśla

PROSZE PRZESTAC
WYCINAC DRZEWA
W CALYM MIESCIE I
OKOLICY

10

4

2

3

Wojtkowa, Ustrzyki, Ustjanowa

miejscowosci położone w
sąsiedztwie Zalewu
Solinskiego

Okolice Ustrzyk Dolnych,
ewentualnie np. Krościenko,
Wojtkowa, Ustjanowa.

CERKIEW
LESZCZOWATE

11

4

2

2

Tereny byłego kombintatu

okolice wyciągów narciarskich
ul. Naftowa i Kolejowa

Okolice Zalewu Solinskiego

CERKIEW
LESZCZOWATE

ul. Fabryczna, Bieszczadzka,
Jasień

Brzegi Dolne - Łodyna, Hoszów

cerkiew - Liskowate
cmentarz greckikroscienko
Laworta, pas Gór
Słonnych, Równia,
Obszary leśne o
bogatej faunie i florze z
możliwością
stworzenia na ich
terenie szlaków
turystycznych.

walory przyrodnicze:
przeciwdziałanie
degradacji środowiska
na terenach
przyległych do siedlisk
ludzkich, walory
przyrodnicze,
historyczne i
kulturowe: teren b.
rafinerii (d. JUTAPOL)
Cerkwie, nasze piękne
bukowe lasy, ale też
tereny niezarośnięte
jako walor
krajobrazowy, czy też
po prostu nasze doliny
zabudowane domami,
ale nie powinny w nich
powstać jakieś wielkie
zakłady.

na wioskach

Ustrzyki
Dolne

36

Stańkowa

25

Ustrzyki
Dolne

25

droga do wyciągu
laworta

Jałowe- hoszow

w centrum miasta

w mieście Ustrzyki Dolne

Jałowe

35

wszelkie nieurządzone
drogi gminne

Daszówka-Czarna

Droga z Ustjanowej
przez Łobozew do

Przy Urzędzie
Gminy.Starostwie,

w mieście Ustrzyki Dolne

Wojtkowa

od 28 lat

nieurządzone drogi w
gminie

Jureczkowa Łodyna, Bandrów
Narodowy - Bystre,
Dzaszówka Hoszowczyk

Droga krajowa

centrum miasta

w większości miejscowości

Ustrzyki
Dolne

41

Remont/Budowa drogi
relacji BandrówKrościenko (Stebnik)

Wyjazd z
Ustrzyckiego
Domu Kultury.

Ustrzyki DOlne

Ustrzyki Dolne, mało placów
zabaw, siłownie plenerowe

Ustrzyki
Dolne

15

Obwodnica Ustrzyk D. i
droga łącząca
Daszowke z Czarna

ruch na drogach w
mieście jest
ograniczany przez
wprowadzenie 1

miasto

Zawadka, Stankowa

Ustrzyki
Dolne

15

okolice basenu,
nowych bloków,
kościoła św. Józefa

Wszystkich dróg,
które potrzebują
modernizacji.

Miasto, centrum

BRELIKÓW, LESZCZOWATE
ROPIENKA

na wsi

od zawsze

Poszerzenie drogi przy
wyjeździe z kina orzeł.
Jest to wąska droga na
której zmieści się jedno
auto. Jest to

Łodyna

BRELIKÓW, LESZCZOWATE
ROPIENKA

Ustrzyki
Dolne

25 lat

Brak krytych kortów
tenisowych, kortu do squsha i
lodowiska

ustrzyki
dolne

30

12

5

2

2

Centrum

Na przełomach rzek między
górami. Przy moście na
kombinat oraz przy szpitalu.
Są to wąskie miejsca
ograniczone nachyleniem
terenu i ciekami wodnymi.
Należy pozostawić te miejsca
na przyszłe nowe szerokie
drogi.

13

4

1

3

Ustrzyki Dolne - strefa
przemysłowa i tereny sąsiednie

TERENY ZALESIONE I
CHRONIONE

Ustrzyki Dolne

14

4

2

3

Ropienka, Łodyna

TERENY ZALESIONE I
CHRONIONE

we wsiach

Dęby, Strwiąż, Stebnik

15

4

2

3

ul. Przemysłowa, Równia,
Krościenko

nie ma takiego problemu

TRASY BIEGOWE USTJANOWA

Np.cmentarz żydowski
niedaleko stadionu w
Ustrzykach Dolnych

DZWINIACZ
SEREDNICA

Tereny zadrzewione.

droga z miasta do
zalewu

tren koło Laworty

Dźwiniacz, pilnie

Jasień, Równia.

