
lVlleJSCOt'r)' pJa n zagospoaa rowa n l~l przestrzen n ego N r ..5!LUU~ 

teren6w lasow i z.2]csien grniny i rninsta Tyczyn .' 23 
J 

Uchw210ny Uch...va1'l Nr XIV/l11/2003 
Rudy Miejskiej w Tyczynie 
z ani;:: 9 grudnla 2003r. 

• 

Ustalenia planu 


( stanowi~ treSC uchw2ry) 


Niniejsze ustaleni2, i~CZJ1ic z rysun.\:ami 
orilZ prognoz:;. oddziary\v;:mi:::. n:1 
srodo\visko przyrodnicze byiy wylozone co 
pllblicznego \vglqdu w sicdzibie Urz~dL! 

Gminy i fy'fi<lsta \\' Tyczynie \\" okresie cd 
25 lip..:!:! 2003'r. do 25 \'.TZcSniD. 2003r. 

lien"';:"Zl zostaf.:! ogloszonJ \\' Dzienniku 
Urz~co\\:'m \Vojcwoczrwn Po~br~;:(kjcgo 

Nr 5"::, poz, 5Tl. z ani;). J J mo.jn 200..k 

Za zQodnosc kopii zorygina1em 
Stwierdzam , 

. 2009 "12- 3 1 • ITyczyn, dnla ...,,,,,.................,, 

mgr mi. Krz tof ZawHa 

INSPEKTOR 



Uchwala l\r XIV/11212003 
Rady 1'v1iejskirj w Tyczynie z dnia 9 grudnia 2003 r. 

.' 

w spr::l'l'iie ucb.valcnia miejscov,;ego planu zagospodaro\vania przestrzennego Nr 3/2002 tere
no\.\( lasow i zalesien na obszarze gminy i miasta Tyczyn 

Dziaiaja,.c na podsta'Nie art. 18 ust.2 ph 5 usta\.'Y)' z dnia 8 marca 1990.r. 0 samorza,.dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. NT ]42 poz.1591 z p6in. zm.) Oiaz art. 26 ustawy z dnia 71ipca 
J994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z p6in. zm.) 
i art.S5 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen

nym (Dz.U. Nr 80 poz.717) 

Rada IHiejska w Tyczynie uchwala, co nast~puje: 

• Rozdzial I. Przepisy og6lne 

§ 1. 	 . 
1. 	Uchv,;ala si~ rniejsco\'I,Y pbn zago?podarowania przestrzennego NT 312002 tereno,..v 12.56\",

i zalesien na obszarze grniny i rniasta Tycz;ma, zwany da!ej pJanem. 
2. Plan wymieniony \'1 § 1liSt. I sta.:'1owi zmian~ \v: 

1) rniejscowym p1anie zagospodarowania przt!strzennego rniasta Tyczyna uchwaJonym 
Uch"va!~ Nr v1W25/85 . Rady 'Piarodmvej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 
J 985r, ogloszonq W Dzienni.1..:.u Uiz~dowyrn \Vojew6dzt\v2. Rzeszov.;skiego Kr 9, poz. 105 
z ania J0 paidzierni.J..:.a 1987 r. z p6Z:niejszymi zmianami, 

2) miejscow)'m planie og61nym zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn, uchwa
lonym uchwalq Nr VIIII26/S5 Rady Narodov-;ej Miasta i Gmlny w Tyczynie z dnia 15 Ji
stopada 1985r.. ogioszonq W Dzienniku Urz~dovY'ym \Vojev.-6dztwa Rzeszowskiego Nr 
1186, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r .. z p6in. zmianami. 

• 

3. Zala,.cznikami graficznymi do niniejszej uchwaiy sa,.: 


1) 1\r ! rysunek planu Nr 1na mapie ev,.,jdencyjnej \'1 skali 1:2000 (k~y od Dr 1do nr 10) 
dla obszaru rniasta Tyczyna, 

1) Nr 2 rysuryek planu !'ir 2 nc mapie ewidencyj nej w skali 1:5000 ( kan)' od nr 1do nr 20 ).
db. ObSZ:J.iU gminy Tyczyn . 

.3) \r .3 rys. p12nu ]\;r .3 na f:1:J.pie S:1u2c:jnO-\\~iSokoscjo\';,:ej w skali 1: 10000 obszaru grn.iny 
(kart)' od nr 1do nr 3) - dla ObSZ;:J.nl gminy i mias,c. Tyczyn 

'-l-. RysurJi pbn6w obowiqzujq w z::L~csie ozno.czen m:. nich wyst~pujq(ych. 

§ 2. 
Ilekroc w niniejszej uchwale i zala,cz:1ikach do niej wYSi:~puj2. okreslenia i oZ;1aczenia: 
1. Lasy - nalezy przez to roz'..!miec tcreny ismieja,.cych las6w, z2.dnewien i zakrzewien . 

