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JRADA MIE SKA 
w Tyczynie Uchwala Nr XIV/97/15 

Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 13listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia mleJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nr 112013 w miejscowosci Matysowka. 

Na podstawie art. 18 ilst. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 0 samorZl¥izie 
gminnym (t.j. Dz. U. z·2015 r. poz. 1515) i art. 20 ust. 1 i art. 34ust. 1 ustawy z dnia 
27marca 2003 r. (,) plapowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 z porn. zm.), po stwierdzeniu, ze plan miejscowy nie narusza ustalen Studium 
Uwarunkowan i Kie111D.kow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Tyczyn 
uchwalonego uchwalll Nr XXXVllI1290/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. z pow. zm. 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala co nast~puje: 

Rozdziall. 
Przepisy ogolne 

§ 1. 1. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 112013 
w miejscowosci MatysQ\V~" ~any dCllej planem. 
2. Zalllcznikami do ni1liej~~ej 'uchwaly Sll: ' , 

.1) zalllcznik or 1 -graficwy, .Stanowi'lCY rysunek planu wykonany na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1:1000; . , 

2) zalllcznik .iv 2 ~ rozst:l:'zygni~cie 0 sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 
planie inwestycji z ~esu iIlfrastnlktury technicznej, ktore naleli! do zadan wlasnych 
gmipy oraz zasadach i fWapsoWaIDa. 
3. Zal~cznik tir 1 ~ rysunek plariu stanowi integraln<i cz~sc ustaleil planu, ktore obowi¥ujll 
w zakresie zastosowapych oinaczen okreslonych na rysun)ru planujako obowi¥uj'lCe. 

§ 2. PI~ obejmllje .fr~Wnent obszaru miejscowosci Matysowka 0 powierzchni 
okolo 0,9341 ha ,w granic'ach przeqstawionych na rysunku planu, ograniczony od strony 
zachodniej terenem lasu, od P9~o.s~ch stron terenami rolnymi i zabudowll. 

§3. W granic~h obszaru obj~tego planem ustala si~ tereny 0 ro.znym lub. roinych 
zagadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolem identyfikujllcym je, 
w~:' 

1) tereny oznaczone p.a rysunku plapu symbolem 1MN, 2MN 0 l~cznej powierzchni 
okolo Q,72Q1 "43o przeZnaciasi~ pod zabudow~ mieszkaniow~jednorodzinn'l. 

. 2) J~rel} .oznaczony 'na ry~unku planu symbol~m Ls 0 powierzchni 0,07 ha przeznacza 
si~ pod las,. . ' . . .' .' ..' ". . . .' 

3) teren oznaczqny , na .rysunku planu symbolem R 0 powierzchni okolo 0,10 ha 
przeznacza siy pod teren roIny, . ' . . . 
.' 4) tereny oznaczone.11a rysqnku'p18l1us)'J;Ilbolem JKDL, 2I<.DL 0 l~cZilej powierzchni 
okOlo 0,037 ha przeznacZ{l siypodfraglllertY.t~r~mu drog~ pu~ljcwej; lo~ej. . . '. 
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§ 5. Ustala siy zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1. Zakazuje siy lokalizacji przedsiywziyc mog'lcych zawsze znacZ'lco ~ddzialywac 
na srodowisko oraz przedsiywziyc mog'lcych potencjalnie znacz'lco oddzialywac 
nasrodowisko, dla ktorych stwierdzono obowiqzek przeprowadzenia oceny oddzialywania 
na srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy 0 ochronie srodowiska, z wyl'lczeniem 
inwestycji celu pUblicznego z zakresu l'lcznosci publicznej, sieci i urZC!dzen infrastruktury 
technicznej, drog, dla kt6rych przeprowadzone . oceny oddzialywania na srodowisko 
wyka4 brak znacz'lcego negatywnego wplywu na srqdowisko. 

