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UCHWAIA NR XLVł340/2010 

 RADY GMINY SANOK 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Tyrawa Solna 13" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óun. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przezstrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717 z ”óun. zm.) i po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze " Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok" 

uchwalonym uchwaJą Rady Gminy w Sanoku  

Nr XXXV/227/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. z ”óun. 
zm.: Rada Gminy w Sanoku uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego " Tyrawa Solna 

13" - w gminie Sanok, w miejscowo`ci Tyrawa Solna, 
zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest obszar o powierzchni 

6,93 ha, ”oJowony w miejscowo`ci Tyrawa Solna, 
znajdujący się na wschód od rzeki San i na ”óJnoc od 
drogi ”owiatowej relacji: MrzygJód - Tyrawa WoJoska. 

3. Plan skJada się z tekstu ”lanu stanowiącego 

tre`ć niniejszej UchwaJy oraz ZaJącznika Nr 1 - 

stanowiącego jego integralną czę`ć - rysunku planu 

w skali 1:1000. 

4. Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 
są na rysunku ”lanu symbolami literowymi 
od”owiadającymi ich funkcji ustanowionej ”rze”isami 
uchwaJy. 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu  
i o równych zasadach zagos”odarowania, 
obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz 

symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami 
planu. 

6. Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
”rzeznaczenia terenów: 

1)  tereny zabudowy usJugowej - tereny turystyki 

i rekreacji - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1U - o pow. 0,54 ha, 2U - o pow. 

0,28 ha i 3U o pow. 0,22 ha; 

2)  tereny zabudowy usJugowej- tereny usJug 
sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1US - o pow. 0,82 ha, 2US - 

o pow. 0,45 ha; 

3)  tereny komunikacji - tereny dróg wewnętrznych 

- oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDW - o pow. 0,09 ha, 2KDW- o pow.  

0,02 ha; i 3KDW - o pow. 0,06 ha, oraz tereny 

parkingów oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 KP - o pow. 0,09 ha, 2KP - 

opow. 0,03ha, 3KP - o pow. 0,05 ha, 4KP - 

o pow. 0,02 ha i 5KP - o pow. 0,02 ha; 

4)  tereny lasów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1 ZL - o pow. 1,08 ha; 

5)  tereny zieleni izolacyjnej i korytarzy 

ekologicznych wzdJuw cieków wodnych- 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI - 

o pow. 0,07 ha, 2ZI -o pow. 0,05ha, 3ZI- 

o pow. 0,06ha, 4ZI - o pow. 0,12 ha, 5ZI - 

o pow. 0,03 ha, 6ZI - o pow. 1,12 ha i 7ZI- 

o pow. 0,11ha; 

6)  tereny zieleni rekreacyjnej - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1ZR - o pow.  

0,56 ha, 2ZR - o pow. 0,13 ha i 3ZR - o pow. 

0,09ha; 

7)  tereny wód powierzchniowych `ródlądowych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS - 

o pow. 0,02 ha, 2WS - o pow. 0,09 ha, 3WS - 

o pow. 0,09 ha, 4WS- o pow. 0,47ha, 5WS - 

o pow. 0,09ha i 6WS - o pow. 0,06 ha. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązujące na caJym obszarze 

 objetym planem 

§ 2. 1. Zakazuje się budowania nowych 

obiektów budowlanych w strefie 100 m od linii 

brzegowej rzeki San i 25 m od górnej krawędzi skar”y 
brzegowej potoku Tyrawka, z wyjątkiem obiektów 
sJuwących turystyce wodnej, gos”odarce wodnej lub 
rybackiej, ze względu na mowliwo`ci wystę”owania 

zjawisk osuwiskowych (zagrowenie rozmyciem 

w czasie większych wezbraL - na terenach 

”rzybrzewnych, ”oJowonych wzdJuw cieków wodnych) 
i zagrowenie zalaniem wodami ”owodziowymi. 

2. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
do”uszcza się: 

1)  lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej; 

2)  mowliwo`ci skablowania linii na”owietrznych; 
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3)  wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo - jezdnych dla obsJugi zabudowy 
usJugowej bez wyznaczania rysunku planu; 

4)  lokalizację budynków gos”odarczych i miejsc 

”ostojowych jako towarzyszących obiektom 
usJugowym; 

5)  zmiane ksztaJtu i wielko`ci dziaJek (scalenia 
i ”odziaJy) w dostosowaniu do ich 

przeznaczenia i zasad ich ksztaJtowania 
ustalonych planem; 

3. W granicach caJego obszaru objetego ”lanem 
zabrania się: 

1)  lokalizowania obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy 2000 m² ; 

2)  lokalizowania obiektów tymczasowych, za 
wyjątkiem ”rzeznaczonych do czasowego 
uwytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych na terenie budowy; 

3)  grodzenia terenów objętych ”lanem, za 
wyjątkiem stosowania wywo”Jotów. 

4. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
nakazuje się lokalizację gJównych ciągów sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, niezbędnych do 
obsJugi zabudowy usJugowej, w liniach 

rozgraniczających dróg lub ”omiędzy liniami 
rozgraniczającymi dróg a liniami rozgraniczającymi 
dróg,a liniami zabudowy wyznaczonymi w planie, 

w ”rzy”adku braku mowliwo`ci takiej realizacji, 
do”uszcza się ”rzebieg tych sieci ”o”rzez inne tereny 
wyznaczone w planie. 

5. W strefie szeroko`ci 25 m wdJuw brzegów 
rzeki San i ”otoku Tyrawka obowiązuje zakaz 
likwidowania zakrzewieL i zadrzewieL oraz ro`linno`ci 
le`nej z wyjątkiem zadrzewieL i zakrzewieL 
zagrawających stabilno`ci skar” brzegowych cieku 
wodnego. 

6. Zakazuje się lokalizacji masztów, wiew 
radiowych i telewizyjnych, wiew stacji bazowych 
telefonii komórkowej, oraz wiew telekomunikacyjnych 
sieci bezprzewodowych z urządzeniami radiowego 
systemu dostę”owego. 

§ 3. 1. Nakazuje się utrzymanie istniejących na 
obszarze planu sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej z mowliwo`cią remontów, ”rzebudowy 
i rozbudowy. 

2. Warunki obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a)  zaopatrzenie w wodę do celów bytowo- 

gospodarczych, przeciwpowarowych 
i grzewczych z wodociągu zbiorczego, 
z istniejących ujęć i wodociągów lokalnych 
(w tym studni indywidualnych), do”uszcza się 
”rzebudowę i rozbudowę istniejących 
wodociągów oraz realizację nowych o przekroju 

nie mniejszym niw Ø125; 

b)  konieczno`ć wy”osawenia ”rojektowanej sieci 
wodociągowej w hydranty ””ow. dla 
zabez”ieczenia ””ow. obiektów budowlanych; 

2)  w zakresie od”rowadzania `cieków ustala się: 

a)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do wód i ziemi; 

b)  od”rowadzenie `cieków bytowych i o skJadzie 
podobnym do bytowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej lub zbiorczej o przekroju nie 

mniejszym niw Ø 160, zakoLczonej 
oczyszczalnią `cieków; 

c)  mowliwo`ci utylizacji `cieków we wJasnych 
przydomowych oczyszczalniach biologicznych 

i po oczyszczeniu od”rowadzenie ”rzez drenaw 
rozsączający do ziemi, je`li ”oziom wód 
gruntowych znajduje się co najmniej  

1,5 m ”oniwej ”oziomu w”rowadzania `cieków; 

3)  w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

a)  od”rowadzanie wód o”adowych do gruntu 
poprzez infiltrację ”owierzchniową, w granicach 

wJasnej dziaJki; 

b)  obowiązek ujmowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z których s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowiska 
”rzyrodniczego(”arkingi, tereny usJugowe, drogi 
utwardzone) w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich podczyszczenie przed 

wprowadzeniem do odbiornika; 

4)  w zakresie elektroenergetyki ustala się: 

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 
się będzie w o”arciu o: istniejącą sieć 
elektroenergetyczną - linie `rednich (15 kV) 
i niskich na”ięć oraz rozbudowywaną 
i modernizowaną istniejącą sieć wraz 
z urządzeniami elektoenergetycznymi ; 

b)  do”uszcza się realizację stacji transfomowych 
na dziaJkach o ”owierzchni nie większej niw  
120 m² w zalewno`ci od ”otrzeb, na terenach 
wyzaczonych pod zainwestowanie; 

5)  w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych 

i lokalnych uródeJ na bazie rozwiązaL 
”ozwalających minimalizować " niską emisję" 
zanieczyszczeL do ”owietrza (n”. ”o”rzez 
zastosowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, 
w kotJowniach lokalnych oraz indywidualnych 
systemach grzewczych); 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a)  zaopatrzenie w gaz odbiorców indywidualnych 
i innych w oparciu o ”rzyJącza gazu ziemnego; 

b)  lokalizację i realizację gazociągów i urządzeL 
gazowniczych na gaz ziemny; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 46  - 3667 -  Poz. 1019 
 

