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1763
UCHWAŁA Nr XLIV/268/06
RADY POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Brzozowskiego
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia
zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu rozliczania dotacji
oraz kontroli wykonywania zadań
Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249
poz. 2104) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Brzozowie, uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji
z budżetu Powiatu Brzozowskiego podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia
zysku na realizację zadań powiatu, sposób rozliczania dotacji oraz
kontroli wykonywania zadań.
§ 2. Uchwała nie dotyczy zadań publicznych określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.), w zakresie których zlecanie i udzielanie dotacji
następuje zgodnie z przepisami tej ustawy.
§ 3. 1.W budżecie powiatu mogą być corocznie
planowane środki finansowe na zadania Powiatu Brzozowskiego,
realizowane przy udziale podmiotów, określonych w § 1.
2. Zarząd Powiatu ogłasza na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej informacje o zadaniach powiatu, które
mogą być realizowane przy współudziale podmiotów, o których
mowa w § 1.
3. Podmioty, o których mowa w § 1 mogą z własnej
inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania powiatu.

3. Naczelnik wydziału merytorycznego przygotowuje dla
Zarządu Powiatu, informację o podmiocie ubiegającym się
o dotację, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 5
uchwały i przedkłada ją wraz z ofertą Zarządowi Powiatu.
4. Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno
zadanie w ciągu roku budżetowego.
§ 5. 1. Wyboru i oceny złożonych ofert dokonuje Zarząd
Powiatu, który zobowiązany jest brać pod uwagę następujące
kryteria:
1)

charakter podmiotu, zgodnie z § 1 uchwały,

2)

rodzaj zadania, w szczególności to, w jaki sposób jego
realizacja wpłynie na poprawę zaspokajania potrzeb
mieszkańców powiatu,

3)

oszczędność,

4)

efektywność,

5)

terminowość.

2. Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji celowych
oraz ich rozliczenie jest jawne.
3. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół, który
powinien zawierać:
1)

liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających
warunki określone w § 4 oraz ofert odrzuconych
z powodów nie spełnienia warunków wskazanych
w niniejszej uchwale,

2)

wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem
kwot przyznanych dotacji.

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o środki na realizację
określonego zadania powinny przedłożyć w Starostwie
Powiatowym ofertę wykonania zadania.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)

szczegółowy
zakres
przedsięwzięcia,

rzeczowy

proponowanego

2)

termin i miejsce realizacji zadania powiatu,

3)

kalkulację przewidywanych kosztów jego realizacji,

4)

proponowaną wielkość dotacji, wysokość udziału środków
własnych i z innych źródeł,

5)

nazwę i siedzibę podmiotu, informację o posiadanych
zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na
możliwość realizacji zadania powiatu.

4. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest
przedstawić Zarządowi Powiatu sprawozdanie z wykonania
zadania.
5. Wzór sprawozdania określi Zarząd Powiatu w drodze
zarządzenia.
6. Z protokołem i sprawozdaniem, o którym mowa
w ust. 3 i 4 można zapoznać się w wydziale merytorycznym, po
złożeniu uprzednio pisemnego wniosku.
§ 6. Podmioty, w którym przyznano środki zawierają
z Zarządem Powiatu stosowną umowę.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 7. Zwrot dotacji wydatkowanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości następuje w trybie art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.

§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XLII/260/06 Rady Powiatu
z dnia 8 września 2006 roku w sprawie ustalenia trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu
Brzozowskiego na inne zadania zlecone nie określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz sposób ich rozliczenia i kontroli wykonania
zadań zleconych.

§ 8. 1. Kontrolę wykonywanego zadania sprawuje osoba
upoważniona przez Zarząd Powiatu.
2. Kontrola powinna obejmować w szczególności:
1)

stan realizacji zadania,

2)

efektywność, rzetelność wykonania zadania,

3)

prawidłowość wykonania dotacji,

4)

prowadzoną dokumentacją realizacji zadania.

Poz. 1764 i 1765

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu
w Brzozowie.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

§ 9. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu półroczną
informację z przyznanych dotacji i sposobie ich rozliczenia.

Stanisław Łobodziński

1764
UCHWAŁA Nr XXXIV/285/06
RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzozów odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa
oraz wyborów Burmistrza Brzozowa
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547
z późn. zm.) i wniosku Burmistrza Brzozowa Rada Miejska
uchwala, co następuje:

Numer
obwodu
głosowania
15.
16.

§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania na terenie
Gminy Brzozów wraz z określeniem ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku
Województwa oraz wyborów Burmistrza Brzozowa zarządzonych
na dzień 12 listopada 2006 r.:

Granice obwodu
głosowania
Miasto Brzozów (szpital)
Miasto Brzozów (Dom
Pomocy Społecznej)

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Budynek Szpitala
ul. Ks. J. Bielawskiego
Dom Pomocy Społecznej
ul. W. Witosa 7

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tadeusz Sperber

1765
UCHWAŁA Nr XLI/573/06
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142

poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9040 -

Poz. 1766
§ 2. Ustala się numery obwodów głosowania, granice
i siedziby obwodowych komisji wyborczych określonych w § 1:

i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U.
Nr 162 poz. 1149) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:

Lp. Granice obwodu głosowania
Dom Pomocy Społecznej
w Dębicy
Zakład Opieki Zdrowotnej
25.
w Dębicy
24.

26. Zakład Karny w Dębicy

§ 1. Tworzy się na obszarze Gminy Miasta Dębica
obwody do głosowania dla przeprowadzenia:

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Dom Pomocy Społecznej w Dębicy
39-200 Dębica ul. 23 Sierpnia 3.
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39-200 Dębica ul. Krakowska 91.
Zakład Karny w Dębicy
39-200 Dębica ul. Sandomierska l

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Dębicy.

- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie.

- wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy i w Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz Zakładzie Karnym
w Dębicy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Edward Krzystyniak

1766
UCHWAŁA Nr LVI/407/06
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 3 października 2006 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVII/360/06 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104) oraz art. 90 ust. 2b i 2c ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych
przedszkoli wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozliczenia dotacji organ prowadzący przedszkole
niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby
dzieci uczęszczających do placówki. Liczba ta nie może
przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku
o przyznanie dotacji.
Faktyczną liczbę dzieci w danym miesiącu organ
prowadzący ustala jako liczbę dzieci uczęszczających do
danego przedszkola w tym miesiącu.”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Burmistrz Gminy Jedlicze zastrzega sobie prawo
kontrolowania liczby dzieci uczęszczających do
przedszkola. Kontrola liczby dzieci przeprowadzana przez
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy stwierdza
liczbę
dzieci
uczęszczających
do
przedszkola
w poszczególnych miesiącach na podstawie dzienników
obecności.”.
3. Pozostałą treść uchwały pozostawia się bez zmian.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Jedlicze.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Urbanik

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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1767
UCHWAŁA Nr XXXIX/380/06
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 11 września 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 15
ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rymanowie:
§ 1. 1) Po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego - Rymanów Zdrój
z ustaleniami
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów, przyjętego
uchwałą Nr XXXII/303/02 Rady Miejskiej w z dnia 9 sierpnia
2002 roku,

1)

terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony
liniami rozgraniczającymi, o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania, jeżeli z treści
niniejszej uchwały nie wynika inaczej;

2)

linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą
linię na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnym
przeznaczeniu;

3)

zabudowie willowej - należy przez to rozumieć zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą w zieleni, z zakazem
lokalizacji usług;

4)

usługach publicznych - należy przez to rozumieć
inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami
odrębnymi;

5)

usługach podstawowych - należy przez to rozumieć
usługi związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb
mieszkańców, jak zakup artykułów spożywczych,
gospodarstwa domowego, prasy i książek, usługi typu
naprawa obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego,
agencja bankowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp.
Usługi podstawowe nie obejmują usług rzemieślniczo produkcyjnych i drobnej wytwórczości;

6)

usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć
wszystkie usługi służące zaspokojeniu potrzeb ludności,
również podstawowe, nastawione na zysk, z wyjątkiem
obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2;

7)

drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć
działalność
gospodarczą
związaną
z
produkcją
i rzemiosłem nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich
terenów
o
innej
funkcji
np.
uzdrowiskowej,
mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej oraz zgodną ze
statutem uzdrowiska i przepisami odrębnymi;

8)

przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć
planowany rodzaj użytkowania terenu inwestycji
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich
część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który
zajmuje nie mniej niż 55% jego powierzchni, wraz
z elementami
zagospodarowania
uzupełniającego
i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją
terenu;

9)

przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu inwestycji
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich
część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia
przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie
koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym
zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie
dopuszczalne nie może przekroczyć 45% powierzchni

2) po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
należących do zadań własnych gminy,
3) po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonych do projektu planu.
uchwala
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego - Rymanów Zdrój, zwany dalej planem.
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIAŁ I
USTALENIA PODSTAWOWE
PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY
§ 2. 1. Plan - Rymanów Zdrój obejmuje teren
miejscowości Rymanów Zdrój w jej granicach administracyjnych
o powierzchni 1 625 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rymanów Zdrój składa się z tekstu planu stanowiącego treść
niniejszej uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 - rysunek
planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
1)

załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
i zasadach
finansowania
inwestycji
z
zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy*,

2)

załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag zgłoszonych do projektu planu*.
OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU
OKREŚLEŃ
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
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terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach
określonych w ustaleniach szczegółowych;

zakazy i nakazy ustalone niniejszym planem określone dla
każdego z terenów, położonych w w/w strefach:

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię w której może być usytuowana ściana
frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich
przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. Nie
dotyczy to elementów architektonicznych takich jak:
balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura
spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju
architektonicznego, nadwieszonych nad terenem;

1)

strefę ochrony konserwatorskiej „A” historycznego
założenia uzdrowiska z zielenią komponowaną, oznaczoną
na rysunku plany symbolem 1.KR;

2)

strefę ochrony konserwatorskiej „A” obejmującą wpisaną
do rejestru zabytków willę „Zaosie” w Desznie wraz
z otoczeniem (w granicach działki) oznaczoną na rysunku
planu symbolem 1a.KR;

11)

wysokości budynku od strony przystokowej - należy
przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od miejsca
przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą
zewnętrzną budynku, do kalenicy budynku;

3)

strefy ochrony konserwatorskiej „B” zespołów zabudowy
uzdrowiskowej z zielenią urządzoną oraz tereny związane
z kulturą jej dawnych mieszkańców - Łemków we wsiach
Deszno i Wołtuszowa oznaczone na rysunku plany
symbolem 2.KR;

12)

WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

10)

ROZDZIAŁ II
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH
PLANEM
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
§ 4. 1. Na obszarze objętym ustaleniami planu funkcjonują
zakazy i ograniczenia, wprowadzone w ustaleniach niniejszej
uchwały, wynikające z położenia terenów w:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

obszarach ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C”,
zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Rzeszowie Nr XXII/79/73 z dnia 19 czerwca 1973 r. cały obszar opracowania;
obszarze górniczym wód mineralnych „Rymanów”,
zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 22 grudnia 1967 r.;
terenie górniczym wód mineralnych zatwierdzonym,
zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
Naczelnego Inspektora Lecznictwa Uzdrowiskowego
z 1983 r. Granica terenu górniczego wód mineralnych
pokrywa się z granicą obszaru górniczego wód
mineralnych „Rymanów”;
obszarze górniczym i terenie górniczym ropy i gazu
„Iwonicz Zdrój - 1”, zgodnie z decyzją Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak:
GKIwklMNl3783/97;
obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,
zgodnie z Rozporządzeniem Nr 56 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie
zmiany Rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego
w sprawie utworzenia w/w obszaru (Dz. U. Wojewody
Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357) - cały obszar
opracowania;
obszarze Najwyższej Ochrony dla ochrony wód słodkich i
mineralnych, leczniczych chlorkowo - sodowych
i siarczkowych (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego).

2. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej
(przedstawione graficznie na załączniku graficznym Nr 1 do
niniejszej uchwały), dla których obowiązują ograniczenia oraz

3.
Strefy
ochrony
archeologicznej
stanowisk
archeologicznych „W” - oznaczone są na rysunku planu
symbolem KA. W granicach stref zagospodarowanie zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi planu i z przepisami odrębnymi;
4. Ustala się obowiązek ochrony następujących obiektów
(zabytki nieruchome na terenie Rymanowa Zdroju) znajdujących
się w ewidencji zabytków WKZ:
1)

zabytki architektury:

a)

willa „Zaosie” w Desznie wraz z otoczeniem - obiekt
wpisany do rejestru zabytków WKZ księga A - 97/86;

b)

kościół Parafialny, murowany - ul. Zdrojowa 59;

c)

willa „Pogoń”, drewniana - ul. Zdrojowa 58 (dawniej
Zdrojowa 56);

d)

willa „Słoneczna”, drewniana - ul. Zdrojowa 26;

e)

willa „Zgoda”, drewniana - ul. Zdrojowa 27;

f)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 8 (dawniej Rymanów Zdrój
nr 308);

g)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 8 (dawniej Rymanów Zdrój
nr 323);

h)

willa drewniana - ul. Kasztanowa 42 (dawniej Rymanów
Zdrój nr 350);

i)

willa drewniana - ul. Kasztanowa 12 (dawniej Rymanów
Zdrój nr 356);

j)

dom murowany (apteka) - ul. Zdrojowa 38 (dawniej
Rymanów Zdrój nr 364);

k)

willa murowano - drewniana „Biały Orzeł” ul. Zdrojowa
48 (dawniej Rymanów Zdrój nr 365);

l)

leśniczówka Potockich drewniana – ul. Zdrojowa 50
(dawniej Rymanów Zdrój nr 366);

m)

szpital murowany „Gozdawa” - ul. Kasztanowa 9 (dawniej
Rymanów Zdrój nr 410);

n)

dom drewniany - ul. Ogrodowa 4 (dawniej Rymanów
Zdrój nr 461);
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o)

budynek transformatora, murowany - ul. Zdrojowa obok
dworca PKS;

p)

dom Wczasów Dziecięcych, drewniany - ul. Potockich 3;

q)

figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia obok Domu
Wczasów Dziecięcych ul. Potockich;

r)

kotłownia murowana obok pijalni (dawniej warzelnia
soli);

s)

pijalnia drewniana;

t)

sanatorium „Gołąbek”, drewniane - ul. Zdrojowa 55;

u)

szpital „Leliwa”, drewniany - ul. Wyspiańskiego 2;

v)

sanatorium „Maria”, drewniane - ul Wyspiańskiego 5;

w)

szpital VI „Krystyna”, murowany - ul. Potockich 2;

x)

willa „Opatrzność” - ul. Zdrojowa 53;

y)

willa drewniana „Góral” - ul. Zdrojowa 41;

z)

willa drewniana „Krakus” - ul. Zdrojowa 49;

aa)

willa drewniana „Niespodzianka” - ul. Kasztanowa nr 8;

bb)

willa
murowano
ul Wyspiańskiego 1;

cc)

szpital „Teresa”, drewniany - ul. Zdrojowa 54;

dd)

dom drewniany - ul. Dębowa 3 (Zdrojowa 35);

ee)

dom drewniany - ul. Ogrodowa 15;

ff)

dom drewniany - ul. PCK 4;

gg)

dom drewniany - ul. Potockich 5 (obok Domu Wczasów
Dziecięcych);

hh)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 2;

ii)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 6;

jj)

budynek gospodarczy,
ul. Zdrojowa 6;

kk)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 7;

ll)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 11;

mm)

dom murowany - ul. Kasztanowa 36;

nn)

willa „Wanda” - drewniana - ul. Zdrojowa 23;

oo)

willa „Grażyna” - drewniana - ul. Zdrojowa 25;

pp)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 28;

qq)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 32;

rr)

kamienny krzyż - ul. Zdrojowa 15;

ss)

dom drewniany - ul. Zdrojowa 36;

-

drewniana

drewniano

„Zofia”

–
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2)

stanowiska archeologiczne:

a)

stanowisko archeologiczne nr 113 - 75/18 - „Zamczysko”;

b)

stanowisko archeologiczne nr 113 - 75/19;

c)

stanowisko archeologiczne nr 113 - 75/20;

d)

stanowisko archeologiczne nr 114 - 75/1;

e)

stanowisko archeologiczne nr 114 - 75/2;

f)

stanowisko archeologiczne nr 114 - 75/3;

g)

stanowisko archeologiczne nr 114 - 75/4;

3)

cmentarze zabytkowe:

a)

cmentarz grecko - katolicki w Wołtuszowej, nieczynny
o pow. 0,35 ha;

b)

cmentarz grecko - katolicki w Desznie, nieczynny
o pow. 0,15 ha;

4)

parki zabytkowe:

a)

park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju.

5. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe
użytkowanie terenów i obiektów budowlanych, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym
w niniejszym planie, za wyjątkiem terenów, dla których przyjęto
tymczasowe przeznaczenie terenów w ustaleniach szczegółowych.
6. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje
zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych.
7. Obowiązek realizacji nowych budynków przy
uwzględnieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii
rozgraniczającej dróg publicznych zgodnie z przepisami
odrębnymi, a od dróg wewnętrznych w odległości - 5 m.
8. Obowiązuje zachowanie minimalnej szerokości pasa
obudowy biologicznej - 15 m od krawędzi koryta potoku.

-

kamienny

-

9. W terenach osuwiskowych i potencjalnie
osuwiskowych, oznaczonych na rysunku planu skośnymi
szrafami, obowiązuje lokalizacja wszystkich obiektów w sposób
max wykorzystujący naturalne ukształtowanie terenu oraz
ograniczający prowadzenie robót ziemnych, mogących
wywoływać procesy osuwiskowe.
10. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje
przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku dla
terenów:
1)

zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania,
położonych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej
wyznaczonej na rysunku planu oraz dla terenów
oznaczonych symbolami 20 Uz, 20a Uz, 3 Uz, 3a Uz - jak
dla terenów przeznaczonych na cele uzdrowiskowe;

2)

oznaczonych symbolami: MW, MNw, RM, - jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
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3)

oznaczonych symbolami: MN, MM - jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową;

4)

oznaczonych symbolami: Uh, ML - jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe;

5)

oznaczonych symbolem: UPo - jak dla terenów
przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

11. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do
wód i gruntu.

Poz. 1767
dla których nie ustalono zasad podziału, obowiązek
zagospodarowania terenu jako jednej działki budowlanej;
2)

obowiązek prowadzenia linii podziału na działki
prostopadle do linii rozgraniczających drogi publiczne
i drogi wewnętrzne, z tolerancją do 250;

3)

dla nowo wydzielanych działek obowiązują wielkości jak
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,
z zastrzeżeniem pkt. 4) i 5);

4)

dopuszcza się zmniejszenie wielkości działek określonych
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów
jedynie w wypadku, gdy w wyniku podziału danej działki,
do osiągnięcia min. powierzchni określonej w planie dla
poszczególnych
terenów
przeznaczonych
pod
zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 10% powierzchni,
za wyjątkiem działek położonych w strefie uzdrowiskowej
„A”;

5)

dopuszcza się włączenie do powierzchni wydzielanej
działki budowlanej części terenów rolnych oznaczonych
symbolami od 1.R do 3.R, sąsiadujących bezpośrednio
z terenami przeznaczonymi do zainwestowania, wyłącznie
w wypadku, jeżeli dla wydzielenia działki budowlanej
o powierzchni zgodnej z ustaleniami szczegółowymi planu
brakuje nie więcej niż 30% minimalnej powierzchni
działki budowlanej ustalonej w planie dla wydzielonego
terenu;

6)

dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości
zagospodarowania istniejących działek tj. powiększeniem
ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść.

12. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko.
13. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być
wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko za wyjątkiem:
1)

obiektów, urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej,
w tym komunikacji;

2)

instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych
realizowanych w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej;

3)

zespołów zabudowy usługowej;

4)

ośrodków wypoczynkowych, hoteli, pól kempingowych
lub karawaningowych;

5)

infrastruktury sportowej - wyciągi narciarskie, w tym
koleje linowe, trasy narciarskie;

6)

stacji obsługi lub stacji remontowych środków transportu;

7)

obiektów i urządzeń do poboru wód powierzchniowych;

8)

regulacji rzek, urządzeń przeciwpowodziowych, zapór
wodnych;

9)

wierceń w celu ujmowania wód leczniczych i zaopatrzenia
w wodę;

10)

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

scalania i zalesiania oraz zmiany lasu na użytek rolny.

14. Realizację przedsięwzięć wymienionych w pkt. 13.
dopuszcza się po wykazaniu w przeprowadzonej procedurze
oceny oddziaływania na środowisko, braku niekorzystnego
wpływu na środowisko.
15. Obowiązuje zastosowanie „najlepszych dostępnych
technik” w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przy
realizacji każdej inwestycji produkcyjnej czy usługowej o ryzyku
zanieczyszczenia środowiska.
16. Ustala się następujące zasady i warunki podziału
nieruchomości w terenach przeznaczonych pod zabudowę:
1)

17. W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią
wyznaczonych na podstawie zasięgu wezbrania powodziowego
Q1% określonego w sporządzonym przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium
określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia
powodzią dla terenów nie obwałowanych w zlewni rzeki Wisłok
od przekroju zaporowego zbiornika Besko”, a oznaczonych na
rysunku planu skośnymi szrafami, obowiązują nakazy i zakazy
oraz dopuszczenia i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi
w zakresie ochrony przeciw powodziowej.

dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (scalenia
i podziały) w dostosowaniu do ich przeznaczenia
określonego w niniejszym planie i zasad podziału
określonych w ustaleniach szczegółowych. W terenach,

§ 5. 1. Obowiązuje utrzymanie istniejących obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej oraz uwzględnienie ich
przebiegu przy lokalizacji nowych i przebudowie istniejących
budynków. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących
sieci i urządzeń.
2. Lokalizacja obiektów budowlanych infrastruktury
technicznej nie wyznaczonych na rysunku planu, a niezbędnych
dla obsługi terenów, głównie w liniach rozgraniczających dróg.
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury
technicznej prowadzonych w sposób nie kolidujący z docelowym
przeznaczeniem działek, w miarę możliwości wzdłuż ich granic,
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zieleń izolacyjną
oraz terenach rolnych i zadrzewionych, chyba, że ustaleniami
planu dla tych terenów wprowadzono zakaz ich lokalizacji.
W obszarze ochrony uzdrowiskowej „A” i „B” obowiązuje zakaz
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji
nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych
i innych emitujących fale elektromagnetyczne.
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3. W zakresie eksploatacji wód mineralnych:

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:

1)

utrzymuje się istniejące ujęcia wód mineralnych;

1)

zaopatrzenie Rymanowa - Zdrój w gaz odbywać się będzie
średnioprężną siecią rozdzielczą;

2)

dopuszcza się realizację nowych ujęć wód mineralnych
wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

2)

utrzymuje się istniejące stacje redukcyjne II0 KV,
zlokalizowane przy sanatorium „Ziemowit” i „Eskulap”
i dopuszcza realizację nowych;

3)

dopuszcza się korzystanie z alternatywnych źródeł gazu,
w tym zbiorników na gaz płynny.

3)

dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących ujęć
w zależności od potrzeb.
4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę pitną:

1)

utrzymuje się jako główne źródło zaopatrzenia Rymanowa
Zdroju w wodę, ujęcia wody pitnej zaopatrujące
uzdrowisko „Czarny Potok”, „Nad Leliwą”, „Nad
Kotłownią”, „Pod Kamieniołomem”, „Nad Teresą”, „Nad
Zielonym Domkiem”, „Nad Gozdawą”, a także studnie
przydomowe;

10. W
elektryczną:
1)

dostawa energii elektrycznej dla Rymanowa - Zdroju
odbywa się siecią średnich napięć 15 i 30 KV
w wykonaniu ziemnym - kablowym i napowietrznym;

2)

utrzymuje się istniejące wodociągi oraz ujęcia wód;

2)

obowiązuje zachowanie strefy od linii napowietrznej
średnich napięć;

3)

dopuszcza się realizację nowych wodociągów oraz ujęć
wód;

3)

utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci
elektroenergetyczne, z możliwością ich rozbudowy
i przebudowy w zależności od potrzeb;

4)

obowiązuje zakaz zalesiania terenów pod liniami
elektroenergetycznymi oraz w strefach od w/w linii
o szerokościach wynikających z przepisów odrębnych:

5)

dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na
terenie o powierzchni nie większej niż 120 m2,
w zależności od potrzeb, na terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie;

6)

wskazana realizacja nowych sieci energetycznych
w wykonaniu kablowym i systematyczne kablowanie
istniejących sieci napowietrznych;

obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej we wszystkich terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie;

7)

dopuszcza się pozyskiwanie
z alternatywnych źródeł energii.

obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

11. W
teletechniczne:

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

1)

utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne,
z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności
od potrzeb oraz realizacji nowych, za wyjątkiem
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji
nadawczych
radiowych
i
telewizyjnych,
stacji
radiolokacyjnych
i
innych
emitujących
fale
elektromagnetyczne w obszarze ochrony uzdrowiskowej
„A” i „B”;

2)

obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za
pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych
ziemnych i innych dostępnych rozwiązań.

4)

dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci
w zależności od potrzeb;

5)

obowiązuje realizacja hydrantów zewnętrznych lub
zbiorników
przeciw
pożarowych
zapewniających
odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

1)

2)

3)

1)

obowiązuje
odprowadzenie
ścieków
bytowych
i przemysłowych na miejską biologicznie - chemiczną
oczyszczalnię ścieków w Rymanowie, siecią kanalizacji
sanitarnej;

obowiązuje realizacja i utrzymanie sieci kanalizacji
deszczowej.
7. W zakresie składowania odpadów:

1)

obowiązuje wywóz odpadów na składowisko odpadów
zlokalizowane poza terenem Uzdrowiska Rymanów.
8. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło;

1)

zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie
kotłowni indywidualnych oraz kotłowni lokalnych;

2)

dopuszcza się lokalizację kotłowni, ciepłowni lub
elektrociepłowni w terenach usług komercyjnych
i publicznych oraz w terenach działalności produkcyjnej;

3)

ogrzewanie obiektów z wykorzystaniem paliw o niskiej
emisji zanieczyszczeń takich jak gaz, olej opałowy,
energia elektryczna, paliwa odnawialne, itp.

zakresie

zakresie

zaopatrzenia

zaopatrzenia

terenów

energii

w

energię

elektrycznej

terenów

w

sieci

12. W zakresie komunikacji:
1)

utrzymuje się istniejące drogi publiczne i drogi
wewnętrzne wraz z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi, z możliwością ich rozbudowy
i przebudowy w zależności od potrzeb;

2)

obowiązuje realizacja nowych dróg w
rozgraniczających ustalonych na rysunku

liniach
planu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

3)

4)

5)

6)

7)
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Poz. 1767

Dopuszcza się użytkowanie terenu nie zajętego pod cele
komunikacji, zgodnie z przeznaczeniem terenów
bezpośrednio z nim sąsiadujących;

1)

obowiązuje utrzymanie koryt w stanie naturalnym oraz
zespołów łęgowych, poza terenami przepustów pod
drogami;

dopuszcza się realizację nie wyodrębnionych na rysunku
dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5 m,
służących obsłudze terenów przeznaczonych pod
zainwestowanie, w tym pożarowych zapewniających
dojazd
jednostek
ratowniczych
do
istniejących
i projektowanych obiektów oraz dróg leśnych związanych
z gospodarką leśną;

2)

dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków
wodnych, w miejscach erozji bocznej lub miejscach
zagrażających zabudowie;

3)

dopuszcza się lokalizację stopni wodnych, a także
polderów zalewowych i zbiorników służących sztucznemu
śnieżeniu tras narciarskich;

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających
dróg, na warunkach stosownego zarządcy drogi.
W wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni;

4)

dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających
energię odnawialną bez konieczności zmiany planu.

dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg oraz
realizacji nowych, realizację ścieżek rowerowych
w liniach rozgraniczających dróg;
dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg
dojazdowych do pól i dróg leśnych dla realizacji ścieżek
i szlaków rowerowych. Dopuszcza się prowadzenie
ścieżek i szlaków rowerowych z przekroczeniem cieków
wodnych i realizację kładek przez cieki wodne;
utrzymuje się istniejące ciągi piesze z możliwością ich
przebudowy oraz dopuszcza realizację nowych ciągów
pieszych o szerokości min. 1,5 m. Dopuszcza się
prowadzenie ciągów pieszych z przekroczeniem cieków
wodnych i realizację kładek przez cieki wodne. Dopuszcza
się realizację ścieżek nie wyznaczonych na rysunku planu
w terenach zieleni urządzonej i leśnej oraz innych, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi planu.
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
ROZDZIAŁ I
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
PRZYRODNICZYCH

3. Tereny wód śródlądowych - staw w parku zdrojowym,
oznaczone symbolem 3.WS. - pow. 0,15 ha.
1)

obowiązują
terenów:

następujące

zasady

zagospodarowania

2)

dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów stawu,
w miejscach erozji bocznej;

3)

dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie stawu.

4. Tereny użytku ekologicznego, oznaczone symbolem
R/ZN - pow. 2,51 ha.
1)

utrzymuje się dotychczasowe rolne użytkowanie terenów
położonych poza granicami istniejącego użytku
ekologicznego, w wypadku nie objęcia całego terenu
ochroną. W części w/w terenu nie objętego ochroną
prawną
obowiązuje
zakaz
realizacji
obiektów
budowlanych, w tym służących produkcji rolnej.

5. Tereny zieleni, oznaczone symbolem 1.LZ. pow. 4,82 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

obowiązuje ochrona istniejących zadrzewień i cieków
wodnych;

2)

obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za
wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

USTALENIA DLA TERENÓW ZIELENI I WÓD
§ 6. 1. Tereny wód śródlądowych płynących (rzeka Tabor)
wraz z częściowym obwałowaniem p/powodziowym, oznaczone
symbolem 1.WS. - pow. 4,09 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

2)
3)

dopuszcza się techniczne umocnienia brzegów cieków
wodnych, w miejscach erozji bocznej lub miejscach
zagrażających zabudowie;
dopuszcza się lokalizację stopni wodnych, a także
polderów zalewowych;

6. Tereny zieleni, stanowiące obudowę biologiczną rzeki
Tabor, oznaczone symbolem 2.LZ - pow. 4,79 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

7. Tereny lasów, oznaczone symbolem
pow. 75,14 ha.
Obowiązują
następujące
zagospodarowania terenów:

1.ZL zasady

1)

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za
wyjątkiem obiektów związanych z gospodarka leśną, sieci
infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń małej
architektury służących rekreacji codziennej;

2)

dopuszcza się realizację ciągów spacerowych, ścieżek
rowerowych i tras narciarstwa biegowego oraz
urządzonych miejsc do odpoczynku;

utrzymuje się istniejące zadrzewienia i zalesienia, za
wyjątkiem terenów obwałowanych.

2. Tereny wód śródlądowych płynących (potoki),
oznaczone symbolem 2.WS - pow. 0,27 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:

obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za
wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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8. Tereny lasów, oznaczone symbolem 1.ZL/ZLp pow. 44,65
ha.
Obowiązują
następujące
zasady
zagospodarowania terenów:
1)

podstawowe przeznaczenie terenu - park leśny o funkcji
rekreacyjno - wypoczynkowej;

2)

obowiązuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów
budowlanych służących gospodarce leśnej, ujęć wody
pitnej i odwiertów wód mineralnych, obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej oraz obiektów
i urządzeń małej architektury służących rekreacji;

3)

dopuszcza się lokalizację urządzeń służących turystyce,
w tym realizację ciągów spacerowych z zakazem
asfaltowania ich nawierzchni, tras rekreacji konnej,
ścieżek rowerowych, tras narciarstwa biegowego,
urządzonych
miejsc
do
odpoczynku,
w
tym
zagospodarowanie brzegów potoków dla potrzeb sportu
i rekreacji, urządzonych punktów widokowych, altan
leśnych i zadaszeń;

9. Tereny lasów (glebochronnych i wodochronnych oraz
lasów nasiennych i ostoi zwierząt, a także lasy uzdrowiskowo klimatyczne), oznaczone symbolem 2.ZL - pow. 744,55 ha.

Poz. 1767
3)

dopuszcza się lokalizację urządzeń służących turystyce,
w tym realizację ciągów spacerowych, tras rekreacji
konnej, ścieżek rowerowych, tras narciarstwa biegowego,
urządzonych
miejsc
do
odpoczynku,
w
tym
zagospodarowanie brzegów potoków dla potrzeb sportu
i rekreacji, stawów, urządzonych punktów widokowych,
altan leśnych i zadaszeń.

12. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem 3.ZL. pow. 37,67
ha.
Obowiązują
następujące
zasady
zagospodarowania terenów:
1)

dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
służących gospodarce leśnej, w tym drogi leśne i parkingi,
miejsca wypoczynkowe itp.;

2)

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych za
wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej oraz
sieci infrastruktury technicznej;

3)

obowiązuje
i leśnych;

4)

obowiązek zapewnienia drożności okresowych cieków
wodnych i prawidłowego ich utrzymania.

utrzymanie

istniejących

dróg

rolnych

1)

obowiązuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów
budowlanych służących gospodarce leśnej, w tym dróg
leśnych i parkingów, miejsc wypoczynkowych itp. oraz
sieci infrastruktury technicznej;

13. Tereny zabytkowego cmentarza (nieczynnego)
i dawnej cerkwi w Desznie, oznaczone symbolem 1.ZC/2.KR pow. 0,39 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:

2)

obowiązuje utrzymanie istniejących źródeł wody pitnej
i odwiertów wód mineralnych oraz dopuszcza się
realizację nowych.

1)

obowiązek ochrony zabytkowego cmentarza i konserwacji
elementów nagrobnych i krzyży;

2)

dopuszcza się odtworzenie elementów dawnej cerkwi lub
uczytelnienie w terenie jej rzutu, z wykorzystaniem
lokalnych materiałów - drewno, kamień;

3)

obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym
naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, za
wyjątkiem obiektów i urządzeń małej architektury. Przy
realizacji obiektów i urządzeń małej architektury,
obowiązuje stosowanie lokalnych materiałów - drewno,
kamień;

4)

dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
związanych z upamiętnieniem historii terenów, okolicy
oraz dawnych mieszkańców wsi Deszno;

5)

istniejące drzewa i krzewy utrzymuje się, z możliwością
uzupełnienia;

6)

obowiązuje zakaz zalesiania terenu.

10. Tereny lasów (glebochronnych i wodochronnych oraz
lasów nasiennych i ostoi zwierząt, a także lasy uzdrowiskowo klimatyczne), położone w obszarze górniczym „Iwonicz Zdrój 1”, oznaczone symbolem 2.ZL/PG - pow. 19,97 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

obowiązuje ochrona udokumentowanych złóż ropy i gazu
„Iwonicz Zdrój - 1” dla którego został utworzony obszar i
teren górniczy;

2)

przy wszelkich pracach ziemnych i lokalizacji obiektów
budowlanych, obowiązuje uwzględnienie istniejących
otworów wiertniczych wraz ze strefą ochronną R min. –
50 m oraz zlikwidowanych otworów wiertniczych wraz ze
strefą ochronną R min. - 5m. Dopuszcza się zmniejszenie
strefy ochronnej, na zasadach uzgodnionych przez
państwowy nadzór górniczy;

3)

dopuszcza się eksploatację ropy i gazu.

11. Tereny lasów (glebochronnych i wodochronnych oraz
lasów nasiennych i ostoi zwierząt, a także lasy uzdrowiskowo klimatyczne), oznaczone symbolem 2.ZL/ZLp - pow. 313,75 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

podstawowe przeznaczenie terenu - park leśny o funkcji
rekreacyjno - wypoczynkowej;

2)

obowiązuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów
budowlanych służących gospodarce leśnej, sieci
infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń małej
architektury służących rekreacji;

14. Tereny cmentarza (nieczynnego) i dawnej cerkwi
w Wołtuszowej,
oznaczone
symbolami
2.ZC/2.KR
pow. 1,31 ha i 2.ZC - pow. 1,69 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

obowiązek
ochrony
zabytkowego
z obowiązkiem konserwacji elementów
i krzyży;

cmentarza
nagrobnych

2)

dopuszcza się odtworzenie elementów dawnej cerkwi lub
uczytelnienie w terenie jej rzutu, z wykorzystaniem
lokalnych materiałów - drewno, kamień;

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
3)

4)

5)
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obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym
naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, za
wyjątkiem obiektów i urządzeń małej architektury. Przy
realizacji obiektów i urządzeń małej architektury,
obowiązuje stosowanie lokalnych materiałów - drewno,
kamień;
dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
związanych z upamiętnieniem historii terenów, okolicy
oraz dawnych mieszkańców wsi Wołtuszowa;

Poz. 1767
2)

zakaz lokalizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3)

zakaz realizacji ścieżek rowerowych i spacerowych.

17. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami
3.ZP - pow. 1,23 ha i 4.ZP - pow. 9,48 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu 3.ZP - tereny sportowo
- rekreacyjne;

2)

przeznaczenie podstawowe terenu 4.ZP - tereny dla
organizacji
imprez
masowych
sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych;

3)

dopuszcza się zagospodarowanie terenów dla funkcji
rekreacji codziennej poprzez lokalizację pól do gier
sportowych, placów zabaw dla dzieci, urządzonych miejsc
na ogniska i miejsc do grillowania, itp.;

obowiązuje zakaz zalesiania terenu.

15. Tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolami
1.ZP/1.KR - pow. 4,91 ha i 2.ZP - pow. 0,09 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu
publicznego, związanego z kształtowaniem wizerunku
Rymanowa Zdroju, jako uzdrowiska;

2)

obowiązek ochrony i utrzymania kompozycji założenia
Parku Zdrojowego, poprzez:

4)

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za
wyjątkiem:

a)

utrzymanie istniejącej zieleni komponowanej - drzewa,
krzewy, kwietniki, gazony;

a)

obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

b)
b)

utrzymanie podstawowych elementów kompozycji takich
jak: aleje piesze - deptaki, staw, ujęcia źródeł, urządzenia
i obiekty małej architektury, w tym fontanny i pomniki;

w terenie 4.ZP parterowego budynku socjalno administracyjnego z częścią gastronomiczną dla obsługi
imprez masowych o wysokości w kalenicy do 7 m od
strony przystokowej i kubaturze do 2000 m3;

3)

dopuszcza się wprowadzanie nowych obiektów i urządzeń
małej architektury oraz parterowych, drewnianych altan
o lokalizacji i formach nie wywołujących zakłóceń
w kompozycji zespołu;

c)

w terenie 4.ZP amfiteatru zadaszonego wraz z miejscami
siedzącymi dla nie więcej niż 1000 osób i pow. użytkowej
sceny ok. 150 m2;

d)
4)

obowiązuje
zakaz
realizacji
nowych
obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, muszli koncertowej oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie stawu i Czarnego Potoku,
sezonowych ogródków gastronomicznych i pasażu
handlowo - gastronomicznego, składającego się
z parterowych budynków o wysokości w kalenicy do 6 m
i powierzchni zabudowy nie o powierzchni nie większej
niż 25 m2;

obiektów i urządzeń małej architektury, w tym zadaszone
miejsce na ognisko;

e)

tarasów i platform widokowych, zadaszonych;

f)

drewnianych altan;

g)

w terenie 4.ZP wieży widokowej z zapleczem socjalnym,
które nie może przekroczyć kubatury 400 m3:

5)

obowiązują następujące zasady realizacji
budynków, za wyjątkiem amfiteatru:

a)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

b)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

c)

obowiązuje
elementów

5)

obowiązuje ochrona zabytkowej trafostacji „z zegarem”;

6)

dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych
wraz z miejscami do wypoczynku;

7)

obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i tablic
informacyjnych za wyjątkiem związanych z historią
zabytkowych obiektów oraz Rymanowa Zdroju i okolicy.

16. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI pow. 0,92 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

obowiązuje realizacja zieleni pełniącej rolę zieleni
izolacyjnej, realizowanej jako zadrzewienia lub
zakrzaczenia. Na terenie skarp zieleń należy realizować
jako kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia. Do nasadzeń
wskazanym jest stosowanie w szczególności gatunków
zimozielonych;

nowych

stosowanie na elewacjach budynków
wykończenia wykonanych z użyciem
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miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

2)

przeznaczenie podstawowe terenu 6.ZP - tereny dla
organizacji
imprez
masowych
sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

3)

6)

obowiązuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i prowizorycznych za wyjątkiem lokalizacji obiektów
tymczasowych związanych z obsługą i organizacją imprez
masowych;

dopuszcza się zagospodarowanie terenów dla funkcji
rekreacji codziennej poprzez lokalizację pól do gier
sportowych, placów zabaw dla dzieci z zakazem
asfaltowania ich nawierzchni, urządzonych miejsc na
ogniska i miejsc do grillowania, itp.;

4)

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za
wyjątkiem:

obowiązuje zakaz realizacji zieleni wysokiej, za wyjątkiem
pojedynczych drzew, w miejscach wynikających
z projektowanej kompozycji założenia. Dopuszcza się
realizację zieleni niskiej oraz kępowych zakrzaczeń. Do
nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności
gatunków zimozielonych;

a)

obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

b)

w terenie 6.ZP parterowego budynku socjalno administracyjnego z częścią gastronomiczną dla obsługi
imprez masowych o wysokości w kalenicy do 7 m od
strony przystokowej i kubaturze do 2000 m3;

8)

obowiązuje zabezpieczenie skarp powstałych w wyniku
prac ziemnych z zastosowaniem materiałów naturalnych
typu kamień i drewno oraz roślinności;

c)

w terenie 6.ZP amfiteatru zadaszonego wraz z miejscami
siedzącymi do 1000 osób i powierzchni użytkowej sceny
nie większej niż 150 m2;

9)

dopuszcza się realizację ścieżek pieszych wraz
z miejscami do wypoczynku oraz tablic informacyjnych,
związanych z opisem okolicy;

d)

obiektów i urządzeń małej architektury, w tym zadaszone
miejsce na ognisko;

e)

drewnianych altan;

10)

dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych.
5)

obowiązują następujące zasady realizacji
budynków, za wyjątkiem amfiteatru:

a)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

c)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

obowiązuje zakaz realizacji obiektów tymczasowych
i prowizorycznych za wyjątkiem lokalizacji obiektów
tymczasowych związanych z obsługą i organizacją imprez
masowych;

7)

obowiązuje zakaz realizacji zieleni wysokiej, za wyjątkiem
pojedynczych drzew, w miejscach wynikających
z projektowanej kompozycji założenia. Dopuszcza się
realizację zieleni niskiej oraz kępowych zakrzaczeń;

7)

18. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem
5.ZP - pow. 2,19 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za
wyjątkiem
obiektów
budowlanych
infrastruktury
technicznej oraz obiektów i urządzeń małej architektury;

2)

dopuszcza się realizację nowych ujęć wody pitnej oraz
odwiertów wód mineralnych;

3)

dopuszcza się realizację zieleni niskiej i wysokiej. Do
nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności
gatunków zimozielonych;

4)

dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenów,
w tym realizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych typu:
trawiaste boiska do gier, urządzone miejsca do
odpoczynku, miejsca do grillowania i na ognisko, obiekty i
urządzenia małej architektury służące rekreacji
codziennej itp.;

5)
6)

dopuszcza się lokalizację w terenach nadrzecznych
trawiastych plaż;
dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych,
związanych z opisem obiektów zabytkowych i okolicy.

19. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami
6.ZP - pow. 2,28 ha i 7.ZP - pow. 3,93 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu 7.ZP - tereny sportowo
- rekreacyjne;

nowych
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8)

obowiązuje zabezpieczenie skarp powstałych w wyniku
prac ziemnych z zastosowaniem materiałów naturalnych
typu kamień i drewno oraz roślinności;

9)

dopuszcza się realizację ścieżek pieszych wraz
z miejscami do wypoczynku oraz tablic informacyjnych,
związanych z opisem okolicy;

10)

dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych.

Poz. 1767
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;
f)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, za
wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz
obiektów i urządzeń małej architektury;

g)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych.

dopuszcza się realizację zieleni niskiej i wysokiej. Do
nasadzeń wskazanym jest stosowanie w szczególności
gatunków zimozielonych;

4)

w pozostałych terenach położonych poza granicami
istniejących siedlisk nie wyodrębnionych na rysunku
planu, obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów
budowlanych za wyjątkiem obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej;

5)

obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych
i dróg dojazdowych;

USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWANYCH
ROLNICZO

6)

§ 7. 1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.R pow. 177,92
ha.
Obowiązują
następujące
zasady
zagospodarowania terenów:

obowiązuje
zakaz
realizacji
nowych
ciągów
komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do pól
i lasów;

7)

dopuszcza się lokalizację szlaków rowerowych, rekreacji
konnej i innych;

8)

dopuszcza się lokalizację biegowych tras narciarskich.

20. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem
8.ZP - pow. 0,45 ha i 9.ZP - pow. 9,51 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

2)

3)

dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenów,
w tym urządzone miejsca do odpoczynku, miejsca do
grillowania i na ognisko, obiekty i urządzenia małej
architektury służące rekreacji codziennej itp.

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - tereny dla zabudowy
zagrodowej;

3)

utrzymuje się istniejące budynki i ich przeznaczenie
w granicach istniejących siedlisk, nie wyodrębnionych na
rysunku planu, z dopuszczeniem remontów, rozbudowy,
nadbudowy
i
przebudowy
istniejących,
przy
uwzględnieniu następujących zasad:

a)

zakaz realizacji nowych domów mieszkalnych;

b)

wysokość budynków mieszkalnych nie może przekroczyć
wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna
w poddaszu. Maksymalna wysokość budynków nie może
przekroczyć 9 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej;

c)

d)

e)

wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć
wysokości jednej kondygnacji nadziemnej. Maksymalna
wysokość budynków nie może przekroczyć 7 metrów nad
poziom terenu od strony przystokowej;
obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych

2. Tereny rolne, oznaczone symbolem
pow. 32,23 ha.
Obowiązują
następujące
zagospodarowania terenów:

2.R zasady

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2)

obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym
służących produkcji rolnej, za wyjątkiem obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej;

3)

obowiązuje zakaz
informacyjnych;

4)

obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych
i dróg dojazdowych;

5)

obowiązuje
zakaz
komunikacyjnych, za
do pól.

lokalizacji

realizacji
wyjątkiem

reklam

i

tablic

nowych
ciągów
dróg dojazdowych

3. Tereny rolne, oznaczone symbolem 3.R - pow. 4,17 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne;

2)

utrzymuje się istniejące budynki nie wyodrębnione na
rysunku planu i ich przeznaczenie, z dopuszczeniem ich
remontów i przebudowy;
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3)

obowiązuje
zakaz
realizacji
nowych
obiektów
budowlanych, w tym służących produkcji rolnej za
wyjątkiem
obiektów
budowlanych
infrastruktury
technicznej;

4)

obowiązuje zakaz
informacyjnych;

5)
6)

Poz. 1767
c)

stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych,
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych
i dróg dojazdowych;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

obowiązuje
zakaz
realizacji
nowych
ciągów
komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do
pól.

6. Tereny rolne, oznaczone symbolami 1.USz pow. 1,64 ha i 2.USz - pow. 27,53 ha, z dopuszczeniem
wykorzystania dla sportów zimowych, na następujących zasadach:

lokalizacji

reklam

i

tablic

4. Tereny obsługi produkcji leśnej, oznaczone symbolem
1 RU/2.ZL - pow. 1,26 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny obsługi
produkcji leśnej;

2)

utrzymuje się istniejące budynki i ich przeznaczenie.
Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących
budynków;

3)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

1)

przeznaczenie podstawowe terenów - tereny rolne, łąki
i pastwiska;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - tereny sportów zimowych
z infrastrukturą narciarską;

3)

dopuszcza się lokalizację terenów narciarskich, w tym
wyciągów i tras narciarskich, skoczni narciarskich, rynny
i urządzeń dla uprawiania snowboardu, pólek narciarskich
do nauki jazdy z urządzeniami, itp.;

4)

w rejonie górnych stacji wyciągów narciarskich
obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, za
wyjątkiem budynków stacji. Dopuszcza się rekreacyjne
zagospodarowanie terenów oraz lokalizację obiektów
i urządzeń małej architektury, tarasów widokowych, altan,
zadaszeń, miejsc do grillowania itp.;

5)

na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji obiektów
budowlanych za wyjątkiem:

a)

obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

b)

obiektów i urządzeń małej architektury
z funkcjonowaniem tras narciarskich;

c)

obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem
wyciągów i tras narciarskich oraz skoczni narciarskich stacji dolnej i górnej, a w terenach oznaczonych
symbolami 1.USz, parterowych budynków socjalno administracyjnych, technicznych
i
gospodarczych
z urządzeniami
towarzyszącymi
(pompownia,
transformatory, sterownie, awaryjne zasilanie itp.),
pomieszczenia GOPR, pomieszczenie dla operatora
wyciągu z zapleczem technicznym, kasy biletowe,
pomieszczenie dla szkółki narciarskiej, serwisu
narciarskiego, budynków i wiat dla przechowywania
i napraw sprzętu dla potrzeb śnieżenia i utrzymywania
stoków, punktu tankowania ratraków itp., z zakazem
lokalizacji w w/w budynkach miejsc noclegowych na
wynajem. W/w funkcje mogą być realizowane w formie
budynków wolnostojących lub łączonych w zespoły
zabudowy o łącznej pow. zabudowy do 700 m2;

d)

w terenach oznaczonym symbolem 1.USz, parterowego
szałasu - karczmy z dopuszczeniem wykorzystania
poddasza na cele użytkowe, na zasadach oraz ustaleniach
pkt. 7. Wysokość budynku nie może przekroczyć
w kalenicy 9 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej;

5. Tereny obsługi produkcji rolnej, oznaczone symbolem
2.RU - pow. 0,84 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)
2)

3)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny obsługi
produkcji rolnej;
utrzymuje się istniejące budynki i ich przeznaczenie.
Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących
budynków, z zakazem ich nadbudowy, przy
uwzględnieniu ustaleń pkt. 6;
dopuszcza się realizację nowych obiektów budowlanych
związanych z obsługą produkcji rolnej - przetwórstwo
rolno - spożywcze, magazyny i składy oraz budynki
drobnej wytwórczości;

4)

obowiązuje zakaz realizacji funkcji mieszkaniowej;

5)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
przy uwzględnieniu ustaleń pkt. 6.;

6)

obowiązuje
realizacja
budynków
w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

a)

realizacja dachów jako dwuspadowych o kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

jako

niskich

związanej
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6)

dopuszcza się w terenach oznaczonym symbolami 1.USz,
realizację zabudowy o łącznej powierzchni do 1200 m2;

7)

w zakresie kształtowania architektury w/w budynków,
obowiązuje:

a)

b)

c)

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci 300 - 500
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
dostosowanie architektury budynków do lokalnych
tradycji budowlanych poprzez zachowanie wielkości
i proporcji budynków, ich form, podziałów elewacji oraz
stosowanie miejscowych materiałów elewacyjnych
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy,
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki, detalu
drewnianego oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania
na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej
i intensywnych kolorów;

kolorystyki

8)

dopuszcza się realizację instalacji sztucznego śnieżenia
i oświetlenia tras narciarskich oraz obiektów skoczni,
a także
infrastruktury
związanej
ze
sportowym
i rekreacyjnym korzystaniem z terenów;

9)

zakaz usuwania istniejących zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych, za wyjątkiem tych, które kolidują i zagrażają
użytkownikom terenów narciarskich i rekreacyjno sportowych;

Poz. 1767
4)

obowiązuje
uporządkowanie
terenu
poprzez
zagospodarowanie terenów zielenią urządzoną oraz
ochronę drzewostanu;

5)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się, na
zasadach określonych w ustaleniach pkt. 6.

6)

obowiązują następujące zasady kształtowania architektury
istniejących budynków:

a)

obowiązuje zakaz nadbudowy istniejących budynków za
wyjątkiem nadbudowy wynikającej ze zmiany konstrukcji
dachu z dachu płaskiego na dach określony w ppk. b;

b)

obowiązuje zmiana formy dachu na dwuspadowe,
czteropołaciowe lub wielopołaciowe o kącie nachylenia
połaci pomiędzy 300 - 400 i kolorystyce pokrycia połaci
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
grafitowy, ciemnozielony. Dopuszcza się wykorzystanie
powierzchni poddasza na cele użytkowe;

c)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej;

d)

obowiązuje wprowadzenie ryzalitów przy klatkach
schodowych oraz stosowanie miejscowych materiałów
elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu detalu
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej
kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania
na elewacjach sidingu z tworzyw;

e)

obowiązuje zmiana kolorystyki budynków, z zakazem
stosowania
agresywnej
kolorystyki
elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązuje minimalna powierzchnia terenów biologicznie
czynnych - 75% powierzchni terenu;

8)

dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych
na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez
wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone na
rysunku planu.

elewacji

10)

obowiązuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu prac
ziemnych;

11)

przy realizacji wyciągów i tras narciarskich obowiązuje
zabezpieczenia stoku przed erozją.

ROZDZIAŁ II
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH
- ZABUDOWA MIESZKALNIOWA
USTALENIA DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

§ 8. 1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW - pow. 1,06 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

§ 9. 1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1.MN - 47.MN.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.MN do 47.MN:

1)

przeznaczenie podstawowe - budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona, miejsca
postojowe i garaże;

3)

obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług
i nowych budynków mieszkaniowych;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu:

a)

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - realizowane
na już wydzielonych geodezyjnie działkach oraz na nowo
wydzielonych działkach o powierzchni nie mniejszej niż
przyjęta
w
ustaleniach
szczegółowych,
przy
uwzględnieniu ustaleń § 4. ust. 16;
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2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a)

budownictwo rekreacji indywidualnej - realizowane na
działkach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, przy
uwzględnieniu ustaleń § 4. ust. 16;

b)

budownictwo pensjonatowe - realizowane na działkach
o powierzchni nie mniejszej niż pow. 2500 m2, przy
uwzględnieniu ustaleń § 4. ust. 16;

3)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane
przeznaczenia podstawowego:

w

usługi podstawowe - realizowane jako wbudowane;

b)

usługi komercyjne - realizowane w budynkach
wolnostojących lub dobudowanych do budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, na nowo wydzielonych
działkach o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 lub już
wydzielonych o powierzchni, o powierzchni nie mniejszej
niż 1500 m2;
drobna wytwórczość - nie zakłócająca funkcji
mieszkaniowej, realizowana na działkach o powierzchni
nie mniejszej niż 2500 m2 w terenach oznaczonych
symbolami 32.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN,
45.MN, 46.MN i 47.MN. Obowiązuje realizacja
budynków drobnej wytwórczości w budynkach
parterowych
wolnostojących
(jedna
kondygnacja
nadziemna), przy czym powierzchnia ich zabudowy nie
może przekraczać 20% pow. przewidzianej do zabudowy
na danej działce;

4)

obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług
i drobnej wytwórczości za wyjątkiem wymienionych
w punkcie 3;

5)

powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może
przekroczyć 30% jej powierzchni;

6)

powierzchnia zabudowy usługowej na wydzielonej
działce, nie może przekraczać 45% całkowitej powierzchni
działki przewidzianej do zabudowy;

7)

2500 m3, a rekreacji indywidualnej nie większa niż
600 m3. Do w/w kubatury nie wlicza się kubatury
dobudowanego budynku gospodarczego, usługowego,
garażowego lub części kubatury budynku przeznaczonej
dla w/w przeznaczenia;
c)

szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych
zlokalizowanych
przy
drogach
publicznych, w pierwszej linii zabudowy, nie może
przekroczyć - 15 m;

d)

obowiązuje
realizacja
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych, pensjonatowych i budownictwa rekreacji
indywidualnej o dwóch kondygnacjach nadziemnych od
strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu,
a usługowych o jednej kondygnacji nadziemnej (parter);

e)

wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie
może przekroczyć wysokości w kalenicy 9 metrów nad
poziom terenu od strony przystokowej, pensjonatowych
12 metrów, a usługowych i budownictwa rekreacji
indywidualnej - 7 m. Dopuszcza się inną wysokość
w terenach, podaną w ustaleniach szczegółowych dla
danego terenu.

f)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

g)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

h)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

i)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

9)

w wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaży
obowiązuje ich realizacja jako obiektów parterowych
wolnostojących
lub
z poddaszem
użytkowym,
dobudowanych do budynków mieszkalnych, o kubaturze
budynków gospodarczych nie większej niż 250 m3
a garaży o kubaturze nie większej niż 200 m3. Wysokość
budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości
7 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej.
W wypadku realizacji budynków wolnostojących,
obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych
z zakazem realizacji dachów o kalenicy przesuniętej
w pionie i realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia. Obowiązuje realizacja dachów o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,

ramach

a)

c)

Poz. 1767

istniejące budynki i ich przeznaczenie, w tym zabudowę
zagrodową utrzymuje się, z możliwością ich rozbudowy,
nadbudowy i odbudowy, na zasadach określonych
w ustaleniach pkt. 8, za wyjątkiem części terenów
oznaczonych symbolami 8.MN, 9.MN, 11.MN, 12.MN
i 23.MN,
położonych
obszarach
bezpośredniego
zagrożenia powodzią;

8)

obowiązują następujące zasady realizacji nowych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także
rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących,
budynków pensjonatowych i rekreacji indywidualnej oraz
budynków usługowych, we wszystkich terenach
oznaczonych symbolami od 1.MN do 47.MN:

a)

realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
pensjonatowych i rekreacji indywidualnej w zabudowie
wolnostojącej. Zakaz realizacji więcej niż jednego domu
mieszkalnego, pensjonatowego lub letniskowego na
wydzielonej działce;

b)

obowiązuje kubatura budynku jednorodzinnego nie
większa niż 1400 m3, pensjonatowego nie większa niż
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ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony. Dopuszcza się
realizacje
dachów
czteropołaciowych
lub
wielopołaciowych;
10)

realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdej
z nowo wydzielonych działek dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych z usługami lub drobną wytwórczością
oraz nie mniej niż 5 miejsc postojowych dla budownictwa
pensjonatowego.

USTALENIA DLA WYDZIELONYCH TERENÓW
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
§ 10. 1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1.MN - pow. 4,25 ha,
2.MN - pow. 3,25 ha, 2a.MN - pow. 0,32 ha, 3.MN pow. 0,81 ha, 4.MN - pow. 2,05 ha, 5.MN - pow. 1,39 ha,
6.MN - pow. 1,08 ha, 7.MN - pow. 3,86 ha, 8.MN pow. 1,46 ha, 9.MN - pow. 1,21 ha, 10.MN - pow. 0,28 ha,
11.MN - pow. 0,48 ha, 12.MN - pow. 1,01 ha, 13.MN pow. 1,71 ha, 14.MN - pow. 1,47 ha, 15.MN - pow. 1,34 ha,
16.MN - pow. 1,72 ha, 17.MN - pow. 0,51 ha, 19.MN pow. 0,96 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 1500 m2 dla realizacji budynków
mieszkalnych i szerokości nie mniejsza niż 16 m;

2)

dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych przy
uwzględnieniu istniejących podziałów, gdy działka
posiada powierzchnię poniżej 1500 m2 i szerokość poniżej
16 m;

3)

w wypadku, gdy szerokość działki wynosi poniżej 16 m
dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości 1,5 m od
dłuższej granicy działki;

4)

obowiązuje
zakaz
przeznaczania
gospodarczych na cele hodowlane;

5)

w terenie 2a.MN do czasu realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się tymczasowe
wykorzystanie terenu jako parkingu na nie więcej niż
100 miejsc postojowych, z obowiązkiem oczyszczania
wód opadowych z terenów dróg i placów z substancji
ropopochodnych oraz części stałych;

6)

2. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolami: 18.MN - pow. 0,14 ha, 20.MN pow. 0,38 ha, 21.MN - pow. 0,67 ha, 22.MN - pow. 2,23 ha,
23.MN - pow. 0,52 ha, 24.MN - pow. 5,35 ha, 24a.MN pow. 2,98 ha, 25.MN - pow. 0,89 ha, 26.MN - pow. 1,72 ha,
27.MN - pow. 0,99 ha, 28.MN - pow. 0,05 ha, 29.MN pow. 1,11 ha, 30.MN - pow. 1,88 ha, 31.MN - pow. 2,04 ha,
32.MN - pow. 1,83 ha, 32a.MN - pow. 0,10 ha, 32b.MN pow. 0,20 ha, 33.MN - pow. 0,82 ha, 34.MN - pow. 1,45 ha,
35.MN - pow. 1,45 ha, 36.MN - pow. 1,30 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 1500 m2 dla realizacji budynków
mieszkalnych i szerokość nie mniejsza niż 16 m;

2)

dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych przy
uwzględnieniu istniejących podziałów, gdy działka
posiada powierzchnię poniżej 1500 m2 i szerokość poniżej
- 16 m;

3)

w wypadku, gdy szerokość działki wynosi poniżej 16 m
dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości 1,5 m od
dłuższej granicy działki;

4)

obowiązuje
zakaz
przeznaczania
gospodarczych na cele hodowlane;

5)

utrzymuje się z obowiązkiem ochrony, willę „Zaosie”
w Desznie wraz z otoczeniem (strefa ochrony
konserwatorskiej w granicach działki - 1a.KR), obiekt
wpisany do rejestru zabytków WKZ księga A - 97/86;

6)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej
i wysokiej
z
preferencją
stosowania
gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 60% powierzchni
każdej działki;

7)

w części terenów oznaczonych symbolem 23 MN,
położonych w obszarach bezpośredniego zagrożenia
powodzią, obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów
oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących;

8)

dostęp do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na
rysunku planu dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz
poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone
na rysunku planu.

budynków

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej
i wysokiej
z
preferencją
stosowania
gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 60% powierzchni
każdej działki;

7)

obowiązuje ochrona stanowiska archeologicznego
w terenie oznaczonym symbolem 2.MN;

8)

w części terenów oznaczonych symbolami 8 MN, 9 MN,
11 MN i 12 MN położonych w obszarach bezpośredniego
zagrożenia powodzią, obowiązuje zakaz lokalizacji
nowych obiektów oraz rozbudowy, nadbudowy
i odbudowy istniejących;

9)

oraz poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie
wyznaczone na rysunku planu.

dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych
na rysunku planu dróg publicznych, dróg wewnętrznych

budynków

3. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolami: 37.MN - pow. 0,37 ha, 38.MN pow. 1,15 ha, 39.MN - pow. 0,37 ha, 40.MN - pow. 0,53 ha,
41.MN - pow. 0,70 ha, 42.MN - pow. 0,21 ha, 43.MN pow. 0,16 ha, 44.MN - pow. 0,15 ha, 45.MN - pow. 0,59 ha,
45a.MN - pow. 0,61 ha, 46.MN - pow. 3,53 ha, 47.MN pow. 1,49 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 1500 m2 dla realizacji budynków
mieszkalnych i szerokość nie mniejsza niż 16 m;
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2)

dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych przy
uwzględnieniu istniejących podziałów, gdy działka
posiada powierzchnię poniżej 1500 m2 i szerokość poniżej
16 m;

3)

w wypadku, gdy szerokość działki wynosi poniżej 16 m
dopuszcza się lokalizację obiektów w odległości 1,5 m od
dłuższej granicy działki;

4)

obowiązuje
zakaz
przeznaczania
gospodarczych na cele hodowlane;

5)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej
i wysokiej
z
preferencją
stosowania
gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 50% powierzchni
każdej działki;

6)

Poz. 1767
d)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

e)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

f)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

5)

dopuszcza się przebudowę, odbudowę i nadbudowę
istniejących budynków gospodarczych i garaży, zgodnie
z przepisami odrębnymi. Wysokość budynków nie może
przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja
dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub
wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci pomiędzy
300 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony oraz zakaz realizacji dachów o kalenicy
przesuniętej w pionie i realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia;

budynków

dostęp do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na
rysunku planu dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz
poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone
na rysunku planu.
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW
ZABUDOWY WILLOWEJ

§ 11. 1. Tereny istniejącej zabudowy willowej, oznaczone
symbolami: 1.MNw - pow.0,40 ha, 2.MNw - pow.0,08 ha,
3.MNw - pow.0,15 ha, 4.MNw - pow.1,24 ha, 5.MNw pow.0,73 ha, 6.MNw - pow.0,11 ha, 7.MNw - pow.0,21 ha,
8.MNw - pow.0,21 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się,
z możliwością ich przebudowy, nadbudowy i odbudowy,
na zasadach określonych w ustaleniach pkt. 4. Obowiązuje
zakaz zwiększania powierzchni zabudowy istniejących
budynków i zakaz zmniejszania istniejącej na działkach
powierzchni biologicznie czynnej;

6)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej
i wysokiej
z
preferencją
stosowania
gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 75% powierzchni
każdej działki;

2)

obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług
i drobnej wytwórczości;

7)

dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych
na rysunku planu dróg publicznych i dróg wewnętrznych.

3)

obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów
budowlanych, za wyjątkiem obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej oraz małej architektury;

4)

obowiązują następujące zasady przebudowy, nadbudowy
i odbudowy istniejących budynków mieszkaniowych we
wszystkich terenach oznaczonych symbolami od 1 MNw
do 8 MNw:

a)

obowiązuje realizacja budynków o dwóch kondygnacjach
nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna
w poddaszu;

b)

c)

wysokość budynków nie może przekroczyć wysokości
w kalenicy 9 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej;
obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

USTALENIA DLA TERENÓW BUDOWNICTWA
REKREACJI INDYWIDUALNEJ
§ 12. 1. Tereny budownictwa rekreacji indywidualnej,
oznaczone symbolami: 1.ML - pow. 1,58 ha, 2.ML pow. 0,41 ha, 2a.ML - pow. 0,34 ha,3.ML - pow. 0,18 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo dla
rekreacji indywidualnej;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 1500 m2 dla realizacji budynków rekreacji
indywidualnej i szerokość nie mniejsza niż 16 m;

4)

dopuszcza
się
realizację
budynków
rekreacji
indywidualnej przy uwzględnieniu istniejących podziałów,
gdy działka posiada powierzchnię poniżej 1500 m2
i szerokość poniżej 16 m;
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5)

powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może
przekroczyć 30% jej powierzchni;

6)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na
zasadach określonych w ustaleniach pkt. 7. W terenie
3.ML obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków;

7)

obowiązują następujące zasady realizacji nowych
budynków oraz rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
istniejących:

a)

realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej. Zakaz
realizacji więcej niż jednego domu rekreacji indywidualnej
na nowo wydzielonej działce;

b)

obowiązuje realizacja budynków rekreacji indywidualnej
jako parterowych lub o dwóch kondygnacjach
nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna
w poddaszu;

c)

wysokość budynków rekreacji indywidualnej nie może
przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

d)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych
lub czterospadowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy
300 - 500 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

e)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

f)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

g)

zakaz stosowania agresywnej
i intensywnych kolorów;

kolorystyki

8)

dopuszcza się lokalizację parterowych garaży o kubaturze
nie większej niż 200 m3, realizowanych jako wolnostojące
lub dobudowane do budynków dla rekreacji
indywidualnej. Wysokość budynków nie może
przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej. W wypadku realizacji
budynków wolnostojących, obowiązuje realizacja dachów
jako dwuspadowych z zakazem realizacji dachów
o kalenicy przesuniętej w pionie i realizacji połaci
dachowych o różnym kącie nachylenia. Obowiązuje
realizacja dachów o kącie nachylenia połaci pomiędzy
300 - 500 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony. Dopuszcza się realizacje dachów
czteropołaciowych lub wielopołaciowych;

Poz. 1767
9)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki lub terenu kompozycji zieleni urządzonej
niskiej i wysokiej z preferencją stosowania gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 55% powierzchni
każdej działki;

10)

realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na działce;

11)

dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej,
USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY
ZAGRODOWEJ

§ 13. 1. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone
symbolami: 1.RM - pow. 0,12 ha, 2.RM - pow. 0,33 ha, 3.RM pow. 0,10 ha, 4.RM - pow. 0,09 ha, 5.RM - pow. 0,38 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo
zagrodowe z możliwością wykorzystania dla potrzeb
agroturystyki;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - usługi realizowane jako
obsługa agroturystyki, za wyjątkiem działek o powierzchni
poniżej 1500 m2; na których obowiązuje zakaz lokalizacji
usług;

3)

powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może
przekroczyć 30% jej powierzchni;

4)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na
zasadach określonych w ustaleniach pkt. 6;

5)

obowiązują następujące zasady realizacji nowych
budynków i rozbudowy, nadbudowy, odbudowy
istniejących, we wszystkich terenach oznaczonych w/w
symbolami:

a)

dopuszcza się w zabudowie zagrodowej, realizację
drugiego domu mieszkalnego jednorodzinnego lub dla
rekreacji indywidualnej;

b)

realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej. Zakaz
realizacji więcej niż jednego nowego domu mieszkalnego
jednorodzinnego lub rekreacji indywidualnej na
wydzielonej działce;

c)

obowiązuje
kubatura
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego lub obiektu mieszkalnego w zabudowie
zagrodowej do 1400 m3, budynku związanego z obsługą
agroturystyki (mieszkalnego lub usługowego) do 2500 m3,
a rekreacji indywidualnej do 600 m3. Na działkach
o powierzchni poniżej 900 m3, dopuszcza się lokalizację
budynków mieszkalnych o kubaturze nie większej niż
800 m3. Do w/w kubatury nie wlicza się kubatury
dobudowanego budynku gospodarczego, usługowego,
garażowego lub części kubatury budynku przeznaczonej
dla w/w przeznaczenia;

d)

obowiązuje
realizacja
budynków
mieszkalnych
jednorodzinnych lub rekreacji indywidualnej jako
parterowych lub o dwóch kondygnacjach nadziemnych od
strony przystokowej, w tym jedna w poddaszu;

elewacji
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wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
rekreacji indywidualnej nie może przekroczyć w kalenicy
wysokości 9 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej;

9)

f)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

§ 14. 1. Tereny zabudowy mieszanej, oznaczone
symbolami: 1.MM - pow. 0,25 ha, 2.MM - pow. 1,49 ha, 3.MM
pow.
1,31
ha.
Obowiązują
następujące
zasady
zagospodarowania terenów:

g)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

e)

h)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

i)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

w wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaży
obowiązuje ich realizacja jako obiektów parterowych
z poddaszem
użytkowym,
wolnostojących
lub
dobudowanych do budynków mieszkalnych, o kubaturze
budynków gospodarczych nie większej niż 250 m3
a garaży o kubaturze nie większej niż 200 m3. W/w
budynki realizowane będą jako wolnostojące lub
dobudowane do mieszkalnych. Lokalizację parterowych
budynków inwentarskich z poddaszem użytkowym
dopuszcza się wyłącznie w terenie oznaczonym symbolem
1.RM. Wysokość budynków nie może przekroczyć
w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej. W wypadku realizacji budynków
wolnostojących, obowiązuje realizacja dachów jako
dwuspadowych z zakazem realizacji dachów o kalenicy
przesuniętej w pionie i realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia. Obowiązuje realizacja dachów
o kącie nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony. Dopuszcza
się realizacje
dachów
czteropołaciowych
lub
wielopołaciowych;

7)

8)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
każdej działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej
i wysokiej
z
preferencją
stosowania
gatunków
zimozielonych. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 55% powierzchni
każdej działki;
realizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na działce
(w tym 1-no w garażu), a w wypadku realizacji funkcji
agroturystycznej obowiązek realizacji nie mniej niż
3 miejsca;

dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych
na rysunku planu dróg publicznych.

USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY MIESZANEJ

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne
i drobna wytwórczość;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, w tym budynki gospodarcze
i garaże. Zakaz realizacji więcej niż jednego domu
mieszkalnego na działce;

3)

realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa
budowlanego, za wyjątkiem budynków mieszkaniowych
jednorodzinnych, których wysokość nie może przekroczyć
dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna
w poddaszu. Maksymalna wysokość w kalenicy budynków
mieszkalnych jednorodzinnych nie może przekroczyć
9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej;

4)

powierzchnia całkowita zabudowy nie może przekroczyć
45% powierzchni działki przy lokalizacji usług
komercyjnych lub drobnej wytwórczości, a w wypadku
realizacji tylko zabudowy mieszkaniowej - 30%;

5)

w zakresie kształtowania architektury nowych obiektów
oraz przy rozbudowie, nadbudowie i odbudowie
istniejących, obowiązuje:

a)

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych, o ciemnej kolorystyce pokrycia
połaci dachowych i kącie nachylenia połaci 300 - 400 dla
budynków drobnej wytwórczości i usług komercyjnych,
a 300 - 500 dla budynków mieszkalnych;

b)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

c)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych dla
hodowli zwierząt;

7)

w wypadku lokalizacji budynków gospodarczych i garaży
obowiązuje ich realizacja jako obiektów parterowych
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z poddaszem
użytkowym,
wolnostojących
lub
dobudowanych do budynków mieszkalnych, o kubaturze
budynków gospodarczych nie większej niż 250 m3
a garaży o kubaturze nie większej niż 200 m3. Wysokość
budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości
7 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej.
W wypadku realizacji budynków wolnostojących,
obowiązuje realizacja dachów jako dwuspadowych
z zakazem realizacji dachów o kalenicy przesuniętej
w pionie i realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia. Obowiązuje realizacja dachów o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony. Dopuszcza się
realizacje
dachów
czteropołaciowych
lub
wielopołaciowych;

Poz. 1767
zabudowy oraz
rekreacyjnych;

realizację

urządzeń

sportowo

-

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie nie
mniej niż 75% powierzchni terenów biologicznie
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

2. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 1a.Uz - pow. 0,27 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

8)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych - nie mniej niż
20 mp/ 1000 m2 powierzchni użytkowej;

1)

przeznaczenie
podstawowe
terenu
z urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego;

9)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych, obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju.

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

w zakresie
obowiązuje:

10)

obowiązuje uwzględnienie w projekcie zagospodarowania
działki kompozycji zieleni urządzonej niskiej i wysokiej
z preferencją stosowania gatunków zimozielonych.
Obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej
na nie mniej niż 50% powierzchni każdej działki.

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość budynków
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu;

11)

dostęp do terenów z ustalonych w planie i wyznaczonych
na rysunku planu dróg publicznych i wewnętrznych oraz
poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone
na rysunku planu.

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 500 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

4)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

5)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie nie
mniej niż 75% powierzchni terenów biologicznie
czynnych, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

ROZDZIAŁ III
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH
- ZABUDOWA USŁUGOWA
USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY
UZDROWISKOWEJ
§ 15. 1. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 1.Uz/2.KR - pow. 0,53 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się szpital uzdrowiskowy „Gozdawa” wraz
z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem jego
ochrony, w tym formy zabytkowych budynków.
Obowiązuje wykonywanie przy zabytkach nieruchomych
prac konserwatorskich i restauratorskich o charakterze
zachowawczym;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej

kształtowania

architektury

pensjonat

budynku
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6)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej, poprzez wewnętrzny ciąg
komunikacyjny nie wyznaczony na rysunku planu.

Poz. 1767
a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość budynków
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

3. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 2.Uz - pow. 0,18 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako administracja uzdrowiska;

2)

Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się willę „Biały Orzeł” wraz z otoczeniem;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków,
z dopuszczeniem rozbudowy budynku istniejącego;

5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30%
powierzchni terenu;

6)

obowiązuje uwzględnienie kompozycji zieleni urządzonej
niskiej i wysokiej. Obowiązuje zachowanie powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niż 75% powierzchni
terenu;

e)

dopuszcza się realizację małej architektury nawiązującej
do charakteru zabytkowej zabudowy oraz realizację
urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

dopuszcza się lokalizację pól do gier sportowych w tym
trawiastych boisk, kortów tenisowych, pola dla minigolfa,
placów zabaw dla dzieci, basenów kąpielowych krytych
i otwartych, ścieżek spacerowych, obiektów i urządzeń
małej architektury, urządzonych miejsc na ognisko itp.

7)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 60% powierzchni działki,
w tym kompozycji zieleni urządzonej;

9)

obowiązek realizacji do 50 miejsc postojowych w każdym
z terenów;

10)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

7)

8)

dopuszcza się realizację nie mniej niż 7 miejsc
postojowych;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi publicznej klasy zbiorczej.

4. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolami 3.Uz - pow. 8,79 ha i 3a.Uz - pow. 5,25 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

2)

3)

4)

5)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
i pensjonaty;
przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi komercyjne
związane z obsługą funkcji uzdrowiskowych i zieleń
urządzona z urządzeniami związanymi z obsługą turystyki,
sportu i rekreacji;
dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych typu:
hotele, ośrodki odnowy biologicznej oraz o funkcji
leczniczej i rehabilitacyjnej, restauracje, kawiarnie, a także
obiekty socjalno - administracyjne i towarzyszące
zabudowie uzdrowiskowej;
obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 5000 m2 dla realizacji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i pensjonatów oraz nie mniejsza niż
3000 m2 dla realizacji usługi komercyjnych związanych
z obsługą funkcji uzdrowiskowych;
w zakresie
obowiązuje:

kształtowania

architektury

budynków

5. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 4.Uz/1.KR - pow. 0,13 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się sanatorium „Krakus” wraz z otoczeniem
(w granicach działki), z obowiązkiem jego ochrony, w tym
formy zabytkowego budynku. Obowiązuje wykonywanie
prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach
nieruchomych o charakterze zachowawczym;
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4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej.

Poz. 1767
a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

4)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

5)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie
w terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie
mniejszej niż 75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

6)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej.

6. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 5.Uz/1.KR - pow. 0,34 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się willę „Opatrzność” i sanatorium „Gołąbek”
wraz z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
ich ochrony, w tym formy zabytkowych budynków.
Obowiązuje wykonywanie prac konserwatorskich
i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o charakterze zachowawczym;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej.

8. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 6.Uz/1.KR - pow. 0,50 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

7. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 5a.Uz/1.KR - 0,16 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako pensjonat z urządzeniami lecznictwa
uzdrowiskowego;

3)

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

utrzymuje się sanatorium „Teresa” i sanatorium „Pogoń”
wraz z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
ich ochrony, w tym formy zabytkowych budynków.
Obowiązuje wykonywanie prac konserwatorskich
i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o charakterze zachowawczym;

3)

w zakresie
obowiązuje:

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

kształtowania

architektury

budynku
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5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej.

9. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 7.Uz/1.KR - pow.0,37 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:

Poz. 1767
5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

11. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 9.Uz/1.KR - pow. 0,07 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako pijalnia wód mineralnych;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się budynek pijalni wraz z otoczeniem
i źródłami wód mineralnych: Celestynka, Tytus
i Klaudynka (w granicach działki), z obowiązkiem
ochrony budynku zabytkowej pijalni. Obowiązuje
wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o
charakterze
zachowawczym;

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się szpital uzdrowiskowy „Eskulap” wraz
z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
ochrony budynku zabytkowej kotłowni. Obowiązuje
wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o
charakterze
zachowawczym;

4)

10. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 8.Uz/1.KR - pow. 0,13 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:

12. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 10.Uz/2.KR - pow. 0,18 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakład przyrodoleczniczy;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się budynek „Fizykoterapii” wraz z otoczeniem
(w granicach działki), z obowiązkiem ochrony.
Obowiązuje wykonywanie prac konserwatorskich
i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o charakterze zachowawczym;

3)

utrzymuje się szpital uzdrowiskowy „Krystyna” wraz
z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
ochrony
zabytkowego
budynku.
Obowiązuje
wykonywanie prac konserwatorskich i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o
charakterze
zachowawczym;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9062 -

4)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;

5)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

6)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej.

13. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 11.Uz/2.KR - pow. 0,13 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

w zakresie
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

c)

d)

e)

kształtowania

architektury
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6)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej;

14. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 12.Uz/2.KR - pow. 0,98 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się istniejący budynki wraz z otoczeniem
(w granicach
działki),
z
obowiązkiem
ochrony
zabytkowych budynków. Obowiązuje wykonywanie prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach
nieruchomych o charakterze zachowawczym;

4)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury nawiązujące do charakteru
zabytkowej zabudowy, urządzone miejsce na ognisko itp.

5)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

6)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej;

budynku

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

4)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

5)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

15. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 13.Uz - pow. 1,70 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

istniejące budynki, w tym szpital uzdrowiskowy „Polonia”
wraz z otoczeniem (w granicach działki) utrzymuje się,
z możliwością rozbudowy i nadbudowy na zasadach
określonych w ustaleniach pkt 6;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania budynku, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne związane z funkcją uzdrowiskową;

5)

dopuszcza się realizację nowych budynków związanych
z zabudową uzdrowiskową;

6)

w zakresie kształtowania architektury nowych budynków
oraz przy nadbudowie lub rozbudowie istniejących
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje
nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna być
realizowana w poddaszu. Wysokość budynków w kalenicy
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zabudowy oraz
rekreacyjnych;

nie może przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;
b)

c)

d)

urządzeń

sportowo

-

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu;

7)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

8)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej;

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego – zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się istniejący zabytkowy budynek „Leliwa”
wraz z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
jego
ochrony.
Obowiązuje
wykonywanie
prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach
nieruchomych o charakterze zachowawczym;

4)

dopuszcza się realizację nowych budynków związanych
z zabudową uzdrowiskową, w tym Dom Zdrojowy;

5)

w zakresie kształtowania architektury nowych budynków
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje
nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna być
realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów w kalenicy
nie może przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury nawiązujące do charakteru
zabytkowej zabudowy, urządzone miejsce na ognisko itp.

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

9)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

10)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej i drogi wewnętrznej;

17. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 15.Uz/1.KR - pow. 1,90 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:

16. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 14.Uz/1 KR - pow. 0,82 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:
1)

realizację

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się sanatorium „Zofia” i sanatorium „Maria”
wraz z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem
ich ochrony, w tym formy zabytkowych budynków.
Obowiązuje wykonywanie prac konserwatorskich
i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o charakterze zachowawczym;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
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e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, zadaszony
amfiteatr (muszla koncertowa) ze stałymi miejscami do
siedzenia na nie więcej niż 1000 osób i powierzchni
użytkowej sceny nie większej niż 150 m2, obiekty
i urządzenia małej architektury nawiązujące do charakteru
zabytkowej zabudowy, urządzone miejsce na ognisko itp.

7)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

Poz. 1767
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury nawiązujące do charakteru
zabytkowej zabudowy, urządzone miejsce na ognisko itp.;

7)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;
obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

8)

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej;

18. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 16.Uz - pow. 0,30 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

19. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 17.Uz - pow. 2,14 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego a;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

istniejące sanatorium „Staś” utrzymuje się, z możliwością
rozbudowy i nadbudowy na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 5;

3)

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania budynku, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

5)

w zakresie kształtowania architektury, przy nadbudowie
lub rozbudowie budynku obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

utrzymuje się szpital uzdrowiskowy „Ziemowit” wraz
z otoczeniem w granicach działki, z możliwością jego
odbudowy i rozbudowy na zasadach określonych
w ustaleniach
pkt.5.
Przy
wykonywaniu
robót
zakaz
nadbudowy
budowlanych,
obowiązuje
czterokondygnacyjnego obiektu. Nie dotyczy to robót
budowlanych mających na celu zmianę wyrazu
architektonicznego budynku, zmierzających do nadania
mu cech architektury regionalnej m.in. poprzez
nadbudowę dachu. Przy rozbudowie istniejącego budynku
dopuszcza się zróżnicowanie wysokości budynku.
Powierzchnia rozbudowy musi zapewnić utrzymanie 75%
powierzchni terenów biologicznie czynnych;

4)

dopuszcza się realizację nowych budynków jako
wolnostojących, na zasadach określonych w ustaleniach
pkt 5;

5)

w zakresie
obowiązuje:

a)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna

b)

c)

d)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje
elementów

stosowanie na elewacjach budynków
wykończenia wykonanych z użyciem

kształtowania

architektury

budynków
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szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
c)

d)

6)

7)

8)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;
zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;
dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury, urządzone miejsce na
ognisko itp.
dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;
obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

9)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

10)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej;

20. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 18.Uz - pow. 1,42 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

5)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury, urządzone miejsce na
ognisko itp.

6)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

7)

obowiązuje ochrona źródeł wód mineralnych;

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 75%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

9)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

10)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi wewnętrznej;

21. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolem 19.Uz - pow. 1,12 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

3)

utrzymuje się sanatorium „Anna” wraz z otoczeniem
(w granicach działki z możliwością jego nadbudowy,
odbudowy i rozbudowy na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 4.;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

utrzymuje się sanatorium „Stomil” wraz z otoczeniem
w granicach działki, z możliwością jego przebudowy lub
rozbudowy. Przy wykonywaniu robót budowlanych
obowiązuje zakaz nadbudowy czterokondygnacyjnego
obiektu. Nie dotyczy to robót budowlanych mających na
celu zmianę wyrazu architektonicznego budynku,
zmierzających do nadania mu cech architektury
regionalnej m.in. poprzez nadbudowę dachu. Powierzchnia
rozbudowy musi zapewnić utrzymanie 75% powierzchni
terenów biologicznie czynnych;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących. Obowiązuje
poprawa estetyki wykończenia budynków;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy oraz realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych;

4)

w zakresie
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

kształtowania

architektury

budynku

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
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6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązek lokalizacji miejsc postojowych, jednak nie
więcej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;

6)

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej;

dopuszcza się lokalizację pól do gier sportowych w tym
trawiastych boisk, kortów tenisowych, pola dla minigolfa,
placów zabaw dla dzieci, basenów kąpielowych krytych
i otwartych, ścieżek spacerowych, obiektów i urządzeń
małej architektury, urządzonych miejsc na ognisko itp.;

7)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 60%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

9)

dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej, jako
wolnostojącej lub wbudowanej;

10)

obowiązek realizacji do 50 miejsc postojowych w każdym
z terenów;

11)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

22. Tereny zabudowy uzdrowiskowej, oznaczone
symbolami 20.Uz - pow. 5,69 ha i 20a.Uz - pow. 1,65 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia,
realizowane jako zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
i pensjonaty;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi komercyjne
związane z obsługą funkcji uzdrowiskowych i zieleń
urządzona z urządzeniami związanymi z obsługą turystyki,
sportu i rekreacji;

3)

4)

dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych typu:
hotele, ośrodki odnowy biologicznej oraz o funkcji
leczniczej i rehabilitacyjnej, restauracje, kawiarnie, a także
budynki socjalno - administracyjne i towarzyszące
zabudowie uzdrowiskowej;
obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 5000 m2 dla realizacji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego i pensjonatów oraz nie mniejsza niż
3000 m2 dla realizacji usługi komercyjnych związanych
z obsługą funkcji uzdrowiskowych;

5)

w zakresie
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

c)

d)

kształtowania

architektury

USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG
§ 16. 1. Tereny zabudowy usługowej - sakralnej,
oznaczone symbolem UPr/1.KR - pow. 0,31 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi sakralne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, za
wyjątkiem obiektów i urządzeń małej architektury;

4)

obowiązuje
wykonywanie
prac
konserwatorskich
i restauratorskich
przy
zabytkach
nieruchomych
o charakterze zachowawczym;

5)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 55%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

6)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

budynków

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

2. Tereny zabudowy usługowej (usługi hotelarskie),
oznaczone symbolami: 1.Uh - pow. 0,14 ha, 2.Uh - pow. 0,16 ha,
3.Uh - pow. 0,13 ha, 4.Uh - pow. 0,18 ha, 5.Uh/2.KR pow. 0,10 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi hotelarskie,
realizowane jako pensjonaty i hotele;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz urządzenia i obiekty
sportowo - rekreacyjne;

3)

obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju usług
i drobnej wytwórczości, za wyjątkiem gastronomii dla
obsługi usług hotelarskich;
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4)

obiekty mogą być realizowane wyłącznie na działkach
posiadających dostęp do drogi publicznej;

5)

powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może
przekroczyć 40% jej powierzchni;

6)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na
zasadach określonych w ustaleniach pkt 7;

7)

obowiązują następujące zasady realizacji nowych
budynków
pensjonatowych
i
hotelowych
oraz
mieszkaniowych jednorodzinnych, a także rozbudowy,
nadbudowy i odbudowy istniejących:

a)

realizacja
pensjonatów,
hoteli
mieszkaniowych
jednorodzinnych
wolnostojącej;

b)

obowiązuje realizacja hoteli do trzech kondygnacji
nadziemnych od strony przystokowej, w tym jedna
w poddaszu.
Dla
pensjonatów
i
budynków
mieszkaniowych jednorodzinnych dopuszcza się realizację
wyłącznie dwóch kondygnacji nadziemnych od strony
przystokowej. Dopuszcza się zróżnicowanie wysokości
hoteli;

Poz. 1767
8)

dopuszcza się realizację urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, obiekty
i urządzenia małej architektury, urządzone miejsce na
ognisko itp.;

9)

dopuszcza się lokalizację parterowych budynków
gospodarczych z poddaszem użytkowym o kubaturze nie
większej niż 250 m3 i garaży o kubaturze nie większej niż
200 m3, realizowanych jako wolnostojące lub dobudowane
do mieszkalnych. Wysokość budynków nie może
przekroczyć w kalenicy wysokości 7 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej. W wypadku realizacji
budynków wolnostojących, obowiązuje realizacja dachów
jako dwuspadowych z zakazem realizacji dachów
o kalenicy przesuniętej w pionie i realizacji połaci
dachowych o różnym kącie nachylenia. Obowiązuje
realizacja dachów o kącie nachylenia połaci pomiędzy
300 - 500 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony. Dopuszcza się realizacje dachów
czteropołaciowych lub wielopołaciowych;

10)

obowiązuje uwzględnienie na każdej działce kompozycji
zieleni urządzonej niskiej i wysokiej. Obowiązuje
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej
niż 55% powierzchni każdej działki;

wysokość hoteli nie może przekroczyć w kalenicy
wysokości 15 metrów nad poziom terenu od strony
przystokowej, budynków pensjonatowych - 12 metrów,
a budynków
mieszkaniowych
jednorodzinnych
9 metrów. Obowiązuje zakaz nadbudowy istniejących
hoteli o wysokości powyżej 15 metrów nad poziom terenu
od strony przystokowej;

11)

obowiązuje realizacja miejsc postojowych nie mniej niż
5 na każdej z nowo wydzielonych działek, za wyjątkiem
działek przeznaczonych wyłącznie dla budownictwa
mieszkaniowego, jednorodzinnego.

12)

Dostęp do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na
rysunku planu dróg publicznych.

d)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków
i nadbudowy
budynków
istniejących
w
terenie
oznaczonym symbolem 5.Uh/2.KR na działce willi
„Niespodzianka”;

3. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolami: 1.U - pow. 0,11 ha i 2.U - pow. 0,27 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

e)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

f)

i
w

budynków
zabudowie

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

g)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

h)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi związane ze
sportami zimowymi. W terenie 1.U, górna stacja wyciągu
narciarskiego w terenie 2.U, dolna stacja wyciągu
narciarskiego;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - park leśny;

3)

obowiązuje utrzymanie nie mniej niż 50% powierzchni
terenów biologicznie czynnych, jako parku leśnego;

4)

dopuszcza się lokalizację usług gastronomicznych
w terenie 2.U oraz w terenach 1.U i 2.U zaplecza
technicznego dla usług komercyjnych typu: dolna i górna
stacja kolei krzesełkowej z obiektami towarzyszącymi
(pompownia, transformatory, sterownie, awaryjne
zasilanie itp.), pomieszczenia GOPR, pomieszczenie dla
operatora z zapleczem technicznym, kasy biletowe,
szkółka narciarska, serwis narciarski, budynki socjalno administracyjne i techniczne dla obsługi terenów
narciarskich, sportowo - rekreacyjnych, budynków dla
przechowywania i napraw sprzętu dla potrzeb śnieżenia,
realizacji funkcji narciarskich i utrzymania stoków, punktu
tankowania ratraków itp. Funkcje te mogą być realizowane
w formie budynków wolnostojących lub łączonych
w zespoły zabudowy o łącznej powierzchni zabudowy
do 800 m2;

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9068 -

5)

obowiązek realizacji usług gastronomicznych jako
budynku parterowego z dopuszczeniem wykorzystania
poddasza na cele użytkowe. Wysokość budynku nie może
przekroczyć w kalenicy 9 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;

6)

w terenie 2.U dopuszcza się realizację zbiornika
retencyjnego pełniącego rolę polderu zalewowego na
wypadek zagrożenia powodziowego oraz dla potrzeb
śnieżenia na zasadach uzgodnionych z zarządcą cieku.
Dopuszcza się rekreacyjne wykorzystanie zbiornika oraz
zagospodarowanie i zainwestowanie związane z funkcją
rekreacyjną oraz pozyskiwaniem energii odnawialnej
(elektrownie wodne);

7)

dopuszcza się realizację urządzeń i budowli służących
ochronie akustycznej terenów;

8)

dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 2.U
realizację, nie mniej niż 20 miejsc postojowych;

9)

Dostęp do terenu z nie wyznaczonej na rysunku planu
drogi klasy lokalnej w miejscowości Posada Górna.

4. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne) centrum usługowe Rymanowa Zdroju, oznaczone symbolami:
3.U - pow. 0,37 ha, 4.U - pow. 0,22 ha i 5.U - pow. 0,30 ha.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

Poz. 1767
c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

10)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 20%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

11)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej i dojazdowej;

12)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej.

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi publiczne
i miejsca postojowe;

3)

obowiązuje realizacja budynków usługowych, związanych
z kształtowaniem centrum usługowego wsi;

1)

przeznaczenie podstawowe - usługi
realizowane jako kawiarnia uzdrowiskowa;

4)

istniejące budynki i ich przeznaczenie utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na
zasadach określonych w ustaleniach pkt 9;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)
5)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
na zasadach określonych w ustaleniach pkt 9;

6)

dopuszcza się funkcje typu: handel, gastronomia, bank,
kultura, administracja, turystyka itp. Obowiązuje zakaz
lokalizacji części mieszkalnej;

utrzymuje się kawiarnię „Zielony Domek” wraz
z otoczeniem (w granicach działki), z obowiązkiem jego
ochrony.
Obowiązuje
wykonywanie
prac
konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach
nieruchomych o charakterze zachowawczym;

4)

obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków oraz
rozbudowy i nadbudowy istniejących;

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60%
powierzchni terenu;

5)

dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń małej
architektury, nawiązującej do charakteru zabytkowej
zabudowy;

6)

obowiązuje ochrona drzewostanu i uwzględnienie terenów
biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż
75%, w tym kompozycji zieleni urządzonej;

7)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

7)
8)

popuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej
architektury;

9)

w zakresie kształtowania architektury nowych budynków
oraz rozbudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących,
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie cztero
lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci 350 -450
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;

5. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolem 6.U/1.KR - pow. 0,18 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
komercyjne,

6. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolem 7.U - pow. 0,22 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;
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2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - zaplecze techniczne
uzdrowiska;

3)

istniejące budynki i ich przeznaczenie, w tym obiekty
budowlane istniejącej gazowej stacji paliw utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na
zasadach określonych w ustaleniach pkt 7. Obowiązuje
zakaz lokalizacji części mieszkalnej.

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona i miejsca
postojowe;

3)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
na zasadach określonych w ustaleniach pkt 7;

4)

dopuszcza się funkcje typu: handel, gastronomia,
turystyka, itp. Obowiązuje zakaz lokalizacji części
mieszkalnej;

5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40%
powierzchni terenu;

6)

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej
architektury;

7)

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 3000 m2 dla realizacji usług;

8)

w zakresie
obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie cztero
lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci 350 - 450
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;

c)

obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 20%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

9)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 55%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

10)

w części terenów położonych w obszarach bezpośredniego
zagrożenia powodzią, obowiązuje zakaz lokalizacji
nowych obiektów oraz rozbudowy, nadbudowy
i odbudowy istniejących;

11)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

4)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
na zasadach określonych w ustaleniach pkt 7;

5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60%
powierzchni terenu;

6)

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej
architektury;

7)

w zakresie kształtowania architektury nowych budynków
oraz rozbudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących,
obowiązuje:

a)

b)

c)

d)

e)

8)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;
realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie cztero
lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci 350 - 450
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

10)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej.

7. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolem 8 U - pow. 0,25 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

Poz. 1767

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;

kształtowania

architektury

budynków,
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obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej.

8. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne) centrum usługowe Rymanowa Zdroju, oznaczone symbolem
9.U - pow. 1,92 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

Poz. 1767
e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

10)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 55%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne;

11)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi publiczne
i miejsca postojowe;

12)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej i dojazdowej oraz
poprzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne nie wyznaczone
na rysunku planu.

3)

obowiązuje realizacja budynków usługowych, związanych
z kształtowaniem centrum usługowego miejscowości
Rymanów;

4)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących
lub w zabudowie zwartej, na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 8;

5)

dopuszcza się funkcje typu: handel, gastronomia, bank,
poczta, kultura, zdrowie i opieka społeczna, budynki
służące porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu,
administracja, turystyka itp. Dopuszcza się lokalizację
części mieszkalnej, jako wbudowanej w budynki
usługowe;

6)
7)
8)

2)

przeznaczenie
przeznaczenia
i pastwiska;

dopuszczalne realizowane w ramach
podstawowego - tereny rolne, łąki

dopuszcza się realizację trasy narciarskiej;

4)

dopuszcza się realizację instalacji sztucznego śnieżenia,
odwodnienia i oświetlenia tras narciarskich;

obowiązuje wielkość nowo wydzielonej działki nie
mniejsza niż 3000 m2 dla realizacji usług;

5)

obowiązuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu prac
ziemnych;

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej
architektury;

6)

obowiązuje zabezpieczenia stoku przed erozją.

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

d)

przeznaczenie podstawowe - tereny sportów zimowych
z infrastrukturą narciarską;

3)

w zakresie
obowiązuje:

c)

1)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40%
powierzchni terenu;

9)

b)

9. Tereny sportu i rekreacji (sporty zimowe), oznaczone
symbolem UTs - pow. 1,21 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

kształtowania

architektury

budynków,

realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie cztero
lub wielopołaciowych, o kącie nachylenia połaci 350 - 450
i ciemnej kolorystyce pokrycia połaci dachowych;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

10. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolem 1.US - pow. 2,62 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny sportowo rekreacyjne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

istniejące obiekty budowlane - boisko sportowe i baseny
kąpielowe z zapleczem utrzymuje się;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania obiektów, wyłącznie
w wypadku wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

5)

dopuszcza się realizację basenów krytych z obiektami
towarzyszącymi oraz jednego budynku o funkcji socjalno administracyjnej, związanego z obsługą terenów sportowo
- rekreacyjnych, przy uwzględnieniu ustaleń pkt 6;

6)

w zakresie kształtowania architektury budynków za
wyjątkiem basenów krytych oraz przy budowie budynku
o funkcji socjalno - administracyjnej obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż parterowe.
Wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć
9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej;
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obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

Poz. 1767
a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż parterowe.
Wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć
9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej;

b)

obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 300 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 70%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 70%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

9)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 użytkowników.

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

10)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 użytkowników.

11. Tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne),
oznaczone symbolem 2.US - pow. 1,38 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny sportowo rekreacyjne;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

3)

istniejące obiekty budowlane - korty tenisowe z zapleczem
utrzymuje się;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - tereny sportowo rekreacyjne;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania obiektów, wyłącznie w
wypadku wprowadzenia innych usług sportowo rekreacyjnych;

2)

istniejący obiekt
utrzymuje się;

3)
5)

dopuszcza się realizację jednego budynku kubaturowego
o funkcji socjalno - administracyjnej, związanego
z obsługą terenów sportowo - rekreacyjnych, przy
uwzględnieniu ustaleń pkt 7;

dopuszcza się zmianę użytkowania obiektu, wyłącznie
w wypadku wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

4)

dopuszcza się realizację jednego budynku kubaturowego
o funkcji socjalno - administracyjnej, związanego
z obsługą terenów sportowych, przy uwzględnieniu
przepisów odrębnych oraz ustaleniach pkt 4;

5)

w zakresie kształtowania architektury, przy budowie
budynku o funkcji socjalno - administracyjnej lub
realizującego inne cele publiczne obowiązuje:

6)

7)

dopuszcza się lokalizację pól do gier sportowych w tym
trawiastych boisk, kortów tenisowych, placów zabaw dla
dzieci z zakazem asfaltowania ich nawierzchni, obiektów
i urządzeń małej architektury, urządzonych miejsc na
ognisko i miejsc do grillowania itp.;
w zakresie kształtowania architektury, przy budowie
budynku o funkcji socjalno - administracyjnej obowiązuje:

USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PUBLICZNYCH
§ 17. 1. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne),
oznaczone symbolem 3.US - pow. 0,82 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:

budowlany

-

boisko

sportowe
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a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż parterowe.
Wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć
9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej;

b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, ewentualnie cztero
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy
350 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)

6)

7)
8)

Poz. 1767
nie może przekroczyć 16 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;
b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy
300 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 20%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 60%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

7)

dostęp do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na
rysunku planu dróg klasy dojazdowej;

dostęp do terenów z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

8)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej.

obowiązek realizacji miejsc postojowych - nie mniej niż
30 mp/100 użytkowników.

2. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne),
oznaczone symbolami: 1.UPo - pow. 0,37 ha, 2.UPo pow. 0,44 ha, 3.UPo - pow. 0,39 ha. Obowiązują następujące
zasady zagospodarowania terenów:

3. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne),
oznaczone symbolem 1.UPi/1.KR - pow. 0,04 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi służące
ochronie przeciwpożarowej;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oświaty;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona
i urządzenia sportowe;

3)

istniejący budynek utrzymuje się, z możliwością jego
przebudowy na zasadach określonych w ustaleniach pkt 5.;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania budynku, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

5)

w zakresie kształtowania architektury budynku, przy
przebudowie, obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne (za wyjątkiem wieży straży
pożarnej), w tym jedna kondygnacja winna być
realizowana w poddaszu jako użytkowa. Wysokość
nowych budynków w kalenicy nie może przekroczyć
15 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej;

b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy

3)

istniejące budynki oświaty, w tym zakład aktywności
zawodowej utrzymuje się, z możliwością ich rozbudowy,
nadbudowy i odbudowy, na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 5;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania budynku, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

5)

w zakresie kształtowania architektury, przy rozbudowie,
nadbudowie lub odbudowie budynku obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje
nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna być
realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów w kalenicy

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9073 -

Poz. 1767

350 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;
c)

d)

e)

6)

7)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn.
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej
miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci
dachowej. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć
2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji
dachów kopertowych;
d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

e)
stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 60%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

7)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 70%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;
dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej.

5. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne),
oznaczone symbolem 1.UP - pow. 0,14 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:

4. Tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne),
oznaczone symbolem 2.UPi - pow. 0,28 ha. Obowiązują
następujące zasady zagospodarowania terenów:

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi zdrowia i opieki
społecznej;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - usługi służące
ochronie przeciwpożarowej;

2)

przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - zieleń urządzona;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi kultury;

3)

3)

istniejące budynki utrzymuje się, z możliwością ich
rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na zasadach
określonych w ustaleniach pkt 5.;

istniejące budynki utrzymuje się, z możliwością
rozbudowy i nadbudowy na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 5;

4)

dopuszcza się zmianę użytkowania budynków, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

dopuszcza się zmianę użytkowania budynku, pod
warunkiem wprowadzenia usług realizujących innego
rodzaju cele publiczne;

5)

w zakresie kształtowania architektury, przy nadbudowie
lub rozbudowie budynku obowiązuje:

w zakresie kształtowania architektury, przy nadbudowie,
odbudowie lub rozbudowie budynku, obowiązuje:

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

b)

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy
350 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna

4)

5)
a)

b)

c)

zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje
nadziemne (za wyjątkiem wieży straży pożarnej), w tym
jedna kondygnacja winna być realizowana w poddaszu
jako użytkowa. Wysokość nowych obiektów w kalenicy
nie może przekroczyć 15 metrów nad poziom terenu od
strony przystokowej;
obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych,
czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
nachylenia połaci pomiędzy 350 - 450 i kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;
obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglądów
dachowych) i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych.
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szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

11)

w zakresie
obowiązuje:

d)

obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków
elementów wykończenia wykonanych z użyciem
miejscowych materiałów elewacyjnych takich jak drewno
i kamień. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu
z tworzyw;

a)

zakaz realizacji budynków wyższych niż dwie
kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna
być realizowana w poddaszu. Wysokość obiektów
w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom
terenu od strony przystokowej;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

b)

6)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 60%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

realizacja dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy
350 - 450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej
jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

c)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

d)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

e)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

12)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych,
na powierzchni nie mniejszej niż 50%, w tym kompozycji
zieleni urządzonej;

13)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej;

obowiązuje realizacja budynków usługowych, związanych
z kształtowaniem centrum usługowego miejscowości
Rymanów;

14)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej i wewnętrznej.

6)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących
lub w zabudowie zwartej, na zasadach określonych
w ustaleniach pkt 10;

ROZDZIAŁ IV
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW OSIEDLEŃCZYCH
- ZABUDOWA TECHNICZNO - PRODUKCYJNA

7)

dopuszcza się funkcje typu: handel, gastronomia, bank,
poczta, kultura, zdrowie i opieka społeczna, budynki
służące porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu,
administracja, turystyka itp. Dopuszcza się lokalizację
części mieszkalnej, jako wbudowanej w budynki usług
komercyjnych;

USTALENIA DLA TERENÓW PRODUKCYJNYCH,
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW

7)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi dojazdowej.

6. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami:
2.UP - pow. 0,69 ha, 2a.UP - pow. 1,01 ha, 3.UP - pow. 0,60 ha,
3a.UP - pow. 1,00 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu 2.up i 2a.up - usługi
publiczne, alternatywnie zaplecze techniczne uzdrowiska;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu 2.up i 2a.up - drobna
wytwórczość;

3)

przeznaczenie podstawowe terenu 3.up i 3a.up - usługi
komercyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa;

4)

przeznaczenie dopuszczalne terenu 3.UP i 3a.UP - usługi
publiczne;

5)

8)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40%
powierzchni terenu;

9)

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej
architektury;

10)

realizacja budynków na już wydzielonych geodezyjnie
działkach budowlanych. W wypadku wydzielania nowych
działek dla zabudowy wolnostojącej obowiązuje wielkość
działki budowlanej nie mniejsza niż 3000 m2, a dla
zabudowy zwartej – 1000 m2;

kształtowania

architektury

budynków

§ 18. 1. Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone
symbolem PPn - pow. 0,08 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - drobna wytwórczość;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi komercyjne;

3)

istniejący budynek - zakład piekarniczo - cukierniczy
utrzymuje się, z możliwością jego rozbudowy na zasadach
określonych w ustaleniach pkt 6;

4)

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
przy uwzględnieniu ustaleń pkt 6;
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5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30%
powierzchni terenu;

5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50%
powierzchni terenu;

6)

obowiązuje
realizacja
budynków
w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

niskich

6)

obowiązuje
realizacja
budynków
w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

a)

realizacja dachów jako płaskich lub dwuspadowych
o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

a)

realizacja dachów jako płaskich lub dwuspadowych
o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

c)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

c)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązuje uwzględnienia w projekcie zagospodarowania
działki terenów biologicznie czynnych na powierzchni nie
mniejszej niż 50% powierzchni działki;

7)

obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno gruntowego przed zanieczyszczeniami;

8)
8)

obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno gruntowego przed zanieczyszczeniami;

obowiązuje uwzględnienia terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej niż 50% powierzchni działki;

9)
9)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju.

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

10)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju;

11)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 zatrudnionych.

jako

10)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 zatrudnionych.

11)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej.

2. Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem
1.P - pow. 1,85 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie
przemysłowa;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - obsługa techniczna
uzdrowiska;

3)

4)

podstawowe

terenu

-

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
przy uwzględnieniu ustaleń pkt 6;

niskich

3. Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem
2.P - pow. 0,97 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe terenu - obsługa techniczna
uzdrowiska;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - drobna wytwórczość;

3)

obowiązek ochrony istniejącego ujęcia wody, w granicach
bezpośredniej strefy ochronnej;

4)

opuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
przy uwzględnieniu ustaleń pkt 6;

5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50%
powierzchni terenu;

działalność

istniejące obiekty budowlane wytwórni wody mineralnej
„Celestyna” utrzymuje się, z możliwością ich rozbudowy i
nadbudowy na zasadach określonych w ustaleniach pkt 6;

jako
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6)

obowiązuje
realizacja
budynków
w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

a)

realizacja dachów jako płaskich lub dwuspadowych
o kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej jak
ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy,
grafitowy,
ciemnozielony;

b)

c)

jako

niskich

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;
stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno gruntowego przed zanieczyszczeniami;

8)

obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni działki;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy zbiorczej;

10)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju;

11)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 zatrudnionych.

4. Tereny zabudowy produkcyjnej, oznaczone symbolem
3 P - pow. 0,43 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:

Poz. 1767
a)

realizacja dachów jako dwuspadowych o kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

b)

zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

c)

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;

d)

zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

7)

obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno gruntowego przed zanieczyszczeniami;

8)

obowiązuje uwzględnienia terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej niż 20% powierzchni działki;

9)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

10)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju;

11)

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 zatrudnionych.

5. Tereny składów i magazynów, oznaczone symbolem
4 P - pow. 0,43 ha. Obowiązują następujące zasady
zagospodarowania terenów:
1)

przeznaczenie podstawowe
i magazynowanie;

terenu

-

składowanie

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu realizowane w ramach
przeznaczenia podstawowego - parkingi;

1)

przeznaczenie podstawowe terenu - drobna wytwórczość;

2)

przeznaczenie dopuszczalne terenu - usługi komercyjne;

3)

3)

istniejące budynki zakładu szwalniczego utrzymuje się,
z możliwością ich rozbudowy i nadbudowy na zasadach
określonych ustaleniach pkt 6;

istniejące budynki, w tym socjalno - administracyjne
utrzymuje się, z możliwością ich przebudowy na zasadach
określonych ustaleniach pkt 6;

4)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30%
powierzchni terenu;

dopuszcza się realizację budynków jako wolnostojących,
przy uwzględnieniu ustaleń pkt 6;

5)

przy przebudowie istniejących budynków obowiązuje
realizacja budynków jako niskich w rozumieniu prawa
budowlanego oraz:

a)

realizacja dachów jako dwuspadowych o kolorystyce
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony,
ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;

4)
5)

powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50%
powierzchni terenu;

6)

obowiązuje
realizacja
budynków
w rozumieniu prawa budowlanego oraz:

jako

niskich

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
b)

c)

d)
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zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych o wspólnej
kalenicy, realizacji połaci dachowych o różnym kącie
nachylenia (nie dotyczy wyglądów dachowych)
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych. Dopuszcza
się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może
przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna
szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej
połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych;

2. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 1.KDd pow. 4,49 ha, 28.KDd - pow. 4,22 ha. Zagospodarowanie
terenów realizowane będzie na następujących zasadach:

stosowanie na elewacjach budynków elementów
wykończenia wykonanych z użyciem miejscowych
materiałów elewacyjnych takich jak drewno i kamień.
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;
zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji
i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie kolorów
pastelowych;

6)

obowiązuje realizacja zabezpieczeń środowiska wodno gruntowego przed zanieczyszczeniami;

7)

obowiązuje uwzględnienia terenów biologicznie czynnych
na powierzchni nie mniejszej niż 50% powierzchni działki;

8)

dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na
rysunku planu drogi klasy dojazdowej;

9)

na stanowiskach postojowych, placach magazynowych
i drogach wewnętrznych obowiązuje realizacja szczelnych
nawierzchni ze spadkami zapewniającymi spływ wody
opadowej do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota
i łapaczami oleju;

10)

Poz. 1767

1)

teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy
dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 15 m
i jej elementów, takich jak:

a)

jezdnia o szerokości min. 5 m;

b)

chodniki;

2)

w wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni.

3. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 2.KDd pow. 0,64 ha, 3.KDd - pow. 0,66 ha, 4.KDd - pow. 0,30 ha,
5.KDd - pow. 0,28 ha, 7.KDd - pow. 0,71ha, 10.KDd pow. 0,46 ha, 13.KDd - pow. 0,23 ha, 14.KDd - pow. 0,89 ha,
16.KDd - pow. 0,22 ha, 26.KDd - pow. 0,23 ha, 27.KDd pow. 0,29 ha, 29.KDd - pow. 0,13 ha. Zagospodarowanie
terenów realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy
dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m
i jej elementów takich jak:

a)

jezdnia o szerokości min. 4,5 m;

b)

chodniki;

2)

w wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni;

3)

obowiązek realizacji placu do zawracania o wymiarach
20 m x 20 m na zakończeniu dróg oznaczonych
symbolami 7.KDd., 13.KDd., 14 KDd.

obowiązek realizacji miejsc postojowych, nie mniej niż
20 mp/100 zatrudnionych.

ROZDZIAŁ V
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG
§ 19. 1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem KDz pow. 8,87 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania
terenów:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy
zbiorczej (istniejąca droga wojewódzka Nr 887 Brzozów Rymanów - Daliowa) o szerokości w liniach
rozgraniczających min. 20 m i jej elementów, takich jak:

a)

jezdnia o szerokości 7 m;

b)

chodniki;

c)

przystanki komunikacji autobusowej;

2)

dopuszcza się realizację urządzeń ograniczających
oddziaływanie drogi na środowisko, takich jak ekrany
akustyczne, zieleń izolacyjna;

3)

w wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni.

4. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 12.KDd pow. 2,04 ha, 17.KDd - pow. 0,49 ha, 18.KDd - pow. 0,19 ha,
19.KDd - pow. 1,52 ha, 20.KDd - pow. 0,57 ha, 21.KDd pow. 0,28 ha, 22.KDd - pow. 0,29 ha, 23.KDd - pow. 0,11 ha,
24.KDd - pow. 0,49 ha, 25.KDd - pow. 1,33 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących
zasadach:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy
dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 12 m
i jej elementów, takich jak:

a)

jezdnia o szerokości 5 m;

b)

chodniki;

2)

w wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni.

5. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 6.KDd pow. 0,46 ha, 8.KDd - pow. 0,49 ha, 9.KDd - pow. 0,92 ha,
11.KDd - pow. 0,38 ha, 15.KDd - pow. 0,80 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących
zasadach:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
1)
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teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicznych klasy
dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m
i jej elementów, takich jak:

a)

jezdnia o szerokości min. 4,5 m;

b)

chodnik;

a)

jezdnia o szerokości 5 m;

2)

dopuszcza się realizację drogi jako ciąg pieszo - jezdny
o szerokości 5m.

b)

chodniki;

2)

w wypadku realizacji nowych obiektów budowlanych
infrastruktury technicznej, obowiązek ich realizacji poza
terenem jezdni;

3)

obowiązek realizacji placów do zawracania o wymiarach
20 m x 20 m na zakończeniu dróg oznaczonych
symbolami 6.KDd, 11.KDd.

6. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 1.KDW pow. 0,05 ha, 6.KDW - pow. 0,07 ha, 9.KDW - pow. 0,12 ha,
8.KDW - pow. 0,06 ha, 12 KDW - pow. 0,29 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących
zasadach:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej
o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i jej
elementów takich jak:

a)

jezdnia o szerokości min. 3,5 m;

b)

chodniki;

2)

dopuszcza się realizację drogi jako ciąg pieszo - jezdny
o szerokości 5 m,

3)

obowiązek realizacji placu do zawracania o wymiarach
20 m x 20 m na zakończeniu drogi oznaczonej symbolami
9.KDW. i 12 KDW.

9. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem 1 KX.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

tereny przeznaczone dla lokalizacji ciągów pieszych
o min. szerokości 1,5 m.

10. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem 2 KX.
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji ciągów pieszo jezdnych o min. szerokości 4,0 m.
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PARKINGÓW

§ 20. 1. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 1.KS pow. 0,32 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

możliwość realizacji
postojowych;

2)

istniejące budynki związane z obsługą komunikacji
autobusowej utrzymuje się, z dopuszczeniem ich
przebudowy. Obowiązuje zakaz realizacji nowych
budynków;

3)

w zakresie
obowiązuje:

a)

obowiązuje dostosowanie architektury budynków do
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie
miejscowych
materiałów
elewacyjnych
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzymsy,
obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz
wyrobów kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach
sidingu z tworzyw;

teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej
o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i jej
elementów takich jak:

4)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy zbiorczej,
na zasadach określonych przez zarządzającego drogą;

a)

jezdnia o szerokości min. 4,5 m;

5)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i
placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

b)

chodniki;

2)

dopuszcza się realizację drogi jako ciąg pieszo - jezdny
o szerokości 5 m,

3)

obowiązek realizacji placów do zawracania o wymiarach
20 m x 20 m na zakończeniu dróg oznaczonych
symbolami 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 7.KDW,
10 KDW.