.., Zal.t:sier'tia - nalezy przez to Tozumicc tereny uZYi:k6w rolnych, nieuzytkow oraz grunt6w 
zJ.ci2:ew;onych i zakrze\vionych przezii2.czonych do zalcsienia . 

.). KomDieksv lesne - r:clei\; C'rzez to rOZ'..lmiec Vv-vczieJone liniami roz9:r2.niCZ2iacyr:1: tercnv 
~... "'~ 	 - "'~~. .. 

las6w i zJ.Jes:en WT2.Z z diOg2.I71i gospodarczYi7li i ciekami \vodnymi. 
-1-. Symbcle literowc-cyfiO\Ve - nalety przcz to rozumiec d ....vie pienvsze lite;:; nan"'Y miej

5":0\",05":; j kolejnv l1L:yf kcmolel-.:50v" !e:si1vch. 
~S"'I ~~> . Za zgodnosc kopii z ~rygjna~em

. ,'v (".~ 

; 	~11 Stwierdzam 2009 -12- 3 1 
;:.'" ;J"Y. Tyczyn, dnia 
'\,/) " A' 	 • .. ·~·,.jI"·~· ..·...."'.t ....... llr mgr inz. Kr /sztof Zawila
'-.... ~ . PEKTOR 
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.. 

5. 	linie rozgraniczajqce - nalezy przez to rozumiec linie pomi~dzy terenarni 0 roznyrn prze

znaczeniu i 0 r6i.nych zasadach zagospodarowanla. w tym: 
1) scisle okres1one - nalezy przez to rozumiec liniewzdruz istniejqcych las6w, 
2) orientacyjne -linie rozgraniczajqce tereny przeznaczone do za1esienia. 

6. plan urzqdzenia laSti - nalezy przez to rozurniec plan urzqdzenia 1aso\v stanowiqcych wla
snosc Skarbu PanStwa, 

7. 	uproszczony plan urzqdzenia lasll - nalezy przez to rozumiec plan urzq,dzenia las6w nie 
stanowiqcych wlasnosci Skarbu Panstwa, 

8. przepisach Szczeg61nych - ustawy, rozporzqdzenia oraz obowiqzujqce normy, 
9. Obsza: Chronionego Krajobrazu - nale±y przez to rozumiec Hyzniansko-Gwoznicki Obszar 

ChronIonego Krajobrazu ustalony Rozporzqdzeniem Wojewody Rzeszowskiego Nr 35/92 
z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania obszar6w chronjonego krajo
brazu na terenie wojew6dztwa rzeszowskiego (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa Rze
szowskiego Nr 7/92, poz. 74). 

§ 3. 
1. Przedmiotem ustaleiJ planu Sq tereny lasow, uzytk6w rolnych, nieuzytkow przeznaczonych 

do zalesienia na obszarze gminy i miasta Tyczyna w ich granicach administracyjnych. 
2. Zakres ustalen planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenow i linie rozgraniczajqce tereny 0 r6inym przeznaczeniu, e 2) warunki zagospodarowania teren6w, 

3) wymagania dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i d6br kultury, 

4) tymczasowy spos6b zagospodarowania i uzytkowania teren6w. 


Rozdzial II. Przepisv szczeg6lowe 

§ 4. 
1. Na obszarze obj\tym planem ustala si~ kompleksy lesne oznaczone: 

]) na zal,!czniku graficznyrn Nr 1 symbolami literowo-cyfrowymi Ty 1 do Ty 11 
w miescie 1'yczynie, 

• 

2) na zalqczniku graficznyrn Nr 2 symbolami literowo-cyfrowymi: 


a) Bu 1 do Bu 6 we wsi Budziw6j, 

b) Bi 1 do Bi S we wsi Biala, 

c) Ma 1 do Mn 12 we wsi Matysowka, 

d) Ki 1 do Ki 19 we wsi Kielnarowa, 

e) Bo 1 do Bo 23 we wsi Borek Stary, 

f) He 1 do He 21 we wsi Hermanowa 

obejmujqce: 

- tereny istniejqCYch las6w, oznaczone na rysunkach planu symbolami RL, 
- tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone nn rysunkach planu symbolami ZL. 

2. W granicach k0Il1pleks6w lesnych na obszarze cakj gminy j miasta Tyczyn obowiqzujq: 
I) przepisy ustawy z 28 wrzeSnia 1991 r. 0 lasach (Dz.U. Nr 101 poz.444 z pozn. zm.), 
2) w kompleksach leSnych wschodniej cz~sci obszaru gminy pOfozonych: 

a) w granicach Hvzniansko-Gwoznickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
b) w granicach t~renu wskazane~!O do o~hrony w6d fuineralizowanych, okreslone przepi

sami szczeg61nymi nakazy, zakazy i ograniczenia. 

