


KAf'l\ IVliEJSKA 
\ 

\ 
w .Tyczynie 

,/
! . 

UCHWAt.A NR XII/951 2003 

RADY MIEJSKIEJ W TYCZVNIE 


z dnia30 paidziemika 2003 


w sprawie miejscowego planu 

zagospoQarowania przestrzennego n r 15/2003 


terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matys6wka 


Na podstawie art.18 ust.2 pktS ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym Uedno'lity tekst Dz. U. Nr142 z 2001 r. poz.1S91), art.7 i art.26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym Uednolity tekst Dz. 
U. Nr1'5 z 1999r. poz.139 z pozniejszymi zmianami) orazart.85 ust.2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.Nr80, poz.717) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia co nast~puje: 

PRZEPISY rvlERYTORYCZNE 

§ 1 
1. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr1S/2003 

terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysowka, obejmujqcy cz~s6 dziatki 
nr ewid. 338 0 powierzchni okoto 0,08ha, zwany dalej planem. 

'. 
2. Plan wymieniony w ust1 stanowi zmian~ w planie zagospodarowania 

przestrzennegogminy Tyczyn, uchwalonym uchwatq NrVIIII26/8S Rady 
Narodowej Miastai Gminy w Tyczynie z dnia 1S.11.198Sr. (ogtoszonq 
w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego z dnia 10.01 .1986r. 
Nr1/86 poz.11 z pozniejszymi zmianami). 

3. Integralna cz~sciq planu I zatqcznikiem do niniejszej · uchwaty jest 
rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 :2000. 

§2 

,1. Zakres ustalen planu obejmuje : 


. 1) .przeznaczenie terenu ; 
2) 'zasady zagospodarowania terenu i ksztaftowania zabudowy ; , 
3) 'zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji . 

2. Rysunek planuobowiqzuje w zakresie : 
1) granic obszaru obj~tego planem ; 
2) linii rozgraniczajqcych tereny 0 roznym przeznaczeriiu ; 
3) symholi przeznaczenia terenu. 

3. Oznaczen,ia wyst~pujqce na rysunku planu, nie wymienione w ust.2., . 
majq Gharakter poslulatywny. 
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§3 
Na obszarze obj~tym planem wyznacza si~ : 
1) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem M N, z przeznaczeniem pod 

zabudow~ mieszkaniowqjednoradzinnq; 
2) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem KD, z przeznaczeniem na 

poszerzenie dragi gminnej . 

§4 
1 . . Dla terenuMN, a kt6rym mowa w §3 pkt1, ustala si~ nast~pujqce 

zasady zagospodarawania i ksztaftowania zabudowy : 
1) pozostawienie co najmniej 40% powierzchni dziafki biologicznie czynnej ; 
2) wpisanie architektury budynk6w w krajobraz naturalny z uwzgl~dnieniem 

element6w architektury regionalnej, przy zachowaniu : 
a) wysokosci budynku mieszkalnego nie przekraczajqcej dwu kondygnacji 

. naziemnych, w tym poddasza uzytkowego, 
b) dachu spadowego z okapem, a nachyleniu pofaci 35°- 45° , krytego 

dach6wkq ceramicznq lub mater'iafem ja imitujqcym ; 
3) wyznaczenie w granicach dziafki co najmniej jednego rniejsca postojowego 

dJa samochodu osobowego ; 
4) obsfuga komunikacyjna dziafki z istniejqcej dragi gminnej ; 
5) dopuszcza si~ lokalizowanie na dziafce garazu dla 1 do 2 samochod6w 

osobowych lub parterawego budynku gospodarczego a powierzchni 
zabudowy do 35m2 z dachem a pokryciu i nachyleniu pofaci jak budynek 
mieszkalny ; 

6) zakazuje si~ lokalizacji budynku gospodarczego. 

2. W zakresie obsfugi terenu infrastrukturq techniczna ustala si~ : 
1) zasilanie w energi~ elektrycznq i gaz z istniejqcych sieci, na warunkach 

okreslonych przez dysponent6w sieci ; 
2) zaopatrzenie w wod~ ze studni na wfasnej dziafce, docelowo z wodociqgu 

gminnego; 
3) odprowadzenie sciek6w bytowo-gospodarczych docelowo do oczyszczalni 

P9przez gminnq siec kanalizacyjnct, a do czasu jej realizacji : 
a) dopuszcza si~indywidualny spos6b gromadzEmia i utylizacji sciek6w: 

w przydomowej oczyszczalni, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym 
zakresie przepisami szczeg61nymi, 
w szczelnych bezodpfywowych osadnikach z obowiqzkiem 
wywozenia do oczyszczalni sCiek6w, 

b) zakazuje si~ wprawadzania sciek6w do gleby i w6d powierzchniowych ; 
4) .odprowadzenie w6d opadowych na teren wfasnej dziafki ; 
5) ogrzewanie budynk6w indywidualne nie pogarszajqce stanu sradowiska ; 
6) usuwanie stafych odpad6w komunalnych do $zczelnych pojemnik6w na 

. 	wfasnej dziafce z zapewnieniem wywozenia wedfug zasad bbowiqzujqcych 
w grninie. 

§5 
Na terenie a symbolu KD, a kt6rym mowa w §3 pkt2 : 
1) dopuszcza si~ prawadzenie sieci infrastruktury technicznej ; 
2) zakazuje si~ lokalizowania jakichkolwiek obiekt6w, w tym takZe ogradzen. 
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PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE 

§6 
Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny 
mogq bye wykorzystywane w spos6b dotychczasowy. 

§7 
Ustala si~ stawk~ 0% sfuzqcq naliczaniu jednorazowych opfat, za wzrost 
wartosci nieruchomosci, w zwiqzku z uchwaleniem niniejszego planu. 

§8 
Uchyla si~ usti3lenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn, 
o kt6rym mowa w §1 ust.2., w granicach obszaru obj~tego planem 
uchwalonym niniejszq uchwafq. .. 

§9 
Wykonanie uchwafy zleca si~ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§10 
Uchwafa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogfoszenia 
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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~ ~IIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZE TRZENNEGO NR15/2003 ... 
TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - MATYSOWKA 

ZAtJ\.CZNIK GRAFICZNY DO UCHWAtY 
RADY MIEJSKIEJ W TYCZVNIE 

NR XII/95/2003 .Z DNIA 30.10.2003R 

ORIENTACJA 1:10000 
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LEGENDA: 
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L J . LlNIE ROZGRANICZAJI\CE TERENY 
r ....---....] 0 ROZNYM PRZEZNACZENIU - ORIENTACY JNE 

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 

~ .. TEREN DROGI GMINNEJ . 
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