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zm. / oraz art. 12 pkt. 8 litŁ ｭaｬ i art. 92 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie ”owiatowym ł te—st –ednolity: ŚzŁ U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z ”óunŁ zmŁł oraz artŁ ń3 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomo`ciami ł te—st –ednolity: ŚzŁ UŁ z 2010 r. 

Nr 102 poz. 651 z ”óunŁ zmŁł Rada Miasta Tarnobrzeg 

uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. O—re`la się zasady wydzierwawiania 
i wyna–mowania nieruchomo`ci stanowiących 
wJasno`ć gminy Tarnobrzeg, gdy ”o umowie zawarte– 
na czas oznaczony do 3 lat strony zawiera–ą —ole–ne 
umowy, —tórych ”rzedmiotem –est ta sama 
nieruchomo`ćŁ  

 

§ 2. Po umowie dzierwawy lub na–mu zawarte– 
na czas oznaczony do 3 lat , Prezydent Miasta mowe 
zawierać —ole–ne umowy dzierwawy lub na–mu 
z dotychczasowym dzierwawcą lub na–emcą na czas 
nie dJuwszy niw 3 lata, –e`li ”rzedmiotem umowy –est ta 
sama nieruchomo`ć ”rzeznaczona ”od:  
 

1) uprawy rolne, warzywne, ogrodnicze, plantacje, 

sz—óJ—i, sz—larnie, ins”e—ty, hodowlę zwierząt, 
 

2) ”o”rawę warun—ów zagos”odarowania dziaJ—i 
wJasne–, ogród—i ”rzydomowe, trawni—i, 
zieleLce, stawy, 

 

3) sezonową dziaJalno`ć gos”odarczą łre—lamy, 
”romoc–e, ”rezentac–e, s”rzedaw obwouną, 
kiermasze/. 

 

4) garawe staJe i tymczasowe, 

 

5) —ios—i ｭRUCHｬ 

 

6) schodki, podesty, podjazdy, drogi dojazdowe 

 

7) na cele uwyteczno`ci ”ubliczne– 
 

8) na rzecz samorządowych –ednoste— 
organizacyjnych 

 

9) na rzecz innych –ednoste— samorządu 
terytorialnego lub S—arbu PaLstwaŁ 
 

§ 3. Staw—i czynszu na–mu lub dzierwawy dla 
włwymŁ nieruchomo`ci ustala w drodze zarządzenia 
Prezydent Miasta w zalewno`ci od ”oJowenia 
nieruchomo`ci oraz celu ”rzeznaczenia nieruchomo`ciŁ  

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg.  

 

§ 5. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Podkarpackiego.  

 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie w terminie 

14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Śariusz KoJek 
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UCHWAIA Nr IIIłń3łńŃ 

 RAŚŹ GMINŹ BOJANÓW 

z dnia 28 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo ｦ usJugowej osiedla ｭRudaｬ 

w Przyszowie, gmina Bojanów 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8, ustŁ 2, 
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ｦ (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 z 2001r. 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 2Ń, 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ 

(Dz. U. Nr 80 z 200 r. poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Gminy w Bojanowie po stwierdzeniu 

zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Bo–anówｬ uchwalonego uchwaJą Nr VIł5Ńł2ŃŃ3 Rady 
Gminy Bo–anów z dnia 9 lipca 2003 roku oraz I zmianą 
ｭStudiumｬ, uchwaloną uchwaJą Nr IIIłń2łńŃ Rady 
Gminy Bo–anów z dnia 28 grudnia 2010 roku Rada 

Gminy Bo–anów uchwala, co nastę”u–e:  
 

RozdziaJ ń 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. ńŁ Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo ｦ 

usJugowe– osiedla ｭRudaｬ w Przyszowie, gmina 

Bo–anów, zwany dale– ”lanemŁ 
 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 

ok. 12,2 ha, ”oJowony w ”óJnocne– czę`ci obrębu 
Przyszów, ”o obydwu stronach drogi ”ubliczne– ｦ 

”owiatowe– Przyszów ｦ Stalowa Wola, ograniczony 

od ”óJnocy, wschodu i ”oJudnia terenami le`nymi a od 

zachodu terenami istnie–ące– zabudowy 
mieszkaniowej. 
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3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— Nr ń ｦ rysunek planu w skali 1:1000 

obowiązu–ący w zakresie zastosowanych 

oznaczeL; 
 

2) zaJączni— Nr 2 ｦ o—re`lenie s”osobu realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich 
finansowania */. 