7. Tereny komunikacji, oznaczone symbolami: 2.KDW pow. 0,56 ha, 3.KDW - pow. 0,11 ha, 4.KDW - pow. 0,14 ha,
5.KDW - pow. 0,45 ha, 7.KDW - pow. 0,21 ha, 10 KDW pow. 0,23 ha, 14 KDW - pow. 0,13 ha. Zagospodarowanie
terenów realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

8. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem 11.KDW pow. 0,04 ha, 13.KDW - pow 0,02 ha. Zagospodarowanie
terenów realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej
o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m i jej
elementów takich jak:

nie

kształtowania

więcej

niż

architektury

50

miejsc

budynków,

2. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 2.KS pow. 0,15 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

możliwość realizacji
postojowych;

nie

więcej

niż

40

miejsc

2)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy
dojazdowej,
na
zasadach
określonych
przez
zarządzającego drogą;

3)

obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż
10% powierzchni parkingu zieleni drzewiasto krzewiastej;

4)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i
placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.
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3. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 3.KS pow. 0,08 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:

3)

obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż
10% powierzchni parkingu zieleni drzewiasto krzewiastej;

1)

możliwość realizacji
postojowych;

4)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i
placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

2)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy
dojazdowej,
na
zasadach
określonych
przez
zarządzającego drogą;

ROZDZIAŁ VI
USTALENIA PLANU DLA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

3)

obowiązek realizacji na powierzchni nie mniejszej niż
10% powierzchni parkingu zieleni drzewiasto krzewiastej;

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW GOSPODARKI
WODNEJ

4)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg i
placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

nie

więcej

niż

15

miejsc

§ 21. 1. Tereny istniejących ujęć wody pitnej, oznaczone
symbolem 1.WZ - pow. 0,36 ha. Zagospodarowanie terenów
realizowane będzie na następujących zasadach:

4. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 4.KS pow. 0,19 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:

1)

istniejące ujęcia wody (źródła, studnie i zbiorniki)
utrzymuje się wraz ze strefami ochrony ujęć wód
ustanowionymi stosownymi decyzjami:

1)

istniejący parking na nie więcej niż 40 miejsc
postojowych, dla obsługi miejsc sanatoryjnych
w obiektach znajdujących się w terenach oznaczonych
symbolami 15 Uz/1KR, 16 Uz, 17 Uz, 18 Uz;

a)

ujęcie wody na potoku Czarnym w Rymanowie Zdroju
i studnia obok sanatorium „Leliwa” - dec. Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 30.06.1975 r., znak:
L.RLS-GW-WP-053/27/75 i pozwolenie wodno - prawne
z dnia 18.07.2000 r., znak: OSR-6223/7/2000;

2)

zakaz realizacji budynków;
b)

3)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę wewnętrzną, na
zasadach określonych przez zarządzającego drogą;

4)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg
i placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

ujęcia wody podziemnej ze studni głębinowych dla
potrzeb Rozlewni Wód Mineralnych w Desznie pozwolenie wodno - prawne wydane przez Urząd
Wojewódzki w Krośnie dnia 20.01.1998 r., znak: OS-II6210/117/97;

c)

ujęcia wód słodkich (gospodarczych): „nad Teresą” „nad
Godawą”, „nad Kotłownią c. o.”, „nad Leliwą”, „nad
Zielonym Domkiem” - dec. Starostwa Powiatowego
w Krośnie z dnia 29.06.2001 r., znak: OSR – 6223/9/01;

d)

ujęcia wody podziemnej „Hubin” dla potrzeb Zakładu
produkcji Wód w Desznie - pozwolenie wodno - prawne
wydane przez Urząd Wojewódzki w Krośnie
27.03.1998 r., znak: OS-II-6210/19/98.

e)

ujęcie wody „Pod Kamieniołomem”, zlokalizowane obok
budynku sanatoryjno - turystycznego „Stomil” pozwolenie wodno - prawne wydane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie dnia 29.06.2001 r., znak: OSR6223/1/01;

2)

na terenie bezpośrednich stref ochronnych ujęć wód,
zabrania się jakiegokolwiek użytkowania gruntów do
celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody
i mogących mieć negatywny wpływ na jakość wód. Na
terenie w/w stref należy odprowadzić wody opadowe
w sposób aby nie mogły przedostawać się do urządzeń
służących do poboru wody i zagospodarować je zielenią;

3)

na terenie pośrednich stref ochronnych przedstawionych
na rysunku planu, obowiązują zakazy: wprowadzania
ścieków do ziemi, wydobywania piasku, kamienia i innych
materiałów, wykonywania rowów melioracyjnych
i wykopów wodnych, lokalizacji cmentarzy i grzebania
zwierząt, budowy dróg publicznych, urządzania parkingów
i obozowisk, lokalizacji nowych ujęć wody;

5. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 5.KS pow. 0,25 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

zagospodarowanie terenu może być związane z realizacją
celu publicznego;

2)

istniejący parking na nie więcej niż 50 miejsc
postojowych, dla obsługi miejsc sanatoryjnych
w obiektach znajdujących się w terenach oznaczonych
symbolami 13 Uz i 14 Uz/1 KR;

3)

zakaz realizacji budynków;

4)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę dojazdową, na
zasadach określonych przez zarządzającego drogą;

5)

obowiązek oczyszczania wód opadowych z terenów dróg
i placów z substancji ropopochodnych oraz części stałych.

6. Tereny parkingu, oznaczone symbolem 6.KS pow. 0,39 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

możliwość realizacji
postojowych;

nie

więcej

niż

50

miejsc

2)

wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę klasy
dojazdowej,
na
zasadach
określonych
przez
zarządzającego drogą;
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2. Tereny ujęć wód mineralnych, oznaczone symbolem
2.WZ - pow. 0,03 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane
będzie na następujących zasadach:
1)

Poz. 1767
2)

istniejące odwierty wód mineralnych wraz ze strefą
ochrony bezpośredniej, utrzymuje się;

na terenie strefy ochronnej, zabrania się jakiegokolwiek
użytkowania gruntów do celów nie związanych
z użytkowaniem zbiorników wody mineralnej i nie
związanych z ich obsługą;
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
ELEKTROENERGETYKI

a)

odwiert „Rymanów Zdrój 1”;

b)

odwiert „Rymanów Zdrój 2;

c)

odwiert „Rymanów Zdrój 4”;

§ 22. 1. Tereny stacji trafo, oznaczone symbolami: 1.E pow. 0,08 ha, 2.E - pow. 0,31 ha, 3.E - pow. 0,006 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących
zasadach:

d)

odwiert „Rymanów Zdrój - 5”;

1)

istniejące stacje trafo, utrzymuje się;

e)

odwiert „Rymanów Zdrój 6”;

2)

dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku
planu drogi klasy dojazdowej i drogi wewnętrznej.

f)

źródła „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna”;

2)

na terenie stref ochronnych ujęć wód, zabrania się
jakiegokolwiek użytkowania gruntów do celów nie
związanych z eksploatacją ujęcia wody i mogących mieć
negatywny wpływ na jakość wód;

3)

dojazd z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku
planu drogi wewnętrznej.

3. Tereny ogólnodostępnych ujęć wód mineralnych,
oznaczone symbolem 3.WZ. Zagospodarowanie terenów
realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

2)

istniejący zakład oraz odwierty wody mineralnej
utrzymuje się, z możliwością jego przebudowy
i rozbudowy;
dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku
planu drogi klasy dojazdowej.

5. Tereny istniejących ogólnodostępnych źródeł wody
pitnej, oznaczone symbolem 5.WZ. Zagospodarowanie terenów
realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

istniejące ujęcia, utrzymuje się.

6. Tereny zbiorników wody pitnej, oznaczone symbolem
6.WZ. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

istniejące zbiorniki utrzymuje się;

2)

na terenie strefy ochronnej, zabrania się jakiegokolwiek
użytkowania gruntów do celów nie związanych
z użytkowaniem zbiorników wody pitnej i nie związanych
z ich obsługą;

7. Tereny zbiorników wody mineralnej, oznaczone
symbolem 7.WZ. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie
na następujących zasadach:
1)

§ 23. 1. Tereny stacji przekaźnikowej (nadajnik radiowo telewizyjny), oznaczone symbolem T - pow. 0,07 ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących
zasadach:
1)

utrzymuje się istniejącą stację z dopuszczeniem jej
przebudowy i rozbudowy;

2)

dostęp do terenu nie wyznaczoną na rysunku planu drogą
rolno - leśną, z ustalonych w planie i wyznaczonych na
rysunku planu dróg publicznych.

istniejące ujęcia, utrzymuje się.

4. Tereny przepompowni wody mineralnej, oznaczone
symbolem 4.WZ - pow. 0,22 ha. Zagospodarowanie terenów
realizowane będzie na następujących zasadach:
1)

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW
TELEKOMUNIKACJI

istniejące zbiorniki utrzymuje;

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW CIEPŁOWNICTWA
§ 24. 1. Tereny kotłowni, oznaczone symbolem C pow. 0,22 ha. Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na
następujących zasadach:
1)

istniejącą kotłownię, utrzymuje się;

2)

dojazd z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku
planu drogi wewnętrznej.
DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§ 25. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu
wzrostu wartości działek, ustala się stawkę dla naliczania opłat
związanych ze zmianą planu miejscowego w wysokości:
1. 15% dla wszystkich terenów oznaczonych w planie
symbolami: MN, MNw, MM, ML, U, Uh, Uz, US, UP, P, PPn.;
2. 0% dla terenów pozostałych.
§ 26. Zatwierdzenie niniejszego planu wywołuje skutki
prawne w odniesieniu do dotychczas obowiązujących planów
miejscowych, w obszarze określonym planem, zgodnie z art. 34
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
§ 27. 1. Sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych
gminy; określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
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2. Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
planu; określony jest w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Rymanów.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Poz. 1767
§ 30. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rymanów.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rymanowie
Marian Niemczyk
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Poz. 1768 i 1769

1768
UCHWAŁA Nr LXIII/218/06
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miasta stanowi, co następuje:

3) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek
może być złożony po upływie terminu określonego
w ust. 1”.
4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezydent Miasta Rzeszowa przedkłada Radzie Miasta
Rzeszowa propozycje udzielenia dotacji”.

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/59/05 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad
i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta
Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
wprowadza się następujące zmiany:

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Podmioty, którym przyznano środki
z Prezydentem Rzeszowa stosowną umowę”.

1) § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

zawierają

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Rzeszowa.

„2. Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 50%
nakładów
koniecznych
na
wykonanie
prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
a w przypadku pomocy finansowej uzyskanej na ten cel
z innych jednostek samorządu terytorialnego do 100%”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

2) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski o dotacje składa się do 15 września roku
poprzedzającego rok budżetowy”.

Waldemar Szumny

1769
UCHWAŁA Nr XXXIV/331/06
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U.
Nr 162, poz. 1149) Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala,
co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
Nr obwodu
głosowania

21

Granice obwodu
Oddział Chorób
Wewnętrznych
w Sędziszowie Młp.
Zakład Pielęgnacyjno –
Opiekuńczy
w Sędziszowie Młp.
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Poz. 1770 i 1771
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie
obwieszczeń.

Oddział Chorób
Wewnętrznych
w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 14
tel. 22 26 756

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Sędziszowa Młp.

Bogusław Kmieć

1770
UCHWAŁA Nr XLII/369/06
RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic
oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) na wniosek Burmistrza Strzyżowa Rada Miejska
w Strzyżowie uchwala, co następuje:

Nr obwodu
głosowania
20

Granice obwodu
Szpital Powiatowy
Strzyżów

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Szpital Powiatowy w Strzyżowie
ul. 700-Lecia 1
tel. 27-61-107

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego, a jej treść podaje się do publicznej wiadom0ści
w formie obwieszczeń.

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Strzyżów odrębny
obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej
w Strzyżowie, Rady Powiatu w Strzyżowie i Sejmiku
Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

§ 2. Ustala się następujący numer i granicę obwodu
głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej:

Krzysztof Szlachta

1771
UCHWAŁA Nr LXI/893/06
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 29 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. XII § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24 poz. 142 z późn. zm.) Rada Miejska w Stalowej
Woli uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/305/00 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie ustalenia dni
i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
zmienionej uchwałami: Nr XX/319/00 z dnia 30 czerwca 2000 r.;
Nr XXXIV/688/01 z dnia 7 grudnia 2001 r. i XL/570/05 z dnia
17 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9085 -

Poz. 1772
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Stalowej Woli.

1) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt. „c” w brzmieniu:
„c” warsztatu samochodowego w Stalowej Woli Rozwadów przy u1.Kochanowkiego 21, który może
być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 700 do 1600, w soboty w godzinach od 700 do 1200.

PRZEWODNICZĄCY RADY
§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Prezydentowi
Miasta.

Jacek Antonowicz

1772
UCHWAŁA Nr XLII/352/06
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 8 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Tyczyn
na lata 2006 - 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków Rada Miejska
w Tyczynie postanawia:
§ 1. Przyjąć się do realizacji Program Opieki nad
Zabytkami Miasta i Gminy Tyczyn na lata 2006 - 2009,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr uchwała Nr XLI/341/06 Rady
Miejskiej w Tyczynie z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
Tyczyn na lata 2006 - 2009.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
a Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Tyczyn na lata
2006 - 2009 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy
Tyczyn.

Antoni Jonkisz

Załącznik
do uchwały Nr XLII/352/06
Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 8 września 2006 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
MIASTA I GMINY TYCZYN
Spis treści
I. WPROWADZENIE
I. 1. Podstawa prawna opracowania
I. 2. Uwarunkowania formalno - prawne oraz podział kompetencji
w zakresie ochrony dóbr kultury (ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami)
I. 3. Zabytki i ich ochrona w dokumentach programowych gminy,
ze szczególnym uwzględnieniem Strategii rozwoju Gminy
i Miasta Tyczyn, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tyczyn oraz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
I. 4. Zabytki i ich ochrona w krajowych i wojewódzkich
dokumentach o charakterze pomocniczym

II. CELE PROGRAMU W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA
23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE
NAD ZABYTKAMI
III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBU
III. 1. Zabytki nieruchome z wyszczególnieniem obiektów
o istotnym znaczeniu dla regionu
III. 2. Zabytki ruchome
III. 3. Zabytki archeologiczne
IV. ZADANIA
IV. 1. Rewaloryzacja układu urbanistycznego miasta
IV. 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i
ruralistycznych na obszarach wiejskich

układów

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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IV. 3. Utworzenie parku kulturowego - sanktuarium w Borku
Starym
IV. 4. Opieka nad zabytkami nieruchomymi ze szczególnym
uwzględnieniem
obiektów
i
zespołów
obiektów
charakterystycznych dla gminy i obszaru kulturowego, na którym
zlokalizowana jest gmina
IV. 5. Opieka nad zabytkami ruchomymi
IV. 6. Ochrona wartości niematerialnych
IV. 7. Praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa
kulturowego

rozpoznaniu złożonej problematyki i wyznaczając priorytetowe
kierunki, będące istotnym punktem odniesienia dla programów
konstruowanych na następne, kilkuletnie okresy. Modyfikacja
programu w przyszłości winna uwzględniać pojawiające się nowe
uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się
warunki społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny
i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo
oceny efektów wdrażania obowiązującego programu.

V. INSTRUMENTY WDRAŻANIA I OCENA WYNIKÓW
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
MIASTA I GMINY TYCZYN

Niniejszy program powstał na mocy umowy z dnia
15 marca 2005 r., zawartej pomiędzy Gminą Tyczyn a Krajowym
Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Przy
jego sporządzaniu brane były pod uwagę następujące akty
prawne:

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA I GMINY TYCZYN
Załącznik Nr 1 - Ewidencja zabytków Miasta i Gminy Tyczyn
Załącznik Nr 2 - Spis stanowisk archeologicznych na terenie
Miasta i Gminy Tyczyn objętych gminną ewidencją zabytków
Załącznik Nr 3 - Spis stanowisk archeologicznych na terenie
Miasta i Gminy Tyczyn objętych gminną ewidencją zabytków
w układzie chronologiczno - kulturowym
Załącznik Nr 4- Cele i zadania priorytetowe wybrane i przyjęte do
realizacji w latach 2006 - 2009

I. 1. Podstawa prawna opracowania

•

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z dnia 17 września
2003 r., poz. 1568, z późn. zm. i rozporządzeniami);

•

ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. Nr 16, poz. 950, tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r.
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591);

•

dokumenty programowe gminy (omówione szczegółowo
w punkcie I. 3.):

-

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Tyczyn opracowana
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego
w 2000, przyjęta przez gminę uchwałą Rady Miejskiej
w Tyczynie Nr XVIII/126/00 z dn. 30.05.2000 r.

-

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tyczyn opracowany
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego,
przyjęty przez gminę uchwałą Rady Miejskiej w Tyczynie
Nr XIX/157/04 z 27.07.2004 r.

-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn. Kierunki
zagospodarowania i polityka przestrzenna, przyjęte przez
gminę
uchwałą
Rady
Miejskiej
w
Tyczynie
Nr XXXVIII/290/02 z dnia 29.08.2002 r. oraz pozycje
o charakterze pomocniczym:

•

Tezy do opracowania krajowego programu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami zatwierdzone przez
Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego, opracowane
przez zespół Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze
Kultury pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogumiły
Rouby;

•

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2002 - 2006. Aktualizacja na lata 2004 - 2006;

•

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007 - 2020;

•

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
podkarpackiego;

•

Program rozwoju kultury w województwie podkarpackim
na lata 2004 - 2009;

•

Program Promocji Województwa Podkarpackiego na lata
2004 - 2006.

I. WPROWADZENIE
Program opieki nad zabytkami jest dokumentem
o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych aktów
planowania gminnego (wyszczególnionych w dalszej części
opracowania).
Przedmiotem programu jest Miasto i Gmina Tyczyn jako
region administracyjny oraz miejsce lokalizacji objętych
programem zabytków.
Głównym celem programu jest określenie zadań, jakie
winny być realizowane w zakresie będącym przedmiotem
programu. Zadania te określone są w odniesieniu do całej gminy
jako regionu administracyjnego, do wszystkich obiektów
zabytkowych i całości problematyki opieki nad zabytkami.
Program ma określić pewien stan idealny, do którego należy
dążyć w zakresie opieki nad zabytkami: wskazywać konieczne do
wykonania zadania i sugerować (podpowiadać) sposoby ich
realizacji.
Główną ideą programu jest dążenie do osiągnięcia
odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie stanu
zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się
na terenie gminy. Istotnym jest, aby poprawa ta dokonywała się
przy współudziale społeczności lokalnej, w różnych formach
swojej życiowej aktywności (praca zawodowa, działalność
społeczna, działania wynikające z prawa własności lub
z użytkowania obiektów zabytkowych), zaangażowanych
w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem władz publicznych w tym
względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów
regulujących kwestie tej opieki oraz tworzenie i wspieranie
inicjatyw mających taką opiekę na celu.
Program opieki nad zabytkami już z samej swej definicji
określonej w ustawie jest dokumentem wymagającym cyklicznej
aktualizacji, przy czym program opracowywany jako pierwszy, na
pierwsze cztery lata, wydaje się kluczowy dla dalszych
programów w tym zakresie, opierając się na szerokim
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i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom
nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

I. 2. Uwarunkowania formalno - prawne oraz podział
kompetencji w zakresie ochrony dóbr kultury (ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami)

e)

W świetle ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami „opieka nad zabytkiem sprawowana przez
jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na
zapewnieniu warunków:

materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984),

f)

instrumentami muzycznymi,

1)

naukowego badania i dokumentowania zabytku;

g)

wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi
obiektami etnograficznymi,

2)

prowadzenia prac konserwatorskich,
i robót budowlanych przy zabytku;

h)

przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne
bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

3)

zabytki archeologiczne będące w szczególności:

3)

restauratorskich

zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia
w jak najlepszym stanie;

4)

korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe
zachowanie jego wartości;

a)

pozostałościami
terenowymi
i historycznego osadnictwa,

5)

popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury” (art. 5).

b)

cmentarzyskami,

c)

kurhanami,

d)

reliktami
działalności
i artystycznej” (art. 6.1.).

Ponadto ustawa definiuje m.in. podstawowe pojęcia
z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz przedmiot, zakres,
formy i sposób ich ochrony. W myśl tejże ustawy ochronie
i opiece podlegają (bez względu na stan zachowania):
„1)

zabytki nieruchome będące w szczególności:

a)

krajobrazami kulturowymi,

b)

układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami
budowlanymi,

c)

dziełami architektury i budownictwa,

d)

dziełami budownictwa obronnego,

e)

obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami,
elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,

f)

cmentarzami,

g)

parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej
zieleni,

h)

miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź
działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

2)

zabytki ruchome będące w szczególności:

a)

dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego
i sztuki użytkowej,

b)

kolekcjami
stanowiącymi
zbiory
przedmiotów
zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji
osób, które tworzyły te kolekcje,

c)

numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza
militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami,
medalami i orderami,

d)

wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami
transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi
o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych

pradziejowego

gospodarczej,

religijnej

Ponadto „ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu,
ulicy lub jednostki osadniczej” (art. 6.2.).
Ustawa określa także formy i sposób ochrony zabytków.
Formami ochrony zabytków są:
1)

wpis do rejestru zabytków;

2)

uznanie za pomnik historii;

3)

utworzenie parku kulturowego;

4)

ustalenia
ochrony
w
miejscowym
zagospodarowania przestrzennego (art. 7).

planie

Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu
terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
Do obowiązków gminy należy w szczególności:
-

prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru
kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22.p. 4);

-

sporządzanie (na okres 4 lat) gminnego programu opieki
nad zabytkami (art. 87);

-

uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (art. 18 i 19).

-

sporządzanie gminnego planu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
opracowywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
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Szczegółowo określone obowiązki gminy w stosunku do
obiektów zabytkowych objętych ochroną, których gmina jest
właścicielem lub posiadaczem zawarte są w następujących
artykułach: art. 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 72).

1.

Ochrona tradycji, zwyczajów i obrzędów regionalnych;

2.

Dostępność bazy kulturalnej, sportowej i rekreacyjno turystycznej;

Do najistotniejszych kompetencji gminy w zakresie
ochrony zabytków należy możliwość utworzenia (na podstawie
uchwały rady gminy) parku kulturowego, stanowiącego jedną
z form ochrony zabytków (art.16, 17)

3.

Zachowanie i renowacja zabytków;

4.

Podniesienie walorów estetyczno - architektonicznych
gminy i ich popularyzacja.

Jak wspomniano art. 87 ustawy określa obowiązek gminy
dotyczący sporządzania i uchwalania Gminnego programu opieki
nad zabytkami:

Z każdym celem wiążą się konkretne zadania realizacyjne.
W kontekście programu opieki nad zabytkami warte odnotowania
są następujące zadania wskazane w Strategii:

-

program winien być opracowany na okres 4 lat,

Dla celu: Ochrona tradycji, zwyczajów i obrzędów regionalnych:

-

program służy celom określonym w ustawie
(wymienionym w rozdziale II niniejszego opracowania),

-

Wspieranie działalności zespołów ludowych;

-

program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków,

Podtrzymywanie historycznej świadomości mieszkańców
gminy;

-

program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku
urzędowym,

Współpraca z sąsiednimi gminami w dziedzinie kultury,
sportu i turystyki.

-

z realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta)
sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia
radzie gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym określa zadania własne
gminy. Wymienione w ustawie zadania obejmują także
zagadnienia odnoszące się wprost bądź pośrednio do ochrony
zabytków. Należą do nich w szczególności zadania, które
obejmują kwestie:
-

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

-

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,

-

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

-

kultury fizycznej i turystyki,

-

zieleni gminnej i zadrzewień,

-

cmentarzy gminnych,

-

Dla celu: Dostępność bazy kulturalnej, sportowej i rekreacyjnoturystycznej:
-

Stworzenie Centrum Informacji o gminie na bazie
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dla celu: Zachowanie i renowacja zabytków:
-

Remont zespołu pałacowo - parkowego w Tyczynie.

Dla celu: Podniesienie walorów estetyczno - architektonicznych
gminy i ich popularyzacja:
-

Przyjęcie
znormalizowanych
zasad
rozwiązań
budownictwa mieszkaniowego propagowanego w gminie;

-

Podniesienie walorów estetycznych rynku w Tyczynie
poprzez renowację plant i architektury budynków;

-

Wyznaczanie i urządzanie tras turystycznych i ścieżek
rowerowych na terenie gminy wraz z oznaczeniem
obiektów kultury materialnej;

-

Wydzielenie terenów szczególnie przystosowanych do
rozwoju turystyki - wykorzystanie bliskości Rzeszowa
i korzystnych warunków terenowych;

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych,

-

Wyjście gminy z ofertą turystyczną na zewnątrz;

promocji gminy.

-

Promocja gminy.

I. 3. Zabytki i ich ochrona w dokumentach programowych
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii rozwoju
Gminy i Miasta Tyczyn, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Tyczyn oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
Strategia rozwoju Gminy i Miasta Tyczyn wyznacza
8 obszarów strategicznych czyli głównych kierunków działania
w rozwoju gminy i miasta. Ochrona zabytków uwzględniona
została w obszarze 5. Kultura, sport i turystyka. W obszarze tym
wskazane zostały cztery podstawowe cele:

W Strategii dokonana też została analiza uwzględniająca
różne aspekty funkcjonowania i działalności gminy ze
wskazaniem mocnych i słabych stron oraz prognoz dotyczących
szans i zagrożeń w rozwoju gminy. Interesująca nas problematyka
związana z dziedzictwem kulturowym i ochroną zabytków
uwzględniona została w następujących trzech zagadnieniach:
-

Położenie, Środowisko naturalne, w którym jako mocne
strony wskazano m.in. na walory turystycznokrajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe; natomiast wśród
słabych
stron
wymieniono
wrażenie
chaosu
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architektonicznego odczuwanego
ukształtowania terenu;

pomimo

ładnego

-

Infrastruktura techniczna, w którym ponownie jako słabe
strony wymieniono m.in. chaos architektonicznourbanistyczny;

-

Kultura, sport i turystyka, w którym wymienione mocne
strony to m.in.: przywiązanie do miejscowych tradycji,
kultywowanie tradycji kulturalnych, interesujące tereny
turystyczne i obiekty historyczne; jako słabe strony
wskazano m.in. na brak wyeksponowania miejscowych
zabytków architektury.

Podobne działania i zadania gminy odnoszące się
bezpośrednio do ochrony zabytków zostały również wskazane
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Tyczyn. W rozdziale III,
dotyczącym propozycji działań służących poprawie sytuacji
społeczno-gospodarczej w gminie, wymieniono m.in. działania
wpływające na poprawę otoczenia kulturowego, turystycznego,
sportowego. Wg autorów Planu są to wszelkiego rodzaju
działania, które pozwolą rozwinąć gminę pod względem
kulturowym, ale także przyczyniające się do rozwoju turystyki na
tym obszarze oraz aktywnych form wypoczynku (...) Samorząd
gminny zdaje sobie również sprawę jak istotnym sektorem
w gospodarce jest coraz dynamiczniej rozwijająca się turystyka.
W związku z tym gmina stara się podejmować działania mające
na celu poprawianie atrakcyjności turystycznej Gminy Tyczyn,
m.in. poprzez rewitalizację rynku w Tyczynie.
Plan rozwoju definiuje także Zidentyfikowane obszary
rozwojowe, wśród których wymieniono Kulturę i turystykę.
W ramach tego obszaru wskazano na następujące zagadnienia:
-

Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi
aktywnych form turystyki;

-

Stworzenie systemów informacji kulturalnej;

-

Rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja zabytkowych
obiektów wraz z ich otoczeniem;

-

Promocja rozwoju kultury.

Autorzy Planu wymienili też konkretne zadania do
realizacji w gminie jak:
•

Adaptacja spichlerza na potrzeby gimnazjum (zadanie
dotyczy spichlerza zlokalizowanego na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Tyczynie);

•

Rewaloryzacja rynku w Tyczynie

jako zadania przewidziane do realizacji w latach 2004 - 2006.
Zadania związane z ochroną zabytków wskazane do realizacji
w latach 2007 - 2013, mają bardziej ogólny charakter, określone
zostały w rozdziale Planowane projekty do realizacji na lata
2007 - 2013.
Wskazano tu na następujące zagadnienia:
-

Restauracja i
kulturowego;

rewitalizacja

obiektów

-

Systemy informacji kulturalnej i turystycznej;

-

Infrastruktura kultury;

dziedzictwa
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-

Rozwój agroturystyki.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn określa politykę
przestrzenną gminy i stanowi dokument, w oparciu o który
koordynowane są działania związane z zagospodarowaniem
terenów na obszarze gminy. W głównych celach i zadaniach
polityki przestrzennej zawartych w niniejszym Studium wskazano
m.in. na: ochronę istniejących wartości kulturowych i krajobrazu,
przeciwdziałanie dalszemu rozpraszaniu zabudowy oraz tworzenie
zwartych obszarów zabudowy o architekturze obiektów
dostosowanej do cech regionu i krajobrazu. Ponadto stwierdzono,
iż plan zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta winien
uwzględniać:
-

ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego;

-

poprawę stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego
poprzez eliminację lub minimalizację zagrożeń
i czynników wywołujących te zagrożenia;

-

ochronę istniejącego krajobrazu i kształtowanie krajobrazu
gminy i miasta w warunkach antropopresji.

W Studium wyznaczone też zostały strefy ochrony
konserwatorskiej oparte na ustaleniach zawartych w Studium
historyczno - urbanistycznym dla Miasta Tyczyna i Studium
wartości kulturowych i krajobrazu dla Gminy Tyczyn. Uznano
także za zasadne objęcie ochroną obiektów określonych jako
obiekty zainteresowania konserwatorskiego położone poza
zasięgiem stref ochrony konserwatorskiej, takich jak budynki
o cechach zabytkowych z zachowanymi charakterystycznymi
elementami budownictwa drewnianego, kapliczki, krzyże
przydrożne, obeliski, pomniki, miejsca tradycji, cmentarze oraz
punkty, platformy i korytarze widokowe, umożliwiające wgląd na
atrakcyjne elementy krajobrazu
Studium zawiera także wskazania w jaki sposób
(wytyczne, wymagania, zalecenia) powinno być kształtowane
zagospodarowanie przestrzenne związane ze środowiskiem
kulturowym.
O randze i znaczeniu spraw związanych z ochroną
zabytków świadczy fakt, iż utrzymanie obiektów zabytkowych
zostało w Studium wymienione jako jedno z pięciu zadań
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
I. 4. Zabytki i ich ochrona w krajowych i wojewódzkich
dokumentach o charakterze pomocniczym
Dokumentem pomocniczym o fundamentalnym znaczeniu
dla kwestii ochrony zabytków w Polsce są Tezy do Krajowego
Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami,
opracowane przez zespół Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze
Kultury. W dokumencie tym czytamy m.in.:
„Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem
polityki kulturalnej Państwa, są one bowiem nie tylko śladem
przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej,
przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego człowiekowi
środowiska jego życia. (...) Ich zachowanie, ochrona
i konserwacja jest działaniem w ważnym interesie publicznym ze
względu na znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji
społeczeństwa, jego kulturowej identyfikacji, wreszcie także
znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki”.
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„Zadaniem głównym polityki państwa w dziedzinie ochrony
zabytków jest stworzenie w najbliższych latach mechanizmów
porządkujących tę sferę, dostosowujących ją do warunków
gospodarki rynkowej zarówno poprzez niezbędne uzupełnienia
i korekty legislacyjne, jak i poprzez zmiany organizacyjne
obejmujące konieczne rozszerzenie zakresu działań istniejących
instytucji, aż po zmiany w strategii i organizacji ochrony. Te
niezbędne, wprowadzane na drodze ewolucyjnej, zmiany powinny
z jednej strony nie dopuścić do utracenia dotychczasowego
bezcennego dorobku Polski w dziedzinie ochrony, z drugiej
umożliwić funkcjonowanie i rozwój tej dziedziny w Zjednoczonej
Europie”.

4.

Dokumentowanie, monitorowanie i standaryzacja metod
działania - ujednolicenie metod działań profilaktycznych,
konserwatorskich, restauratorskich i ochronnych.

5.

Kształcenie i edukacja: kształcenie profilaktyczne,
podyplomowe i system uznawalności wykształcenia,
edukacja
społeczeństwa,
edukacja
właścicieli
i użytkowników

6.

Współpraca międzynarodowa: współpraca z instytucjami
i organizacjami, współpraca w obszarze Europy
Środkowej.

„Celem Programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad tą
istotną częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawa stanu
zabytków w Polsce”. Bardzo istotne jest przypomnienie
podstawowych zasad konserwatorskich: „Celem jest także
stworzenie wykładni porządkującej sferę ochrony poprzez
wskazanie siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich:

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na
lata 2002 - 2006. Aktualizacja na lata 2004 - 2006 z kwietnia
2004 r. w obszarze Kultura, turystyka i ochrona przyrody jako
priorytet wymienia Rozwój kultury i ochronę walorów
przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek
podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego. W jego
ramach mieszczą się m.in. następujące cele strategiczne:

1.

zasady primum non nocere,

2.

zasady
maksymalnego
poszanowania
oryginalnej
substancji zabytku i wszystkich jego wartości
(materialnych i niematerialnych),

3.

zasady minimalnej niezbędnej ingerencji,

4.

zasady, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na
oryginał działa niszcząco,

5.

zasady czytelności i odróżnialności ingerencji,

6.

zasady odwracalności metod i materiałów,

7.

zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą
wiedzą i na najwyższym poziomie.

Wymienione zasady dotyczą zarówno konserwatorów pracowników
urzędów,
profesjonalnych
konserwatorówrestauratorów
dzieł
sztuki,
konserwatorów-architektów,
urbanistów, budowlanych, archeologów, badaczy, właścicieli
i użytkowników, w tym duchownych - codziennych
konserwatorów zabytkowych świątyń”.
Do opracowania Krajowego programu ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami przyjęto następujące tezy:
1.

Uwarunkowania ochrony i opieki nad zabytkami: stan
zabytków nieruchomych, stan zabytków ruchomych, stan
zabytków archeologicznych, stan zabytków techniki,
pomniki historii i obiekty wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, stan służb
konserwatorskich, stan opieki nad zbytkami, stan
uregulowań prawnych.

2.

Działania o charakterze systemowym:

-

powiązanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną,
ochrony przyrody, architektoniczną i przestrzenną, celną i
polityką bezpieczeństwa państwa,

-

wypracowanie
strategii
ochrony
i wprowadzenie jej do polityk sektorowych.

3.

System finansowania: stworzenie sprawnego systemu
finansowania ochrony i opieki konserwatorskiej.

dziedzictwa

•

Cel strategiczny nr 1: Wzbogacenie istniejących
i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na
dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach
przyrodniczo - krajoznawczych, wyznaczający m.in.:

•

Kierunek działania nr 1: Rewaloryzacja dziedzictwa
kulturowego, wartości krajobrazowych i przyrodniczych
oraz rozwój działalności kulturalnej jako podstawa
tworzenia produktu turystycznego regionu.

•

Cel strategiczny nr 2: Wzmocnienie tożsamości i integracji
społeczeństwa i uzyskanie tą drogą korzystnej zmiany
wizerunku regionu, wyznaczający m.in.:

•

Kierunek działania nr 1: Wzmocnienie procesów
integracyjnych w społeczności regionalnej poprzez wzrost
znaczenia kultury;

•

Kierunek działania nr 2: Działania na rzecz regionalnej
edukacji kulturalnej.

Precyzyjniej kwestie dotyczące ochrony zabytków
ujmuje Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007 - 2020. Jako priorytet 2 wymienia ona Współpracę na rzecz
rozwoju turystyki, ochrony i wykorzystania dziedzictwa
kulturowego. W jego ramach wyszczególnia m.in. kierunek 2.2.:
Podejmowanie działań w zakresie ochrony i wykorzystania
dziedzictwa kulturowego, z takimi działaniami, jak:
•

Działanie 1: Rozwój wymiany kulturalnej, realizacja
wspólnych przedsięwzięć kulturalnych;

•

Działanie 2: Podejmowanie działań na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
podkarpackiego, opracowany w r. 2002, wśród silnych stron
województwa wymienia duże zasoby obszarów o cennych
walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,
w większości podlegających ochronie prawnej. W efekcie takiej
diagnozy kwestie związane ze środowiskiem kulturowym zajęły
istotne miejsce w planie, m.in. poprzez ustalenie stref ochrony
i wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Strefy te mogły mieć
różnorodne formy, wśród których wymieniono: staromiejskie
zespoły urbanistyczne wraz z zabytkową zabudową, zespoły
zamkowe, pałacowo - parkowe i dworsko - parkowe, zespoły
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i obiekty sakralne, zespoły i obiekty świeckie, wpisy do rejestru
zabytków,
tworzenie
stref
ochrony
konserwatorskiej,
opracowywanie planów rewaloryzacji i planów rewitalizacji,
programów ochrony i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego,
studiów programowo - przestrzennych, powoływanie parków
kulturowych, rezerwatów kulturowych i pomników historii,
a w końcu sprawowanie szczególnej ochrony względem obiektów
wpisanych lub planowanych do wpisania na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
Jak podkreślono w planie, jednym z najpilniejszych
działań wymagających podjęcia w celu zapewnienia ochrony
najcenniejszych zasobów krajobrazowych województwa jest
sporządzenie planów miejscowych, które w chwili obecnej są
jedynym i istotnym instrumentem w ochronie i kształtowaniu ładu
przestrzennego, a tym samym ochrony walorów krajobrazowych.
W kontekście niniejszego programu warto dodać, iż
w części szczegółowej planu wśród obiektów i zespołów
historycznych wymagających stałej ochrony konserwatorskiej
znajdujących się na terenie gminy Tyczyn wymieniono zespół
klasztorny w Borku Starym oraz zespół pałacowo - parkowy w
Tyczynie.

Poz. 1772
II. CELE PROGRAMU W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA
23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE
NAD ZABYTKAMI
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami określa, iż opracowanie programu opieki
nad zabytkami ma na celu:
1.

Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu
zadań strategicznych, wynikających z koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju;

2.

Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
łącznie
z
uwarunkowaniami
ochrony
przyrody
i równowagi ekologicznej;

3.

Zahamowanie
procesów
degradacji
zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;

4.

Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego;

5.

Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność
zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;

6.

Określenie warunków współpracy z właścicielami
zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane
z wykorzystaniem tych zabytków;

7.

Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie
miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

Z kolei Program rozwoju kultury w województwie
podkarpackim na lata 2004 - 2009 z r. 2004, opracowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, określa
cztery nadrzędne cele długookresowe w odniesieniu do rozwoju
kultury regionu:
•

•

przeciwdziałanie
nadmiernym,
społecznie
nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju
i warunków
uczestnictwa
kulturalnego
ludności
w województwie (zwłaszcza między stolicą regionu a jej
otoczeniem);
pielęgnowanie (ochrona) tożsamości kulturowej regionu,
wzmocnienie procesów integracyjnych w społeczności
regionalnej;

•

poprawa jakości środowiska kulturowego Podkarpacia;

•

zwiększenie atrakcyjności całego regionu w układzie
krajowym i międzynarodowym, poprawa kulturowego
wizerunku regionu.

Jak
zapisali
autorzy
Programu,
województwo
podkarpackie musi stać się regionem przyjaznym, sprawnym
i chłonnym - społecznie i kulturowo, zachowując jednocześnie
własne wartości i minimalizując negatywne skutki tendencji do
uniwersalizacji. Walory Podkarpacia powinny stać się
identyfikowalną częścią kultury narodowej.
Kwestie dotyczące zabytków znalazły się również
w Programie Promocji Województwa Podkarpackiego na lata
2004 - 2006, gdzie zabytki kultury materialnej zaliczono do
podstawowych walorów i atrakcji turystycznych województwa.
W Programie tym zwrócono uwagę, iż turystyka staje się
kolejnym tzw. sektorem wysokiej szansy w gospodarce regionu,
a działania promocyjne powinny koncentrować się przede
wszystkim na promowaniu wypracowanej oferty skierowanej do
celowo dobranej grupy klientów. Wskazano przy tym na cieszące
się szczególną popularnością wśród turystów obiekty i zespoły
zabytkowe oraz oparte o potencjał zabytków regionu szlaki
tematyczne.

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASOBU
Scharakteryzowanie zasobu zabytków ma na celu
określenie, co (przede wszystkim) należy chronić i czym należy
się opiekować, a tym samym ma pomóc we właściwym
rozłożeniu najważniejszych akcentów w programie opieki nad
zabytkami.
III. 1. Zabytki nieruchome z wyszczególnieniem obiektów
o istotnym znaczeniu dla regionu
Omówienie zabytków nieruchomych Miasta i Gminy
Tyczyn podzielono na trzy zasadnicze części. W części pierwszej
omówiono zabytki nieruchome objęte prawnymi formami ochrony
określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami do jakich należą: uznanie za
pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, wpis do rejestru
zabytków i ustalenie ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W części drugiej omówiono
zagadnienie ewidencji zabytków, do prowadzenia której na mocy
wspomnianej ustawy zobligowane są samorządy gminne.
W ostatniej, trzeciej części, omówiono całość zasobu zabytków
nieruchomych z terenu Gminy Tyczyn, podejmując równocześnie
próbę ich wartościowania.
Należy również podkreślić, iż te obiekty zabytkowe, które
uwzględnione są w ewidencji zabytków, a nie figurują w rejestrze
zabytków lub nie bierze ich pod uwagę miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, nie są prawnie chronione.
Uwzględnienie ich wyłącznie w ewidencji ma charakter
informacyjny, pomocny przy określaniu i ocenianiu zasobu
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obiektów zabytkowych na określonym terytorium oraz przy
opracowywaniu programów opieki nad zabytkami.
Przed przystąpieniem do omówienia podstawowych form
ochrony obiektów zabytkowych należy także zaznaczyć, iż na
terenie Miasta i Gminy Tyczyn nie występują obiekty wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, nie ma
też zabytków, które byłyby uznane za Pomnik Historii.
III. 1. 1. Zabytki nieruchome objęte prawnymi formami
ochrony
Park kulturowy
Park kulturowy to nowa forma ochrony zabytków,
wprowadzona na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Park kulturowy powołuje mocą
uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora
zabytków, rada gminy (lub rady gmin, jeśli obszar parku znajduje
się na terenie kilku gmin). Utworzenie parku kulturowego ma na
celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji
budowlanej i osadniczej.
Do chwili obecnej na terenie Miasta i Gminy Tyczyn nie
został utworzony żaden park kulturowy.
Rejestr zabytków
Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator
zabytków. Dla województwa podkarpackiego jest nim
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, mający swą
siedzibę w Przemyślu, dysponujący delegaturami w Krośnie,
Rzeszowie i Tarnobrzegu. Odpowiednim terytorialnie dla Miasta
i Gminy Tyczyn jest Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura
w Rzeszowie. Wpis do rejestru odbywa się na mocy decyzji
wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanej z urzędu lub na
wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub posiadacza
wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
W tym samym trybie do rejestru może być też wpisane otoczenie
zabytku wpisanego do rejestru oraz nazwa geograficzna,
historyczna lub tradycyjna tego zabytku.
Wedle stanu obecnego na terenie Miasta i Gminy Tyczyn
znajdują się następujące obiekty i zespoły obiektów wpisane do
rejestru zabytków:
Decyzja nr A-324 z 03.11.1970 r.
Zespół zabytkowy w Tyczynie, w skład którego wchodzą:
1.

układ urbanistyczny dawnego średniowiecznego miasta teren o zwartej zabudowie wokół prostokątnego Rynku
i wychodzących z niego ulic: Grunwaldzkiej, Kilińskiego,
Mickiewicza, Kopernika i Targowej;

2.

obwarowania ziemne zapewne z XV w.;

3.

zespół kościelny - kościół parafialny z 1466 r.,
przebudowany w latach 1755 - 1780, dwie dzwonnice,
wikarówka, plebania, ogrodzenie kościoła, mur przy
plebani z bramą;

4.

cmentarz założony w 1840 r. wraz z nagrobkami z XIX w.