. 2. Poziom halasu VI srodowisku nie moze przekraciac dopuszczalnego poziomu jak dla 
terenow przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wrozumieniu 
ptzepisow ustawy 0 ochroniesrodowiska: 

§ 6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodaiowania terenow 
ustala siy w przepisach szczeg610wych niniejszej uchwaly. 

§ 7. Ustala siy zasady i warunki podziaru rueruchomosci na dzialki budowlane: 
1) powierzchnia wydzielap.ej dzialki budowlaI}ej nie mniejsza nii: 0,10 ha, 
2) szerokosc frontu wy~ielanej dzialki budowlanej nie mniejsza nii: 30,0 m, 
3) dopuszcza siywydzielenie dzialek budowlanych 0 powierzchni i szerokosci frontu 

mniejszych nii: wymienione w pkt 1 i 2, zprze~ac~eniem pod lokalizacjy urZC!dzen 
infrastruktury technicznej , przy c~ 0 powierzchni terenu nie wiykszej nii: 0,02 ha. 

§ 8. Ustala siy qbowi~ek uwzgl~qruenia przy zagospodarowaniu terenow objytych 
planem przebiegll i~1:triej'lcych . sieci infrastruktury technicznej, zachowuj'lc wymagane 
przepisami <;>dleglosci lokalizowanych obiektow odtych sied. 

§9. u,~ta1~ 'siy za$adYniodernizacji, rozbl,!:dowy i budo",,), systemow komunikacji. 
Dostypnosc . k6munikacyjna ter~n6w wyznaczonych w obszarze objytym planem zostala 
ustalona w przepisach 'sz~zeg61oWy~h niniejszej uchwaly. 

§ io. Ustalasiyzasady lokalizacji i minirp.alnCloJliczby 'miejsc do parkowania. 
Obowiqzuje zabezpieczenie w granicach dzialki budowlanej nie mniej nii: jednego miejsca 
do parkowania na jeden budynek mieszkalny 0 utwardzonym podloZu. 

§ 11. L Ustala siy zasady modernizacji, rozbudowy' i budowy infrastruktury 
technicznej: . . . ' . 

1) ~()patrzenie ' w wody z istniej'lcej sieciwodoci'lgowej 0 90, zlokalizowanej ' wzdluZ 
drogi 'publicZIlej . loka1nej poza obszarem objytym planem i w granicach ' terenu 
oznaczonego IM:N, -.. . 

2) z~ilanie w e~ergie e1ektrycZIl'l z lstniej'lcej SleCI elektroenergetycznej 
zlokaiizowanej w grrupcach terenu objytego planem, powi~anej z sieci'l nN zlokalizowanct
poza obszarem objytym planem; .. ' 

3) dopuszcza si~ zaopatrzenie w ~nergie ele~cZIl4 poprzez rozwiqzanieindywidualne, 
w spo.sob rue zagraZaj4cy srodowisku i terenOIil sClSiednirn, .:.'. . 
. . ' 4) odpfowadzenie nieczystosci cieklych do sit;c~ :Lcanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 
w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu sYinbolem MN2 i poza obszarem planu; 
:: . 5) odprowaclzenie w6d opadowych z dacho-w i iadaszen poprzez indywidualne 
rQiwiClZanie, W tym na wlasny nieutwardzony teren, 
. '. . 6) zaopatrzeni,e w cieplo poprzez rozwiqzanie indywidualne z zastosowaniem irodel 
energii cieplnej pozwalajct-cej zrninimalizowac "nisk~ emisjy: zanieczyszczen do powietrza. 
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7) obsruga w zakresie telekomunikacji w oparciu 0 siec przewodow,! nadziemn,! 
i podziemn'! oraz bezprzewodow,! z urz'!dzeti radiowego systemu dostypowego. 
2. Dopuszcza siy rozbudowy, budowy, przelozenie sieci wymienionych w ust. 1 pkt 1 
i 4 pod warunkiem, ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie 
z ustalonym przeznaczeniem w planie. 

§ 12. Ustala siy zasady gospodarki odpadami. 
Gromadzenie odpad6w komunalnych, segregacja ich usuwarne na zasadach 
obowi'lZUj,!cych w Gminie Tyczyn. 