 

4Ł źa—res obowiązywania rysun—u ”lanu: 
 

1) granica obszaru ob–ętego ”lanem mie–scowym; 
 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

 

3) ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów 
o—re`lone symbolem literowym i numerem 

wyrównia–ącym go s”o`ród innych terenów; 
 

4) linie zabudowy. 

 

5Ł W granicach —awdego z terenów, w zakresie 

przeznaczenia i zasad zagos”odarowania terenów 
obowiązu–ą Jącznie: 
 

1) ustalenia ogólne obowiązu–ące na caJym 
obszarze ob–ętym ”lanem zawarte w rozdziale II 

ninie–sze– uchwaJy; 
 

2) ustalenia szczegóJowe dotyczące 
”oszczególnych terenów, zawarte w rozdziale 

III ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

§ 2. Ile—roć w uchwale jest mowa: 

 

1) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgranicza–ącymi tznŁ za–mować więce– 
niw 5Ń% obszaru; 

 

2) ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
”odstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
”rzeznaczenie ”odstawowe, za–mu–ąc mnie– niw 
40% obszaru; 

 

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
o o—re`lonym rodza–u ”rzeznaczenia, 
wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgranicza–ącymi i oznaczony symbolem 

literowym bądu cyfrowo ｦ literowym; 

 

4) usJugach lub obie—tach usJugowo ｦ handlowych 

ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obie—ty budowlane, 
pomieszczenia w budynkach i urządzenia 
sJuwące do dziaJalno`ci, —tóre– celem –est 
zas”o—o–enie ”otrzeb ludno`ci, a nie 

wytwarzanie bez”o`rednio metodami 
”rzemysJowymi dóbr materialnych; 

 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦnalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ”rzy —tóre– mowe być 
usytuowane lico `ciany frontowe– nowego 
obiektu kubaturowego bez prawa jej 

przekraczania w —ierun—u linii rozgranicza–ące– 
ulicy z wyJączeniem detali wystro–u 
archite—tonicznego, za wy–ąt—iem stac–i 
transformatorowych; 

 

6) usJugach —omercy–nych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi o charakterze rynkowym 

nastawione na osiągnięcie zys—u, nie zaliczone 
do ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
i ”otenc–alnie oddziaJywać na `rodowis—o; 

 

7) usJugach nieuciąwliwych ｦ to usJugi s”eJnia–ące 
wymogi sanitarne wJa`ciwe dla ”odstawowego 
przeznaczenia obiektu budowlanego i nie 

zaliczane do inwestyc–i mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—oŁ 
 

§ 3. Ustala się nastę”u–ące symbole dla 
o—re`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów: 

 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

 

2) MN,U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ 

usJugowe–; 
 

3) U ｦ teren zabudowy usJugowe–; 
 

4) ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej; 

 

5) tereny komunikacji drogowej ｦ publicznej: 

 

a) KDZ ｦ teren drogi klasy Z ｦ zbiorczej; 

 

b) KDD ｦ teren drogi klasy D ｦ dojazdowej; 

 

6) tereny komunikacji drogowej ｦ wewnętrzne–: 
 

a) Kxj ｦ teren ciągu ”ieszo ｦ jezdnego; 

 

b) Kxr ｦ teren ciągu ”ieszo ｦ rowerowego; 

 

7) tereny obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
technicznej: 

 

a) E ｦ teren stacji transformatorowej; 

 

b) K ｦ teren ”om”owni `cie—ów; 
 

c) W ｦ teren pompowni wody. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne obowiązujące na caJym obszarze 
objętym ”lanem 

 

§ 4. Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego 

 

1. W obszarze planu zakazuje się: 
 

1) lokalizowania tymczasowego 

zagospodarowania i uwyt—owania terenów za 
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wy–ąt—iem wy—orzystania zgodnie 
z dotychczasowym uwyt—owaniem; 

 

2) grodzenia ”oses–i od strony ciągów 
—omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowych 
(dopuszcza się zastosowanie ”refabry—owanych 
—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 

 

2Ł Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nie”rze—raczalną linię zabudowy 
(odlegJo`ci zabudowy o—re`lono w rozdziale III ｦ 

ustalenia szczegóJowe): Tereny, —tórych istnie–ące 
przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu 

mie–scowego, mogą być wy—orzystane w s”osób 
dotychczasowy ｦ do czasu ich zagospodarowania 

zgodnego z planem. 