7)  w zakresie zaopatrzenia w sieci techniczne 

ustala się: 

a)  budowę gJównej sieci w linaiach 

rozgraniczających dróg; 

b)  obsJugę abonentów za ”o`rednictwem 
indywidualnych ”rzyJączy; 

8)  w zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

a)  gospodarka odpadmi komunalnymi i ”owstaJymi 
w wyniku dziaJalno`ci gos”odarczej - zgodnie 

z zasadami ”rzyjętymi na terenie gminy. 

§ 4. 1. Zasady zagos”odarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dobór kultury ws”óJczesnej: 

1)  Zakazuje się realizacji nowych obiektów 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko. 

2)  Zakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko obszar 
Natura 2000, nie związanych bez”o`rednio 
z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej 

ochrony. 

3)  Zakazuje się lokalizacji inwestycji emitujących 
haJas ”rzekraczających warto`ci do”uszczalne, 
okre`lone w ”rze”isach odrębnych z zakresu 

ochrony `rodowiska, oraz mogących 
”owodować staJe lub okresowe uciąwliwo`ci dla 
funkcji terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: 1US, 2US - jako terenów 
rekreacyjno wypoczynkowych poza miastem. 

4)  Nakazuje się ochronę ”rzed zniszczeniem 
i negatywnym oddziaJywaniem na istniejące 
zakrzaczenia i zadrzewienia - w wypadku 

konieczno`ci usunięcia drzew i krzewów nalewy 
odtworzyć te same gatunki na jednakowej 

”owierzchni zajmowanej ”rzez wycięte drzewa 
i krzewy. 

5)  Do”uszcza się nasadzenia zieleni wysokiej 
i niskiej - drzew i krzewów gatunków 
rodzimych, dostosowanych do siedliska. 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

poszczególnych terenów planu 

§ 5. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowej - tereny usJug turystyki i rekreacji 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1U 

z ”rzeznaczeniem ”od usJugi turystyczne (domy 
rekreacji indywidualnej, budynki usJug 
gastronomicznych, hotelowych, rekreacyjnych, place 

zabaw dla dzieci, baseny, boiska, wiaty, zadaszenia 

itp). 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

”ublicznej ”o”rzez drogę wewnętrzną (1KŚW). 

3. Ustala sie nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i wymagania do zabudowy terenu: 

1)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków- 

od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
1KDW - 8,0 m. 

2)  Nakazuje się za”ewnić co najmniej  
10 stanowisk ”ostojowych dla obsJugi funkcji 
rekreacji indywidualnej i 5 dla obsJugi funkcji 
usJugowej. 

3)  Dla zabudowy usJugowej dodatkowym 
zabez”ieczeniem miejsc ”ostojowych są tereny 
wyznaczonego parkingu, oznaczone symbolem 

3 KP. 

4)  Wieloko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni caJego terenu nie mowe 
”rzekroczyć 20Ə 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 60Ə powierzchni 

terenu w postaci biologicznej czynnej. 

6)  W ”asie ”omiędzy linią rozgraniczającą drogi 
wewnętrznej (1KŚW), a linią zabudowy 
do”uszcza się lokalizację " zielonych miejsc 
”ostojowych", maJej architektury i oczyszczalni 

`cieków. 

7)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlaną. 

8)  Domy rekreacji indywidualnej (w ilo`ci max. 
6 szt.) nalewy realizować jako obiekty 
wolnostojące, o kubaturze do 400 m³, 
dwukondygnacyjne z jedną kondygnacją 
w poddaszu, o wysoko`ci kalenicy nie 
przekraczającej 8,0 m nad poziom terenu od 

strony przystokowej, z dachami o ciemnej 

kolorystyce, dwuspadowymi lub 

dwuspadowymi z naczóJkami o kącie 
nachylenia od 35° do 45°. 

9)  Domy rekreacji indywidualnej (w ilo`ci max. 
3 szt.) nalewy realizować jako obiekty 
wolnostojące o kubaturze 1000m³, 
dwukondygnacyjne z jedną kondygnacją 
w poddaszu, o wysoko`ci kalenicy 
nieprzekraczalnej 12,0 m nad poziom terenu od 

strony przystokowej, z dachami o ciemnej 

kolorystyce, dwuspadowymi lub 

dwuspadowymi z naczóJkami o kącie 
nachylenia od 35° do 45°. 