Łobozewa do
czarnej

Jakość
dróg
gminnych

W obrębie
centrum miasta,
przy Urzędzie
Miejskim, okolice
cmentarza
Głównie Ustrzyki
Dolne, aby móc
zaparkować bliżej
rynku.
Szczególnie
odczuwalne w
wakacje oraz w
trakcie zimy i po
obfitych opadach
śniegu.

obwodnica miasta

Łodyna

Serednica, Dzwiniacz,

ul. Nadgórna

Głównie w rejonie
cmentarzy na
terenach wiejskich
i w centrum
miasta

Osiedle

Ustrzyki
Dolne

27

DZWINIACZ
SEREDNICA

Ustrzyki_Czarna

w centrum miasta,
ul. Rzeczna przy
wjeździe do
miasta

Ustianowa

Ustrzyki
Dolne

30

Przy Liceum
Ogólnokształcący
m.

Brak "orlika"Ustrzyki Dolne,
brak ścieżek rowerowych

Bandrów
Narodowy

20

na przedmieściach

Krościenko

Ustrzyki D.

w Ustrzykach

gmina Ustrzyki Dolne

Ustrzyki
Dolne

25

Np. Górny odcinek
ul. Łukasiewicza
(zakręt w prawo
pod kątem 90 st),
DK 84 poza
Ustjanowe,

16

1

1

1

Nigdzie

na ulicy kolejowej za torami

17

4

2

2

Były kombinat, ul.Przemysłowa

przecież w gminie nie ma
przemysłu oprócz pamo plastu
:P

18

3

3

3

Miejscowości przy drodze z
Leska do Ustrzyk np. Ustjanowa,
jak też i w stronę granicy, np.
Krościenko. Również można np.
w Jureczkowej i Wojtkowej.

Mogłoby mniej barów
powstawać bo i tak po roku
plajtuja

Ustrzyki Dolne i okoliczne
miejscowości.

cmentarz żydowski

Serednica Dzwiniacz
Kopalnia

MIASTO
USTRZYKI,
TERENY
SZKOLNE

Dostępne są w centrum przy
zabudowie jednorodzinnej nie
na terenow gdzie można by np
pójść z dziecmi

Ustrzyki
Dolne +
studia

od urodzenia

19

5

4

4

ul.Przemysłową, Krościenko,
Kwaszenina, Ropienka

-

Okolice Ustrzyk dolnych

Sanktuarium w
Jasieniu, kościół NMP i
św. Józefa też Lasy,
park pod Dębami,
pomniki w miescie

Równia

MIASTO
USTRZYKI,
TERENY
SZKOLNE

sieć ścieżek rowerowych
umożliwiających poruszanie
sie niemal po całej gminie
oraz infrastrukturą
towarzyszącą typu wiaty z
miejscem na odpoczynek,
ognisko grill itp

Ustjanowa
Gorna

od urodzenia

W ustrzykach lub w nie dalekich
okolicachq

Stebnik - przyrodniczy,
tereny otaczające
cerkwie i inne
wartościowe zabytki
należy zabezpieczyć

ul. Nadgórna - dojazd
do domów

w centrum miasta

20

3

1

2

teren byłego PPD, Krościenko
obok tartaków

21

3

2

2

Na miejscu starego kombinatu.
Dobry równy teren blisko miasta.