Decyzja nr A-337 z 31.05.1968 r.
Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie, w skład którego
wchodzą: pałac, stajnie cugowe i park.
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Decyzja nr A-930 z 04.11.1975 r.
Zespół kościelny w Tyczynie, w skład którego wchodzą: kościół,
dwie dzwonnice, wikarówka, ogrodzenie kościoła oraz plebania
wraz z bramą i ogrodzeniem.
Decyzja nr A-1101 z 14.04.1983 r.
Dom przy ul. Strażackiej 1 w Tyczynie wzniesiony zapewne
w latach 1875 - 1877, dawny budynek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”.
Decyzja nr 1106 z 04.08.1983 r.
Dom przy ul. Podwale 9 w Tyczynie, wzniesiony ok. 1910 r.
Decyzja nr A-1138 z 23.09.1983 r.
Spichlerz podworski z dawnego założenia pałacowo - parkowego
w Tyczynie, wzniesiony XVIII/XIX w.
Decyzja nr A-1152 z 04.07.1985 r.
Dom przy ul. Kopernika 1 w Tyczynie
Decyzja nr A-1168 z 06.01.1988 r.
Kamienica, Rynek 23 w Tyczynie
Decyzja nr A-1251 z 19.03.1992 r.
Budynek, ul. Kościuszki 2 w Tyczynie, wzniesiony w końcu
XIX w. na siedzibę Sądu Grodzkiego i Urzędu Skarbowego.
Decyzja nr A-41 z 28.06.1950 r.
Zespół klasztorny oo. dominikanów w Borku Starym, w skład
którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP i klasztor.
Decyzja nr A-1094 z 22.05.1981 r.
Zespół dworski w Hermanowej, w skład którego wchodzą: dwór
wzniesiony zapewne w XVIII w., przebudowany w XIX
w. i kapliczka przy dworze zapewne z 2 poł. XIX w. (w decyzji
określona jako XVIII-wieczna)
Decyzja nr A-1050 z 02.11.1079 r.
Dwór w Kielnarowej wraz z częściowo zadrzewionym
otoczeniem, wzniesiony zapewne na przełomie XVIII/XIX
w., być może z wykorzystaniem terenu po dworze warownym
z XVII w.
Decyzja nr A-27 z 15.05.2002r.
Plebania przy kościele parafialnym w Borku Starym.
Ochrona
ustalona
przestrzennego

w

planach

zagospodarowania

Według stanu obecnego brak jest obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Tyczyn.
Nie uchwalono również, bardzo istotnego z punktu widzenia
ochrony
wartości
kulturowych,
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
zespołu
staromiejskiego w Tyczynie.
III. 1. 2. Zabytki nieruchome Gminy Tyczyn w gminnej
ewidencji zabytków
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków należy do
obowiązków gminy. Ewidencję tę prowadzi się w formie zbioru
kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,
objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22. p. 4 ustawy
o ochronie zabytków). Wykaz obiektów objętych gminną
ewidencją zabytków na terenie Miasta i Gminy Tyczyn dołączony
został do niniejszego opracowania w formie załącznika
(zał. Nr 1).
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III. 1. 3. Ogólna charakterystyka zasobu
Obiekty i zespoły obiektów znajdujące się na terenie
Miasta i Gminy Tyczyn zostały wielokrotnie omówione
i scharakteryzowane w różnorodnych opracowaniach. Są to
zarówno dokumentacje naukowo - historyczne, karty ewidencyjne
obiektów budownictwa i architektury, opracowania o charakterze
studialnym, projektowym itp., jak również stosunkowo liczne
wydawnictwa i publikacje, prezentujące różnorodną problematykę
i bogaty profil: opracowania popularno-naukowe, monografie,
przewodniki. Do najważniejszych opracowań i publikacji
wykorzystanych dla potrzeb niniejszego Programu należą:
Tyczyn.
Studium
historyczno-urbanistyczne,
oprac.
Z. Bieńkowska, T. Piekarz, Rzeszów 1981; Studium historycznourbanistyczne dla miasta Tyczyna, oprac. J. Malczewski
z zespołem, Rzeszów 1997; L. Humięcki, Studium rewaloryzacji
starego miasta w Tyczynie, Rzeszów 1997; Studium wartości
kulturowych i krajobrazu dla gminy Tyczyn, oprac. J. Malczewski
z zespołem, Rzeszów 1997; 600 lat Tyczyna 1368-1968, pod red.
T. Kowalskiego, [Rzeszów 1973]; Z dziejów Tyczyna i regionu,
praca zbiorowa pod red. A. Zieleckiego, Tyczyn 1998; Tyczyn dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna (1368-2003), praca
zbiorowa pod red. I. Kunysz, Tyczyn 2003.
Ocena zachowanej historycznej substancji zabytkowej
z terenu miasta i gminy dokonana została po przeanalizowaniu
dostępnych
opracowań,
historycznych
materiałów
kartograficznych i ikonograficznych, a przede wszystkim
w oparciu o dokładne zapoznanie się z całym zasobem
zachowanych obiektów zabytkowych, dokonane w trakcie
wielokrotnych
objazdów
terenowych,
zorganizowanych
w związku z wykonywaniem przez Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie gminnej ewidencji
zabytków Miasta i Gminy Tyczyn.
Celem niniejszego Programu nie jest powtarzanie znanych
i dostępnych informacji na temat historii zachowanej zabudowy,
zabytkowych obiektów, wartości niematerialnych itp. Zadaniem
Programu nie jest też dokonywanie nowych ustaleń naukowych,
analiz
historycznych,
porównawczych
czy
polemika
z dotychczasowymi
opracowaniami.
Z
tych
powodów
charakterystyka zasobu zabytków nieruchomych z terenu Miasta
i Gminy Tyczyn nastawiona jest w głównej mierze na wskazanie
tych zabytków i zabytkowych zespołów, które w znaczącym
stopniu decydują o wizerunku miasta i miejscowości
zlokalizowanych na terenie gminy.
Zadania i cele sformułowane w dalszej części niniejszego
Programu są bezpośrednio zależne nie tylko od zasobu zabytków
znajdujących się na terenie miasta i gminy, lecz również od ich
stanu zachowania. I tak bardzo dobry lub dobry stan zachowania
wymaga jedynie stałej troski o obiekt (jak np. prowadzenie
bieżących remontów). Natomiast znaczny stopień zniszczenia
substancji zabytkowej implikuje cały proces działań
(pozostających nie tylko w gestii samorządu, lecz także - a często
przede wszystkim - właścicieli, posiadaczy obiektów oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) niezbędnych do
powstrzymania dalszej degradacji. Skuteczna opieka nad
zabytkami wymaga jednak ze strony samorządu nie tylko wiedzy
dotyczącej wartości zabytków zlokalizowanych na terenie miasta
i gminy, lecz także dostrzegania występujących problemów
i reagowania na pojawiające się zagrożenia.
Tyczyn to miasto lokowane w XIV wieku, z zachowanym
do dziś zabytkowym układem przestrzennym, na który składają
się elementy będące świadectwem historycznego rozwoju.
Większość zabytkowej zabudowy o znaczących walorach
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architektonicznych skupiona jest wokół wzniesienia, na którym
zlokalizowany
jest
czytelny
(pomimo
przekształceń)
średniowieczny układ lokacyjny miasta. Zespół starego miasta,
stanowi, obok zespołu pałacowo - parkowego, najważniejszy
zachowany
element
zabytkowego
układu,
znakomicie
dokumentujący historyczny rozwój miasta. Na zespół ten składają
się:
-

wspomniane wyżej rozplanowanie z czytelnymi
w przebiegu obecnych ulic historycznymi drogami
(średniowiecznymi i nowożytnymi);

-

zespoły zabytkowej zabudowy, w tym przede wszystkim zespół
kościoła parafialnego z dwoma dzwonnicami, zabytkową
plebanią i dawnym domem mansjonarzy (wikarówką),
murowane parterowe domy i piętrowe kamieniczki
zlokalizowane w Rynku, pochodzące z XIX i 1 ćw. XX wieku,
spośród których szczególne znaczenie posiada kamienica nr 23,
ze względu na zachowaną w jej wnętrzu (na poddaszu obecnej
kamienicy) dekoracji malarskiej dawnej kuczki pochodzącej
zapewne z 1912r., stanowiącej unikatowy w skali kraju relikt
kultury żydowskiej;

-

pozostałości zespołu dawnego kościoła i szpitala św. Krzyża,
z zachowanym do dziś budynkiem dawnego szpitala ubogich;

-

czytelne w terenie pozostałości dawnych, drewniano - ziemnych
obwarowań, zachowane w postaci skarp i stoków obiegających
staromiejskie wzgórze.

To właśnie te elementy stanowią w głównej mierze o aktualnych
walorach i materialnej wartości kulturowej miasta. Jak słusznie zauważa
Leszek Humięcki (Rewaloryzacja starego miasta w Tyczynie /w:/ Tyczyn
dziedzictwo kulturowe, Tyczyn 2003): „Wartości kulturowe starego
miasta mają odniesienia historyczne, artystyczne i społeczne. Obejmują
one obok zachowanej substancji zabytkowej, tj. historycznie
ukształtowanego rozplanowania i zagospodarowania, zabytkowej
zabudowy i pozostałości obwarowań, także świadomie skomponowany
krajobraz miejski oraz tradycję miejsca i związane z nią możliwości
identyfikacji społeczności lokalnej czy podtrzymywania więzi uczuciowej
z miastem”.
Zabudowa rynku została w okresie powojennym mocno
przekształcona. Niekorzystne zmiany dokonały się przede wszystkim
w związku z rozbiórką kilku budynków, zwłaszcza w pierzei północnej
i wschodniej, oraz wprowadzeniu w ich miejsce nowej zabudowy, nie
liczącej się z lokalną tradycją, architekturą i historycznymi
uwarunkowaniami, niedostosowane do otoczenia wielkością rzutu
(nie nawiązującego do pierwotnego układu i szerokości działek),
wielkością kubatury, formą dachów. Stąd też obecna zabudowa pierzei
rynkowych jest bardzo zróżnicowana pod względem architektonicznym:
obok budynków zabytkowych prezentujących różny stopień zachowania
substancji zabytkowej i wystroju architektonicznego zlokalizowane są
budynki współczesne, dysharmonizujące z historycznie ukształtowanym
wnętrzem urbanistycznym. Konieczne są zatem kompleksowe prace
rewaloryzacyjne, zarówno pierzei rynkowych, jak i płyty rynku.
Wybitne wartości artystyczne, historyczne i krajobrazowe
posiadają wymienione powyżej dwa największe tyczyńskie zespoły zespół kościoła parafialnego i zespół pałacowo - parkowy.
Zespół kościoła parafialnego złożony jest z następujących
obiektów zabytkowych: kościoła z dwoma dzwonnicami, wikarówki,
ogrodzenia oraz plebanii wraz z bramą i ogrodzeniem. Pierwszy
murowany kościół parafialny w Tyczynie zbudowany został z fundacji
Jana Pileckiego, wojewody krakowskiego w 1466 roku. Z tego czasu
zachowały się mury prezbiterium kościoła. Zniszczony podczas pożaru
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miasta w 2 ćw. XVII wieku został wkrótce odbudowany przez
ówczesnego właściciela Tyczyna Mikołaja Rafała Kostkę. Ponownie
zniszczony został w czasie najazdu Rakoczego w 1657 r. i po nim
zapewne odbudowany. Obecną formę kościół zawdzięcza działaniom
podjętym przez Jana Klemensa Branickiego. W trakcie XVIII-wiecznej
przebudowy dokonanej w trzech fazach (1720 - 1730, 1735 - 1745 i 1759
- 1763) nastąpiło przekształcenie architektury, wystroju i wyposażenia
wnętrza kościoła w stylu późnego baroku. Z 2 połowy XVIII wieku
pochodzą też wikarówka i plebania, ogrodzenie.
Zespół kościoła parafialnego to bezsprzecznie jeden
z najcenniejszych zabytków na terenie miasta. Mówić tu można zarówno
o wybitnym dziele architektury i sztuki epoki nowożytnej, o znacznej
pozycji tyczyńskiego kościoła w historii architektury późnobarokowej
w Polsce, o wyjątkowym znaczeniu zespołu dla historii miasta (związany
z wybitnymi postaciami historycznymi jak: Jan Klemens Branicki, ks.
biskup Antoni Wacław Betański, ks. Leopold Olcyngier), jak również
o jego kapitalnym wręcz usytuowaniu. Znany badacz nowożytnej
architektury polskiej Jerzy Kowalczyk zauważył, iż w Tyczynie mamy do
czynienia ze świadomym komponowaniem widoków perspektywicznych
zespołu kościelnego przez architekta J.H. Klemma. Kościół w Tyczynie
wyróżnia się wysokiej klasy architekturą, „a także układem
przestrzennym i widokami perspektywicznymi świątyni, cmentarza
z bramami i dwiema rezydencjami dla księży i plebana”, stanowiąc także
współcześnie główną pozytywną dominantę architektoniczną. Tym
bardziej niepokoją dokonane w ostatnich latach zmiany. Budowa dużej
bryły nowej plebani niekorzystnie wpłynęła zwłaszcza na wglądy na
zespół kościelny od strony zachodniej, a przeróbki dokonane w czasie
ostatniego remontu wikarówki w znacznej mierze pozbawiły budynek
zabytkowego charakteru - tak, że w rezultacie dokonanych zmian
„budynek zaczął „występować z tła”, kolidować z bryłą stanowiącej jego
zaplecze południowej elewacji kościoła”, jak słusznie zauważyła Barbara
Tondos. Niepokoi także planowana budowa parkingu dla samochodów
w obrębie zabytkowego ogrodzenia.
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stanie pozostaje nadal nieużytkowana oficyna, która pilnie
wymaga podjęcia remontu kapitalnego.
Ludwik Wodzicki, właściciel dobrze prosperującego
majątku, człowiek o wysokiej pozycji politycznej i społecznej,
zadbał
także
o
rozbudowę
zespołu
gospodarczego
zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie parku i pałacu.
Około 1890 r. majątek obejmował też murowane stajnie, obory,
chlewy, spichlerz, gorzelnię i cegielnię. Do czasów obecnych
zachowały się następujące dawne budynki gospodarcze: stajnia
z ujeżdżalnią, stajnie, spichlerz, całkowicie przebudowana
gorzelnia, dom ogrodnika, pozostałość szklarni-cieplarni. Niestety
ich stan zachowania, przebudowy oraz przekształcenia, które
dokonały się w ich otoczeniu niekorzystne wpływają na ogólną
ocenę pozostałości po dawnym przypałacowym zespole
gospodarczym. Szczególnie negatywnie ocenić należy chaos
przestrzenny, będący wynikiem powojennych inwestycji.
Charakteryzując zabudowę Tyczyna wskazać należy na
zabytkowe obiekty użyteczności publicznej. Są to: budynek straży
pożarnej przy ul. Kopernika 1, budynek „Sokoła” przy
ul. Strażackiej 1 oraz dwa duże kubaturowo gmachy: d. Szkoły
Ludowej przy ul. Kopernika 7 i d. Sądu Grodzkiego przy
ul. Kościuszki 2. Wszystkie te obiekty wzniesione zostały
w 2 połowie XIX w., prezentują różne formy i style: od bardzo
skromnego, parterowego budynku straży, poprzez znacząco
przekształcony, o zatartych cechach stylowych, budynek
„Sokoła”, po dużą bryłę dawnej szkoły o cechach klasycyzujących
i gmach dawnego sądu o wystroju architektonicznym
charakterystycznym dla późnego historyzmu. Różnie też
prezentuje się ich stan zachowania: opuszczone, niszczejące
budynki straży i szkoły silnie kontrastują z budynkiem sądu,
będącym
pozytywnym
przykładem
prawidłowo
przeprowadzonych prac remontowych i konserwatorskich.

Drugi znaczący tyczyński zespół architektoniczny to
zespół pałacowo-parkowy, będący istotnym elementem
zabytkowego układu miasta. Teren istniejącego zespołu
pałacowego tradycyjnie wiąże się z kilkoma wcześniejszymi,
drewnianymi
siedzibami
dworskimi.
Lokalizacja
najwcześniejszej, prawdopodobnie XIV-wiecznej siedziby wójta
Bartolda Tycznera nie jest znana. Późniejsze drewniane dwory
Pileckich (w XV i XVI wieku), a zapewne także kolejnych
właścicieli dóbr - Kostków, Opalińskich, Gulczewskich,
a następnie Branickich (w latach 1670-1808) - również odnosi się
do obszaru dzisiejszego zespołu pałacowego. W 1828 r.
właścicielami tyczyńskiego majątku zostali Wodziccy. Obecny
pałac wzniesiony został przez Ludwika Wodzickiego w latach
1862 - 1869 i w 1881 r. rozbudowany o pawilon gościnny wg
projektu Tadeusza Stryjeńskiego. W 1892 r. wybudowana została
oficyna, zapewne również wg projektu tegoż znanego architekta.
Tyczyński pałac o elewacjach dekorowanych detalem
neogotyckim i neorenesansowym jest wybitnym przykładem
historyzmu w architekturze. Dodatkowych walorów nadaje mu
otoczenie w postaci rozległego parku krajobrazowego. Pomimo
powojennych przekształceń nadal czytelny pozostaje układ
kompozycyjny parku z polaną widokową, zachowaną aleją lipową
i grabową, ze swobodnym układem ścieżek, charakterystycznym
dla parków krajobrazowych o cechach naturalistycznych oraz do
dziś bogatym starodrzewem złożonym z gatunków krajowych jak
lipy, dęby (dwa z nich to pomniki przyrody), jesiony, buki, graby
oraz rzadkich okazów drzew obcych, jak miłorząb dwuklapowy,
katalpa, tulipanowiec amerykański i inne.

W końcu XIX w. w północno-wschodniej części Tyczyna,
przy dzisiejszej ul. Kościuszki wzniesiono dwa duże budynki
mieszkalne a właściwie wille podmiejskie. Jedna z nich, przy
ul. Kościuszki 4, niedawno remontowana, jest dzisiaj użytkowana
jako biblioteka WSSG, druga, zdecydowanie ciekawsza
architektonicznie ale nie użytkowana, położona przy
ul. Kościuszki 25, znajduje się obecnie w bardzo złym stanie.

Pałac, użytkowany przez miejscowe liceum, wymaga
znacznych nakładów finansowych, w celu kontynuowania
rozpoczętych prac remontowych i konserwatorskich. W złym

Interesujący fragment dawnej podmiejskiej i miejskiej
zabudowy skupiony jest wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Począwszy od
skrzyżowania z ul. Orkana, poprzez zjazd z obwodnicy aż do

Swoiste, osadzone w tradycji walory posiadają także
w Tyczynie zachowane do dziś zespoły i enklawy zabudowy
małomiasteczkowej.
W pierwszej kolejności wskazać należy na zabudowę
(drewnianą i murowaną, pochodzącą w zdecydowanej większości
z 2 połowy XIX i 1 ćwierci XX w.) tworzącą wnętrze dzisiejszej
ulicy Mickiewicza, gdzie wyjątkowo silnie odczuwalny jest
jeszcze klimat charakterystyczny dla małych miasteczek Galicji.
Ta część miasta, przylegająca od południa do miasta lokacyjnego,
stanowi też relikt historycznej jednostki osadniczej, znanej jako funkcjonujące prawdopodobnie od połowy XVII wieku przedmieście „Za Sanocką Bramą”. Ponadto po wschodniej
stronie ulicy Mickiewicza usytuowany jest zabytkowy, otoczony
starodrzewem cmentarz założony w 1840 r. z murowaną kaplicą
grobową rodziny Wodzickich i licznymi zabytkowymi
nagrobkami. Inny, założony zapewne jeszcze z XVIII w.
cmentarz - żydowski (a ściślej jego pozostałości, w postaci kilku
fragmentów macew) usytuowany jest na zachód od miasta, przy
ul. Parkowej - po jej południowej stronie.
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mostu na Hermanówce, zabudowę tę tworzy grupa parterowych
budynków zlokalizowanych po lewej, a w końcowym fragmencie
po prawej stronie ulicy, z jednym piętrowym akcentem dawnej
apteki Goldmana. Budynki te, rozpatrywane pojedynczo, ze swym
skromnym detalem architektonicznym, nie posiadają wprawdzie
jakichś szczególnie wartościowych cech, jednak oglądane
w grupie natychmiast ewokują swoisty klimat małomiasteczkowej
zabudowy, znany chociażby ze starych pocztówek. Ten klimat
zakłócają niestety trzy współczesne, piętrowe budynki - dwa
wzniesione przed samym mostem i jeden widoczny z daleka,
wprowadzony dość nieforemnie pomiędzy starą zabudowę na
wprost ostrego zakrętu ulicy. Odcinek za mostem początkowo
stanowi kontynuację opisanej powyżej starej, niskiej zabudowy
i dopiero za dawnym szpitalem dla ubogich, od skrzyżowania
z ul. Kościuszki, przybiera po lewej stronie formę zwartego
piętrowego bloku z ciekawymi bryłami domów nr 6 i nr 2
połączonymi koszmarnym, kolidującym z zabytkowym
otoczeniem domem nr 4.
Omawiając zabytki Tyczyna nie można pominąć
drewnianego budynku położonego przy ul. Tycznera 6 - tzw.
dworku bpa Betańskiego, wzniesionego w II poł. XVIII w.,
pierwotnie pełniącego funkcję prywatnej rezydencji biskupa.
Budynek został częściowo przekształcony zapewne jeszcze
w XIX w., a także w trakcie ostatnio dokonanych remontów.
Pozytywnie ocenić należy stan zachowania większości
zabytkowych kapliczek na terenie miasta i gminy oraz działania
samorządu i społeczności lokalnej w zakresie ich ochrony,
remontowania i bieżącego utrzymania.
Z obiektów zabytkowych na terenie gminy, położonych
poza samym Tyczynem najcenniejszy jest bez wątpliwości zespół
klasztorny oo. dominikanów w Borku Starym. Wzgórze zwane
Jasną Górą, na którego zboczu założono kościół i klasztor posiada
swoją odległą historię i legendy związane z cudownym
źródełkiem oraz cudownym obrazem Matki Boskiej Boreckiej
sięgające XIV w. W 1420 r. abp lwowski Jan Rzeszowski
konsekrował drewnianą kaplicę (kościół?) św. Krzyża z kaplicą
Matki Boskiej lokalizowane na szczycie wzgórza, a w 1667 r.
ks. Maciej Niwicki ufundował obecnie istniejący klasztor. Kamień
węgielny pod zaprojektowany przez Antoniego Belottiego kościół
położono w 1684, a budowę kompleksu klasztornego zakończono
w 1738 r. Dzisiaj zespół ten złożony jest z kościoła i klasztoru,
dwóch kaplic oraz groty Matki Boskiej - nie istnieją już budynki
gospodarcze. Ten wyjątkowo pięknie położony zespół przetrwał
do naszych czasów bez większych przekształceń. Na uwagę
zasługuje przede wszystkim sama architektura kościoła będąca
ciekawym przykładem nurtu klasycyzującego baroku, a także
jednolite, barokowe wyposażenie kościoła wpisane do rejestru
zabytków ruchomych.
Oprócz klasztoru dominikanów w Borku Starym znajduje
się parafia o średniowiecznej metryce. Niewielki, murowany
kościół parafialny istniał tu już w XV w. jednakże został
zniszczony w 1624 r. przez Tatarów. Odbudowany ok. poł.
XVII w. służył do 1931 r. kiedy to został rozebrany. Obecny
kościół wzniesiony został w pobliżu poprzedniego w latach 1927 1938. Jego architektura umiejętnie nawiązuje do epok
historycznych.
Na uwagę zasługuje przede wszystkim
wyposażenie wnętrza kościoła - XVIII-wieczny ołtarz główny
pochodzący z poprzedniego kościoła oraz neogotyckie stalle,
ambona, chrzcielnica i konfesjonały cechujące się dużą inwencją
artystyczną i wysokim poziomem wykonawczym. W pobliżu
kościoła znajduje się cenny, drewniany budynek dawnej plebani
z ok. poł. XIX w. o znacznych walorach plastycznych,
z zachowanym detalem dekoracji snycerskiej. Budynek ten,
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dzisiaj nie użytkowany, znajduje się w bardzo złym stanie
technicznym i wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich.
Na terenie Gminy Tyczyn zachowały się również cztery
obiekty będące pozostałościami po dawnych założeniach
folwarcznych: dwór (pierwotnie rządcówka) w Borku Starym,
dwór (rządcówka) w Kielnarowej, rządcówka w Białej
i rządcówka w Hermanowej. Obecny dwór w Kielnarowej powstał
zapewne w pocz. XIX w. jako rządcówka na terenie folwarku
Branickich. W pocz. XX w. stał się własnością chłopskiego rodu
Dominów z Budziwoja i w jego posiadaniu pozostaje do dzisiaj.
Obecnie przy dworze prowadzone są prace remontowe.
Rządcówka w Hermanowej została wzniesiona zapewne jeszcze
w XVIII w. a po przebudowie w poł. XIX w. pełniła funkcję
dworu. Obecnie budynek jest użytkowany tylko częściowo
i wymaga remontu. W złym stanie pozostaje wzniesiona w pocz.
XX w. rządcówka w Białej a remontu wymaga również dwór dawna rządcówka w Borku Starym wzniesiona po poł. XIX w.
i rozbudowana w 1 ćw. XX w.
Spośród budownictwa gospodarczo-przemysłowego na
uwagę zasługuje malowniczo położony, murowany z kamienia
i cegły młyn w Kielnarowej, wzniesiony zapewne jeszcze
w XVIII w. z zachowanymi reliktami urządzeń wodnych. Ten
opuszczony, mocno zniszczony budynek młyna ze względu na
swoje korzystne położenie (w pobliżu drogi Rzeszów-Dynów)
przy odpowiednich nakładach finansowych można zaadaptować
do nowych funkcji.
Inny młyn wzniesiony w pocz. XX w. (pierwotnie
spalinowy, obecnie elektryczny) o charakterystycznej dla tego
okresu i tego typu obiektów konstrukcji szachulcowej zachował
się w Matysówce. Stan zachowania obiektu można określić jako
względnie dobry. Należy tu zwrócić uwagę na kompletne
zachowanie urządzeń technicznych.
Z pokaźnego jeszcze do niedawna zasobu budownictwa
ludowego dzisiaj pozostały jedynie jego relikty a i te w znacznym
stopniu przekształcone przebudowami. Ogrom zmian jakie
dokonały się w ostatnim dwudziestoleciu widoczny jest
szczególnie po obejrzeniu dokumentacji fotograficznej
(w większości z ok. poł. lat 80. XX w., przechowywanej
w archiwum UOZ w Rzeszowie) i jej konfrontacji z obiektami
zachowanymi w terenie. Budynki pod strzechą to obecnie wielka
rzadkość - jeśli już występują, są na ogół nieużytkowane,
w bardzo złym stanie technicznym lub w stanie ruiny. Głębokie,
niekorzystne zmiany dotyczą także formy i wielkości dachów.
Powszechne jeszcze do niedawna wysokie dachy czterospadowe,
nadające budynkom szczególnych proporcji, są przy remontach
zastępowane prostymi, niskimi konstrukcjami dwuspadowymi.
Nie można tego zjawiska tłumaczyć jedynie względami
ekonomicznymi niekorzystnymi dla inwestora – często zmiana
formy dachu jest następstwem niechęci wykonawców robót do
bardziej skomplikowanych prac budowlanych (i usilnym
namawianiu inwestorów na zmianę konstrukcji), z pewnością
nieco bardziej czasochłonnymi i wymagającymi większej
biegłości w rzemiośle. Zdarzają się wprawdzie pozytywne
wyjątki, gdy podczas remontu zmienia się materiał pokrycia, ale
zachowuje kształt dachu, jednakże są to przypadki odosobnione na terenie całej gminy zaledwie kilka obiektów (Matysówka,
Budziwój).
Charakteryzując dawne budownictwo ludowe na terenie
gminy Tyczyn można stwierdzić, że podstawowym typem
budynku mieszkalnego była tu chałupa, w której pod jednym
dachem mieściła się izba mieszkalna oraz część gospodarcza –
alkierz i stajnia (stodoły prawie zawsze stały oddzielnie - w chwili
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obecnej nie stwierdzono już innego rozwiązania). Ten typ
zachował się stosunkowo licznie (jeśli tak można powiedzieć) na
całym omawianym obszarze. Występuje w dwóch podstawowych
wariantach odzwierciedlających na ogół dawną strukturę
społeczną wsi: uboższym, półtoratraktowym (np. z jednej strony
sieni izba, z drugiej obora i komora) oraz bogatszym, znacznie
większym, dwutraktowym (np. izba z alkierzem po jednej stronie
sieni, obora ze stajnią i komora po drugiej), charakterystycznym
dla średniozamożnych i bogatych gospodarstw. Oczywiście nie
była to ścisła reguła - można napotkać jeszcze wielkie,
półtoratraktowe chałupy kmiece, z przestronnymi sieniami,
mogącymi zmieścić (gdyby posiadały wjazd) nawet dwukonny
zaprzęg, ale posiadające po stronie mieszkalnej tylko jedną,
okazałą izbę, o szerokości przekraczającej 7 m. Występowanie
chałup jedno i półtoratraktowych odnotowano na całym obszarze
gminy, przy czym jest to grupa budynków zdecydowanie
dominująca w miejscowościach Kielnarowa, Matysówka
i Hermanowa. Największą różnorodność form, wynikającą
z najlepiej i najobficiej zachowanego zasobu, obserwujemy we
wsi Budziwój. Spotkać można tutaj budynki tak w wariancie
półtoratraktowym jak i dwutraktowym (z dominacją tych
pierwszych). Obok tych domów stosunkowo licznie występują
wydłużone zagrody z dodatkowo dostawioną stajnią i komorą.
Dodać tu jeszcze należy, że w Budziwoju, przy ul. Porąbki 163,
zachował się dom o wybitnych walorach zabytkowych, niestety
obecnie znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym.
Nie stwierdzono już występowania domów o konstrukcji
przysłupowej. Nie był to wprawdzie typ budynku
charakterystycznego dla tego regionu, stanowił on jednak
przykład oddziaływań i powiązań kulturowych z innymi
regionami, w tym przypadku Łańcuckiem (niewykluczone, że
zachowana do dzisiaj w Budziwoju najstarsza drewniana chałupa
na terenie całej gminy, posiadała początkowo konstrukcję
przysłupową). Inny typ budynku, upowszechniony w II poł.
XIX w., również będący „importem” (z pogórza) to domy z
podcieniem wzdłużnym (tzw. galerią). Charakterystyczną cechą
tych budynków było wysunięcie tragarzy poza zrąb, oparcie na
ich wysuniętych końcówkach płatwi oraz podparcie tej
konstrukcji słupami. Słupy łączono najczęściej prostą balustradą z
desek, czasem dekoracyjnie wycinanych, przez co tworzył się
rodzaj galerii. Opisany powyżej typ
zachował się
w pojedynczych przykładach, m.in. w Budziwoju przy
ul. Kościelnej 13 oraz stosunkowo późnym w Borku Starym
nr 171.
To bogactwo typów, form, dekoracji starał się uchwycić
sporządzony niegdyś przez służby ochrony zabytków spis
zabytków architektury i budownictwa, w którym nie
uwzględniano całości zasobu budownictwa ludowego a jedynie
jego najbardziej reprezentacyjne, dobrze zachowane przykłady.
III. 2. Zabytki ruchome:
a)

wpisane do rejestru zabytków

Rejestr zabytków ruchomych prowadzony jest (podobnie
jak rejestr zabytków nieruchomych) przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy
na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki
konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie
zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy
zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku
za granicę. Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do
inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład narodowego
zasobu bibliotecznego.
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Wedle stanu obecnego na terenie Miasta i Gminy Tyczyn
znajduje się 151 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru
zabytków na mocy trzech decyzji w sprawie wpisania dobra
kultury do rejestru zabytków. Są to następujące decyzje:
Decyzja nr B-178 z 04.11.1975 r.
Wyposażenie i wystrój zespołu kościelno-plebańskiego
w Tyczynie (wg załączonego do decyzji spisu stanowiącego
integralną część decyzji, obejmujące 67 obiektów znajdujących
się w kościele i 20 obiektów stanowiących wyposażenie plebanii),
Decyzja nr B-199 z 28.01.1983 r.
Wyposażenie i wystrój zespołu klasztornego w Borku Starym
(wg załączonego do decyzji spisu stanowiącego integralną część
decyzji, obejmujące 56 obiektów),
Decyzja nr B-42 z 21.11. 2001 r.
Wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego pw. śś. Piotra
i Pawła w Borku Starym (wg załączonego do decyzji spisu
stanowiącego integralną część decyzji, obejmujące 8 obiektów).
Nie ulega wątpliwości, że największą wartość artystyczną
prezentuje na terenie gminy Tyczyn wyposażenie kościoła
parafialnego w Tyczynie. Składają się nań przede wszystkim
ołtarze, obrazy, ambona, stalle, konfesjonał, chrzcielnica
stanowiące bogaty zespół obiektów, powstałych głównie
w XVIII wieku. Wyposażenie to, w większości późnobarokowe,
odznacza się wysokim poziomem artystycznym; przedstawia też
znaczne wartości historyczne jako zespół powstały z fundacji Jana
Klemensa Branickiego oraz w ramach mecenatu biskupa
Antoniego Wacława Betańskiego. Poczesne miejsce zajmują tu
zwłaszcza trzy ołtarze: ołtarz główny oraz dwa ołtarze
w kaplicach św. Stanisława Kostki i Świętej Trójcy, ufundowane
w 2 ćw. XVIII w. przez J. K. Branickiego, wzniesione wg
projektu Jana Henryka Klemma, a wykonane zapewne przez
śląskiego artystę Gottfrieda Schultza. Ołtarze te wyróżniają się
jednorodną późnobarokową dekoracją i formą architektoniczną.
Wg J. Kowalczyka stanowią one dobry przykład recepcji wzorów
znanego włoskiego artysty Andrea Pozzo.
Wyposażenie kościoła i klasztoru oo. dominikanów
w Borku Starym jest zespołem obiektów (ołtarze, ambona, obrazy,
rzemiosło artystyczne) pochodzących w większości z początku
XVIII wieku. W zespole tym wyróżniają się trzy barokowe
ołtarze: główny i dwa boczne - pw. św. Wincentego Ferreriusza
i pw. św. Józefa, ufundowane przez Józefa Zarębę Skrzyńskiego,
prezentujące znaczne walory artystyczne. Ponadto dużą wartość
historyczną posiadają portrety: fundatora zespołu klasztornego
ks. Macieja z Ramnic Niwickiego i Józefa Zaręby Skrzyńskiego
oraz tablica upamiętniająca konsekrację kościoła. Istotnym
elementem wyposażenia jest także obraz Matki Boskiej Boreckiej
zapewne o proweniencji średniowiecznej i warstwach malarskich
pochodzących głównie z XVII wieku.
Na wyposażenie kościoła parafialnego w Borku Starym,
składają się m.in.: ołtarz główny z XVIII wieku - pozostałość
dawnego barokowego wyposażenia nieistniejącego dziś kościoła oraz obiekty z 2 ćw. XX w. (ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica,
stalle, konfesjonał). Obiekty XX-wieczne wykonane przez
Władysława Mitała i Zdzisława Krygowskiego są dobrymi
przykładami dzieł lokalnego rzemiosła z dekoracją o cechach
neogotyckich.
b)

w zbiorach muzealnych

Na terenie Miasta i Gminy Tyczyn funkcjonuje Muzeum
Regionalne w Tyczynie. Muzeum powstało w styczniu 1985 r.
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jako placówka społeczna, założona z inicjatywy Stowarzyszenia
Miłośników Tyczyna. Początkowo mieściło się w sali „Sokoła”,
później przeniesione zostało w obecne miejsce (piętro kamienicy
Rynek 24). Zajmuje tam dwie sale oraz niewielki korytarz.
Muzeum utrzymuje gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka
Kultury.
Zbiory muzeum, pochodzące w większości z darów, to
głównie eksponaty etnograficzne i materiały archiwalne
(rękopiśmienne) z XIX-XX w., a ponadto: pieczęcie, broń
(głównie znaleziska z II wojny światowej), dawne fotografie itp.
Muzeum ma charakter izby regionalnej, nastawionej głównie na
gromadzenie eksponatów z terenu Gminy Tyczyn, której oferta
adresowana jest do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci
i młodzieży.
Biorąc pod uwagę liczbę eksponatów powierzchnia
użytkowa muzeum jest wystarczająca, nie stwarza jednak szans na
rozwój. Z kolei przeprowadzanie np. lekcji muzealnych dla
większych grup niż kilkuosobowe wydaje się utrudnione.
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Wraz z nastaniem grupy tarnobrzeskiej, która rozwijała się na
terenie Polski pd.-wsch. w młodszej epoce brązu oraz wczesnej
epoce żelaza, widoczna jest wyraźna intensyfikacja osadnictwa na
terenie Gminy Tyczyn. Z interesującego nas obszaru znanych jest
20 stanowisk wiązanych z tą jednostką kulturową. Po zaniku
kultury tarnobrzeskiej (należy podkreślić, że nie wiemy dokładnie
kiedy on nastąpił), na terenie Polski południowo - wschodniej
poświadczone jest osadnictwo celtyckie. Nie znamy jednak
żadnych znalezisk z obszaru Gminy Tyczyn. Na terenie Polski
południowo-wschodniej z wyraźną eksplozją osadniczą mamy do
czynienia dopiero od 2 poł. I wieku n.e., co związane jest
z napływem ludności kultury przeworskiej z kierunku północnego
i północno-zachodniego. Podobne nasilenie osadnictwa
rejestrowane jest na terenie gminy Tyczyn, gdzie zlokalizowanych
jest około 30 stanowisk tej kultury, z których większość to osady.
Na podstawie materiału pozyskanego podczas badań
powierzchniowych wydaje się, iż największy zasięg, spośród osad
tego czasu, posiadało osiedle zlokalizowane w Kielnarowej 63.
Jednak taka opinia jest jedynie ostrożną sugestią, która łatwo
może ulec zmianie wskutek wyników ewentualnych prac
wykopaliskowych.