10)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące dwukondygnacyjne 
z jedną kondygnacją w poddaszu, o wysoko`ci 
kalenicy nie ”rzekraczającej 12,0 m nad ”oziom 
terenu od strony przystokowej, z dachami 

o ciemnej kolorystyce, dwuspadowymi  

lub wielospadowymi o kącie nachylenia  
od 35° do 45°. 

11)  Zakazuje sie stosowania dachów o kalenicy 

”rzesuniętej w ”ionie, realizacji ”oJaci 
dachowych o równych kątach nachylenia 
i otwierania dachów na caJych dJugo`ciach. 
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Śo”uszcza się stosowanie okien ”oJaciowych 

i lukarn. 

§ 6. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy 

usJugowej - tereny usJug turystyki i rekreacji 

oznaczone na rysunku planu symbolem 2U 

z ”rzeznaczeniem ”od usJugi turystyczne (domy 
rekreacji indywidualnej, place zabaw dla dzieci, wiaty, 

zadaszenia itp.). 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej powiatowej poprzez drogi 

wewnętrzne (1KŚW i 3KDW). 

3. Ustala sie nastę”ujące warunki 
zagospodarownia i wymagania do zabudowy terenu: 

1)  Obowiązująca linia zabudowy dla budynków od 
linii rozgaraniczającej drogi wewnętrznej 3KŚW 
- 10,0 m i nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

budynków od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej 1KŚW - 8,0m. 

2)  Nakazuje się za”ewnić co najmniej 
2 stanowiska postojowe na jeden dom dla 

obsJugi funkcji rekreacji indywidualnej. 

3)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni caJego terenu lub wydzielonej 
dziaJki nie mowe ”rzekroczyć 15Ə. 

4)  Nalewy ”ozostawić minimum 70 Ə powierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej. 

5)  W ”asie ”omiędzy liniami rozgraniczającymi 
drogi wewnętrznej (3KŚW), a linią zabudowy 
dopuszcza się lokalizację "zielonych miejsc 
postojowych" i maJej architektury oraz 
”rzydomowych oczyszczalni `cieków. 

6)  Dopuszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki 
budowlane na nastę”ujących warunkach: 

a)  minimalna ”owierzchnia wydzielonej dziaJki - 

0,05 ha; 

b)  forma geometryczna dziaJki zbliwona do 
”rostokąta lub tra”ezu, usytuowana w miarę 
mowliwo`ci ”rosto”adle lub równolegle do pasa 

drogowego drogi wewnętrznej 3KŚW 
z tolerancją 20° ; 

7)  Śomy rekreacji indywidualnej nalewy realizować 
jako obiekty wolnostojące, o kubaturze do  

150 m³, dwukondygnacyjne z jedną 
kondygnacją w poddaszu, o wysoko`ci kalenicy 
nie ”rzekraczającej 6,0 m nad poziom terenu, 

z dachami o ciemnej kolorystyce, 

dwuspadowymi lub dwuspadowymi 

z naczóJkami o kącie nachylenia od  
35° do 45°. 

8)  Zakazuje się stosowania dachów o kalenicy 

”rzesuniętej w pionie i otwierania dachów caJy 
dJugo`ci. Śo”uszcza się stosowanie okien 

”oJaciowych i lukarn. 

§ 7. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowej - tereny usJug turystyki i rekreacji 

oznaczone na rysunku planu symbolem 3U 

z ”rzeznaczeniem ”od usJugi turystyczne (domy 
rekreacji indywidualnej, place zabaw dla dzieci, wiaty, 

zadaszenia itp.). 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

publicznej powiatowej poprzez drogi 

wewnętrzne (1 KDW i 3 KDW). 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i wymagania do zabudowy terenu: 

1)  Obowiązująca linia zabudowy dla budynków od 
linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 3 KDW 

- 6,0 m i nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

budynków - od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej 1KŚW i 2KDW - 8,0 m . 

2)  Nakazuje się za”ewnić co najmniej 
2 stanowiska postojowe na jeden dom dla 

obsJugi funkcji rekreacji indywidualnej. 

3)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni zabudowy do ”owierzchni caJego 
terenu lub wydzielonej dziaJki nie mowe 
”rzekroczyć 15Ə 

4)  Nalewy ”ozostawić minimum 70Ə powierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej. 