22

5

2

1

Dawne ppd

Brak
Przemysł jest na tyle słabo
rozwinięty w naszej gminie, że
nie trzeba go specjalnie
ograniczać.
nigdzie, robić wszędzie gdzie
tylko sie da,

cala gmina ustrzyki

Moczary, Bandrów, Ustjanowa,
krościenko,
Ustrzyki Dolne
Jest jeszcze wiele możliwości do
wykorzystania w celu rozwoju
turystyki jak walory krajobrazowe doskonałą sprawą byłoby
wybudowanie wieży widokowej na
Laworcie, jest tam przecież wyciąg
krzesełkowy a góra jest objęta
Obszarem Chronionego Krajobrazu bardzo niska forma ochrony
przyrody, a panorama z Laworty od
Karpat ukraińskich po Tatry z
pewnością byłaby atrakcją.
Podobnie wykorzystać można górę
Ostry Dział. Jakiś mały skansen
naftowy mógłby powstać przy
kopalni w Łodynie - jest tam też
bardzo ciekawa budowa
geologiczna. Należy wypromować
cerkwie znajdujące się w naszej
gminie, zbyt cicho jest o nich. W
Brzegach Dolnych stwierdzono
wody geotermalne - nie w ilości
nadającej na eksploatację ich ale
jako jakaś mała atrakcja, jeden
mały odwiert, z którego
wypływałoby trochę ciepłej wody też stanowiłoby to atrakcję
turystyczną. Proponuję utworzenie
szlaku turystycznego o nazwie:
"Szlak głównym wododziałem
europejskim" - przez naszą gminę
przebiega dział wodny między
morzami Bałtyckim i Czarnym -

Garaże obok plywalni
od strony strwiążka
klepana droga jak na
Ukrainie
Może nie tyle potrzebę
budowy nowych a
dokladniejszy remont

Dojazdowe do
wyciągów narciarskich

5

Ustrzyki
Dolne

30

ulica Rzeczna

Hoszów

Od urodzenia.

centrum miasta

Ustrzyki
Dolne

46

Centrum

Ustrzyki
Dolne

od zawsze

23

2

2

1

24

3

1

1

TEREN OBRZEŻA USTRZYK

-

teleśnica

Prawdziwa obwodnica
Ustrzyk (nie pseudoobwodnica ul.
Kolejowa)

Ustrzyki dolne

Stańkowa

od urodzenia

25

5

1

1

na terenach poprzemysłowych
(brown field)z wykorzystaniem
istniejącej infrastruktury

nie powinno się ograniczać. W
Ustrzykach nie ma pracy dla
młodych. Trzeba rozwijać u
nas przemysł

na terenie Ustrzyk Dolnych lub
bezpośrednio obok

modernizacja ulic

Ustrzyk Dolnych

USTRZYKI
DOLNE

40

Ustjanowa, kombinat.

Blisko terenów atrakcyjnych
turystycznie. Swietnym
przykładem gdzie nie powinno
być takiej inwestycji to góra
Gromadzyń i pod nią
Pamoplast zamiast Pieknego
hotelu z kompleksem
sportowym Hala,plywalnia
stadion itd. Szczyrk jest
idealnym przykladem
kompleksu COS.

Góra Gromadzyń, Laworta.
Powinien powstać szlak wieży
widokowych Laworta i Żuków.
Miasto powinno mieć wlasny hotel i
wyciąg. Powdtalaby konkurecja.

Między Daszówką a
Czarną

Ustrzyki Dolne

Brelików

7 lat

TEREN OBRZEŻA USTRZYK

-

26

3

3

2

27

3

3

2

w centrum i wokoło miasta

Nigdzie.Po co ograniczać coś,
czego nie ma?

W całej gminie w zależności od
zapotrzebowania

poprawa istniejącej
infrastruktury drogowej,
i budowa nowych dróg

Wszystkie osiedla

Brelików

7 lat

28

5

3

2

kombinat poszukiwanie investorow
dużych firm, ustjanowaniszczejacy budynek po prawej
stronie za szkola jadac z ustrzyk

centrum

Ustrzyki Dolne

"obwodnica" Ustrzyk
Dolnych,

Wszystkie osiedla

Ustrzyki

od urodzenia

29

5

2

1

Dobrym miejscem jest były
kombinat na ulicy Przemysłowej,
sądzę że istnieje tam możliwość
założenia strefy przemysłowej.

Centrum

Wszędzie, gdzie jest to możliwe.