 

3. Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa 

istnie–ących budyn—ów –est do”uszczalna, –eweli –est 
zgodna z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia 

i zagospodarowania terenu. 

 

4Ł Na terenach ob–ętych ”lanem do”uszcza się 
mowliwo`ć sytuowania no`ni—ów re—lamowych 

w formie sJu”ów re—lamowych o wyso—o`ci nie 
wię—sze– niw 4m, masztów flagowych o wyso—o`ci nie 
wię—sze– niw 8m oraz tablic, neonów i e—ranów 
o ”owierzchni nie wię—sze– niw 8m2 w obrysie 

zewnętrznymŁ 
 

5Ł Tereny ”omiędzy linią zabudowy a linią 
rozgranicza–ącą drogę nalewy zagos”odarować zielenią 
nis—ą, `redniowyso—ą, w ramach —tórych do”uszcza 
się lo—alizac–ę: 
 

1) obie—tów maJe– archite—tury; 
 

2) sJu”ów z logo firmy o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 4m; 

 

3) ”oJączeL —omuni—acy–nych dróg wewnętrznych 
z drogami ”ublicznymi oraz z–azdów z dróg; 

 

4) mie–sc ”osto–owych, ”rzy czym ws”óJczynni— 
miejsc postojowych do powierzchni terenu 

zielonego nie mowe ”rze—roczyć 2Ń%; 
 

5) obudowanych miejsc na pojemniki do 

czasowego gromadzenia od”adów staJych; 
 

6) urządzeL budowlanych i sieci związanych 
z infrastru—tura technicznąŁ 
 

6Ł Na obszarze ”lanu do”uszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie 

związanych z obsJugą terenów ob–ętych ”lanem, –eweli 
nie ograniczy to mowliwo`ci zagos”odarowania tych 
terenów zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 

 

§ 5. źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego 

 

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i mieszkaniowo - usJugowe– ustala się 
za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć wymaga–ących 
i mogących wymagać ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowis—o za 
wy–ąt—iem lo—alizac–i dróg ”ublicznych i związanych 
z nimi urządzeL, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z za—resu Jączno`ci ”ubliczne– o nieznacznym 

oddziaJywaniuŁ 
 

2Ł Ustala się —onieczno`ć zachowania 
warun—ów wyni—a–ących z ”oJowenia terenów 
w obrębie ｭGJównego źbiorni—a Wód Podziemnych 
nr 425: Śębica ｦ Stalowa Wola ｦ Rzeszówｬ ”o”rzez 
za”ewnienie zastosowania rozwiązaL technicznych 
i technologicznych nie ”owodu–ących zagroweL dla 
`rodowis—a wodnego i mogących do”rowadzić do 
s—awenia wód ”odziemnych w zakresie: 

 

1) gos”odar—i `cie—owe–; 
 

2) od”rowadzenia wód o”adowych z terenów tras 
komunikacyjnych i ”ar—ingów ”rzy 
wy—orzystaniu se”aratorów związ—ów 
ropopochodnych. 

 

3Ł źachować do”uszczalny ”oziom haJasu: 
 

1) dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN, do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; 

 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN,U, do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugamiŁ 
 

§ 6. źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagos”odarowania terenu Ustala się nastę”u–ące 
zasady i warun—i Jączenia i ”odziaJu nieruchomo`ci 
ob–ętych ”lanem: 
 

1) ”odziaJ nieruchomo`ci musi za”ewniać: 
 

a) mowliwo`ć zagos”odarowania wydzielonych 
dziaJe— w s”osób zgodny z o—re`lonym w planie 

przeznaczeniu terenu i z warunkami jego 

zagospodarowania, 

 

b) dostę” do drogi ”ubliczne– bez”o`redni, 
z–azdami indywidualnymi lub ”o`redni, ”o”rzez 
drogę wewnętrzną lub do–azd wewnętrzny, 