Rozdzial2. 
Przepisy szczegolowe 

. § 13. 1. U stala siy zasady zagospodarowania i ksztaltowania zabudowy tereIiu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem IMN: 

1) zagospodarowanie terenu jako dwie odrybne dzialki budowlane; 
2)k,!t polo zenia granicy dzialek prostopadly do terenu drogi lokalnej lKDL pod 

warunkiem zachowania zasad okreslonych w § 7. 
2. 	W granicach dzialki budowlanej dopuszcza siy lokalizacjy: . 

1) jednego· wolno stoj,!cego budynku rnieszkalnego i jednego wolno stoj,!cego budynku 
gospodarczego lub gara:zowego lub gospodarczo-gara:zowego, 

2) alternatyWnie jednego . budynku rnieszkalnego z dobudowanym lub wbudowanym 
gara:zem na samochodyosobowe, 

3) obiekt6w malej architektury typu: al4ma, wiata, szklatnie, grille, zadaszenia itp. 
4) siecii urz'!dzen infrastruktury technicznej :god warunkiem, ze nie wykluczy to 

mozliwosci zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym w planie przeznaczeniem, 

5) ogrodzen, miejsc do parkowania, . ' 


3. 	Ustala siy zasady ksztahowania zabudowy: 
1) obowi'lZUj,!ca linia zabudowy dla budynk6w rnieszkalnych zgodnie z rysunkiem 

planu w odleglosci 10,0 Ii1 od linii rozgraniczaj,!cej drogi publicznej oznacZonej na 
rysunku planu symbolem lKDL, 

2) zachowanie odleglosci nie mniejszej niz 10,0 m od linii rozgraniczaj,!cej terenu lasu 
oznaczonego symbolem Ls, 


3) powierzchnia zabudowy nie Wiyksza niz 25% powierzchni dzialki budowlanej, 

4) wskaZniki intensywnosci zabudowy: . . 


i a)rnir.rinnalnyO,I, 
I. b)maksymalny 0,3, 

5) minimalny wskaZoik pOwierzchni biologicznie czynneJ w odniesieniu do 
powierzchni .dzialki budowlanej 30%, 

6) zape-wruememe mniej . mz jednego utwardzonego JDleJsca . do parkowania 
samochod6w, opr6cz rniejsca w gara:zu. . 
4. Gabaryty -iparametry budynk6w rnieszkalnych: 

1) VyYsokosc: budynki rnieszkalne do dw6ch kondygnacji nadziemnych, wysokosc me 
wiykszaniz 9,0 m .~o. gl6~ej katemcy lub wierzcholka dachu, licZ'lc odpoZiomu terenu 
przed gl6wnym WejSciem; : .. ~ i":~. 
.... 2) geonnetria dach6w: dachy symeqyczne dwuspa<lowe IUbwielospadowe kalenicowe 
lubnarniotoweo k,!tach nachylenia g16Wi:lych polaci dachowych od 35° do 45°, kryte 

. dach6wk~ ceramicZ1l,! lub materialem je innituj,!cym, . 
3) kolorystyka scian zewnytrznych w kolorach jasnych maksymalnie 2-barwna. 
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5. Gabaryty i parametry budynk6w gQsPQdarczych, garaZQwych, gQsPQdarczQ
garaZQwych: 

1) wysQkQsc: budynki 0' jednej kQndygnacji nadziemnej, wysQkQSC nie wicrksza niz 7,0 
m 	dO' glownej kalenicy lub wierzchQlka dachu, lici:~c Qd PQziQmu terenu przed glownym 
wejsciem, 

2) geQmetria dachow: dachy symetryczne dwuspadQwe lub wielQspadQwe kalenicQwe 
lub namiQtQwe 0' k~tach nachylenia glownych PQlaci dachQwych Qd 30° dO' 45°, 
nawi(}ZUj~ce dO' dach6w budynkow miesZkalnych, kryte dachowk~ cer~czn~ lub 
materialem je imituj4cym; 	 . 