Centrum miasta

Ustrzyki
Dolne

63

30

1

1

1

Tereny po dawnym kombinacie
drzewnym

Tereny gdzie mieszkają ludzie,
osiedla, strwiążyk

Czarna lutowiska, miejsce stargo
kombinatu i budynku mleczarni w
Ustrzykach Dolnych

Rynek

Ustrzyki
Dolne

24

31

5

1

2

Hoszow Jasien

pod dębami,plac zabaw na osiedlu
PCK

W Ustrzykach - w
mieście, przy
basenach i przy
mam nadzieje
powstających

Ustrzyki
Dolne/Wielka
Brytania

32

5

2

2

Ustjanowa

Nie powinno sie nigdzie
ograniczać

kombinat, działki na zboczach gór

miasto

Ustrzyki
Dolne

27

33

2

2

2

Ustrzyki dolne

całkowity zakaz - okolice
Stebnik, Chwaniów,
Kwaszenina oraz nad Soliną

Np. ulica PCK wolne tereny koło
Biedronki

Miasto

Wojtkowa

25

34

3

2

1

Przemysł z drzewem

Obrzeża Ustrzyk

Hala sportowa,
pod dębami, rynek

Łodyna

36

35

5

2

2

Moczary, Bandrów, Ustjanowa,
krościenko, okolice starej rafinerii

Tere miasta i obrzeża

Gdzie się da.

Krościenko

20

36

2

1

1

Kombinat

Remont linii kolejowej i torów

koło stadionu

Równia

20

37

5

2

3

Kombinat

W okolicy pływalni Delfin

Koło kościoła św.
Józefa Robotnika
posczas

Ustjanowa

25

38

5

3

3

Ustrzyki Dolne ul. Przemysłowa
(Kombinat)

Żuków, Laworta, Chwaniów

Miaso Ustrzyki

Ustjanowa
Dolna

30

Ustrzyki
Dolne

20

Kombinat oraz tereny kolo Orlenu

1

Najlepiej nigdzie. Mieszkami w
dzikim terenie z czystym
powietrzem, nie warto tego psuć.
Jeśli już to w okolicach starego
kombinatu drzewnego, jest to
jeden z najbardziej otwartych
obszarów na terenie gminu

40

4

2

4

Kombinat, stara mleczarnia

41
42

5
2,5

3
2,5

3
1

43

2,5

2,5

1

kombinat
Kombinat, Ustjanowa
przy Biedronce na PCK, tereny
kombinatu i wszystkie inne
możliwe miejsca na terenie
Ustrzyk

44

4

2

2

Krościenko, Dswne PPD

45

4

1

1

46

4

2

2

47

3

1

1

W całej gminie w zależności od
zapotrzebowania
Ul.Przemysłowa (dawny
"kombinat")
Miejsce starego kombinatu,
lutowiska,Czarna

48

3

1

1

były teren PPD

49

5

2

4

tereny kombinatu lub ul kolejowa

50

5

1

1

Kombinat

51

3

2

2

52

3

1

1

53

3

3

3

Byłe zakałady PPD Ustjanowa,
zagospodarowanie ternów po
"Naftobazie"
Ul Przemysłowa,Ustianowa,
Brzegi Dolne, Krościenko
Dworzec PKP

54

1

1

1

ul. Przemysłowa i okolice

55

5

1

1

56

3

1

1

57

3

3

5

58

1

1

1

39

3

1

centrum

Bandrow
Narodowy
Jałowe
Łodyna
Łodyna

Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Wojtkówka
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Krościenko
Ustrzyki
Dolne
Łobozew
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne

5

2

1

4

1

61

3

3

1

62

4

4

3

63

3

3

3

64

4

3

3

Tarnów obecnie

65

5

3

1

Bandrów
Ustjanowa
Dolna
Ustrzyki
Dolne
Jałowe
Jureczkowa

3
3

2
3

3
3

68
69

5
4

2
2

3
2

3,7

2,1

2,1

21

28
Do 18r. zycia

Ustrzyki
Dolne
ustrzyki
dolne
ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne
Ustrzyki
Dolne

2

66

24
21

Warszawa

59

67

22

Ustrzyki
Dolne

60

ŚREDNIE

22

17
25
34
21
10 lat
32
35
Od urodzenia
Od urodzenia
36
43
48 lat
29
40
17
20
od urodzenia
30
20 lat (
mieszkałem)
może kiedyś
wrócę.
33
21
42 lata
24
5