 

c) mowliwo`ć do”rowadzenia sieci infrastru—tury 
technicznej, 

 

2) minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i ”owstaJe– 
w wyni—u ”odziaJu geodezy–nego nie mowe być 
mnie–sza niw: 

 

a) 20,0m ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

–ednorodzinne– wolnosto–ące– (MN) 
 

b) 26,0m ｦ dla zabudowy mieszkaniowo ｦ 

usJugowe– (MN,U), 
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c) 30,0m ｦ dla zabudowy usJugowe– (U), 
 

3) —ąt zawarty ”omiędzy granicami dziaJ—i, 
dochodzącymi do drogi publicznej, a granicą te– 
drogi ”owinien mie`cić się w przedziale 60o ｦ 

90o; 

 

4) na ”oszczególnych terenach ob–ętych ”lanem 
do”uszcza się: 

 

a) —orygu–ące ”odziaJy dziaJe—, ma–ące na celu 
”o”rawę warun—ów zagos”odarowania dziaJe— 
sąsiednich, 

 

b) wydzielanie dziaJe— ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz drogi, 

 

5) wymieniona w pkt 2 szero—o`ć frontu dziaJ—i 
nie obowiązu–e w przypadku dokonywania 

”odziaJów –a— w pkt 4. 

 

§ 7. Zasady rozbudowy i budowy systemu 

komunikacyjnego 

 

ńŁ Obowiązu–ą nastę”u–ące zasady obsJugi 
—omuni—acy–ne– terenów: 
 

1) ustala się u—Jad —omuni—acy–ny dróg 
”ublicznych dla obsJugi —omuni—acy–ne– terenów 
ob–ętych ”lanem i ”owiązania z u—Jadem 
—omuni—acy–nym zewnętrznym, oznaczony na 
rysunku planu symbolami: 

 

a) KDZ ｦ droga zbiorcza, 

 

b) KDD ｦ droga dojazdowa 

 

2) ustala się u—Jad uzu”eJnia–ący, oznaczony na 
rysunku planu symbolami: 

 

a) Kxj ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny, 

 

b) Kxr ｦ ciąg ”ieszo ｦ rowerowy. 

 

2Ł Na terenie dróg ”ublicznych do”uszcza się 
mowliwo`ć lo—alizac–i: 
 

1) zato— ”rzystan—owych dla autobusów; 
 

2) ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowychŁ 
 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady lo—alizac–i 
mie–sc ”ar—ingowych dla samochodów: 
 

1) dla istnie–ących i projektowanych inwestycji 

w ramach dziaJ—i lub zes”oJu dziaJe—, na 
—tórych –est realizowana w ilo`ci nie mnie–sze– 
niw: 

 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

1 mie–sce ”ar—ingowe na dziaJce o”rócz mie–sca 
w garawu; w ”rzy”ad—u wystą”ienia 
”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego ｦ usJug, 
dodatkowo 1 miejsce parkingowe, 

 

b) dla zabudowy usJugowe– ｦ 2 miejsca 

”ar—ingowe na —awde ńŃŃm2 ”owierzchni 
uwyt—owe– usJugŁ 
 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne– 
 

ńŁ Ustala się nastę”u–ące zasady modernizac–i, 
rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury 
technicznej: 

 

1) w zakresie elektroenergetyki: 

 

a) zasilanie istnie–ącego i projektowanego 

budownictwa –ednorodzinnego, usJug oraz 
o`wietlenia ulicznego z istnie–ące– stac–i 
na”owietrzne– ń5łŃ,4—V Przyszów ｦ Ruda X 

zakresie i projektowanej stacji 

transformatorowej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem E, 

 

b) zasilanie ”oszczególnych segmentów zabudowy 
liniami napowietrznymi z wykorzystaniem 

sJu”ów do o`wietlenia ulicznego, 
 

c) zasilanie ”oszczególnych budyn—ów ”rzyJączem 
napowietrznym lub kablowym, 

 

d) w segmencie zabudowy 2MN,U istnie–ącą linię 
NN nalewy ”rzebudować ta—, by ”rzebiegaJa 
wzdJuw ”ro–e—towane– drogi oznaczone– 
symbolem 1KDD, 