III. 3. Zabytki archeologiczne
Na terenie Miasta i Gminy Tyczyn nie występują zabytki
archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. W trakcie badań
wykonywanych w ramach tzw. Archeologicznego Zdjęcia Polski,
przeprowadzonych dla interesującego nas obszaru w latach 1984 1995, zarejestrowano natomiast 73 stanowiska archeologiczne.
W ewidencji stanowisk ujęte zostało również stanowisko, które
znajduje się właściwie na terenie Gminy Chmielnik, jednak
w karcie AZP oraz literaturze funkcjonuje jako Kielnarowa 2(25),
gm. Tyczyn. Oprócz tego kilka stanowisk nie posiada dokładnej
lokalizacji, wiemy tylko, że znajdowały się na terenie
interesującej nas gminy. Są to stanowiska zlokalizowane jeszcze
przed właściwą akcją związaną z AZP. Dla stanowisk tych
wykonane zostały obecnie karty adresowe stanowiące część
gminnej ewidencji zabytków (zob. zał. Nr 2).
Większość zarejestrowanych stanowisk daje się bliżej
określić chronologicznie dzięki występowaniu charakterystycznej
ceramiki lub narzędzi kamiennych oraz krzemiennych. Dość dużo
jest również i takich punktów osadniczych, które jedynie ogólnie
możemy dziś wiązać z pradziejami. Przyporządkowanie pewnej
grupy zabytków do określonego odcinka czasu czy wiązanie ich
z konkretną kulturą archeologiczną pozwala nam uporządkować
chronologicznie pozyskany materiał.
Do najstarszej, wyróżnionej przez archeologów
w pradziejach, epoki kamiennej odnoszą się zabytki, jakie odkryto
na stanowiskach Kielnarowa 47 oraz Tyczyn 72. (numery podane
przy stanowiskach odnoszą się do liczby porządkowej spisu
stanowisk wyszczególnionych w zał. Nr 2). Dość znaczna ilość
znalezisk (łącznie z 15 stanowisk) odnoszona jest do najmłodszej
części epoki kamienia - do tzw. okresu neolitu. Dzięki dość
specyficznym znaleziskom, w przypadku zabytków z okresu
neolitu, można je dość pewnie łączyć z konkretnymi kulturami.
Takie jednoznaczne przyporządkowanie chronologiczne jest
możliwe w przypadku 2 stanowisk. Fragmenty ceramiki odkryte
na stanowisku Kielnarowa 49. pozwalają przypuszczać, iż istniało
tu osadnictwo ludności nazywanej przez archeologów kulturą
ceramiki wstęgowej rytej. Inną kulturą neolityczną, którą
rozpoznano na podstawie materiału zabytkowego, jest kultura
pucharów lejkowatych. Jej bardzo charakterystyczne fragmenty
ceramiczne (dobrze wypalone) rozpoznano na stanowisku
w Hermanowej 37. Z epoki brązu rozpoznano 3 stanowiska, na
podstawie fragmentów naczyń, które należą do kultury
trzcinieckiej. Są to: Borek Stary 8, Kielnarowa 59 oraz Tyczyn 72.

Z najstarszego odcinka okresu wczesnośredniowiecznego
(jaki datowany jest na V/VI-VII w. n.e.) nie znamy żadnych
stanowisk, które byłyby zlokalizowane na obszarze Gminy
Tyczyn. Najwcześniejsze zabytki wiąże się chronologicznie
dopiero z wiekiem IX, kiedy to trwał już okres plemienny (VIIIX w. n.e.). Ten etap wczesnego średniowiecza wiąże się m.in.
z pojawieniem nowego typu form osadniczych - grodów.
Z obszaru Gminy Tyczyn jak też z najbliższego sąsiedztwa nie
znamy obecnie grodzisk, które można by chronologicznie wiązać
z tym okresem czasu. Oprócz grodzisk, występowały także
(a w zasadzie przede wszystkim) osady otwarte. Stanowiska, które
z dużym prawdopodobieństwem można łączyć z okresem
plemiennym zlokalizowane są w Kielnarowej 57, 63. oraz
Tyczynie 71. Stanowiska z obszaru Gminy Tyczyn, które ogólnie
zaliczone
do
wczesnośredniowiecznych
reprezentują
prawdopodobnie jego schyłkową fazę (XII-XIII w.). Są to m.in.
Kielnarowa 58 oraz 61.
Na terenie Gminy Tyczyn zlokalizowane są również
stanowiska, które wiąże się z okresem późnego średniowiecza
oraz okresem nowożytnym. Z pierwszym odcinkiem czasu
związane jest przede wszystkim stanowisko, jakie znajduje się na
terenie Miasta Tyczyna, poza tym znamy m.in. osady
z Kielnarowej 63 oraz 64. Osadnictwo późnośredniowieczne
Miasta Tyczyna związane jest przede wszystkim z rozwojem
miasta po jego lokacji z roku 1368. Niestety oprócz danych
historycznych nie posiadamy żadnych danych archeologicznych,
które pozwoliłyby na wyjaśnienie wielu kwestii związanych z tym
etapem chronologicznym. Takimi danymi dysponujemy natomiast
jeśli chodzi o czasy nowożytne, jednak należy podkreślić, że są
one jedynie wycinkowe. Pozyskane zostały one podczas
nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi
z budową kanalizacji sanitarnej w Tyczynie, jakie zostały
przeprowadzone w sierpniu oraz wrześniu 2004 roku. Wykopy
zostały założone na odcinku ul. Grunwaldzkiej (prowadzącym do
rynku), we wschodniej pierzei Rynku, na ul. Mickiewicza
i Strażackiej (w rejonie kościoła) a także na ul. Ogrodowej, która
powstała na miejscu zachodniego odcinka wałów obronnych.
W trakcie nadzoru archeologicznego spodziewano się natrafić na
nawarstwienia kulturowe, związane z założeniem miasta
w XIV w. lub ewentualne ślady jego późniejszych przekształceń.
Niestety ciągłe zmiany wynikające z licznych pożarów miasta,
a przede wszystkim nowożytna i współczesna działalność
inwestycyjna sprawiły, że historyczne poziomy zostały usunięte
niemalże do poziomu rodzimego gruntu. Do ciekawszych odkryć
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należy odsłonięcie kamienno-ceglanej piwnicy pod nieistniejącą
kamienicą przy ul. Mickiewicza (powstałą w XVIII lub nawet
XVII w.), oraz zarejestrowanie wkopu (prawdopodobnie
negatywu piwniczki lub korytarza) na ulicy biegnącej wzdłuż
pierzei wschodniej rynku. Ze względu na to, iż wykopy biegły
środkiem ulic, uzyskane efekty są dużo mniejsze od
spodziewanych. Nie udało się m.in. wykonać weryfikacji
wodociągu miejskiego, jaki odkryty został w postaci drewnianych
rur w roku 1987 na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Strażackiej.
Nie udało się również pozyskać żadnych zabytków ruchomych,
jak kafle czy naczynia ceramiczne, dlatego też zasób źródeł
archeologicznych z obszaru staromiejskiego nadal przedstawia się
nader skromnie.
Podsumowując należy stwierdzić, że obszar Gminy
Tyczyn charakteryzuje się występowaniem interesujących
stanowisk archeologicznych. Część z nich należałoby bez
wątpienia
objąć
badaniami
wykopaliskowymi,
które
umożliwiłyby pełniejszą charakterystykę pradziejów oraz
wczesnego średniowiecza. Rozpoznanie należałoby zatem
przeprowadzić na stanowiskach z wszystkich okresów czasu bez
wyjątków, gdyż wszystkie one charakteryzują się wycinkową
wiedzą. Wydaje się zatem, że istotnym byłoby tutaj branie pod
uwagę przede wszystkim stanowisk, na których stwierdzono
wielofazowość zasiedlenia. Najważniejsze pod względem
badawczym wydaje się zatem stanowisko w Kielnarowej 63,
następnie w Matysówce 65. Poza tym z epoki kamienia ważne
byłoby rozpoznanie stanowisk takich jak: Hermanowa 37,
Kielnarowa 49, oprócz tego z innych epok: Borek Stary 8,
Budziwój 34, Hermanowa 36, Kielnarowa 54, 61, 62 oraz 64.
Wyniki
badań
na
tych
stanowiskach
z
dużym
prawdopodobieństwem dostarczą ważnych i ciekawych zabytków,
które umożliwią pełniejszą charakterystykę okresu pradziejów
interesującego nas obszaru.
IV. ZADANIA
Warunkiem niezbędnym do realizacji zadań zapisanych
w Programie jest zespolenie i koordynacja form i metod
ochrony dziedzictwa kulturowego. Można je osiągnąć poprzez:
-

włączenie problemów ochrony zabytków do systemu
zadań strategicznych, wynikających z koncepcji
przestrzennego zagospodarowania gminy;

-

uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego,
łącznie
z
uwarunkowaniami
ochrony
przyrody
i równowagi ekologicznej w planach rozwoju miasta
i gminy;

-

przeciwdziałanie tendencjom do rozpraszania zabudowy
wsi;

-

uwzględnianie - w studiach uwarunkowań i planach
zagospodarowania przestrzennego - problematyki form
zabudowy tradycyjnej oraz egzekwowanie nawiązywania
w nowych budynkach do lokalnych form i materiałów;

-

uwzględnianie
w
planach
zagospodarowania
przestrzennego - ochrony krajobrazu naturalnego
związanego przestrzennie z założeniami urbanistycznymi,
ruralistycznymi i architektonicznymi,

-

wykorzystywanie nowej formy prawnej ochrony zabytków
jaką stanowi park kulturowy.

Poz. 1772
Na terenie Miasta i Gminy Tyczyn
następujące zadania wymagające realizacji:

dostrzeżono

IV. 1. Rewaloryzacja układu urbanistycznego miasta
IV. 1. 1. Działania prawne - sporządzenie i uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu
staromiejskiego Tyczyna. Zadanie to winno być potraktowane
jako priorytetowe ze względu na występowanie w Tyczynie
układu przestrzennego o szczególnych walorach kompozycyjnych
i o znacznym nasyceniu zabytkową zabudową. Plan
zagospodarowania przestrzennego starego miasta uwzględniać
powinien wytyczne konserwatorskie oraz zapisy zawarte
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Tyczyn oraz Studium
rewaloryzacji starego miasta w Tyczynie.
IV. 1. 2. Konsekwentna, kompleksowa realizacja programu
rewaloryzacji starego miasta w Tyczynie w oparciu o zasady
zawarte w Studium rewaloryzacji Starego Miasta w Tyczynie, ze
szczególnym uwzględnieniem następujących wytycznych:
a)

w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych zasobów
kulturowych oraz ich restauracji:

•

zachowanie i uczytelnienie historycznego rozplanowania
miasta - rynku z siecią uliczną, z zachowanymi
w istniejących ulicach kierunkami dróg średniowiecznych
i nowożytnych,

•

odtworzenie zatartego przebiegu uliczek lokacyjnych
w północnej części starego miasta (w granicach własności
samorządowej),

•

ochrona konserwatorska zabudowy zabytkowej oraz
zabudowy o cechach regionalnych,
zachowanie
ukształtowania
terenu
wynikającego
z pozostałości
po
dawnych
drewniano-ziemnych
obwarowaniach,
zabezpieczenie,
uczytelnienie
i wyeksponowanie skarp dawnych obwałowań miejskich
oraz ewentualnych odkrytych reliktów. Wszelkie prace
ziemne na tym terenie należy poprzedzić badaniami
archeologicznymi. Szczególną ochroną należy otoczyć
teren domniemanej bastei ziemnej w sąsiedztwie dawnej
„bramy sanockiej” u zbiegu ulic Kopernika, Mickiewicza,
św. Katarzyny i Podwale.

•

b)

w zakresie zachowania i rekompozycji zabytkowego
krajobrazu kulturowego:

•

zachowanie kompozycyjnych wartości zespołu wnętrz
architektoniczno
krajobrazowych
(zachowanie
kompozycji
wnętrz
urbanistycznych
związanych
z zespołem kościoła parafialnego, zespołem pałacowoparkowym),

•

rekompozycja wnętrz urbanistycznych rynku, ulicy
Grunwaldzkiej, części ulic Mickiewicza i Kopernika,
zdegradowanych głównie przez: nową zabudowę
niedostosowaną do zabytkowego otoczenia, zaniedbania
w utrzymaniu i konserwacji obiektów zabytkowych oraz
nieodpowiednie zagospodarowanie terenu,

•

integracja z układem zabytkowym wnętrz urbanistycznych
otaczających wzgórze staromiejskie, takich jak
ul. Ogrodowa, Podwale i inne oraz rejonu przy
rozwidleniu ulic Szopena, Mickiewicza, św. Katarzyny,
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•

ochrona
ekspozycji
charakterystycznych
układów
kompozycyjnych wnętrz urbanistycznych oraz sylwety
miasta poprzez zachowanie kierunków, ciągów i punktów
widokowych.

c)

przystosowanie zespołu staromiejskiego do współczesnego
funkcjonowania jako ośrodka usługowego Miasta i Gminy
Tyczyn, ze szczególnym uwzględnieniem zasad istotnych
dla ochrony środowiska kulturowego:

•

sanacja i modernizacja sieci uzbrojenia - wymiana sieci
napowietrznych na ziemne, zastąpienie obecnie
istniejących latarni na dostosowane charakterem do
zabytkowego otoczenia,

•

uporządkowanie działek na zapleczu zabudowy,

•

przestrzeganie wskazanych zasad w stosunku do nowej,
uzupełniającej zabudowy dotyczących bryły, formy,
kształtu i pokrycia dachów, materiałów i wystroju
architektonicznego,

•

przestrzeganie
wskazanych
umieszczania reklam;

d)

rewaloryzacja pierzei rynkowych zgodnie z wytycznymi
odnoszącymi się przede wszystkim do gabarytów pierzei,
uzupełnienia pierzei, kształtowania bryły i elewacji
budynków (kompozycji, podziałów, wystroju, stolarki),
formy i pokrycia dachów).

zasad

Poz. 1772
•

przestrzeganie zasad pełnej ochrony historycznej struktury
przestrzennej w granicach następującego obszaru: dawne
średniowieczne miasto rozplanowane w obrębie
obwarowań, z rynkiem i kościołem parafialnym; założenie
pałacowo-parkowe; teren lokalizacji szpitala ubogich
i nieistniejących - kościoła św. Krzyża i dawnego
cmentarza przyszpitalnego; teren pomiędzy miastem
lokacyjnym
i
założeniem
pałacowo-parkowym,
zawierający m. in. teren dawnego cmentarza żydowskiego,

•

zagwarantowanie ochrony zachowanych elementów
zabytkowych w odniesieniu do następujących obszarów:
zabudowa przy ulicy Mickiewicza wraz z terenem
zabytkowego cmentarza, obszar przylegający od
północnego wschodu do zespołu staromiejskiego
z elementami zabytkowej zabudowy zlokalizowanej przy
ulicach: Podwale, Kościuszki, Wyzwolenia. Szczególnie
istotne jest zachowanie bezsprzecznych wartości wnętrza
ulicy Mickiewicza z charakterystyczną małomiasteczkową
zabudową,

•

przestrzeganie
zasad
ochrony
dziedzictwa
archeologicznego, zgodnie z obowiązującą ustawą
o ochronie zabytków oraz wytycznych dotyczących strefy
obserwacji archeologicznej wyznaczonej dla obszaru
miasta w obrębie wałów wraz z terenem, na którym
usytuowany był kościół i szpital św. Krzyża;

•

respektowanie i egzekwowanie ochrony ekspozycji starego
miasta w Tyczynie, zwłaszcza zachowanie i rozważne
kształtowanie panoram na wzgórze miejskie od wschodu
i zachodu
oraz
przestrzeganie
wytycznych
dla
wyznaczonych stref ochrony ekspozycji;

•

ochrona wartości krajobrazowych - zachowanie walorów
krajobrazu naturalnego, m .in. poprzez nie dopuszczanie
do zmian ukształtowania terenu, przebiegu cieków
wodnych (Strug i jego dopływy), skarp, ochronę zieleni
oraz przeciwdziałanie chaosowi przestrzennemu.

dotyczących

IV. 1. 3. Opracowanie oraz realizacja projektu zagospodarowania
płyty rynku uwzględniającego: uczytelnienie kompozycji,
historyczne elementy rozplanowania, funkcję, małą architekturę,
nawierzchnię placu, oświetlenie, korektę zieleni itp.
Dokonane po II wojnie światowej obsadzenie rynku
znaczną ilością zieleni wysokiej spowodowało zredukowanie
właściwych mu historycznie funkcji do minimum i doprowadziło
do utraty pierwotnego charakteru (rynek w Tyczynie nazywany
jest przez miejscową ludność „plantami”; takie określenie rynku
pojawia się nawet w Strategii rozwoju Miasta i Gminy Tyczyn co
jest całkowicie niezgodne z historycznie uwarunkowaną tradycją
miejsca). Projekt uwzględnić powinien historyczne i współczesne
potrzeby funkcjonalne, w tym m.in. funkcję reprezentacyjną,
umożliwiającą organizowanie uroczystości patriotycznych
i religijnych, imprez rozrywkowych itp., funkcję rekreacyjną
(miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców i turystów).
Konieczne jest także uporządkowanie ruchu kołowego
uwzględniającego ograniczenie występującej obecnie w rynku
uciążliwości komunikacji.
IV. 1. 4. Opracowanie studium krajobrazowego dla Miasta
Tyczyna, w celu ochrony, świadomego kształtowania
i uczytelnienia
walorów
krajobrazu
i
architektury
charakterystycznej sylwety zespołu staromiejskiego z główną
pozytywną dominantą bryły kościoła parafialnego.
IV. 1. 5. Realizacja i stosowanie się do wytycznych i postulatów
konserwatorskich określonych w Studium historyczno urbanistycznym dla Miasta Tyczyna ze szczególnym
uwzględnieniem zaleceń odnoszących się do wyznaczonych
w ww. opracowaniu stref ochrony konserwatorskiej oraz
uwzględnianie wskazanych w ww. Studium zasad ochrony przy
opracowywaniu
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

IV. 1. 6. Ochrona wartości zabytkowego krajobrazu kulturowego
miasta poprzez zapewnienie szczególnej kontroli zamierzeń
inwestycyjnych na atrakcyjnych kierunkach ekspozycji obiektów
i zespołów zabytkowych w celu ochrony tych ekspozycji.
IV. 1.7. Nadanie wyższego standardu przestrzeniom publicznym
(przy pełnym zachowaniu ich atrybutów kulturowych) poprzez
konsekwentne stosowanie wytycznych konserwatorskich oraz
zachowanie lokalnego charakteru zabudowy przy nowych
inwestycjach.
IV. 1. 8. Popularyzacja wartości zespołu staromiejskiego oraz
potrzeb i zasad jego rewaloryzacji nastawiona przede wszystkim
na szeroko rozumianą społeczność lokalną (inwestorów,
właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, pozostałych
mieszkańców); prezentowanie przez władze samorządowe
perspektywicznego pozytywnego obrazu rozwoju miasta i gminy,
szans i korzyści, jakie może przynosić należyta dbałość o szeroko
rozumiane dziedzictwo kulturowe (pozyskiwanie dodatkowych
funduszy, rozwój turystyki, nowe miejsca pracy).
IV. 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego
ruralistycznych na obszarach wiejskich

i

układów

IV. 2. 1. Staranne planowanie przestrzenne wsi respektujące
wartości układu ruralistycznego.
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IV. 2. 2. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w strefach ochrony
konserwatorskiej ze względu na potrzebę zapewnienia ładu
przestrzennego i ochrony zespołów zabytkowej zabudowy

wypoczynek i rozrywkę (regionalne potrawy, zwyczaje itp.)
oparte na miejscowych tradycjach.

IV. 2. 3. Realizacja i stosowanie się do wytycznych i postulatów
konserwatorskich określonych w Studium wartości kulturowych
i krajobrazu dla Gminy Tyczyn ze szczególnym uwzględnieniem
zaleceń odnoszących się do wyznaczonych w ww. opracowaniu
stref ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie wskazanych
w ww. Studium zasad ochrony przy opracowywaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę
należy zwrócić na:

IV. 3. Utworzenie parku kulturowego - sanktuarium w Borku
Starym

•

uwzględnianie pełnej ochrony konserwatorskiej dla
następujących obszarów zlokalizowanych na terenie
gminy: zespołu kościoła i klasztoru oo. dominikanów
w Borku Starym wraz ze związanym z nim lasem
przyklasztornym;
zespołu
kościelno-plebańskiego
w Borku Starym; dworu (rządcówki) w Kielnarowej wraz
z ogrodem;

•

zagwarantowanie ochrony zachowanych elementów
zabytkowych dla obszaru dworu w Borku Starym wraz
z zachowanym otoczeniem: starodrzewem, ogrodem
warzywnym i sadem oraz dla reliktów byłego folwarku
obok dworu (rządcówki) w Kielnarowej;

•

przestrzeganie zasad ochrony ekspozycji zabytkowych
zespołów kościelnych: oo. dominikanów i kościelnoplebańskiego w Borku Starym oraz dworsko - parkowych:
dworu w Borku Starym i dworu (rządcówki)
w Kielnarowej;

•

przestrzeganie zasad ochrony krajobrazu w następujących
obszarach: znajdująca się na terenie gminy Tyczyn część
Gwoźnicko - Hyżniańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, wzgórze klasztorne w Borku Starym wraz
z lewobrzeżną częścią przylegającej do niego doliny
Strugu oraz obszar atrakcyjnie ukształtowanego krajobrazu
w Hermanowej w przysiółkach: Przylasek, Grodkowiec
i Czerwonki;

•

•

IV. 2. 8. Wspieranie folkloru oraz zanikających zawodów.

IV. 3. 1. Zasady postępowania przy powoływaniu parków
kulturowych
Park kulturowy jest formą ochrony krajobrazu
kulturowego (krajobraz kulturowy jest to przestrzeń historycznie
ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca
wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze art. 16 ustawy
o ochronie zbytków) umożliwiającą zachowanie wyjątkowych
wartości historyczno - kulturowych w jednoczesnym
ewentualnym powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego.
Celem ustanowienia takiej formy ochrony jest potrzeba
zachowania ciągłości tradycji krajobrazu i umożliwienie jego
rozwoju zgodnie z tradycjami regionu.
Sposób powoływania parku kulturowego określa ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W art. 16 i 17
ustawy zawarto podstawowe zasady postępowania przy tworzeniu
parku kulturowego, w tym:
-

powołanie parku kulturowego poprzez uchwałę rady
gminy,
po
zasięgnięciu
opinii
wojewódzkiego
konserwatora zabytków, w celu ochrony krajobrazu
kulturowego oraz zachowania wyróżniających się
krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej
i osadniczej,

-

określenie w uchwale nazwy parku kulturowego, jego
granic, sposobu ochrony oraz zakazów i ograniczeń,

-

sporządzenie,
w
uzgodnieniu
z
wojewódzkim
konserwatorem zabytków, planu ochrony parku
kulturowego i jego zatwierdzenie przez radę gminy,

-

przestrzeganie
zasad
ochrony
dziedzictwa
archeologicznego oraz wytycznych dotyczących strefy
obserwacji archeologicznej wyznaczonej dla obszaru
wzgórza klasztornego w Borku Starym

możliwość utworzenia
zarządzania parkiem,

-

obowiązek
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku
kulturowego,

przestrzeganie zasad ochrony układów przestrzennych wsi
- preferowanie zabudowy uzupełniającej, uczytelniającej
pierwotny podział.

-

możliwość ustanawiania na terenie parku zakazów
i ograniczeń.

IV. 2. 4. Nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych
wzorów i materiałów (regionalizm) i konsekwentnego
egzekwowania prawa w tym zakresie.
IV. 2. 5. Opracowanie katalogu form budownictwa regionalnego
i jego praktyczne wykorzystywanie przy realizacji nowych
inwestycji przede wszystkim w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, zwłaszcza na obszarach wyznaczonych stref
ochrony konserwatorskiej i historycznie ukształtowanych
i czytelnych do dziś układów przestrzennych.
IV. 2. 6. Ochrona najcenniejszych obiektów „in situ”.
IV. 2. 7. Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
w zabytkowych obiektach budownictwa drewnianego oferujących

jednostki

organizacyjnej

do

IV. 3. 2. Park kulturowy - zespół kościelno-klasztorny oo.
Dominikanów w Borku Starym
Zespół proponowany do ochrony w formie parku
kulturowego charakteryzuje się znaczącymi w skali regionu
wartościami
historycznymi,
artystycznymi,
kulturowymi
(sanktuarium pielgrzymkowe, miejsce odpustowe) oraz
krajobrazowymi. Jest to zespół, którego powstanie odnosi się do
1667 roku, czasu fundacji Macieja Niwickiego, kanonika
kolegiaty jarosławskiej i proboszcza tyczyńskiego. Początki
sanktuarium wiąże się z kaplicą (kościołem?) Św. Krzyża
i kaplicą Matki Boskiej konsekrowanych w 1420 r. Zespół ten
związany jest z kultem cudownego obrazu Matki Boskiej. Kościół
klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jacka pochodzi
z przełomu XVII/XVIII w. (budowany w latach 1684 - 1726).
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Został wzniesiony w stylu barokowym, wg projektu Antoniego
Bellotiego i Macieja Paitnera, z zabytkowym barokowym
wyposażeniem. W kościele zachował się cudowny obraz Matki
Boskiej, zapewne o proweniencji średniowiecznej i warstwach
malarskich pochodzących głównie z XVII wieku. Koronowany
był w 1886 r., w 1919 r. (przez bł. biskupa Józefa Sebastiana
Pelczara - pierwsza koronacja w niepodległej Polsce) oraz
w 1961 r. W skład zespołu wchodzi także: klasztor wzniesiony
w latach 1712 - 1738 (przebudowany w latach 1861 - 1869) na
miejscu pierwotnego, drewnianego; usytuowane powyżej kościoła
i klasztoru: późnobarokowa kaplica pw. Św. Anny z 1779 r.
i neogotycka kaplica pw. Matki Boskiej Bolesnej z 1897 r.;
kaplica św. Krzyża oraz kapliczka - grota z końca XIX wieku
z figurą Matki Bożej z Lourdes, zlokalizowana w pobliżu
źródełka z wodą uznawaną przez licznie przybywających
pielgrzymów za posiadającą właściwości pomocne w wielu
dolegliwościach i schorzeniach. Zespół oo. dominikanów w Borku
Starym stanowi obecnie miejsce pielgrzymkowe o charakterze
lokalnym dla ludności z terenu Tyczyna, okolicznych wsi
i pobliskiego Rzeszowa.
Zespół jest harmonijnie wpisany w otaczający, niezwykle
malowniczy krajobraz, z widokiem na panoramę doliny Strugu
i okolicznych wzniesień. Barokowy charakter zespołu, nie
zniekształcony przez późniejsze remonty i uzupełnienia,
w połączeniu z wartościami krajobrazowymi i historycznymi
sprawiają, iż założenie klasztorne w Borku Starym stanowi
spójny, niezwykle interesujący, klarowny stylowo zespół,
w którym niezmiennie trwa maryjny kult mocno wpisany
w kulturę, historię i tradycję regionu. Wartym podkreślenia jest
fakt nie słabnącego ruchu pielgrzymkowego. O znaczeniu
i zainteresowaniu sanktuarium świadczą też nowo wzniesione
kapliczki kalwaryjskie, fundowane w przeważającej mierze przez
pochodzącą z regionu emigrację.

Poz. 1772
-

dworek bpa Betańskiego, ul. Tycznera 6 w Tyczynie

-

willa, ul. Kościuszki 25 w Tyczynie

-

kamienica, ul. Grunwaldzka 6 w Tyczynie

IV. 4. 2. Prowadzenie prac remontowych przy obiektach
zabytkowych stanowiących własność władz samorządowych
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. W pierwszej kolejności
należy wykonać prace remontowe i konserwatorskie przy
obiektach znajdujących się w złym stanie, a prezentujących
znaczne wartości zabytkowe lub historyczne i walory
architektoniczne. Należą do nich następujące obiekty:
•

spichlerz, park, brama i ogrodzenie w zespole pałacowoparkowym w Tyczynie;

•

dawna rogatka miejska
ul. Grunwaldzkiej 52;

•

dawny dwór w Borku Starym;

•

dom nr 97 w Białej.

-

rządcówka w Białej

-

kościół parafialny w Borku Starym

-

kapliczka na d. cmentarzu w Borku Starym

-

dwór w Borku Starym

-

dawna szkoła w Budziwoju przy ul. Kościelnej

-

dom w Budziwoju, ul. Porąbki 163

-

młyn w Matysówce

-

kapliczka św. Jana Nepomucena
ul. Grunwaldzka (obok domu nr 15)

w

Tyczynie,

-

kapliczka św. Michała Archanioła
ul. Zagrody (naprzeciw domu nr 13)

w

Tyczynie,

Szlabance”

przy

IV. 4. 3. Działania zmierzające do kompleksowej rewitalizacji
zespołu pałacowego w Tyczynie:
•

wspieranie kontynuowania prac konserwatorskich przy
pałacu;

•

pilne podjęcie działań w celu uratowania nie użytkowanej
oficyny pałacowej w Tyczynie. Działania gminy, która nie
jest właścicielem obiektu, zmierzać winny do skutecznych
negocjacji z właścicielem, w celu niezwłocznego
wykonania
niezbędnych
prac
remontowych
zapobiegających w pierwszym rzędzie postępującej
degradacji obiektu oraz znalezienia właściwej funkcji dla
zabytku oraz użytkownika gwarantującego wykonanie
koniecznych prac remontowych i konserwatorskich;

•

powstrzymanie degradacji części zespołu pałacowego
i folwarcznego w Tyczynie - obiektów, których
właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
(budynek stajni, dom ogrodnika) - na drodze negocjacji
z właścicielem;

•

wykonanie remontu d. spichlerza wraz z adaptacją do
współczesnych funkcji (np. wykorzystanie obiektu dla
potrzeb miejscowego gimnazjum);

•

uporządkowanie chaosu przestrzennego na terenie części
dawnego zespołu gospodarczego (teren od strony wjazdu
do Tyczyna od strony Rzeszowa) użytkowanego przez
„Tywent”;

•

kontynuacja prac związanych z rewaloryzacją parku
w Tyczynie zgodnie z opracowaną dokumentacją; podjęcie
starań o uzyskanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
innych funduszy.

IV. 4. Opieka nad zabytkami nieruchomymi ze szczególnym
uwzględnieniem
obiektów
i
zespołów
obiektów
charakterystycznych dla gminy i obszaru kulturowego, na
którym zlokalizowana jest gmina
IV. 4. 1. Podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną
prawną poprzez wpis do rejestru zabytków obiektów zabytkowych
o znaczących dla regionu wartościach historycznych,
artystycznych i naukowych;
Proponuje się uwzględnienie w ww. działaniach następujących
obiektów:

„Na

IV. 4. 4. Zapobieganie masowej dekapitalizacji zabytkowej
zabudowy zespołu staromiejskiego w Tyczynie - podejmowanie
przez samorząd inicjatyw zachęcających właścicieli obiektów
zabytkowych do przeprowadzania remontu i konserwacji samorządowy system preferencji finansowych dla właścicieli
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i użytkowników zabytków (m.in. ulgi i zwolnienia podatkowe,
częściowa partycypacja w kosztach).
IV. 4. 5. Wspieranie działań zmierzających do powstrzymania
procesu niszczenia oraz działań ratunkowych w stosunku do
obiektów zabytkowych o wybitnych w skali gminy walorach
architektonicznych lub historycznych, nie będących własnością
gminy, nie użytkowanych i znajdujących się w złym stanie
technicznym, a dających jednak możliwość adaptacji do nowej
funkcji, służącej (bezpośrednio lub pośrednio) społeczności
lokalnej:
•

budynek dawnej remizy strażackiej przy ul. Kopernika 1
w Tyczynie,

•

budynek dawnej szkoły przy ul. Kopernika 7 w Tyczynie,

•

budynek przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Tyczynie,

•

willa przy ul. Kościuszki 25 w Tyczynie,

•

budynek dawnej szkoły w Budziwoju,

•

budynek dawnej rządcówki w Białej,

•

dawna plebania przy kościele parafialnym w Borku
Starym

•

młyn w Kielnarowej.

IV. 4. 6. Starania o zachowanie i ochronę drewnianego
budownictwa w mieście i gminie, zachowanie nielicznych już
„enklaw” tego budownictwa
IV. 4. 6. 1. Dążenie do zabezpieczenia, konserwacji i zachowania
nielicznych już najstarszych i najcenniejszych obiektów
budownictwa.
IV. 4. 6. 2. W przypadku kilku obiektów:
•

dom w Budziwoju, ul. Porąbki 163;

•

dom w Budziwoju, ul. Sportowa 3

•

dom w Budziwoju, ul. Kościelna 11 (prawdopodobnie
dawny szpital ubogich)

•

dom w Hermanowej nr 712

proponuje się następujące (alternatywne) rozwiązania:
•

przeniesienie obiektu do skansenu w Kolbuszowej;

•

utworzenie skansenu „in situ”,

•

utworzenie skansenu w Kielnarowej przy Centrum
Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z Rzeszowa w Kielnarowej.

IV. 4. 6. 3. Sprzyjanie i propagowanie występujących już na
terenie gminy pozytywnych przykładów adaptacji (wykonanych
z poszanowaniem dla substancji zabytkowej) nie użytkowanych
drewnianych domów i zagród na weekendowe i wakacyjne pobyty
przede wszystkim mieszkańców pobliskiego Rzeszowa (np. dom
w Budziwoju przy ul. Studzianki 42).

Poz. 1772
IV.4.6.4. Wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
organizowanych w zabytkowych budynkach jako jedna
z możliwych form ratowania nie doinwestowanych, niszczejących
i ginących z krajobrazu obiektów drewnianych.
IV. 4. 7. Zapewnienie respektowania wymogów ochrony
konserwatorskiej w stosunku do obiektów i zespołów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących
się w strefach ochrony konserwatorskiej.
IV. 4. 8. Realizacja i stosowanie się do wytycznych i postulatów
konserwatorskich zawartych w strefach ochrony konserwatorskiej,
określonych w Studium wartości kulturowych i krajobrazu Gminy
Tyczyn, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie stref ochrony konserwatorskiej
(wyszczególnionych w rozdziale IV.2. 3.)
IV. 4. 9. Prowadzenie w pierwszej kolejności prac
zabezpieczających i powstrzymujących proces destrukcji,
remontowanie zgodnie z wymogami konserwatorskimi,
preferowanie działań zabezpieczających autentyczną substancję
zabytkową.
IV. 4. 10. Eliminowanie prac adaptacyjnych i remontowych
przeprowadzanych ze szkodą dla substancji zabytkowej obiektów.
IV. 4. 11. Reagowanie samorządu na brak należytej dbałości
właścicieli o bieżące utrzymanie zabytków, w konsekwencji
prowadzące do uszkodzeń i zniszczeń.
IV. 4. 12. Wspieranie inicjatyw zmierzających do rewitalizacji
zabytkowych obiektów poprzemysłowych - w dobie głębokich
przekształceń własnościowych w sposób szczególny narażonych
na zniszczenie lub silne przekształcenia:
•

młyn w Kielnarowej;

•

młyn w Matysówce.

IV. 4. 13. Przy sprzedaży przez gminę obiektów zabytkowych
preferowanie inwestorów zobowiązujących się do właściwego
zagospodarowania obiektów nie użytkowanych.
IV. 4. 14. Wdrożenie systemu wsparcia finansowego dla
właścicieli i użytkowników zabytkowych obiektów (wpisanych do
rejestru i do gminnej ewidencji zabytków) przeznaczonego na
wykonywanie remontów i konserwacji budynków (ulgi
podatkowe,
finansowanie
prac
inwentaryzacyjnych
i dokumentacyjnych, współfinansowanie remontów).
IV. 4. 15. Przestrzeganie podstawowych wymogów estetyki
w stosunku do zabytkowych obiektów i zespołów obiektów ze
szczególnym
uwzględnieniem
zasad
konserwatorskich
dotyczących umieszczania reklam, kolorystyki elewacji oraz
poprzez działania niskonakładowe jak: bieżąca konserwacja,
uporządkowanie obejścia, urządzanie zieleni, wymiana
nieestetycznych współczesnych ogrodzeń.
IV. 4. 16. Zwracanie uwagi w trakcie wykonywania remontów
zabytkowych kapliczek na zachowanie lub przywracanie ich
pierwotnej, tradycyjnej bryły, formy, stylu, materiałów, pokrycia
dachowego, wystroju i detalu architektonicznego itp. - pomocne
mogą być fotografie archiwalne ze zbiorów Urzędu Ochrony
Zabytków - Delegatury w Rzeszowie oraz pomoc merytoryczna
Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
w Rzeszowie.
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IV. 4. 17. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków:
•

monitoring dotyczący stanu zachowania obiektów
zabytkowych,
prowadzonych
prac
remontowych
i konserwatorskich oraz bieżące wprowadzanie danych do
komputerowej bazy ewidencji gminnej;

•

wypracowanie zasad wymiany informacji i aktualizacji
danych dotyczących obiektów zabytkowych objętych
gminną ewidencją zabytków pomiędzy Urzędem Ochrony
Zabytków - Delegatura w Rzeszowie a Urzędem Miasta i
Gminy w Tyczynie.

IV. 4. 18. Prowadzenie badań archeologicznych na terenie miasta
i gminy w ramach praktyk studenckich w oparciu o porozumienie
zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Tyczyn a Instytutem
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
IV. 5. Opieka nad zabytkami ruchomymi
IV. 5. 1. Wspieranie prac konserwatorskich szczególnie cennych
zespołów zabytków ruchomych - wyposażenie kościoła i klasztoru
oo. Dominikanów w Borku Starym, kościoła parafialnego
w Tyczynie.
IV. 5. 2. Wspieranie prac konserwatorskich przy pozostałościach
wyposażenia i wystroju pałacu Wodzickich w Tyczynie.
IV. 5. 3. Podjęcie działań dotyczących objęcia wyposażenia
i wystroju pałacu w Tyczynie ochroną poprzez wpis do rejestru
zabytków ruchomych.
IV. 5. 4. Podjęcie działań w zakresie ochrony zabytkowego
wyposażenia kapliczek przydrożnych drogą wymiany oryginałów
na kopie oraz umieszczanie zabytków w zbiorach publicznych
(państwowych i kościelnych).
IV. 5. 5. Dalsze utrzymywanie i wzbogacanie formy działalności
Muzeum Regionalnego w Tyczynie:

Poz. 1772
IV. 6. 2. Utrwalanie w świadomości społecznej tzw. tradycji
miejsca dotyczącej lokalizacji nieistniejących obiektów
o istotnym znaczeniu dla historii, np. w przypadku Miasta
Tyczyna: kościół i szpital św. Krzyża, cmentarze przykościelne
i kirkut, synagoga, ratusz, domniemane usytuowanie dworu
Pileckich.
IV. 6. 3. Używanie i stosowanie (także w stosunku do nowo
powstających zespołów zabudowy) historycznych nazw
miejscowych - przysiółków, historycznych nazw ulic itp.,
inicjowanie nowego nazewnictwa lub zmian w istniejącym
nazewnictwie promujących lokalną historię i lokalne tradycje,
np. „Za Bramą Sanocką”, „Zaułek Północny”, „Mokra Strona”,
„Podwale”.
IV. 6. 4. Utrzymanie i bieżąca konserwacja kapliczek i pomników
połączone
z
kultywowaniem,
dokumentowaniem
i upowszechnianiem tradycji związanej z tymi obiektami.
IV. 6. 5. Upamiętnianie i utrwalanie w pamięci mieszkańców,
zwłaszcza młodego pokolenia, ważnych wydarzeń historycznych,
wybitnych postaci związanych z regionem itp. poprzez
działalność wydawniczą (regionalia), prowadzenie lekcji
muzealnych nt. przeszłości i kultury regionu, organizowanie
okazjonalnych wystaw i ekspozycji itp.
IV. 6. 6. Wspieranie lokalnych inicjatyw zmierzających do
udokumentowania,
zachowania,
kultywowania
wartości
niematerialnych (pieśni, podania, legendy, tradycje związane
z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi jak śluby czy pogrzeby,
tradycje związane ze świętami, potrawy regionalne, nazwy
miejscowe).
IV. 6. 7. Otaczanie opieką miejsca kultu religijnego - sanktuarium
maryjnego w Borku Starym.
IV. 6. 8. Wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw - imprez
kultywujących tradycje, regionalny strój, obrzędy
IV. 7. Praktyczne wykorzystanie zasobów
kulturowego

dziedzictwa

•

zachowanie dotychczasowego profilu nastawionego na
gromadzenie regionaliów i dokumentowanie historii
Tyczyna i okolic;

•

zapewnienie warunków lokalowych pozwalających na
atrakcyjne eksponowanie zbiorów i prowadzenie lekcji
muzealnych nt. przeszłości i kultury regionu;

1.

utrzymanie istniejących i kreowanie nowych szlaków
edukacyjno-turystycznych po zasobach dziedzictwa
kulturowego gminy;

•

wyeksponowanie historii pałacu w Tyczynie i jego
właścicieli, których działalność miała znaczący wpływ na
rozwój miasta;

2.

wspieranie rozwoju agroturystyki z wykorzystaniem
zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego;

•

zinwentaryzowanie zbiorów;

3.