Za zgodnosc kopii Z orygina{em z 
Stwjerdza~ 21109 -12- 3 1 
Tyczyn, dma ........................... mgr into KrzY;2tof Zawila 
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• 

• 

• 


• 


§ 5. 
I. Ustala si~ przeznaczenie teren6w obj~tych planem: .,

1) tereny oznaczone na rysunkach planu: 
a) Nr I w skali J: 2000 symbo!ami RL przeznacza si~ do dalszego uzytkowania lesnego, 
b) Nr 2 w skaJi 1 : 5000 symbolumi RL przeznacza si~ do dalszego uzytkovllmia lesnego. 

2) tereny 0 l<'tcznej powierzchni okoio 314,90 ha, oznaczone ns rysunkach planu Nr I i Nr 2 
symbolami ZL przeznacza si~ do zalesienia, w tym w kompleksach lesnych 0 symbolach: 
a) od Ty 1 do Ty 11 0 powierzchni okoio 29,29 ha, 
b) od Bu ldo Bu 60 powierzchni okoio 15,82 ha, 
c) od Bi 1 do Bi 5 0 powierzchni okoio 10,28 ha, 
d) od IVla 1 do IVla 12 0 powierzchni okoto 12,69 ha, 
e) od Ki 1 do Ki 19 0 powierzchni okoio 66,37 ha, 
f) od Bo 1 do Bo 23 0 powierzchni okoio 100,48 ha, 
g) od He 1 do He 21 0 powierzchni okoio 79,97 ba. 

2. UstaIa. si~'zasady zagospodarowania terenow obj~tych p]anem: 
I) prowadzenie gospodarki lesnej i lesne zagospodarowanie gruntow w oparclU 

, 0 obowi<'tzuja,ce: 

a) plany urzB:.dzenia lasu, 

b) uproszczone plany urz~dzenia lasu, 


2) zachovvanie odleglosci: 
a) od granicy terenow (dziaiek) przeznaczonych pod zabudow~ mieszkani'owB:. j zabu

dowanych - do granicy lasll 20,0 m, 
b) od terenow uiytkowanych rolniczo 5,0 m, 
c) od obiektow rozprzestrzeniaj~cycb ogien - do granicy lasu 24,Om, 
d) od obiekt6w produkcyjnych i magazynowych do granicy lasu odpowiednio iO,O m 

i lO,Om, 
e) pozosrawlenie niezalesionych pas6w terenu: 

- wzdiuz tras gazocia.gu sredniego cisnienia - 3,0m, 
- wzdiuz tras linii energerycznych 110 kV j S~ odpowiednio po 20,Om i 1O,Om, 

f) 	 wzdhlZ ciek6w wodnych utrzyrnac pas zieleni 0 szerokosci 15,0 m jako obudow~ 
biologiczn~_ . 

3) lesne zagospodarowanie terenow obj~tych planem nalezy realizowac z uwzgl~dnie
niem przepis6w szczeg6lnych. 

§ 6. 
Grunty, dla kt6rych plan ustala nowe przeznaczenie, mog~ bye uzytkowane w sposob dorych
czaso'-tvy, do czasu ich zagospodarovvania zgodnie z ustaleniami planu obj~tego niniejszs; 
uchwaiq,. 

Rozdzial III. Przepisy koncowe 

§ 7. 
Ustala SI\ WO stawk~ slui~cq naliczeniu opiat z tytuhl wzrostu wanosci nieruchomosci 
w zwiqzku z uchwaleniem planu obj~tego ninjejsz~ uchwai2:,. 

§ 8. 
Uchyla si~ ustalenia plan6w ogolnych zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 1Y
czyn, \vymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 i 2 niniejszej uch\vaiy dla obszarow obj~tych planem 
uchwalonym niniejsz~ uchwaiq. 

Za zgodnos{; kopii zoryginaiem zStwierdzam 
Tyczyn, dnia 2009 -12 - 3 1 

"~.~.It •••••", •• ~ ••"•••"""" mgr inz. Krzy: of Zawil:a 
INS EKTOR 
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• 

• § 9. 
Wykonanie uchwa!y zleca si~ BurrnistrzoVl:i Gminy Tyczyn. 

§ 10. 
Uchvvara wchodzi w zycie po uprj'rVie 14 dni od dnia jej ogioszenia w Dzien.Tllku Urz~do\;vyJj1 
Wojew6dztwa Pod..1<arpackiego. 

Za zgodnosc kopii z oryginalem 
Stwierdzam 

Tyczyn, dnia .. J~t:]2;",3..1.. 
mgr inz. Krzy t f ZawHa 

• 

INSP KTOR 
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