5)  W ”asie ”omiędzy liniamii rozgraniczającymi 
drogi wewnętrznej (3KŚW), a linią zabudowy 
dopuszcza się,lokalizację " zielonych miejsc 
postojowych" i maJej architektury oraz 
przydomowych oczyszczalni `cieków. 

6)  Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki 
budowlane na nastę”ujących warunkach: 

a)  minimalna ”owierzchnia wydzielonej dziaJki - 

0,05 ha; 

b)  forma energetyczna dziaJki zbliwona do 
”rostokąta lub tra”ezu, usytuowana w miarę 
mowliwo`ci ”rosto”adle lub równolegle do ”asa 
drogowego drogi wewnętrznej 3KŚW 
z tolerancją 20°; 

7)  Śomy rekreacji indywidualnej nalewy realizować 
jako obiekty wolnostojące, o kubaturze 150 m³, 
dwukondygnacyjne z jedną kondygnacją 
w poddaszu, o wysoko`ci kalenicy nie 

”rzekraczającej 6,0 m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce, 

dwuspadowymi z naczóJkami o kącie 
nachylenia od 35° do 45°. 

8)  Zakazuje się stosowania dachów o kalenicy 

”rzesuniętej w pionie i otwierania dachów na 
caJej dJugo`ci. Śo”uszcza się stosowanie okien 
”oJaciowych i lukarn. 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowej - tereny usJug sportu i rekreacji - oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1US i 2US 
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z przeznaczeniem pod pola namiotowe, campingi, 

”lawe trawiaste. 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenów z drogi 

publicznej powiatowej poprzez drogi 

wewnętrzne (1KŚW, 2KŚW i 3KDW). 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i wymagania zabudowy terenu: 

1)  Śla zabudowy usJugowej 1US nakazuje się 
za”ewnić co najmniej 5 stanowisk postojowych 

na 30 uwytkowników tzw. " zielone miejsca 
postojowe" - ”oza strefą 25m od cieku 
Tyrawka, dodatkowym zabezpieczeniem miejsc 

”ostojowych są tereny wyznaczonego 

parkingu, oznaczonego symbolem 3KP. 

2)  Śla zabudowy usJugowej 2US nakazuje się 
za”ewnić co najmniej 10 stanowisk 
postojowych (tzw zielonych) na  

30 uwytkowników, dodatkowym 
zabez”ieczeniem, miejsc ”ostojowych są tereny 
wyznaczonych parkingów, oznaczonych 

symboalmi 5KP i 6KP 

3)  Nalewy ”ozostawić minimum 80Ə powierzchni 

terenu w postaci bilogicznie czynnej. 

4)  Śo”uszcza się lokalizację budynków, wyJącznie 
na terenie 1US (”oza strefą 100 m od rzeki San 
i strefą 25 m od Tyrawki)- maksymalnie dwóch: 
sanitariatów, rece”cji, `wietlicy, szatni, maJej 
gastronomi it”. dla obsJugi funkcji turystycznej. 

5)  Budynki okre`lone w ust. 3 pkt 5 nalewy 
realizować jako obiekty nie”od”iwniczone, 
wolnostojące o kubaturze do 300m³, 
jednokondygnacyjne o wysoko`ci kalenicy nie 

”rzekraczającej 6,0 m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce, 

dwuspadowymi lub wielospadowymi o kącie 
nachylenia od 25° do 35°. 

6)  Zakazuje się stosowania dachów o kalenicy 

”rzesuniętej w pionie i otwierania dachów na 
caJej dJugo`ci. Śo”uszcza się stosowanie okien 
”oJaciowych i lukarn. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami 1KDW, 2KDW i 3KDW o prametrach: 

szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od  
5,0 do 10,0 m, minimalna szereko`ć jezdni 4,5 m. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie dróg 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny komunikacji: dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP i 5KP. 

2. Zakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL nie związanych z obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidulanych. 

4. Śo”uszcza się lokalizację zieleni urządzonej 
i elementów maJej architektury. 

5. Na obszarze 3KP, 4KP i 5KP do”uszcza się 
lokalizację ”rzydomowych oczyszczalni `cieków 
w zalewno`ci od ”otrzeb. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone 

na rysunku planu symbolem 1ZL. 