 

2) w zakresie telekomunikacji: rozbudowa 

i lokalizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, 

obe–mu–ące– sieci ”rzewodowe nadziemne 

i podziemne z elementami s—Jadowymi oraz 
sieci bezprzewodowe z urządzeniami radiowego 
systemu dostę”owego, 

 

3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

 

a) realizowane siecią `rednio”ręwną w oparciu 

o istnie–ącą stac–ę redu—cy–no ｦ ”omiarową 
ｭRudaｬ oraz ”rzebiega–ące gazociągi 
`rednio”ręwne ØńŃŃ, Ø4Ń, Ø32, ”o”rzez 
rozbudowę w system ”ier`cieniowo ｦ 

rozdzielczy z zachowaniem niezbędnych 
odlegJo`ci od obie—tów budowlanych 
wyni—a–ących z warun—ów technicznych; 

 

b) redu—c–a ci`nienia `redniego na nis—ie nastą”i 
u odbiorców za ”omocą indywidualnych 
redu—torów domowych; 

 

c) ”ro–e—towane gazociągi nalewy ”rowadzić 
w liniach rozgranicza–ących dróg ”oza ”asem 
jezdni; 

 

4) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo - stosować 
rozwiązania techniczne i media grzewcze 

nieuciąwliwe dla `rodowis—a, z ograniczeniem 

”aliw staJych i wykorzystaniem energii 

elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub 

odnawialnych uródeJ energii; 
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5) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
 

a) z systemu gru”owego bazu–ącego na u–ęciu 
wody ”odziemne– ｭCiemny Kątｬ w Stalowej 

Woli oraz magistrali wodociągowe– Ø 225 
i ”om”owni ｭRudaｬ zlo—alizowane– na obszarze 
opracowania; 

 

b) rozbudowa sieci wodociągowe– w u—Jadzie 
”ier`cieniowo ｦ rozdzielczym; 

 

c) przy budowie lub rozbudowie sieci 

wodociągowe– nalewy uwzględnić wymogi 

dotyczące ”rzeciw”owarowego zao”atrzenia 
wodnego; 

 

d) nie do”uszcza się mowliwo`ci stosowania 
indywidualnych rozwiązaL w zakresie 

zaopatrzenia w wodę; 
 

6) w za—resie gos”odar—i `cie—owe–: 
 

a) `cie—i sanitarne od”rowadzane systemem 
kanalizacji sanitarnej Ø Ń,2Ń ”o”rzez 
”om”ownię (K) zostaną s—ierowane na gminną 
oczyszczalnię `cie—ów; 

 

b) budyn—i nalewy docelowo ”odJączyć do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej (czasowo 

do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów 
sanitarnych do zbiorni—ów bezod”Jywowych); 

 

c) `cie—i ”rzemysJowe od”rowadzane do 
—analizac–i gminne– ”owinny s”eJnić wymogi 
o—re`lone ”rze”isami dotyczącymi zbiorowego 
od”rowadzania `cie—ów; 

 

d) od”rowadzenie wód o”adowych rozwiązać 
indywidualnie w s”osób za”ewnia–ący ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL do 
wód i gleby; 

 

7) w za—resie od”rowadzania wód o”adowych ｦ 

do gruntu lub systemu kanalizacji deszczowej; 

 

8) w za—resie usuwania od”adów: 
 

a) czasowe gromadzenie od”adów —omunalnych 
w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych na 

ten cel miejscach na wJasne– dziaJce i usuwanie 

ich na zasadach obowiązu–ących w gminie, 

 

b) gromadzenie i usuwanie od”adów ”owstaJych 
w wyni—u ”rowadzenia dziaJalno`ci usJugowe–, 
wedJug zasad o—re`lonych obowiązu–ącymi 
w tym zakresie przepisami, w dostosowaniu do 

rodzaju prowadzone– dziaJalno`ciŁ 
 

2Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszczalna 
–est, bez znamion odstę”stwa, —ore—ta ”rzebiegu 
ciągów infrastru—tury techniczne–Ł 