•

uzupełnianie zbiorów zgodnie z profilem muzeum (lokalne
regionalia) - pozyskiwanie poprzez dary i zakupy przy
wsparciu gminy i prywatnych sponsorów;

wykorzystanie zasobów kulturowych w promocji gminy
i intensyfikacji jej rozwoju, szczególnie obszarów
wiejskich np. w powiązaniu z ochroną środowiska,
inwestycjami w otoczeniu rolnictwa, ochroną tradycyjnych
form gospodarowania;

•

konserwacja zbiorów (w miarę potrzeb) - fachowe
rozpoznanie potrzeb konserwatorskich (przede wszystkim
dotyczących eksponatów etnograficznych i w zakresie
konserwacji papieru).

4.

wspieranie inicjatyw do utworzenia na terenie gminy
skansenu (zob. p. IV.4.6.2.).

IV. 7. 1. Rozwój turystyki i działania promocyjne:

IV. 7. 2. Działania edukacyjne:

IV. 6. Ochrona wartości niematerialnych

•

inicjowanie i wspieranie wydawnictw obejmujących
zagadnienia ochrony dóbr kultury;

IV. 6. 1. Pielęgnowanie (ochrona) tożsamości kulturowej regionu,
wzmacnianie procesów integracyjnych w społeczności
regionalnej.

•

budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji
dla idei ochrony i dawności zabytków odczytywanych jako
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źródło tożsamości, wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji,
wiedzy o sposobie życia i pracy przodków;
•

wspieranie inicjatyw mających na celu edukowanie
społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży na rzecz
ochrony dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji lokalnych i idei małych ojczyzn;

Poz. 1772
wyłącznie do środków, którymi dysponować może samorząd.
Zakłada się zatem, że źródłem finansowania zadań wskazanych do
realizacji w Programie, będą zarówno środki, które pozostają
w dyspozycji lub w zasięgu władz samorządowych, jak również
inne źródła (prywatne, rządowe, itp.), tj.
•

środki własne budżetowe Gminy Tyczyn na realizację
zadań własnych,

•

dotacje podmiotowe dla instytucji, których organizatorem
jest samorząd gminy;

•

środki znajdujące się
konserwatora zabytków;

•

V. INSTRUMENTY WDRAŻANIA I OCENA WYNIKÓW
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
MIASTA I GMINY TYCZYN

dotacje samorządu województwa dla jednostek samorządu
terytorialnego innych szczebli na realizację zadań
z zakresu kultury i sztuki;

•

Zakłada się, że zadania określone w Programie opieki nad
zabytkami dla Miasta i Gminy Tyczyn będą realizowane
w wyniku następujących działań:

dotacje, granty, nagrody samorządu województwa dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych;

•

dochody własne instytucji kultury;

•

środki ministra kultury w ramach programu „Promesa
Ministra Kultury”;

•

zaciągane przez Gminę kredyty bankowe na realizacje
określonych celów i inwestycji,

•

zyski z działalności statutowej i gospodarczej,

•

odsetki z kont i rachunków bankowych,

•

dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych
programów pomocowych,

•

składki i zbiórki publiczne i finansowane ze środków
ludności,

•

fundusze krajowe i zagraniczne Unii Europejskiej,

•

inne środki przewidziane prawem.

•

•

1.

popularyzacja opieki nad zabytkami poprzez wszelkiego
rodzaju konkursy premiujące wiedzę i znawstwo
dziedzictwa kulturowego;
zainicjowanie w szkołach działających na terenie gminy
akcji gromadzenia w zbiorach Muzeum Regionalnego
w Tyczynie dawnych i współczesnych fotografii
dokumentujących przestrzeń kulturową i życie codzienne
mieszkańców gminy.

wspólne działanie władz samorządowych z wojewódzkim
konserwatorem zabytków oraz z: właścicielami
i posiadaczami obiektów, diecezjami, organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami regionalnymi,
ośrodkami naukowymi;

2.

działania własne władz samorządowych:

a)

prawne - np. uchwalanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, powoływanie parków
kulturowych, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków
obiektów, które winny być objęte ochroną;

b)

finansowe - należyte utrzymywanie, wykonywanie
remontów i prac konserwatorskich przy obiektach
zabytkowych będących własnością gminy oraz dotacje,
system ulg finansowych, nagrody, zachęty dla właścicieli
i posiadaczy obiektów zabytkowych;

c)

programowe regionalnych,

realizacja

projektów

i

programów

d)

inne - działania stymulujące, promocyjne, edukacyjne itp.

3.

działania w ramach programów dofinansowywanych
z funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami burmistrz ma obowiązek
sporządzenia co 2 lata sprawozdania z realizacji programu, które
przedstawia radzie gminy. Postuluje się, by sprawozdania te
przekazywane były do wiadomości Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie oraz do Regionalnego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie.
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU
OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA I GMINY TYCZYN
Ponieważ program jest zbiorem celów dla gminy jako
terytorium administracyjnego, a nie wyłącznie dla władz
samorządowych, także źródła finansowania nie odnoszą się

w

gestii

wojewódzkiego

Obowiązek dbania o stan zabytków ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na właścicieli
i posiadaczy zabytków. Znaczącym wsparciem dla zadań
z zakresu ochrony zabytków są także inne źródła dofinansowania,
wśród których istotną rolę pełnią środki z budżetu państwa. Są to
zarówno środki Generalnego Konserwatora Zabytków, jak
i środki Wojewody Podkarpackiego (będące w dyspozycji
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
W gestii Ministra Kultury znajdują się także środki specjalne,
pochodzące z dochodów płynących z gier losowych,
przeznaczone m.in. na promowanie i wspieranie działań na rzecz
ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.
Odnośnie obiektów sakralnych finansowanie prac
związanych z remontami i pracami konserwatorskimi pokrywane
jest w znacznym stopniu ze środków własnych parafii.
W przypadku obiektów sakralnych stosowane jest także
dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dodatkową
możliwość wsparcia prac przy zabytkach sakralnych daje Fundusz
Kościelny (funkcjonujący w ramach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji). Jednym z celów funduszu jest
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dofinansowywanie remontów i konserwacji obiektów sakralnych
o wartości zabytkowej, w tym podstawowe prace zabezpieczające
obiekt, a w szczególności remonty dachów, stropów, ścian
i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę
zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej,
odgromowej, przeciwwłamaniowej). Fundusz nie finansuje
konserwacji ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych.
W przypadku szczególnych projektów można też pozyskać
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dotyczy to dofinansowania konserwacji
zabytkowych parków wpisanych do rejestru zabytków oraz
dofinansowania publikacji związanych z ochroną dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego.
Ponadto istnieją także możliwości zdobywania środków
finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne
i społeczne do współfinansowania z funduszy krajowych
i zagranicznych Unii Europejskiej.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej działania w sferze
kultury mogą być wspierane w polityce strukturalnej nie tylko
poprzez realizację poszczególnych działań w Zintegrowanym
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i programach
sektorowych, lecz także poprzez znowelizowane Inicjatywy
Wspólnotowe INTERREG III. Najważniejszym źródłem
finansowania projektów kulturalnych jest Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Program podzielony jest na
3 priorytety:
1.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wzmacnianiu konkurencyjności regionów;

2.

Rozwój zasobów ludzkich;

3.

Rozwój lokalny.

służącej

Regionalna infrastruktura społeczna;

1. 4.

Rozwój turystyki i kultury;

1. 5.

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Możliwość pozyskania środków na projekty kulturalne
została także zagwarantowana w priorytecie 3 programu,
w następujących działaniach:
3. 1.

Obszary wiejskie

3. 2.

Obszary restrukturyzowane

3. 3.

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
powojskowych i poprzemysłowych.

Działania umożliwiające realizację projektów z zakresu
kultury zagwarantowane zostały także w Sektorowym Programie
Operacyjnym
restrukturyzacja
i
modernizacja
sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W projektach
realizowanych w ramach tego programu koszt maksymalny jest
znacznie niższy niż w ZPORR, a ich zakres i tematyka wydaje się
być bardzo istotna z punktu widzenia realizacji zadań
wyszczególnionych w niniejszym Programie. W ramach ww.
Sektorowego Programu przewiduje się następujące działania:
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa
kulturowego
Istotnym elementem tego działania jest pobudzanie
aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na
rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową
specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Pomocą finansową
mogą być m.in. objęte koszty dotyczące:
-

rewitalizacji obiektów zabytkowych użytkowanych na cele
publiczne oraz remontu lub konserwacji lokalnych
pomników historycznych i miejsc pamięci;

-

zakupu i remontu nie użytkowanych obiektów
charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego
regionu, ich adaptacji na cele publiczne;

-

projekty związane z kultywowaniem tradycji społeczności
lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;

-

prac i nadzoru architektów, konserwatorów zabytków
(przy remoncie obiektów zabytkowych) i inżynierów nad
realizowanymi
w
ramach
programu
pracami
inwestycyjnymi i konserwatorskimi.

Beneficjentami pomocy są samorządy gmin lub instytucje,
dla których organem założycielskim jest samorząd terytorialny.

W priorytecie 1 programu wyróżnione są trzy działania,
które umożliwiają finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
w sektorze kultury. Są to działania:
1. 3.

Poz. 1772

2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa
w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych
źródeł dochodów
Działanie to ma m.in. sprzyjać zmianie struktury
zagospodarowania
gospodarstw
rolnych,
tworzeniu
alternatywnych źródeł dochodów, sprzyjać zachowaniu zasobów
przyrodniczych i kulturowych wsi. Projekty dotyczą inwestycji
realizowanych w związku z uruchomieniem bądź rozwojem m.in.:
agroturystyki, edukacji przyrodniczej oraz promocji tradycji
i dziedzictwa kulturowego wsi, rzemiosła i rękodzieła.
Beneficjenci to przede wszystkim właściciele lub
posiadacze gospodarstw oraz osoby prawne, których celem
statutowym jest działanie w rolnictwie, a w przypadku realizacji
projektu dotyczącego wprowadzenia rękodzielnictwa i rzemiosła
także domownicy rolnika.

miejskich,

Beneficjentami wszystkich ww. działań mogą być
jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusze unijne mogą być także pozyskiwane w ramach
Programu INTERREG IIIA Polska - Białoruś - Ukraina
(współpraca przygraniczna w dziedzinie kultury), Programu
Kultura 2000, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i in.
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Załącznik Nr 1

Ewidencja zabytków Miasta i Gminy Tyczyn
Lp.

Miejscowość

Obiekt

ulica

nr
domu

lokalizacja

datowanie

1

BIAŁA

Kapliczka

279

obok domu nr 279

1881

2

BIAŁA

Kapliczka

329

II poł. XIX w.

3

BIAŁA

Kapliczka

440

4

BIAŁA

Rządcówka

579

obok domu nr 329, przy drodze
Rzeszów-Tyczyn
Łany, przy granicy z Tyczynem,
obok domu nr 440
d. nr 252

5

BIAŁA

Dom

97

w sąsiedztwie szkoły

ok. 1900 r.

6

BIAŁA

Dom

194

dawny nr 9

pocz. XX w.

7

BIAŁA

Dom

196

nr 196 (d. nr 8)

4 ćw. XIX w.

8

BIAŁA

Dom

443

Łany

ok. 1860 r.

rejestr
zabytków

zap. II poł. XIX w.
pocz. XX w.

9

BOREK STARY

Układ przestrzenny wsi

XV, XVII, XVIII - XIX w.

10

BOREK STARY

1684 - 1726 r.

A-41
z 28.06.1950 r.

11

BOREK STARY

1721 - 1738 r.

A-41
z 28.06.1950 r.

12

BOREK STARY

13

BOREK STARY

14

BOREK STARY

15

BOREK STARY

16

BOREK STARY

17

BOREK STARY

Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów – kościół
p.w. Wniebowzięcia NMP
Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów - klasztor
Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów - kaplica
p.w. Św. Anny
Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów - kaplica
p.w. MB Bolesnej
Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów - kapliczka grota MB z Lourdes
Zespół Klasztorny OO.
Dominikanów - Kaplica Krzyża
Świętego
Zespół kościelny - kościół
p.w. Św. Piotra i Pawła
Zespół kościelny - dzwonnica

18

BOREK STARY

Zespół kościelny - plebania

19

BOREK STARY

Zespół kościelny - ogrodzenie

1927-1934

20

BOREK STARY

Zespół kościelny - stodoła

pocz. XX w.

21

BOREK STARY

22

BOREK STARY

23

BOREK STARY

Kapliczka z rzeźbą św. Michała
Archanioła
Kapliczka z figurą Matki
Boskiej
Kapliczka

24

BOREK STARY

1779
ok. 1887 r.
1896
1984 r.
337

1927 - 1938 r.
1888
ok. poł. XIX w

47
166

na starym cmentarzu, w pobliżu
posesji nr 346
obok domu nr 47, przy drodze
do Dynowa
obok domu nr 166

2 ćw. XIX w.

w pobliżu dawnej szkoły

1913

ok. 1945
2 poł. XIX w.

25

BOREK STARY

Krzyż, pomnik powstańców
styczniowych
Dwór

26

BOREK STARY

Zagroda nr 399 - dom

399

k. XIX w.

27

BOREK STARY

Zagroda nr 399 - stodoła

399

k. XIX w.

68

2 poł. XIX w.

28

BOREK STARY

Zagroda nr 429 - dom

429

ok. 1900 r.

29

BOREK STARY

Zagroda nr 429 - stodoła

429

ok. 1900 r.

30

BOREK STARY

Zagroda nr 430 - dom

430

ok. 1850 r.

31

BOREK STARY

Zagroda nr 430 - stodoła

430

1914 r.

32

BOREK STARY

Dom

138

k. XIX w.

33

BOREK STARY

Dom

171

ok. 1940

34

BOREK STARY

Dom

393

4 ćw. XIX w.

35

BUDZIWÓJ

Układ przestrzenny wsi

36

BUDZIWÓJ

37

BUDZIWÓJ

Kościół parafialny
p.w. MB Śnieżnej
Krzyż

38

BUDZIWÓJ

Kapliczka

39

BUDZIWÓJ

40

przed 1423 - XIX w.
Kościelna

1904 - 1907

Milenijna

obok cmentarza

l. 30 XX w.
1882

Milenijna

BUDZIWÓJ

Kapliczka z rzeźbą św. Jana
Nepomucena
Pomnik Grunwaldu

skrzyżowanie ulic Kowalskiego,
Milenijnej i Kościelnej
na granicy z Tyczynem

41

BUDZIWÓJ

Plebania

Kowalskiego

42

BUDZIWÓJ

Szkoła

Kościelna

151

63

na skrzyżowaniu ulic
Milenijnej, Grunwaldzkiej
i Jana Pawła II
d. nr 344 - obok Poczty i Domu
Kultury

zap. I poł. XIX w.
1910
1926
1898-1899

A-27
z 15.05.2002 r.
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43

BUDZIWÓJ

Dom

Jarzębinowa

11

44

BUDZIWÓJ

Dom

Jesionowa

15

d. nr 290

ok. 1900
1914 r.

45

BUDZIWÓJ

Dom

Kościelna

25

d. nr 473

1934 r.

46

BUDZIWÓJ

Budynek gospodarczy

Kościelna

25

47

BUDZIWÓJ

Dom

Kościelna

1

d. nr 386

1857, ok. 1920, k. XX w.

48

BUDZIWÓJ

Dom (dawny szpital ubogich?)

Kościelna

11

d. nr 465

2 poł. XIX w.

49

BUDZIWÓJ

Dom

Kościelna

13

50

BUDZIWÓJ

Dom

Kościelna

17

d. nr 469

pocz. XX w.

51

BUDZIWÓJ

Kowalskiego

39

dawny nr 332

ok. 1905 r.

52

BUDZIWÓJ

Kowalskiego

39

dawny nr 332

1937 r.

53

BUDZIWÓJ

Zagroda, ul. Kowalskiego 39 dom
Zagroda, ul. Kowalskiego 39 stajnia ze stodołą
Dom

Kowalskiego

48

d. nr 352 (d. nr 315)

54

BUDZIWÓJ

Dom

Kowalskiego

76

1868

55

BUDZIWÓJ

Dom

Leśna

74

I ćw. XX w.

56

BUDZIWÓJ

Dom

Nadziei

9

57

BUDZIWÓJ

Dom

Porąbki

1

d. nr 348

2 poł. XIX w.

58

BUDZIWÓJ

Dom

Porąbki

66

d. nr 264

1907 r.

59

BUDZIWÓJ

Dom

Porąbki

68

1 ćw. XX w.

60

BUDZIWÓJ

Dom

Porąbki

138

pocz. XX w.

61

BUDZIWÓJ

Dom

Porąbki

163

62

BUDZIWÓJ

Dom

Poselska

6

63

BUDZIWÓJ

Dom

Pułanek

22

d. nr 535

1932 r.

64

BUDZIWÓJ

Dom

Pułanek

23

d. nr 537

II poł. XIX w.

65

BUDZIWÓJ

Zagroda nr 28 - dom

Sportowa

28

pocz. XX w.

66

BUDZIWÓJ

Zagroda nr 28 - stodoła

Sportowa

28

l. 30. XX w.

ok. 1930

2 poł. XIX w.

ok. 1920 r.

k. XIX w.

d. nr 543

1808 r.
1 ćw. XX w.

67

BUDZIWÓJ

Dom

Sportowa

3

68

BUDZIWÓJ

Zagroda nr 42 - dom

Studzianki

42

d. nr 643

ok. poł. XIX w.
k. XIX w.

69

BUDZIWÓJ

Zagroda nr 42 - stodoła

Studzianki

42

d. nr 643

I ćw. XX w.

70

HERMANOWA

obok szkoły

ok. poł. XIX w

71

HERMANOWA

Kapliczka z figurą św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

72

HERMANOWA

73

HERMANOWA

74
75

13

obok domu nr 13 (d. nr 7)

ok. poł. XIX w.

Kapliczka z rzeźbą Chrystusa
Frasobliwego
Kapliczka

159

obok domu nr 159 (d. nr 64)

1852

551

ok. poł. XIX w.

HERMANOWA

Kapliczka

664

obok domu nr 551, przy drodze
z Budziwoja do Przylasku
obok domu nr 664

HERMANOWA

Krzyż Grunwaldu

obok domu nr 123

1910

76

HERMANOWA

Zespół rządcówki - rządcówka

150

d. nr 57

zap. XVIII w., I poł. XIX w.

77

HERMANOWA

150

168

2 ćw. XX w. (?)

78

HERMANOWA

Zespół rządcówki - kapliczka
z figurą MB Niepokalanego
Poczęcia
Dom

II poł. XIX w.

79

HERMANOWA

Dom

80

HERMANOWA

Dom

351

2 poł. XIX w.

81

HERMANOWA

Dom

708

pocz. XX w.

107

A-1094
z 22.05.1981 r.
A-1094
z 22.05.1981 r.

ok. 1880
naprzeciw nr 171

pocz. XX w.

82

HERMANOWA

Dom

709

83

HERMANOWA

Dom

712

Czerwonki

2 poł. XIX w.
4 ćw. XIX w.

84

KIELNAROWA

Kapliczka

I poł. XIX w. (?)

85

KIELNAROWA

64

86

KIELNAROWA

Kapliczka z figurą św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

przy drodze do Błażowej, na
granicy z Tyczynem, u wylotu
ul. Mokra Strona
obok domu nr 64

119

naprzeciw domu nr 119

ok. poł. XIX w.

87

KIELNAROWA

Kapliczka

154

obok domu nr 154

ok. 1914

88

KIELNAROWA

Kapliczka

315

k. XIX - pocz. XX w.

89

KIELNAROWA

Kapliczka

374

90

KIELNAROWA

Kapliczka

399

naprzeciw domu nr 315, na
Zawodziu przy drodze TyczynBorek Stary
obok domu nr 374, na
Zawodziu, przy drodze do
Borku Starego
obok domu nr 399, na Królce

91

KIELNAROWA

Rządcówka

95

ob. dom nr 95

k. XVIII/XIX w. (?)

92

KIELNAROWA

Zespół szkoły - szkoła

93

KIELNAROWA

Zespół szkoły - figura NMP

I poł. XIX w.

1930
1920

1905-1906
przy drodze, przed budynkiem
dawnej szkoły

1910

A-1050
z 02.11.1979 r.
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94

KIELNAROWA

Zagroda nr 108 - dom

108

pocz. XX w.

95

KIELNAROWA

Zagroda nr 108 - stodoła

108

k. XIX w.

96

KIELNAROWA

Zagroda nr 125 - dom

125

1924

97

KIELNAROWA

Zagroda nr 125 - stodoła

125

1927

98

KIELNAROWA

Dom

47

ok. 1880

99

KIELNAROWA

Dom - dawna służbówka

94

XIX w.

100

KIELNAROWA

Dom

111

k. XIX w.

101

KIELNAROWA

Dom

112

4 ćw. XIX w.

102

KIELNAROWA

Dom

122

pocz. XX w.

103

KIELNAROWA

Młyn wodny

77

104

MATYSÓWKA

Kapliczka

216

obok domu nr 216, na Łanach

1925

105

MATYSÓWKA

Kapliczka

227

ok. 1920

106

MATYSÓWKA

Krzyż

obok domu nr 227, na
„Działach"
w polach przy granicy ze
Słociną, na pn.-zach. od nowego
cmentarza

XVII w. (?), XIX w.

1934, 1980

107

MATYSÓWKA

Dom

10

1 ćw. XX w.

108

MATYSÓWKA

Dom

99

1928

109

MATYSÓWKA

Dom

254

ok. poł. XIX w.

110

MATYSÓWKA

Młyn

30

1 ćw. XX w.

111

TYCZYN

Układ urbanistyczny

1368 r. - XIX

112

TYCZYN

1466, 1631-1638, 1735-1763

113

TYCZYN

Zespół kościelny - kościół
parafialny p.w. Św. Katarzyny i
Św. Trójcy
Zespół kościelny - dzwonnica I

114

TYCZYN

Zespół kościelny - dzwonnica II

1759-1762

115

TYCZYN

Zespół kościelny - wikarówka

116

TYCZYN

117

TYCZYN

118

TYCZYN

119

TYCZYN

120

TYCZYN

Zespół kościelny - ogrodzenie
kościoła i cmentarza
Zespół kościelny – bramka
I w ogrodzeniu
Zespół kościelny – bramka
II w ogrodzeniu
Zespół kościelny – bramka
III w ogrodzeniu
Zespół kościelny - plebania

121

TYCZYN

122

TYCZYN

123

TYCZYN

124

TYCZYN

125

TYCZYN

126

TYCZYN

127

TYCZYN

128
129

Zespół kościelny - ogrodzenie
plebani
Zespół kościelny - brama
wjazdowa do plebani
Zespół domu zakonnego
SS. Dominikanek -dom zakonny
Zespół domu zakonnego
SS. Dominikanek -ogrodzenie
Zespół domu zakonnego
SS. Dominikanek - figura NMP
Niepokalanie Poczętej
Kaplica grobowa Wodzickich

1759-1762

Mickiewicza

3

od 1760 do ok. 1762
1760-1763
1762-1763
1762-1763
1762-1763

Mickiewicza

10

ok. 1769

Mickiewicza

po 1770

Mickiewicza

ok. 1770

Kościuszki

3

1878 r.

Kościuszki

3

1925 r.

Kościuszki

3

1925 r. (?)

Mickiewicza
Grunwaldzka

A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.
A-930
z 04.11.1975 r.

1877-1883

TYCZYN

Kapliczka p.w. Św. Jana
Nepomucena
Kapliczka

Mickiewicza

na Królce - przy ul. Lasek

1872

TYCZYN

Kapliczka św. Antoniego

Pułanek

obok szkoły

przed poł. XIX w.

130

TYCZYN

Zagrody

TYCZYN

naprzeciw domu ul. Zagrody
nr 13
Plac Rynkowy

poł. XVIII w.

131

Kapliczka z figurą św. Michała
Archanioła
Pomnik Grunwaldu

132

TYCZYN

Fortyfikacje miejskie

15

ul. Podwale, Kilińskiego,
Kościuszki, św. Katarzyny

XV w.-XX w.

133

TYCZYN

Sąd Grodzki i Urząd Skarbowy

8

Plac Rynkowy

Kościuszki

A-324
z 03.11.1970 r.
A-930
z 04.11.1975 r.

2

1872

1910

1892 - 1894 r

134

TYCZYN

Szpital ubogich

Grunwaldzka

8

XVII w. (?)

135

TYCZYN

Szkoła Ludowa

Kopernika

7

1880

136

TYCZYN

Strażacka

1

1875-1877

Grunwaldzka

52

k. XIX w.

Grunwaldzka

18

1915 - 1920 r.

137

TYCZYN

Siedziba Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokół"
Rogatka miejska „Na szlabanie”

138

TYCZYN

Karczma

139

TYCZYN

Zespół pałacowy - pałac

1862-1869

140

TYCZYN

Zespół pałacowy - pawilon
gościnny

1881

A-1251
z 19.03.1992 r.

A-1101
z 14.04.1983 r.

A-337
z 31.05.1968 r.
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141

TYCZYN

Zespół pałacowy - oficyna

142

TYCZYN

143

TYCZYN

144

TYCZYN

145

TYCZYN

Zespół pałacowy - dom
ogrodnika
Zespół pałacowy - stajnie
cugowe
Zespół pałacowy – stajnia
i ujeżdżalnia
Zespół pałacowy - spichlerz

1892

146

TYCZYN

Zespół pałacowy - studnia

147

TYCZYN

Zespół pałacowy - gorzelnia

Orkana

148

TYCZYN

Orkana

149

TYCZYN

150

TYCZYN

151

TYCZYN

Zespół pałacowy - pozostałości
szklarni - cieplarni
Zespół pałacowy - brama
w ogrodzeniu
Zespół pałacowy - ogrodzenie
parku
Zespół pałacowy - park

152

TYCZYN

Dworek Biskupa Betańskiego

Tycznera

6

2 poł. XVIII w.

153

TYCZYN

Dom

Cicha

6

ok. 1880

154

TYCZYN

Dom

Cicha

8

ok. 1910

155

TYCZYN

Dom

Cicha

22

ok. 1900

Orkana

7

k. XIX w.
k. XIX w.

Orkana

3

A-337
z 31.05.1968 r.

k. XIX w.

Grunwaldzka

zap. po 1820, przed 1851
pomiędzy pałacem a oficyną
5

A-1138
z 23.09.1983 r.

k. XIX w. i I poł. XX w.
XVIII/XIX w.

w pobliżu domu ogrodnika
i gorzelni

Grunwaldzka

pocz. XX w.
1909

ul. Grunwaldzka, ul. Parkowa

1909
XIX w.

156

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

2

1905

157

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

6

II poł. XIX w.

158

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

11

1 ćw. XX w.

159

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

16

pocz. XX w.

160

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

17

4 ćw. XIX w.

161

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

19

162

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

22

d. nr 20

XIX/XX w.

163

TYCZYN

Dom

Grunwaldzka

24

d. nr 22

pocz. XX w.

164

TYCZYN

Dom

Św. Katarzyny

2

165

TYCZYN

Dom

Św. Katarzyny

3

ok. 1820

166

TYCZYN

Dom

Kilińskiego

1

ok. 1930 r.

167

TYCZYN

Dom

Kilińskiego

4

k. XIX w.

168

TYCZYN

Dom

Kilińskiego

5

1936

169

TYCZYN

Dom

Kilińskiego

6

ok. 1910 r.

170

TYCZYN

Dom

Kopernika

1

po 1851 r.

171

TYCZYN

Dom

Kopernika

9

172

TYCZYN

Dom

Kopernika

13

1912 r. lub przed poł. XIX
w.
pocz. XX w.

173

TYCZYN

Dom

Kopernika

15

1915 - 1920 r

174

TYCZYN

Dom

Kościuszki

4

1892 r.

175

TYCZYN

Dom

Kościuszki

19

k. XIX w.

176

TYCZYN

Dom

Kościuszki

21

1890 r.

A-337
z 31.05.1968 r.

4 ćw. XIX w.

XIX/XX w.

177

TYCZYN

Willa

Kościuszki

25

1894

178

TYCZYN

Zagroda - dom

Lasek

35

I ćw. XX w.

179

TYCZYN

Zagroda - stodoła

Lasek

35

l. 30 XX w.

180

TYCZYN

Dom

Lasek

6

1914 r.

181

TYCZYN

Dom

Lasek

27

1909 r.

182

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

2

pocz. XIX w.

183

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

4

k. XIX w.

184

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

14

185

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

17

pocz. XX w.

186

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

18

XIX/XX w.

d. nr 16(?)

pocz. XX w.

187

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

21

pocz. XX w.

188

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

22

1905 - 1907 r

189

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

23

XIX/XX w.

190

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

24

pocz. XX w.

191

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

25

po poł. XIX w.

192

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

26

1933 r.

193

TYCZYN

Mickiewicza

26

1897

194

TYCZYN

Warsztat ślusarski (wytwórnia
wag)
Studnia

Mickiewicza

26

pocz. XX w.

A-1152
z 04.07.1985 r.
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195

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

28

ok. 1912

196

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

30

XIX/XX w.

197

TYCZYN

Dom

Mickiewicza

37

ok. 1910

198

TYCZYN

Dom

Partyzantów

2

k. XIX w.

199

TYCZYN

Dom

Partyzantów

8

4 ćw. XIX w.

200

TYCZYN

Dom

Plac Wolności

7

k. XIX w.

201

TYCZYN

Dom

Podwale

9

k. XIX w.

202

TYCZYN

Dom

Przesmyk

3

I ćw. XX w.

203

TYCZYN

Dom

Rynek

1

przed 1882 r.

204

TYCZYN

Dom

Rynek

2

przed 1882 r.

205

TYCZYN

Dom

Rynek

3

1938 r.

206

TYCZYN

Dom

Rynek

4

2 poł. XVIII w.

207

TYCZYN

Dom

Rynek

6

ok. 1910 r.

208

TYCZYN

Dom

Rynek

7

pocz. XIX w.

209

TYCZYN

Dom

Rynek

9

pocz. XIX w.

210

TYCZYN

Dom

Rynek

11

pocz. XX w.

211

TYCZYN

Dom

Rynek

13

XIX/XX w.

212

TYCZYN

Dom

Rynek

16

XIX/XX w.

213

TYCZYN

Dom

Rynek

19

k. XVIII w.

214

TYCZYN

Dom

Rynek

20

3 ćw. XIX w.

215

TYCZYN

Dom

Rynek

21-22

pocz. XIX w.

216

TYCZYN

Dom

Rynek

23

1912

217

TYCZYN

Dom

Rynek

24

XVIII w., k. XIX w.

218

TYCZYN

Dom

Słowackiego

7

ok. 1860 r.

219

TYCZYN

Dom

Szopena

2

ok. 1910

220

TYCZYN

Dom

Szopena

6

ok. 1920

221

TYCZYN

Dom

Tycznera

3

pocz. XX w.

222

TYCZYN

Dom

Wyzwolenia

2

4 ćw. XIX w.

223

TYCZYN

Dom

Zagrody

2

4 ćw. XIX w.

224

TYCZYN

Dom

Zagrody

3

225

TYCZYN

Dom

Zagrody

89

226

TYCZYN

Cmentarz rz.-kat.

Mickiewicza

1840

227

TYCZYN

Kirkut

ul. Parkowa

zap. XVIII w.

228

TYCZYN

Kuźnia

Betańskiego

2

A-1106
z 04.08.1981 r.

A-1168
z 06.01.1988 r.

ok. 1920-30
d. nr 64

obok domu nr 2

1862 r.

2 poł. XX w.

Załącznik Nr 2

Spis stanowisk archeologicznych na terenie Miasta i Gminy Tyczyn
objętych gminną ewidencją zabytków
1. Biała 2(39), OWR
2. Biała 3(40), OWR
3. Biała 4(41), N
4. Borek Stary 1(35), N
5. Borek Stary 2(36), N
6. Borek Stary 3(37), N
7. Borek Stary 4(21), PN
8. Borek Stary 5(22), KT, OWR
9. Borek Stary 6(23), PN
10. Borek Stary 7(24), PN
11. Borek Stary 8(25), OWR
12. Borek Stary 9(26), OWR
13. Borek Stary 10(27), N, PN
14. Borek Stary 11(28), PN
15. Borek Stary 12(29), OWR, PŚ
16. Borek Stary 13(30), OWR
17. Borek Stary 14(31), PN
18. Borek Stary 15(32), GT
19. Borek Stary 16(33), GT

20. Borek Stary 17(34), PN
21. Borek Stary 18(35), GT
22. Borek Stary 19(36), PN
23. Borek Stary 20(37), N
24. Borek Stary 21(37), GT
25. Budziwój 1(1), Ś
26. Budziwój 2(5),PN, OWR
27. Budziwój 3(6), OWR
28. Budziwój 4(7), OWR
29. Budziwój 5(8), GT
30. Budziwój 6(9), N, GT
31. Budziwój 7(10), GT
32. Budziwój 8(11), OWR
33. Budziwój 9(12), GT, PN
34. Budziwój 10(47), GT, OWR
EK – epoka kamienia;
GT – grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej;
KCWR – kultura ceramiki wstęgowej rytej;
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KPL – kultura pucharów lejkowatych;
KT – kultura trzciniecka;
N – neolit;
ON – okres nowożytny;
OWR – okres wpływów rzymskich;
PN – pradziejowa nieokreślona;
PŚ – późne średniowiecze;
Ś – średniowiecze;
WŚ – wczesne średniowiecze;
35. Budziwój 11(42), GT
36. Hermanowa 1(2), N, GT, OWR
37. Hermanowa 2(46), KPL
38. Hermanowa 3(19), GT
39. Hermanowa 4(20), GT, OWR
40. Hermanowa 5(13), PN, Ś
41. Hermanowa 6(14), GT
42. Hermanowa 7(15), GT, OWR
43. Hermanowa 8(16), OWR, PN
44. Hermanowa 9(17), PN
45. Hermanowa 10(18), N
46. Hermanowa 11(2), PN
47. Kielnarowa 1/3(16), N, PN, EK, ON
48. Kielnarowa 2(25), PN, WŚ
49. Kielnarowa 3(4), KCWR
50. Kielnarowa 4(5), GT, PN
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51. Kielnarowa 5(6), GT
52. Kielnarowa 6(44), PN
53. Kielnarowa 7(45), OWR
54. Kielnarowa 8(47), OWR
55. Kielnarowa 9(48), N, PN
56. Kielnarowa 10(49), GT
57. Kielnarowa 11(50), PN, WŚ, ON
58. Kielnarowa 12(51), PN, Ś
59. Kielnarowa 13(52), KT, PN, Ś
60. Kielnarowa 14(53), GT
61. Kielnarowa 15(54), GT, OWR, Ś
62. Kielnarowa 16(55), GT, OWR, Ś
63. Kielnarowa 17(56), GT, OWR, WŚ, PŚ, ON
64. Kielnarowa 18(57), OWR, PŚ
65. Matysówka 1(1), GT, OWR, PŚ, ON, PN
66. Matysówka 2(2), PŚ, PN
67. Matysówka 3(5), PN
68. Matysówka 4(14), PN
69. Matysówka 5(15), GT
70. Tyczyn 1(4), od XIV w.
71. Tyczyn 2(42), OWR, WŚ
72. Tyczyn 3(34), EK, KT, PN
73. Tyczyn 4(43), OWR
74. Tyczyn 5(44), OWR
75. Tyczyn 6(45), OWR
76. Tyczyn 7(46), PN

Załącznik Nr 3

Spis stanowisk archeologicznych na terenie Miasta i Gminy Tyczyn objętych gminną ewidencją
zabytków w układzie chronologiczno - kulturowym
Kultura
(Chronologia)
Epoka kamienia
Neolit

Kultura ceramiki wstęgowej rytej
Kultura pucharów lejkowatych
Kultura trzciniecka

Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej

Miejscowość, nr stan. w miejscowości
(nr stan na obszarze), nr obszaru
Kielnarowa 1/3 (16), 104-77
Tyczyn 3(34), 104-77
Biała 4(41), 104-76
Borek Stary 1(35), 104-77
Borek Stary 2(36), 104-77
Borek Stary 3(37), 104-77
Borek Stary 10(27), 105-77
Borek Stary 20(37), 105-77
Budziwój 6(9), 105-76
Budziwój 11(42)
Hermanowa 1(2), 105-76
Hermanowa 10(18), 105-76
Kielnarowa 1/3(16), 104-77
Kielnarowa 4(5), 105-77
Kielnarowa 9(48), 105-77
Kielnarowa 3(4), 105-77
Hermanowa 2(46), 105-77
Borek Stary 5(22), 105-77
Kielnarowa 13(52), 105-77
Tyczyn 3(34), 104-77
Borek Stary 15(32), 105-77
Borek Stary 16(33), 105-77
Borek Stary 18(35), 105-77
Borek Stary 21(37), 105-48
Budziwój 5(8), 105-76
Budziwój 6(9), 105-76

Typ stanowiska
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
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Epoka brązu i okres halsztacki
Okres wpływów rzymskich

Wczesne średniowiecze

Późne średniowiecze

- 9112 Budziwój 7(10), 105-76
Budziwój 9(12), 105-76
Budziwój 10(47), 105-76
Hermanowa 1(2), 105-76
Hermanowa 3(19), 105-76
Hermanowa 4(20), 105-76
Hermanowa 6(14), 105-76
Hermanowa 7(15), 105-76
Kielnarowa 4(5), 105-77
Kielnarowa 5(6), 105-77
Kielnarowa 10(49), 105-77
Kielnarowa 14(53), 105-77
Kielnarowa 15(54), 105-77
Kielnarowa 16(55), 105-77
Kielnarowa 17(56), 105-77
Matysówka 1(1), 104-77
Matysówka 5(15), 104-77
Biała 2(39), 104-76
Biała 3(40), 104-76
Borek Stary 5(22), 105-77
Borek Stary 8(25), 105-77
Borek Stary 9(26), 105-77
Borek Stary 12(29), 105-77
Borek Stary 13(30), 105-77
Budziwój 2(5), 105-76
Budziwój 3(6), 105-76
Budziwój 4(7), 105-76
Budziwój 8(11), 105-76
Budziwój 10(47), 105-76
Hermanowa 1(2), 105-76
Hermanowa 4(20), 105-76
Hermanowa 6(14), 105-76
Hermanowa 7(15), 105-76
Hermanowa 8(16), 105-76
Kielnarowa 7(45), 105-77
Kielnarowa 8(47), 105-77
Kielnarowa 15(54), 105-77
Kielnarowa 16(55), 105-77
Kielnarowa 17(56), 105-77
Kielnarowa 18(57), 105-77
Matysówka 1(1), 104-77
Tyczyn 2(42), 105-76
Tyczyn 4(43), 105-76
Tyczyn 5(44), 105-76
Tyczyn 6(45), 105-76
Budziwój 1(1), 105-76
Hermanowa 5(13), 105-76
Kielnarowa 2(25), 104-77
Kielnarowa 11(50), 105-77
Kielnarowa 12(51), 105-77
Kielnarowa 13(52), 105-77
Kielnarowa 15(54), 105-77
Kielnarowa 16(55), 105-77
Kielnarowa 17(56), 105-77
Tyczyn 2(42), 105-76
Borek Stary 12(29), 105-77
Kielnarowa 17(56), 105-77
Kielnarowa 18(57), 105-77
Matysówka 1(1), 104-77

Poz. 1772
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
osada
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
cmentarzysko „tatarskie”
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
punkt osadniczy
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Późne śr. i okres nowożytny
Nowożytność
Niezidentyfikowane
Nieokreślone

Poz. 1772

Matysówka 2(2), 104-77
Tyczyn 1(4), 105-76
Kielnarowa 17(56), 105-77
Kielnarowa 1/3(16), 104-77
Kielnarowa 11(50), 105-77
Budziwój 2(5), 105-76
Borek Stary 4(21), 105-77
Borek Stary 6(23), 105-77
Borek Stary 7(24), 105-77
Borek Stary 10(27), 105-77
Borek Stary 11(28), 105-77
Borek Stary 14(31), 105-77
Borek Stary 12(29), 105-77
Borek Stary 17(34), 105-77
Borek Stary 19(36), 105-77
Budziwój 2(5), 105-76
Budziwój 9(12), 105-76
Hermanowa 5(13), 105-76
Hermanowa 8(16), 105-76
Hermanowa 9(17), 105-76
Hermanowa 11(2), 106-76
Kielnarowa 1/3(16), 104-77
Kielnarowa 2(25), 104-77
Kielnarowa 4(5), 105-77
Kielnarowa 6(44), 105-77
Kielnarowa 9(48), 105-77
Kielnarowa 11(50), 105-77
Kielnarowa 12(51), 105-77
Kielnarowa 13(52), 105-77
Matysówka 1(1), 104-77
Matysówka 2(2), 104-77
Matysówka 3(5), 104-77
Matysówka 4(14), 105-77
Tyczyn 3(34), 104-77
Tyczyn 7(46), 105-76

ślad osadnictwa
miasto
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
punkt osadniczy
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
punkt osadniczy
ślad osadnictwa
punkt osadniczy
punkt osadniczy
punkt osadniczy
ślad osadnictwa

Załącznik Nr 4

Cele i zadania priorytetowe wybrane i przyjęte do realizacji w latach 2006 - 2009
Przyjmuje się następujące działania do realizacji w latach
2006 - 2009.
Odnośnie
miasta:

rewaloryzacji

układu

-

opracowanie oraz realizacja projektu zagospodarowania
płyty rynku uwzględniającego: uczytelnienie kompozycji,
historyczne elementy rozplanowania, funkcję, małą
architekturę, nawierzchnię placu, oświetlenie, korektę
zieleni itp. (szczegóły w p. IV.l.3)

-

realizacja i stosowanie się do wytycznych i postulatów
konserwatorskich określonych w Studium historyczno urbanistycznym dla Miasta Tyczyna ze szczególnym
uwzględnieniem
zaleceń
odnoszących
się
do
wyznaczonych w ww. opracowaniu stref ochrony
konserwatorskiej oraz uwzględnianie wskazanych w ww.
Studium zasad ochrony przy opracowywaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (szczegóły
w p. IV.1.5)

-

ochrona wartości zabytkowego krajobrazu kulturowego
miasta poprzez zapewnienie szczególnej kontroli
zamierzeń inwestycyjnych na atrakcyjnych kierunkach

urbanistycznego

-

sporządzenie
i
uchwalenie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego zespołu staromiejskiego
Tyczyna. Plan zagospodarowania przestrzennego starego
miasta uwzględniać powinien wytyczne konserwatorskie
oraz zapisy zawarte w Studium uwarunkowań i warunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn
oraz Studium rewaloryzacji starego miasta w Tyczynie.