3) kolQrystyka scian zewncrtrznych I-barwna w kQIQrze nawi~zuj~cym de elewacji 
budynku mieszkalnego: 
6. 	Zasady i warunki sytuQwania Qbiektow malej atchitektury Qraz QgrQdzei1: 

1) obiekty malej atchitektury dO' wysQkosci 5,0 m, 
2) Qgrodzenia dO' wysokQsci nie wicrkszej niz 1,7 m z materialow metalQwych, 

dreWnianych, cegly, kamienia, 
. 3) zakaz re~llizacji QgrQdzen z prefabrykQwanych przysel betQnQwych Qraz QgrQdzen 

', 0' prz~slach pemych. ' 
7. Obsluga ' kQmunikacyjna terenuQznaczQnegQ na rysunku planu symbQlem IMN 
bezpQsredniQ z drQgi lokalIiej Qznaci:bneJ na rysunku planu symbQlem lKDL. 
8. Zasady Qbslugi wzakresie infrastruktury technicznej zgQdnie z ustaleniami QkreslQnymi 
w § 11 niniejsze:juchwaly: 

§ 	14. 1. Ustala sicr zasady zagosPQdarQwania i ksztaltowania zabudQwy terenu 
QznaczQnegQ na rysunkuplatlU symbQleiJ1. 2MN: 

1) zagosPQdarQwanieterenu jakQ trzy odrcrbnedzialki budQwlane, 
2) mgQsPQdarbwame W oparciu 0' isthiej~ce podzialy na dzialki, dQPuszeza sicr l£tCzenie 

dzialek'PQd waninkiem zachQwania zasad okreslQnych w § 7. 
2 . W granicach dzialki budowlanej dQPuszcza sicr lokalizacjcr: 

1) jednegQwQlnQ stQj~ceg6 budynku mieszkalnegQ i jednego wolnQ stQj~cego budynku 
gosPQdarczegQ lub garaZQwegQ lub gQsPQdarczQ-garaZQwegQ, 

2) 'altematywnie jedhegQ budynku rnieszkalnegQ Z dQbudowanym lub wbudQwanym 
garaZem ila satnQchody 0sobQwe, 

3) Qbiektow malej architektury typu: altana, wiata, szkiarnie, grille, zadaszenia itp. 
4) siecii ur~dzen infrastruktury technicznej pod warunkiem, ze nie wykluczy to' 

mQzliwosci zagQsPQdarQwania terenu ~gQdnie z ustalQnym w planie przeznaczeniem, 

5) <>gfQdzen, miejscdo parkQwania . . ' 


3. Us~la sicr zasady ksztaltQwania zabudQwy: 
1) 6bowi~j~ca linia zabudQWy dla budynkow mieszkalnych zgQdnie z rysunkiem 

planu I W QdleglQsci 10,.0 m od linii rozgraniczaj~cej drogi publicznej QznaczQnej na 
rysunkti plana sYmbolem 2KDL; _ 

2) poWierzchnia zabudQwy nie wicrksza niz 25% PQwierzchni dzialki budQwlanej, 
3) '.vskaZniki interisywilQsci iabudQWy: 

'. ~)miriimalny 0,1, 
b) maksymalny 0,3, 

4) miimmilny . wskaznik powietzchni biQlogicznie czynneJ w · Qdniesieniu dO' 
PQWierzclmhizialki budQwlanej 30%, 

. 5) zapewmenie :~ iiie . ·imliej · . hit :. jedIiego . utwardzonego ' miejscadQ parkowania 
samochodow, 'opi6cz rriiejsca wgaraZli. · 1. . 

