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Miejscowy plan ~agospodarowania przestrzennego Nr 5/2001 
't: terenu pod zabudow~ mieszkaniow~ jednorodzinn~ 

we wsi Matysowka - gmina Tyczyn 

Uchwalony Uchwal~ nr XXXVIIJ284/02 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 czerwca 2002 r. 

Ogloszony w Dzienniku Urz~dowym Woj. Podkarpackiego 
nr 60 poz. 1229 z dnia 30 wrzesnia 2002 r. 

Ustaleilia planu 

(stanowi~ tresc uchwaly) 


Projekt planu wraz z rysunkiem 
i prognoz~ oddzialywania. na srodowisko 

byl wylozoliy dopublicznego wgl~du 
w siedzibie U rz~du Gminy i Miasta w Tyczynie 

w okresie od 6 marca 20'02 r. do 4'kwietnia 2002 r. 
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_r  RADAMIEJSKA 
w Tyczynie 

Uchwala Dr XXXVIII284/02 
Rady Miejskiej w TYCZYDie z dDia 27 czerwca 2002 r. 

w 	sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2001 we 
wsi 'Matysowka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gmin
nym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 71ipca 1994r. 0 zagospoda
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z poin. zmianami) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia, co nast{!puje: 

Rozdzial I. Przepisy og61ne. 
§1. 

1. 	 Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2001 terenu pod za
budow~ mieszkaniow~jednorodzinn'l we wsi Matysowka, zwany dalej planem. 

~ 	 2. Plan, 0 ktorym mowa w ust.l stanowi zmian~ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy TycZyn uchwalonego uchwal'l Nr VIIII26/85 Rady Narodowej Mia
sta i Gminy w Tyczynie z dnia 151istopada 1985 f., ogloszon'l w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1/86, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r., z pom. zm. 

3. Zal'lcznikiem do niniejszej uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1:2000, ktory 
obowi'lZUje w zakresie oznaczen na nim wys~puj'lcych. . 

§ 2. 
W granicach obszaru obj~tego planem obowi'lZUj~ uwarunkowania wynikaj'lce z polozenia w 
projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza Dynowskiego. 

§ 3. 
1. 	przedmiotem ustalen planu jest obszar 0 powierzchni okolo 0,25 ha polozony we wsi 

Matysowka. 
2. Zakres ustalefl. planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj'lce tereny 0 romym przeznaczeniu lub 0 

(') rOZnych zasadach zagoSpodarowania, 
2) zasady zagospodarowania, 
3) zasady ksztaltowania zabudowy, 
4) zasacly obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasady ochrony 

srodowiska 
3. Orientacyjny wjazd na teren do uscislenia przez wlasciwy organ administracji w decyzji 

o ustaieniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Rozdziaill. Przepisy szczeg610we 
§ 4. 

W granicach planu ustala si~ nast~puj'lce przeznaczenie terenow oznaczonychna rysunku 
planu, symbolami: 
1. 	 MN 0 powierzchni okolo 0,24 ha - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2~ D 0 powierzchni okolo 0,01 ha - teren przeznaczony pod poszerzenie w liniach fOZ

.. grtmiczaj'lcych pasa drogi dojazdowej. 
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§ 5. 
Ustala si~ nast~pujetce zasady zagospodarowania oraz obslugi komunikacyjnej. 
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu, symbol em MN: 

1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 6,0 m od granicy dzialki 0 numerze ewi
dencyjnym 601/6, 

2) przeznaczenie minimum 20 % powierzchni dzialki pod zielen, 
3) ·zapewnienie wyznaczenia w obr~bie dzialki budowlanej 1-2 miejsc postojowych, 
4) obsluga komunikacyjna terenu droget dojazdowet oznaczonet na rysunku planu, 

symbolemD. 
2. W liniach rozgraniczajetcych drogi dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
3. Dopuszcza si~: 

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreSlonych przez dys
ponent6w sieci i w spos6b nie kolidujetcy z ustalonym przeznaczeniem terenu, 

2) na dziake budowlanej lokalizacj~ budynku gospodarczego 0 powierzchni zabudowy do 
35m2

, lub gararu na 1-2 samochody osobowe. 
4. Nie dopuszcza si~ realizacji budynku inwentarskiego. 

§ 6. 
Ustala si~ zasady ksztahowania zabudowy: 
1.Dostosowanie architektury budynk6w mieszkaniowych do cech krajobrazu, wzbogacic de

talami architektonicznymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji. 
2. Nieprzekraczalna wysokosc budynk6w mieszkalnych 2 kondygnacje naziemne. 
3. Fonna dach6w 0 ketcie nachylenia polaci dachowych od 35° do 45°, krytych dach6wket 

ceramicznet lub materialem jet imitujetcym. 
4. Obiekty gospodarcze: 

1) parterowe, 
2) dachy spadowe 0 polaciach od 35° do 40°, 
3) pokrycie dach6w dach6wket ceramicznet lub materialem jet imitujetcym. 

§ 7. 
Ustala si~ zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony srodowiska: 
1. Do czasu realizacji wiejskiej sieci wodocictgowej zaopatrzenie w wod~ rozwictzac w spos6b 

indywidualny. 
2. Zasilanie w energi~ elektrycznet i gaz z istniejetcych sieci na warunkach okreslonych przez 

dysponent6w sieci i urZetdzen. 
3. Gromadzenie i odprowadzanie: 

1) sciek6w bytowo-gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej ze skierowa
niem do oczyszczalni sciek6w, 

2) do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si~ indywidualny spos6b 
gromadzenia i oczyszczania sciek6w sanitarnych: 
a) w przydomowej oczyszczalni sciek6w, zgodnie z obowictZUjetcymi wtym zakresie 

przepisami szczeg61hymi, 
b) w szczelnych, bezodplywowych osadnikach sciek6w z obowictZkiem ich wywozenia 

do oczyszczalni sciek6w, 
3) odpad6w komunalnych stalych 	 w szczelnych pojemnikach na wlasnym terenie z 

zapewnieniem usuwania wedrug zaSad obowictZUjetcych w gminie. 
4. Do ogrzewania obiekt6w zastosowac proekologiczne ir6dla energii cieplnej. 
5. Zakazuje si~ wprowadzania sciek6w do gleby i w6d powierzchniowych. 
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Rozdzial III. Przepisy koncowe 
§ 8. 

Teren, dla ktorego ustala si~ nowe przeznaczenie moze bye UZytkowany w sposob dotychcza
sowy, do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 9. 
Ustala si~ 0% stawk~ sJui:~c~ naliczeniu opJaty za wzrost wartosci nieruchomosci w zwi¥ku \ 
z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego obj~tego niniejsz~ uchwal~. 

§ 10. 
Uchyla si~ dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tyczyn uchwalonego uchwal~ Nr VUil26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ty
czynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogJoszon~ w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rze
szowskiego Nr 1/86, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986r., z poin. zmianami - w granicach tere
nu obj~tego niniejs~ uchwaJ~. 

§ 11. 
Wykonanie uchwaly zleca si~ Zarz~dowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 

§ 12. 
UchwaJa wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni licZ<\.c od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urz~
dowym Wojewodztwa,Podkarpackiego . . 
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