 

3Ł Śo”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i budowę urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie —olidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem. 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 9. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN (od 1MN do 5MN) przeznaczone 

”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną, –a—o 
przeznaczenie podstawowe. 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się lo—alizac–ę: 
 

1) garawy dobudowanych lub wbudowanych 
w —ubatury budyn—ów miesz—alnych; 

 

2) budyn—ów garawowych i gospodarczych 

wolnosto–ących lub usytuowanych 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJ—i budowlane–; 

 

3) usJug —omercy–nych wbudowanych w kubatury 

budyn—ów miesz—alnych lub wolnosto–ących; 
 

4) obie—tów maJe– archite—tury; 
 

5) sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej 

 

6) utwardzonych miejsc parkingowych i do–azdów 
niezbędnych dla obsJugi ”rzeznaczenia 
podstawowego. 

 

3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ ń, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

nowo”ro–e—towanych obie—tów, w odlegJo`ci: 
 

a) ń3m od linii rozgranicza–ące– drogi oznaczonej 

na rysunku planu symbolem KDZ, 

 

b) 8m od linii rozgranicza–ące– drogi oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDD, 

 

c) 12 m od granicy lasu dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem 3MN 

 

2) udziaJ ”owierzchni usJugowe– w budynkach 

mieszkalnych ｦ maksymalnie 30% powierzchni 

uwyt—owe–; 
 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i ｦ nie więce– niw 25%; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

5) wyso—o`ć zabudowy: 
 

a) mieszkaniowej ｦ nie więce– niw trzy 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

miesz—alne, nie więce– niw ńŃm od ”oziomu 
na–niwe– ”oJowonego terenu ”rzy budyn—u do 
kalenicy, 

 

b) gos”odarcze–, garawowe– i usJugowe– ｦ 

1 —ondygnac–a nadziemna, nie więce– niw 6m od 
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”oziomu na–niwe– ”oJowonego terenu przy 

budynku do kalenicy, 

 

6) dachy: 

 

a) dwuspadowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 22o do 45o ｦ 

budynki mieszkalne, 

 

b) ”Jas—ie, dwus”adowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
5o do 15o i od 25o do 45o ｦ budynki 

garawowe, gos”odarcze i usJugowe, 
 

c) na budyn—ach gos”odarczych, garawowych 
i usJugowych realizowanych ”rzy granicy 
dziaJ—i, gdy ”owierzchnia zabudowy nie 
”rze—racza 4Ńm2, do”uszcza się dachy 
jednospadowe, 

 

d) na budyn—ach garawowych dobudowanych do 

budyn—ów miesz—alnych do”uszcza się dachy 
”Jas—ie, 

 

e) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
blachą, o barwie czerwone– lub brązowe–, 

 

f) osie —alenic gJównych równolegJe lub 
”rosto”adJe do elewac–i frontowe– budyn—ów, 

 

7) kolorystyka elewacji jasna z mowliwo`cią 
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia 

naturalnego i drewna, z wykluczeniem 

stosowania o—Jadzin ”lasti—owych; 
 

8) ”oddasza budyn—ów miesz—alnych mogą być 
do`wietlone za ”omocą lu—arn lub o—ien 
”oJaciowychŁ 
 

4Ł źasady obsJugi —omunikacyjnej: 

 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
publicznych: zbiorczej KDZ i dojazdowych KDD 

oraz z ciągu ”ieszo ｦ jezdnego ｦ Kxj; 

 

2) za”ewnić mie–sca ”ar—ingowe, zgodnie 
z § 7 ust. 3. 

 

§ 10. ńŁ Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowo- usJugowe–, oznaczone na rysunku 

planu symbolem 1MN,U ｦ 2MN,U, jako przeznaczenie 

podstawowe 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się lo—alizac–ę: 
 

1) garawy dobudowanych lub wbudowanych 
w —ubatury budyn—ów miesz—alnych; 

 

2) budyn—ów garawowych i gospodarczych 

wolnosto–ących lub usytuowanych 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJ—i budowlane–; 

 

3) obie—tów maJe– archite—tury; 
 

 

4) sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej 

 

5) utwardzonych miejsc parkingowych i do–azdów 
niezbędnych dla obsJugi ”rzeznaczenia 

podstawowego. 