4. Gabaryty i parametry budyIikow mieszkalnych: 
, 	 -
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.ad 6,0 m do 1,0 m, 

1) wysokosc: budynki mieszkalne do dw6ch kondygnacji nadzierr.!l1ych, wysokosc rue 
wiyksza nit 9,0 rn do gl6wnej kalenicy lub wierzcholka dachu, licz~c od poziornu terenu 
przed g16wnyrn wejsciern, 

2) geometria dach6w: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe kalenicowe 
Jub namiotowe 0 k~tach nachylenia g16wnych polaci dachowych od 35° do 45°; 

3) kolorystyka scian zewnytrznych w kolorach jasnych maksymalnie 2-barwna. 
5. Gabaryty i parametry budynk6w gospodarczych, garai:owych, gospodarczo-garai:owych: 

1) wysokosc: budynki 0 jednej kondygnacji nadziernnej, wysokosc nie wiyksza niZ 7,0 
rn do gl6Wnej kalenicy lub wierzcholka dachu, licz~c od poziornu terenu przed gl6wnym 
wejsciem, 

2) geometria dach6w: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe kalenicowe 
lub namiotowe o ·k~tach nachylenia gl6Wilych polaci dachowych od 30° do 45° 
nawi~j~ce do dach6w budynk6w mieszkalnych, kryte dach6wk~ ceramiczn~ lub 
materialem je iInifuj~cyrn, .. . 

3) kolorystyka scian zewnytrznych 1-barwna w kolorze nawi~j~cyrn do elewacji 
budynku mieszkaInego. 
6. Zasady i warunki sytuowania obiekt6w malej architektury oraz ogrodzen: 

1) obiekty malej architektury do wysokosci 5,0 m, 
2) ogrodzenia do wysokosci me wiykszej nit 1,7 m z material6w rnetalowych, 

drewnianych, cegly, kamienia; 
, 3) zakazuje siy realizacji ogrodzen z prefabrykowanych. przysel betonowych oraz 

ogrodzen 0 przyslach pelnych. 
7. Obsluga komunikacyjna terenu oznaczonego na rysunku planu syrnbolem 2MN 
z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbol em 2KDL - bezposrednio lub 
poprzez ustanowiona sluZebnosc gruntow~. 
8. Zasruty obslugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniarni okreslonymi 
w § 11 niniejszej uchwaly. 

§ 15. Ustala siy zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem Ls: 

1) teren nalezy pozostawic w dotychczasowyrn sposobie zagospodarowaniajako las, 
2) zakazuje siy lokalizacji zabudowy kubaturowej me zwi£lzaIlej z gospodark~ lesn~. 

§ 16. U stala siy zasady zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbol em R: 

1) teren naleZy pozostawic w dotychczasowyrn sposobie zagospodarowania jako teren 
raIny, : 

2) zakazuje Sly lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej. 

§ 17. Ustala siy zasady zagospodarowania terenu oznaczonego ria rysunku planu 
symbolem lKDL, 2KDL: 

1) sz~rakosc w liniach rozgraniczaj~cych: 
a) fragment drogi publicznej lokalnej oznaczony symbolem lKDL - zmienna szerokosc 

od 3,0 m do 4,0 m, 
b) .fragment drogi publicznej lokalnej oznaczony symbolem 2KDL- zmienna szerokosc 

2) w liniach rozgraniczaj~cych teren6w 'oznaczonych na rysunku planu symbol ami 
lKDL, 2KDL dQPuszcza siy lokalizacjesieci infrastnil.ctury technicznej. 
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§ 18. Ustala siy 1 % stawky sfuZ~c~ naliczeniu jednorazowych oplat za wZ(
wartosci nieruchomosci w zwi¥ku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowaiUt(~ 
przestrzennego. 

Rozdzial2. 

P r z ep i s y p r z e j sci 0 w e 


§ . 19. Do czasu zagbspodarowania terenow zgodnie z planem, ustala siy 

dotychczasowy sposob uZytlcqwania i zagospodarowania. 

§ 20. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Tyczyna. 

§ 21. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku 
Urzydowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

PRZEWODNICZi\CY 
RADY MIEJSKIEJ 

/~7i 

( ", .; . . 

Za zgodnosc kopU z orygina~em ... 
Stwierdzam 

Tyczyn, dO,ia . ,. Z~1a..:l.t.ll.. 6 