2. Na terenach oznaczonych symbolem 1ZL 

ustala się nastę”ujące warunki zagos”odarowania: 

1)  Śo”uszcza się lokalizację urządzeL 
infrastruktury turystycznej w ”ostaci: `ciewek 
i szlaków ”ieszych, rowerowych, 

deszczochronów, ambon widokowych oraz 
innych sJuwących tej funkcji - ”oza strefą  
100 m od Sanu i 25 m od Tyrawki. 

§ 12. 1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej 

i korytarzy ekologicznych wzdJuw cieków wodnych - 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI, 

4ZI, 5ZI, 6ZI i 7ZI. 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: uzu”eJnianie zieleni 

w dostosowaniu do warunków siedliskowych i rzeuby 
terenu. 

3. Na terenie, o których mowa w ust. 1 nie 

do”uszcza się grodzenie nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
wód ”ublicznych. 

4. W obszarach zagrowonych zalaniem nalewy 
utrzymywać teren w formie porostu Jegowego lub Jąk 
i pastwisk. 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny zieleni 

rekreacyjnej - oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1ZR, 2ZR i 3ZR. 

2. Na terenie, o którym mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1)  lokalizację miejsc na ognisko i do grillowania; 

2)  lokalizację ”law trawiastych, ”iaszczystych; 

3)  uzu”eJnianie zieleni w dostosowaniu do 

wrunków siedliskowych i rzeuby terenu; 

4)  na terenach oznaczonych symbolami: 2ZR 

i 3ZR do”uszcza się lokalizację ”arków 
linowych dla potrzeb rekreacji i wypoczynku; 

5)  zabez”ieczeniem miejsc ”ostojowych dla obsJug 
terenów zieleni rekreacyjnej są tereny 
wyznaczonych parkingów, oznaczone 
symbolami: 1KP i 2KP. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 nie 

do”uszcza się grodzenie nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
wód ”ublicznych. 
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§ 14. 1. Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych `ródlądowych - wód ”Jynących, 
oznaczone na rysunku symbolami: 1 WS, 2WS i 3WS. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się: 

1)  zagos”odarowanie związane z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych, w tym techniczne 

umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty 

związane z ”o”rawą warunków ”rze”Jywu; 

2)  zagos”odarowanie związane z ochroną 
”rzeciw”owodziową i ”rzeciwosuwiskową; 

3)  budowę kJadek, ciągów infrastruktury 
technicznej; 

3. Na terenach o, których mowa w ust. 1 nie 

do”uszcza się: 

1)  zmian stosunków wodnych jeweli zmiany te nie 
sJuwą ochronie ”rzyrody lub racjonalnej 
gos”odarce rolnej, le`nej, wodnej lub rybackiej; 

2)  wszelkich dziaJaL niszczących naturalne 
uksztaJtowanie brzegów, za wyjątkiem tych 
które związane są z ochroną 
”rzeciw”owodziową, ”rzeciwosuwiskową lub 
związane są z budową lub odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub na”rawą urządzeL 
wodnych. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych `ródlądowych - wód stojących, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 4WS, 5WS 

i 6WS. 

2. Na terenach, o których mowa  
w ust. 1 do”uszcza się: 

1)  zagos”odarowanie związane z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych; 

2)  budowę kJadek, ”omostów, ”rzystani wodnych 

oraz ciągów infrastruktury technicznej; 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 nie 

do”uszcza się: 

1)  zmian stosunków wodnych jeweli zmiany te nie 
sJuwą ochronie ”rzyrody lub racjonalnej 
gos”odarce rolnej, le`nej, wodnej lub rybackiej; 

2)  wszelkich dziaJaL niszczących naturalne 
uksztaJtowanie brzegów, za wyjątkiem tych 
które związane są z ochroną 
”rzeciw”owodziową, ”rzeciwosuwiskową lub 
związane są z budową lub odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub na”rawą urządzeL 
wodnych. 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 16. Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
”rojektowanych ”lanem, tereny ”oszczególne 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniu. 

§ 17. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30Ə 

§ 18. Z dniem wej`cia w wycie niniejszej 
uchwaJy traci moc Miejscowy Plan Zagos”odarowania 
Przestrzennego " Tyrawa Solna 12" uchwalony 

uchwaJą Nr VII/61/2003 Rady Gminy Sanok z dnia  

24 kwietnia 2003 r. w s”rawie " Miejscowych ”lanów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok", 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego Nr 56 z dnia 20 czerwca 2003 r.  

poz. 1160. 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy Sanok. 

§ 20. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok 

 

StanisJaw WesoJy 
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