-

konsekwentna,
stopniowa
realizacja
programu
rewaloryzacji starego miasta w Tyczynie w oparciu
o zasady zawarte w Studium rewaloryzacji starego Miasta
w Tyczynie. (szczegóły w p. IV.1.2)
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ekspozycji obiektów i zespołów zabytkowych w celu
ochrony tych ekspozycji.
-

dalsza popularyzacja wartości zespołu staromiejskiego
oraz potrzeb i zasad jego rewaloryzacji nastawiona przede
wszystkim na szeroko rozumianą społeczność lokalną
(inwestorów, właścicieli i użytkowników obiektów
zabytkowych, pozostałych mieszkańców); prezentowanie
przez
władze
samorządowe
perspektywicznego
pozytywnego obrazu rozwoju miasta i gminy, szans
i korzyści, jakie może przynosić należyta dbałość
o szeroko
rozumiane
dziedzictwo
kulturowe
(pozyskiwanie dodatkowych funduszy, rozwój turystyki,
nowe miejsca pracy).

Poz. 1772
•

wspieranie kontynuowania prac konserwatorskich przy
pałacu; pilne podjęcie działań w celu uratowania nie
użytkowanej oficyny pałacowej w Tyczynie. Działania
gminy, która nie jest właścicielem obiektu, zmierzać
winny do skutecznych negocjacji z właścicielem, w celu
niezwłocznego wykonania niezbędnych prac remontowych
zapobiegających w pierwszym rzędzie postępującej
degradacji obiektu oraz znalezienia właściwej funkcji dla
zabytku oraz użytkownika gwarantującego wykonanie
koniecznych prac remontowych i konserwatorskich;

•

powstrzymanie degradacji części zespołu pałacowego
i folwarcznego w Tyczynie - obiektów, których
właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
(budynek stajni, dom ogrodnika) - na drodze negocjacji
z właścicielem;

•

wykonanie remontu d. spichlerza wraz z adaptacją do
współczesnych funkcji (np. wykorzystanie obiektu dla
potrzeb miejscowego gimnazjum);

•

uporządkowanie chaosu przestrzennego na terenie części
dawnego zespołu gospodarczego (teren od strony wjazdu
do Tyczyna od strony Rzeszowa) użytkowanego przez
„Tywent”;

•

kontynuacja prac związanych z rewaloryzacją parku
w Tyczynie zgodnie z opracowaną dokumentacją; podjęcie
starań o uzyskanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
innych funduszy.

-

Zapobieganie masowej dekapitalizacji zabytkowej
zabudowy zespołu staromiejskiego w Tyczynie podejmowanie przez samorząd inicjatyw zachęcających
właścicieli obiektów zabytkowych do przeprowadzania
remontu i konserwacji - samorządowy system preferencji
finansowych dla właścicieli i użytkowników zabytków
(m.in. ulgi i zwolnienia podatkowe, częściowa
partycypacja w kosztach).

-

wspieranie działań zmierzających do powstrzymania
procesu niszczenia oraz działań ratunkowych w stosunku
do obiektów zabytkowych o wybitnych w skali gminy
walorach architektonicznych lub historycznych, nie
będących własnością gminy, nie użytkowanych
i znajdujących się w złym stanie technicznym, a dających
jednak możliwość adaptacji do nowej funkcji, służącej
(bezpośrednio lub pośrednio) społeczności lokalnej:

•

budynek dawnej remizy strażackiej przy ul. Kopernika 1
w Tyczynie,

•

budynek dawnej szkoły przy ul. Kopernika 7 w Tyczynie,

•

budynek przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Tyczynie,

•

willa przy ul. Kościuszki 25 w Tyczynie,

•

budynek dawnej szkoły w Budziwoju,

•

budynek dawnej rządcówki w Białej,

•

dawna plebania przy kościele parafialnym w Borku
Starym

Odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego i układów
ruralistycznych na obszarach wiejskich
-

-

-

sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w strefach
ochrony konserwatorskiej ze względu na potrzebę
zapewnienia ładu przestrzennego i ochrony zespołów
zabytkowej zabudowy
realizacja i stosowanie się do wytycznych i postulatów
konserwatorskich określonych w Studium wartości
kulturowych i krajobrazu dla Gminy Tyczyn ze
szczególnym uwzględnieniem zaleceń odnoszących się do
wyznaczonych w ww. opracowaniu miejscowych planów
ochrony konserwatorskiej oraz uwzględnianie wskazanych
w ww. Studium zasad ochrony przy opracowywaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(szczegóły w p. IV.2.3)
wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych
w zabytkowych obiektach budownictwa drewnianego
oferujących wypoczynek i rozrywkę (regionalne potrawy,
zwyczaje itp.) oparte na miejscowych tradycjach.

Działania zmierzające do utworzenia parku
kulturowego - sanktuarium w Borku Starym ? (p. IV.3)
W związku z zaistniałym zagrożeniem zespołu wspieranie działań ratowniczych i zabezpieczających.
Odnośnie opieki nad zabytkami nieruchomymi ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów i zespołów obiektów
charakterystycznych dla gminy i obszaru kulturowego, na
którym zlokalizowana jest gmina.
-

Prowadzenie prac remontowych przy obiektach
zabytkowych
stanowiących
własność
władz
samorządowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.
W pierwszej kolejności należy wykonać prace remontowe
i konserwatorskie przy następujących obiektach,
prezentujących znaczne wartości zabytkowe lub
historyczne i walory architektoniczne. Należą do nich:

•

szpital ubogich w Tyczynie, obecnie przedszkole przy
ul. Kościuszki 3,

•

spichlerz i park w zespole pałacowo - parkowym
w Tyczynie.

-

Działania zmierzające do kompleksowej rewitalizacji
zespołu pałacowego w Tyczynie:
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•

młyn w Kielnarowej.

-

starania o zachowanie i ochronę drewnianego
budownictwa w mieście i gminie, zachowanie nielicznych
już „enklaw” tego budownictwa

Poz. 1773
weekendowe i wakacyjne pobyty przede wszystkim
mieszkańców
pobliskiego
Rzeszowa
(np.
dom
w Budziwoju przy ul. Studzianki 42).
-

zwracanie uwagi w trakcie wykonywania remontów
zabytkowych kapliczek na zachowanie lub przywracanie
ich pierwotnej, tradycyjnej bryły, formy, stylu,
materiałów, pokrycia dachowego, wystroju i detalu
architektonicznego itp. - pomocne mogą być fotografie
archiwalne ze zbiorów Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Rzeszowie oraz pomoc merytoryczna
Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
w Rzeszowie

-

prowadzenie badań archeologicznych na terenie miasta
i gminy w ramach praktyk studenckich w oparciu
o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem i Gminą
Tyczyn a Instytutem Archeologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

W przypadku kilku obiektów:
•

dom w Budziwoju, ul. Porąbki 163;

•

dom w Budziwoju, ul. Sportawa 3

•

dom w Budziwoju, ul. Kościelna 11 (prawdopodobnie
dawny szpital ubogich)

•

dom w Hermanowej nr 712
proponuje się następujące (alternatywne) rozwiązania:

•

przeniesienie obiektu do skansenu w Kolbuszowej;

•

utworzenie skansenu „in situ”,

•

utworzenie skansenu w Kielnarowej przy Centrum
Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z Rzeszowa w Kielnarowej.

-

Działania dotyczące opieki nad zabytkami ruchomymi,
ochrony wartości niematerialnych i praktycznego wykorzystania
zasobów dziedzictwa kulturowego - w całości zadania zawarte
w p. IV.5; IV. 6. i IV.7.
Równocześnie należy zaznaczyć, iż wybór ww. zadań
przewidzianych do realizacji w latach 2006 - 2009 nie wyklucza
podejmowania inicjatyw w zakresie innych działań
uwzględnionych w rozdziale IV niniejszego Programu opieki nad
zabytkami.

sprzyjanie i propagowanie występujących już na terenie
gminy pozytywnych przykładów adaptacji (wykonanych
z poszanowaniem dla substancji zabytkowej) nie
użytkowanych drewnianych domów i zagród na

1773
UCHWAŁA Nr XLII/164/06
RADY GMINY BALIGRÓD
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu
rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. ) art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy Baligród uchwala co następuje:

2) „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Baligród,

§ 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy,
sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconych
zadań.

4) „podmiotach” - należy przez to rozumieć podmioty
niezliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku,

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
1) „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Baligród,

3) „Wójcie” - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Baligród,

5) „zadaniach gminy” - należy przez to rozumieć zadania
własne Gminy Baligród inne niż określone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
§ 3. W budżecie Gminy mogą być corocznie planowane
środki finansowe na zadania gminy realizowane przy
współudziale podmiotów.
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§ 4. Podmiot może otrzymać dotację na wykonanie
zadania gminy po zapewnieniu udziału środków własnych w jego
realizacji.

Poz. 1773
§ 10. Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 11. 1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje
komisje konkursową.

Rozdział 2
Tryb rozpatrywania ofert

2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
§ 5. Wybór projektów złożonych przez podmioty
w zakresie realizacji zadań gminy odbywa się na zasadzie
konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Wójta
Gminy.
§ 6. Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji
na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 7. W ogłoszeniu o konkursie należy określić
w szczególności:

1)

2 przedstawicieli właściwej Komisji Rady,

2)

3 przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu
gminy.

3. Komisja konkursowa
rozstrzygnięcia konkursu.

rozwiązuje

się

z

chwilą

§ 12. 1. Do zadań komisji konkursowej należy
przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenia
wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.

1) nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
2) zadanie gminy, które ma być realizowane przy
współudziale podmiotów,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania,

2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji
konkursowej określa regulamin zatwierdzony przez Wójta.
§ 13. 1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów.

4) zasady przyznawania dotacji,
3. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie
zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

5) termin i warunki realizacji zadania,

§ 14. 1. W pierwszym etapie konkursu komisja
konkursowa:

6) termin i kryteria stosowne przy wyborze ofert,
7) miejsce i termin składania ofert,

1)

stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę
złożonych ofert,

2)

otwiera koperty z ofertami

3)

ustała, które z ofert spełniają warunki określone w § 7
i w § 8 i przekazuje je właściwym merytorycznie
komórkom organizacyjnym Urzędu lub właściwym
merytorycznie jednostkom organizacyjnym gminy oraz
merytorycznym komisjom Rady celem zaopiniowania,

4)

odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych
w § 8 i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu
ich ofert na piśmie.

8) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze
szczegółowymi warunkami konkursu,
9) miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu.
§ 8. 1. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się
o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy powinna zawierać
w szczególności:
1)

nazwę i siedzibę podmiotu,

2)

szczegółowy
zakres
rzeczowy
proponowanego do realizacji,

3)

informację o posiadanych zasobach kadrowych
i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji
zadania gminy,

1)

analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę
opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3

informacja o wcześniejszej działalności podmiotu
składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

2)

wskazuje najkorzystniejszą ofertę i proponuje wysokość
środków przyznanych na realizację zadania gminy.

4)
5)
6)
7)

zadania

gminy

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
gminy,

2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:

§ 15. 1. Wskazując najkorzystniejszą ofertę komisja
konkursowa bierze pod uwagę:

wnioskowaną wysokość dotacji oraz wysokość własnych
środków finansowych w tym uzyskanych z innych źródeł,

1)

ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

termin i miejsce realizacji zadania gminy.

2)

uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot jakość działania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma
realizować zadanie,

§ 9. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie określonym
w ogłoszeniu.
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Województwa Podkarpackiego
3)

4)
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uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych
podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc od uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków,
ocenia przedstawioną
zadania,

kalkulację

kosztów

Poz. 1773
8)

inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania
gminy i sposób jego finansowania.

3. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub
na czas określony.

realizacji

5)

uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych
własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje
zadania,

6)

uwzględnia wysokość dotacji która jest przeznaczona na
realizację zadania.

§ 19. 1. W trakcie realizacji zadania gmina ma prawo
kontroli wykonywania zadania, w tym żądania informacji, wglądu
do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów
dokumentów.
2. Kontrola winna obejmować w szczególności:
1)

stan realizacji zadania,

2. Przepisy ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w konkursie
została złożona tylko jedna oferta.

2)

efektywność, rzetelność i jakość wykonywania zadania
gminy,

§ 16. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który
powinien zawierać:

3)

prawidłowość wykorzystania dotacji,

4)

prowadzoną dokumentację realizacji zadania gminy.

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających
warunki określone w § 7 i w § 8 oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem
kwot przyznanych dotacji,
4) ewentualne uwagi członków komisji,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
§ 17. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
postępowania konkursowego.

§ 20. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji
niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny
z innymi
postanowieniami
umowy,
dotacja
podlega
bezzwłocznemu zwrotowi na konto gminy wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi
od dnia jej przekazania na konto podmiotu.
§ 21. 1. Po zakończeniu realizacji zadania gminy, podmiot
składa merytoryczno - finansowe sprawozdanie z jego wykonania
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została
zawarta.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1)

informacje o przebiegu realizacji zadania,

2)

szczegółowe rozliczenie finansowe,

3)

zestawienie dowodów księgowych,

4)

oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych,

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

5)

inne istotne informacje o realizacji zadania.

1)

oznaczenie strony umowy,

2)

szczegółowy opis zleconego zadania gminy i sposobu jej
wykonania,

§ 22. Zbiorcze zestawienie z realizacji zadań gminy przez
podmioty w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku
budżetowego podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej.

3)

wysokość dotacji przyznanej podmiotowi wykonującemu
zadania gminy i tryb płatności,

Rozdział 3
Kontrola wydatkowania dotacji i sposób jej rozliczania
§ 18. 1. Uruchomienie środków na realizację zadania
gminy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem,
którego oferta została wybrana.

4)

termin wykonania dotacji, nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia danego roku budżetowego,

5)

termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania gminy,

6)

sposób kontroli realizacji zadania gminy i wydatkowania
dotacji,

7)

sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu nie
wykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od
określonego w umowie dnia wykonania zadania,

§ 23. Środki finansowe nie wykorzystane przez podmioty
podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Gminy
w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania gminy
lub odstąpienia od jego realizacji.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 24. 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70%
całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Limit dofinansowania, o którym mowa w ust. 1,
w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
może
być
podwyższony za zgodą Rady.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 25. Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno
zadanie w ciągu roku.

Wójt informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania
określonym w niniejszych zasadach, a następnie ogłasza konkurs.

§ 26. Środki finansowe przyznane podmiotowi w ramach
dotacji na realizację zadania gminy nie mogą być przeznaczone na
finansowanie:

§ 28. Traci moc uchwała Nr XX/87/04 Rady Gminy
w Baligrodzie z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz
kontroli wykonywania zadań.

1) kosztów stałych działalności podmiotu,
2) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowobudowlane.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Baligród.

§ 27. W przypadku, gdy podmiot z własnej inicjatywy
złoży ofertę realizacji zadania gminy,

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

1) Wójt rozpatruje celowość realizacji określonego
zadania gminy przez podmiot,

PRZEWODNICZĄCY RADY
2) w przypadku stwierdzenia celowości takiego sposobu
realizacji zadania gminy,

Czesław Gawłowski

1774
UCHWAŁA Nr XLVI/266/06
RADY GMINY FRYSZTAK
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 15, art. 19, pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty
targowej, które w zależności od rodzaju i sposobu handlu
wynoszą:
1) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności
powyżej 5 ton 20,00 zł,
2) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności
powyżej 3 do 5 ton włącznie12,00 zł,
3) sprzedaż z samochodu ciężarowego o ładowności do
3 ton włącznie 9,00 zł,

8) sprzedaż przez rolników indywidualnych zwierząt
hodowlanych i rzeźnych (bez względu na ilość zwierząt do
sprzedaży i rodzaj transportu) 2,00 zł,
9) sprzedaż prowadzona przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży zwierząt
hodowlanych i rzeźnych (bez względu na ilość zwierząt i rodzaj
transportu) 80,00 zł.
§ 2. Opłata targowa pobierana jest w gotówce za każdy
dzień sprzedaży przez inkasenta, który uiszczającym opłatę
wydaje pokwitowanie.
§ 3. 1. Wpływy z tytułu zbieranych opłat targowych
stanowią dochód budżetu gminy.
2. Wpłaty z tytułu opłaty targowej przekazywane są na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Frysztak lub wpłacane są do
kasy urzędu w terminie 30 dni od dnia ich inkasa.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze

4) sprzedaż z samochodu osobowego, osobowo towarowego oraz przyczepy 7,00 zł,
5) sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości powyżej
1 mb 6,00 zł,

inkasa.
2. Ustala się wzory dowodów wpłat opłaty targowej,
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Inkasentami opłaty targowej są:

6) sprzedaż ze straganu lub stoiska o długości do 1 mb
włącznie 3,00 zł,
7) sprzedaż z ręki, koszyka, wiadra, stolika rozkładanego
2,00 zł,

1) na targowisku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji - GOSiR we Frysztaku,

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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2) w pozostałych miejscach na terenie Gminy Frysztak,
w których prowadzony jest handel Gminna Spółdzielnia ,,SCh”
we Frysztaku.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/76/03 Rady Gminy
Frysztak z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia
wysokości opłaty targowej.

§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej
należne inkasentowi w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady
Krystyna Stawarz

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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Dziennik Urzędowy
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1775
UCHWAŁA Nr XXVIII/270/06
RADY GMINY NOZDRZEC
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i za dokonanie zmiany wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178 z późn. zm.) Rada Gminy Nozdrzec uchwala,
co następuje:

§ 2. W celu skorzystania ze zwolnienia osoba zgłaszająca
obowiązana
jest
dokumentować
występowanie
jednej
z okoliczności wymienionych w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Nozdrzec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

§ 1. Zwalnia się z opłaty stałej o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej osoby fizyczne podejmujące
działalność gospodarczą:
- bezrobotne,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Nozdrzcu

- pełnoletnich absolwentów.
Roman Wojtarowicz

1776
UCHWAŁA Nr XXX/218/06
RADY GMINY OLSZANICA
z dnia 29 września 2006 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 44 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Olszanica uchwala,
co następuje:

3) dokonywania w obrębie systemu korzeniowego robót
ziemnych oraz innych robót związanych z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób
szkodzący,
4) wznoszenia budowli w zasięgu korzeni i korony,

§ 1. Ustanawia się pomnik przyrody lipę szerokolistną Tilia platyphyllos o wysokości około 30 m., obwodzie pnia
500 cm mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią, wieku
około 350 lat rosnącą na działce o numerze ewidencyjnym 313/3
położonej w miejscowości Uherce Mineralne w Gminie
Olszanica, powiat leski stanowiącej własność Pana Jana
Kurczewskiego Uherce Mineralne 286A.
§ 2. W stosunku do drzewa uznanego za pomnik przyrody
zakazuje się:
1) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania kory,
drewna, liści oraz nasion,
2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów,
nieczystości oraz innego zanieczyszczania jego najbliższego
otoczenia,

5) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,
6) ustawiania obiektów nietrwale związanych z gruntem
i składowania przedmiotów w obrębie pionowego rzutu korony,
7) palenia ognisk w odległości mniejszej niż 20 m od pnia,
8) umieszczania tablic, ogłoszeń, napisów i innych
znaków nie związanych z ochroną,
9) niszczenia tablic urzędowych.
§ 3. Wykonanie uchwały oraz sprawowanie nadzoru nad
pomnikiem przyrody powierza się Wójtowi Gminy Olszanica.

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego
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§ 4. Celem ochrony jest zachowanie drzewa ze względu
na okazałe rozmiary wyróżniające się z okolicznego drzewostanu
oraz ze względu na wiek drzewa.

Poz. 1777
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Dubielczyk

1777
UCHWAŁA Nr 249/XXXIV/06
RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania
o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Stary Dzików
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 , poz. 1002,
z późn. zm.) - po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Lubaczowie Rada Gminy w Starym Dzikowi
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywaniu, na terenie Gminy Stary Dzików,
podlegają bezdomne zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały
się lub zostały porzucone przez człowieka, oraz wałęsają się bez
dozoru opiekuna i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod opieką, której wcześniej przebywały.
2. Przeprowadzenie akcji wyłapywanie bezdomnych
zwierząt ma charakter stały oraz rozstrzyganie o dalszym
postępowaniu z tymi zwierzętami dokonywane jest każdorazowo
na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stary Dzików
po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lubaczowie.
3. Zakazuje się wyłapywanie bezdomnych zwierząt
w przypadku wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lubaczowie rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny.
§ 2. 1. Termin okresowego wyłapywania zwierząt oraz
granice terenu, na którym będą wyłapywane bezdomne zwierzęta
wyznaczony zostanie odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Stary
Dzików w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
w Lubaczowie.
2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej
wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem
wyłapywania zwierząt przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
§ 3. 1. W przypadku, gdy u bezdomnego zwierzęcia
podejrzewa się wściekliznę lub występują inne niepokojące
objawy, a szczególnie zwierze to wykazuje agresję, pogryzie lub
w inny sposób zaatakuje człowieka, następuje jego
natychmiastowa izolacja. O dalszych losach tego zwierzęcia
zadecyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie po
przeprowadzeniu badań.
2. Fakt pogryzienia lub jakiegokolwiek zranienia
człowieka przez bezdomne zwierzę podlega niezwłocznie
zgłoszeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie,

który zarządza izolację i obserwację zwierzęcia w celu
potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny.
§ 4. 1. Akcja chwytania zwierząt musi być
przeprowadzona pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
wytypowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lubaczowie, i w taki sposób by ograniczyć do minimum skutki
stresu i bólu podczas tych czynności.
2. Wychwycone zwierzęta przewożone będą i oddane pod
opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którego siedziba
zostanie ustalona każdorazowo z jednostką prowadzącą
wyłapywanie bezdomnych zwierząt przed kolejną akcją.
3. Za techniczną organizację wychwytywania zwierząt
domowych oraz postępowanie z nimi odpowiada wynajęta do tego
wyspecjalizowana firma.
§ 5. 1. W przypadku ustalenia właściciela złapanego
bezdomnego zwierzęcia, zwraca on poniesione przez gminę
koszty:
1)

wyłapania zwierzęcia;

2)

transportu - od miejsca
przetrzymywania zwierzęcia;

3)

utrzymania zwierzęcia w schronisku.

wyłapania

do

miejsca

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ponosi właściciel
niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca, w którym
zostało umieszczone po złapaniu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
wpłacane są na rzecz Gminy Stary Dzików.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Stary Dzików.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Kopciuch

Dziennik Urzędowy
Województwa Podkarpackiego

- 9125 -

Poz. 1778 i 1779

1778
UCHWAŁA Nr XXXI/436/06
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 15 września 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 r. ze zmianami
Działając na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami/)i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) uchwala się:

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228,
poz. 2255 ze zm.) zaokrąglonej do pełnego złotego w górę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Wiązownica.

§ 1. W uchwale Nr XX/230/05 Rady Gminy Wiązownica
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica dokonuje
się następujących zmian:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Podkarpackiego.

- w § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2006 r.
ustala się w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6
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UCHWAŁA Nr XXVIII/17/06
RADY GMINY WIELKIE OCZY
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ust i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie Rada Gminy
Wielkie Oczy uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienie ogólne
§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Wielkie Oczy.
1. Niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Wielkie Oczy, zwany dalej regulaminem, określa
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujące:
6)

prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego
zbierania i pozbawiania się odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych odpadów
niebezpiecznych,
odpadów
wielkogabarytowych
i odpadów z remontów,

7)

uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

8)

mycie i naprawy pojazdów samochodowych
myjniami i warsztatami naprawczymi.

poza

2. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania
dotyczące rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania ich
w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym:
1)

średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

2)

liczby osób korzystających z tych urządzeń.

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na
składowiskach odpadów.
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5. Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami.
6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku.
7.
Wymagania
dotyczące
utrzymania
zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, w tym
także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub
poszczególnych nieruchomościach.
8. Obszary podlegające
i terminy jej przeprowadzania.

obowiązkowej

deratyzacji

Poz. 1779
7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć
ścieki bytowe, gromadzone czasowo w zbiornikach
bezodpływowych,
8) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to
rozumieć instalacje i urządzenia służące do gromadzenia
nieczystości płynnych w miejscu ich powstania,
9) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć
zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego
domu, utrzymywane przez człowieka,
10) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć
zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych,
takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób zwierzęta
futerkowe i pszczoły,

§ 2. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomościach,
2) mieszkańców Gminy Wielkie Oczy oraz osoby
przebywające czasowo na terenie gminy,
3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji
publicznej,
4) wykonawców robót budowlanych,
5) organizatorów imprez.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowania, a także inne osoby wkładające nieruchomością,

11) rasach psów uznanych za agresywne - należy przez to
rozumieć rasy psów określone rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U.
Nr 77, poz.687),
12) punkcie zlewnym - należy przez to rozumieć
urządzenie zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków, służące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdem
asenizacyjnym z miejsc ich gromadzenia,
13) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć
przedsiębiorcę posiadającego wydane przez Wójta Gminy Wielkie
Oczy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
14) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć
budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
rozbiórce lub remoncie obiektu budowlanego.

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych
wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych,

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku
publicznego dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych

3) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć
wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku
wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu
przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających
w procesie produkcji opakowań,

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
powstałych na terenie nieruchomości. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia następujących
frakcji odpadów komunalnych:

4) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć
odpady wydzielone z odpadów komunalnych, które ze względu na
swoje pochodzenie, właściwości chemiczne, fizyczne, bądź inne,
stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, np.: odpady
medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, zużyte baterie
i akumulatory, wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające
PCB (polichronowe bifentyle), świetlówki, detergenty, środki
ochrony roślin,

1)

odpadów opakowaniowych z papieru, szkła tworzyw
sztucznych i metali,

2)

odpadów wielkogabarytowych,

3)

odpadów niebezpiecznych,

4)

odpadów powstałych w trakcie robót budowlanych,

5)

odpadów biodegradalnych,

6)

pozostałych odpadów komunalnych.

5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to
rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą
być umieszczone w typowych pojemnikach służących do
zbierania odpadów komunalnych,
6) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady
powstające na skutek prowadzenia prac pielęgnacyjnych na
terenach zielonych,

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
selektywnego
gromadzenia
odpadów
opakowaniowych
w workach foliowych, dostarczanych przez jednostki wywozowe.
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3. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone
oddzielnie i usuwane zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez jednostki wywozowe.
4. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do
specjalnych worków i usuwać zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez jednostki wywozowe.
5. Odpady powstające w wyniku robót budowlanych
należy gromadzić w pojemnikach wystawianych przez jednostki
wywozowe i usuwać na bieżąco zgodnie z ustaleniami z jednostką
wywozową.
6. Odpady biodegradalne i odpady roślinne powstające na
terenie nieruchomości w przypadku braku możliwości ich
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości,
podlegają wywozowi po dokonaniu indywidualnego zgłoszenia
jednostce wywozowej. Lokalizacja i sposób kompostowania
odpadów roślinnych nie może stanowić uciążliwości dla
mieszkańców sąsiednich posesji.
7. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty
określone w § 2 niniejszego regulaminu, są zobowiązani do
gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
8. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej
na terenach, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia
nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani
wyposażyć nieruchomość w szczelne zbiorniki bezodpływowe,
służące do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków. Wymagania techniczne oraz warunki
budowy i eksploatacji tych urządzeń określają odrębne przepisy
budowlane i sanitarne.
§ 5. Mają na uwadze zasady utrzymania czystości
i porządku zabrania się:
1. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.
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3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do
usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów
i innych elementów budowli, niezwłocznie po ich pojawieniu się.
Podczas usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu należy
zachować szczególną ostrożność, tak aby usuwanie nie stanowiło
zagrożenia dla innych osób.
Rozdział IV
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenach nieruchomości dotyczące mycia i naprawy pojazdów
poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 7. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami
samochodowymi, jest dozwolone jedynie w obrębie własnej
nieruchomości na placu utwardzonym pod warunkiem, że ścieki
po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu są odprowadzone do
kanalizacji.
2. Zabrania się mycia pojazdów w pobliżu cieków
wodnych, ujęć wody i innych miejscach, gdzie istnieje zagrożenie
bezpośredniej infiltracji do ziemi i wód.
3. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być
dokonywane w wyspecjalizowanych warsztatach naprawczych.
Zabrania się wykonywania napraw poza wyspecjalizowanymi
warsztatami naprawczymi, mogących powodować powstanie
odpadów niebezpiecznych, a polegających w szczególności na:
wymianie oleju, płynów hamulcowych i chłodniczych,
amortyzatorów i samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych.
4. Dopuszczalne jest dokonywanie doraźnych napraw
związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego
w obrębie nieruchomości, jeżeli te czynności nie spowodują
negatywnego oddziaływania na środowisko.
5. Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji są
zobowiązani do przekazania ich stacjom demontażu lub
przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów
wycofanym z eksploatacji.

2.
Indywidualnego
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości oraz wylewania
nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi.
3. Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych
spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.
Rozdział III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
drogach publicznych i części nieruchomości służących do
użytku publicznego dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń
§ 6. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z pasa drogowego, w tym: jezdni, chodnika, zatok
postojowych i parkingowych powinno być realizowane
niezwłocznie przez podmioty określone w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, które
zlokalizowane są przy drodze publicznej i bezpośrednio
przylegają do granicy nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód
i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na skraju
chodnika od strony jezdni.

Rozdział V
Rodzaje urządzeń służących do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczania
oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
wyposażenia swojej nieruchomości w urządzenia służące do
gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich
urządzeń, wydzierżawienie ich od jednostki wywozowej albo
w inny sposób ustalony w drodze umowy.
2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są
właściciele nieruchomości niezamieszkałych.
3. Do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych,
wymienionych w § 4, ust. 2 służą pojemniki oraz odpowiednio
oznakowane worki, dostarczone przez jednostki wywozowe:
1)

worki foliowe w następujących kolorach:

-

żółty na opakowania z tworzyw sztucznych,

-

czerwony złom,

-

niebieski makulatura,
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-

brązowy odpady organiczne:

2)

pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,
tworzyw sztucznych, makulatury, złomu:

1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l na rodzinę
zamieszkałą na terenie nieruchomości lub worek o pojemności
110 litrów;

-

zielony na szkło kolorowe,

a)

-

biały na szkło bezbarwne,

nieruchomość zamieszkała przez jedną osobę zobowiązana
jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenie
o pojemności 60 litrów,

-

żółty na opakowania z tworzyw sztucznych,

b)

-

niebieski na makulaturę,

w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów,
mogą być one gromadzone w workach oznakowanych,
czarnych o pojemności 110 litrów,

-

czerwony drobny złom.

4. Pozostałe odpady komunalne powinny być gromadzone
wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub
workach. Pojemniki powinny być utrzymywane w należytym
stanie technicznym i sanitarnym, tak aby korzystanie z nich mogło
odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla
zdrowia użytkowników i pracowników jednostek wywozowych.
Utrzymywanie pojemników w czystości polega w szczególności
na ich myciu i dezynfekowaniu przynajmniej raz na kwartał.
5. Pojemniki powinny być ustawione w obrębie
nieruchomości z zachowaniem warunków określonych
w odrębnych przepisach.

2) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej,
budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach, w których
jest prowadzona działalność gospodarcza - łączna pojemność
pojemników powinna zabezpieczać zbilansowane ilości
gromadzonych odpadów komunalnych z częstotliwością ich
opróżniania, przy przyjętych normatywach ilości wytwarzanych
odpadów:
aa)

60 l na jednego mieszkańca na miesiąc,

bb)

3 l na każdą osobę przebywającą na terenie szkoły,

cc)

10 l na każdą zatrudnioną osobę na miesiąc w instytucji
użyteczności publicznej, w przedsiębiorstwie, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza z zakresu
handlu, usług dla ludności, produkcji itp.

6. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty
wskazane w § 2, mają obowiązek zapewnić odpowiedni dostęp do
pojemników pracownikom jednostki wywozowej w czasie
ustalonym w umowie na odbiór odpadów komunalnych.
7. Obowiązki wymienione w ust. 6 dotyczą również
dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości
ciekłych.
8. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na pozostałe
odpady komunalne innych odpadów, a w szczególności: gorącego
żużla i popiołu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
a także gruzu budowlanego, odpadów z działalności gospodarczej
oraz śniegu i lodu.
9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych.
10. Na drogach publicznych oraz na przystankach
komunikacyjnych, należy instalować na stałe niepalne kosze
uliczne do gromadzenia odpadów. Obowiązek instalowania koszy
ulicznych na drogach publicznych oraz usuwania zgromadzonych
w nich odpadów ciąży na zarządcy drogi, a na innych
nieruchomościach na ich właścicielu.
11. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze
publicznym, jest zobowiązany do:
1)

wyposażenia miejsca imprezy lub zgromadzenia
w odpowiednią liczbę toalet i pojemników na stałe odpady
komunalne,

2)

uprzątnięcia terenu, na którym odbywała się impreza lub
zgromadzenie, niezwłocznie po jej zakończeniu.

§ 9. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia
pojemników na pozostałe odpady komunalne:

Rozdział VI
Częstotliwość i sposoby pozbywania się stałych odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§
10.
1.
Zapewnienie
należytego
stanu
sanitarnohigienicznego na terenie nieruchomości należy do
obowiązków jej właściciela.
2. Aby zapewnić należyty stan sanitarno - higieniczny
należy pozbywać się stałych odpadów komunalnych co najmniej
1 raz w miesiącu.
3. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego powinny być opróżniane w zależności od
potrzeb, nie dopuszczając do ich przepełnienia:
4. Częstotliwość odpadów segregowanych:
-

makulatura, plastik, szkło, złom 1 raz na kwartał;

-

odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku;

-

odpady niebezpieczne 1 raz w roku.

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych
powinna wynikać ze zużycia wody i pojemności zbiornika.
Właściciel nieruchomości nie może dopuszczać do przepełnienia
się zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
6. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane
w § 2 są zobowiązani do zawarcia umowy z jednostką wywozowa
w zakresie odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych na faktycznie wytwarzaną ilość odpadów, nie
mniejszą niż normatywy określone w § 9.
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7. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane
w § 2, zobowiązani są do udzielenia informacji związanych
z usuwaniem przez nich stałych odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych, upoważnionym pracownikom Urzędu
Gminy Wielkie Oczy oraz przedstawiania do wglądu umów
zawartych z jednostkami wywozowymi na wykonanie usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz
z dowodami płacenia za te usługi.
8. Dowody uiszczenia opłaty za odbiór odpadów
i opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
właściciel
nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez okres
dwóch lat i okazywać w czasie kontroli.
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 11. 1. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami
psów oraz innych zwierząt domowych, są zobowiązane do
sprawowania należytej opieki nad tymi zwierzętami
i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
2. Właściciele psów są zobowiązani do przestrzegania
obowiązków szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie.
Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania szczepień
ochronnych regulują odrębne przepisy.

Poz. 1779
10. Zwierzęta pozostawione bez dozoru mogą być
wyłapywane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych
zwierząt.
11. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia
umieszczonego w schronisku, jego właściciel poniesie koszty
pobytu zwierzęcia w schronisku
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich
przeprowadzenia
§ 12. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości
zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji raz w roku.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1)

w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia
30 kwietnia każdego roku.

3. W przypadku uzasadnionym stanem zagrożenia
sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji
podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze
obwieszczenia Wójta Gminy Wielkie Oczy.
4. Teren objęty deratyzacją powinien być oznaczony
i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

3. Wprowadzanie psów na tereny przeznaczone do użytku
publicznego jest dozwolone tylko na smyczy, natomiast psy ras
uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mogą być
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

5. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości
spoczywa na jej właścicielu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
w kagańcu, tylko w miejscach mało uczęszczanych
i z zachowaniem możliwości kontroli nad jego zachowaniem ze
strony opiekuna.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej
jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.
6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt
domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek
handlowych, jeżeli zakaz taki wynika z wyrażonego oznakowania
dokonanego przez właściciela nieruchomości oraz na tereny
placów zabaw i gier dla dzieci.
7. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są
zobowiązane nie dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój
innym użytkownikom nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania
tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren
ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
9. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez
zwierzęta domowe z obiektów i innych terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku, należy do obowiązków właściciela.

6. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel
nieruchomości.

§ 13. 1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze
grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. Nr 12 poz. 114 ze zm.).
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
toczy się według przepisów ustawy 24 sierpnia 2001 r. Kodeks
Postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106
poz. 1148 ze zm.).
§ 14. Traci moc uchwała Nr 106/XIX/01 Rady Gminy
Wielkie Oczy z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wielkie Oczy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Wielkie Oczy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
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PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY WIELKIE OCZY
Jerzy Wacnik
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