 

3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ ń, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

nowo”ro–e—towanych obie—tów, w odlegJo`ci 
od linii rozgranicza–ące– tereny dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

 

a) KDZ ｦ 13m; 

 

b) KDD ｦ 8m; 

 

2) dla usJug wbudowanych w —ubatury budyn—ów 
mieszkalnych ｦ udziaJ ”owierzchni usJugowe– 
maksymalnie 30%; 

 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i ｦ nie więce– niw 4Ń%; 

 

4) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

5) wyso—o`ć zabudowy: 
 

a) mieszkaniowej ｦ nie więce– niw trzy 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

miesz—alne, nie więce– niw ńŃm od ”oziomu 
na–niwe– ”oJowonego terenu ”rzy budyn—u do 
kalenicy, 

 

b) usJugowe– ｦ nie więce– niw dwie —ondygnac–e 
nadziemne w tym ”oddasze uwyt—owe, nie 
więce– niw 9m od ”oziomu terenu do —alenicy, 

 

c) gospodarczej i garawowe– ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie więce– niw 6m od ”oziomu 
na–niwe– ”oJowonego terenu ”rzy budyn—u do 
kalenicy, 

 

6) dachy: 

 

a) dwuspadowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 22o do 45o ｦ 

budynki mieszkalne 

 

b) ”Jas—ie, dwus”adowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
5o do 15o i od 25o do 45o ｦ budynki 

garawowe, gos”odarcze i usJugowe, 
 

c) na budyn—ach gos”odarczych, garawowych 
i usJugowych realizowanych ”rzy granicy 
dziaJ—i, gdy ”owierzchnia zabudowy nie 
”rze—racza 4Ńm2, do”uszcza się dachy 
jednospadowe, 

 

d) na budyn—ach garawowych dobudowanych do 
budyn—ów miesz—alnych do”uszcza się dachy 
”Jas—ie, 
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e) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
blachą, o barwie czerwone– lub brązowe–, 

 

f) osie —alenic gJównych równolegJe lub 
”rosto”adJe do elewac–i frontowe– budyn—ów, 

 

7) kolorystyka elewacji jasna z mowliwo`cią 
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia 

naturalnego i drewna, z wykluczeniem 

stosowania o—Jadzin ”lasti—owych; 
 

8) ”oddasza budyn—ów miesz—alnych mogą być 
do`wietlone za ”omocą lu—arn lub o—ien 
”oJaciowychŁ 
 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów z dróg 
publicznych oznaczonych symbolami: KDZ, 

KDD; 

 

2) za”ewnić mie–sca ”ar—ingowe, zgodnie z 7 

ust. 3 

 

§ 11. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy 
usJugowe–, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 
U ”rzeznaczony ”od usJugi nieuciąwliwe i komercyjne, 

jako przeznaczenie podstawowe. 

 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się lo—alizac–ę: 
 

1) budyn—ów gos”odarczych i garawowych; 
 

2) utwardzonych miejsc parkingowych i do–azdów; 
 

3) obie—tów maJe– archite—tury; 
 

4) sieci, urządzeL i obie—tów infrastruktury 

technicznej 

 

5) zieleni. 

 

3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ ń, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJ—i ｦ nie więce– niw 5Ń%; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw ńŃ% ”owierzchni dziaJ—i; 
 

3) wyso—o`ć zabudowy: 
 

a) usJugowe– ｦ nie więce– niw dwie —ondygnac–e 
nadziemne w tym ”oddasze, nie więce– niw 9m 
od ”oziomu na–niwe– ”oJowonego terenu ”rzy 
budynku do kalenicy, 

 

b) gospodarczej i garawowe– ｦ 1 kondygnacja 

nadziemna, nie więce– niw 6m od ”oziomu 
na–niwe– ”oJowonego terenu ”rzy budyn—u do 
kalenicy, 

 

4) dachy: 

 

a) ”Jas—ie, dwus”adowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
5o do 15o i od 25o do 45o, 

 

b) ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
blachą, o barwie czerwone– lub brązowe–, 

 

c) osie —alenic gJównych równolegJe lub 
”rosto”adJe do elewac–i frontowe– budyn—ów, 

 

5) ”oddasza budyn—ów mogą być do`wietlone za 
”omocą lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

 

6) kolorystyka elewacji jasna z mowliwo`cią 
zastosowania ceramiki elewacyjnej, kamienia 

naturalnego i drewna, z wykluczeniem 

stosowania o—Jadzin ”lasti—owychŁ 
 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

oznaczonej symbolem 1KDD; 

 

2) na terenie inwestyc–i nalewy zlo—alizować 
miejsca parkingowe, zgodnie z § 7 ust. 3. 

 

§ 12. ńŁ Wyznacza się teren zieleni, oznaczony 
na rysunku planu symbolem ZI, z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od zieleL izolacy–ną wyso—ą i nis—ą 
towarzyszącą terenowi ”om”owni wodyŁ 

 

2. W granicach terenu, o —tórym mowa w ust. 

1 do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i: 
 

1) obie—tów maJe– archite—tury; 
 

2) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 
 

§ 13. ńŁ Wyznacza się teren —omuni—ac–i 
drogowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ 

z podstawowym przeznaczeniem ”od drogę ”ubliczną 
klasy Z (zbiorcza) 

 

2. Na terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

 

2) ”asów zieleni; 
 

3) ciągów ”ieszych i rowerowych. 

 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 

w ust. 1 do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i budowę urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie —olidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

 

4Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 20m; 

 

2) szero—o`ć –ezdni ｦ 7m. 
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§ 14. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i 
drogowej, oznaczone na rysunku planu symbolem od 

1KDD do 4KDD z przeznaczeniem pod drogi publiczne 

klasy drogi dojazdowej. 

 

2. Na terenach, o —tórych mowa 

w ust. 1 do”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

1) urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

 

2) ciągów ”ieszych i rowerowych 

 

3) ”asów zieleni; 
 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i budowę urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie —olidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

 

4Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 10m; 

 

2) szero—o`ć –ezdni ｦ 5m. 

 

§ 15. ńŁ Wyznacza się teren —omuni—ac–i, 
oznaczony na rysunku planu symbolem Kxj, 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne. 

 

2Ł Ustala się szero—o`ć ciągu, o —tórych mowa 
w ust. 1, w liniach rozgranicza–ących ｦ nie mnie–szą 
niw 7,ŃmŁ 

 

§ 16. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1Kxr i 2Kxr, 

”od ciągi ”ieszo ｦ rowerowe. 

 

2Ł Ustala się szero—o`ć ciągów, o —tórych 
mowa w ust. 1, w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie–sza niw 3. 

 

§ 17. ńŁ Wyznacza się teren urządzeL 
elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem E z podstawowym przeznaczeniem pod 

stacje transformatorowe. 

 

2Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu ｦ nie więce– niw 5Ń%; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 2Ń% ”owierzchni terenu; 
 

3) stacje transformatorowo ｦ rozdzielcze 

ń5łŃ,4—V nalewy realizować –a—o na”owietrzne 
wnętrzowe lub –a—o maJogabarytowe stac–e 
wolnosto–ące 

 

3. W granicach terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i budowę urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w s”osób nie —olidu–ący z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

 

4Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenów z dróg 
”ublicznych oraz dróg wewnętrznychŁ 

 

§ 18. ńŁ Wyznacza się teren urządzeL 
infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem K z podstawowym przeznaczeniem 

”od ”om”ownie `cie—ów sanitarnychŁ 
 

2Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1 ustala się nastę”u–ące wymagania: 

 

1) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni terenu ｦ nie więce– niw 6Ń%; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ nie mniej 

niw 2Ń% ”owierzchni terenu; 
 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenów z drogi 

publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

3KDD. 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 19. Śla nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć 
wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu, a wJa`ciciel 
lub uwyt—owni— wieczysty zbywa tę nieruchomo`ć ｦ 

ustala się –ednorazową o”Jatę w stosunku 

”rocentowym do wzrostu –e– warto`ci w wyso—o`ci: 
 

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MNU, 
U ｦ 10% 

 

2) dla ”ozostaJych terenów ｦ 1% 

 

§ 20. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Bo–anów 

 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

śmil BieleL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


