
I 

2 RADr\. 
";"'; Tyczynie 

• 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 

Nr 3/99 - terenu pod zabudow~ mieszkaniowctjednorodzinnct we wsi Budziw6j, 
Nr 4/99 - terenu pod dzialalnosc handlowo - usrugowct we wsi Biala. 

Ustalenia planu 
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Niniejsze ustalema planu lctcznie z 
rysunkiem plan6w oraz prognoz(l skutk6w 
wplywu ustalen plan6w na srodowisko 
przyrodnicze wylozone byly do 
publicznego wglctdu w siedzibie Urz~du 
GminX i Miasta w TyczynJe w okresie 
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wTyczynie 
Uchwala nr XV1I1116/00 Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 13 kwietnia 2000 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego: Nr 3/99 we 
wsi Budziwoj, Nr 4/99 we wsi Biala. 

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust 2 pkt.5 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. () samomtdzie gminnym 
Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pain. zm.), art.7, art.8, art.lO i art. 26 ustawy z dn. 71ipca 
1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pom. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co nast~puje: 

Rozdzial I. Przepisy ogolne 
§l. 

1. 	 Uchwala si~ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
1) Nr 3/99 - terenu pod zabudow~ mieszkaniowCljednorodzinn'l we wsi Budziw6j, 
2) Nr 4/99 - terenu pod dziaialnosc handlowo-usrugoW'l we wsi :3iala , zwane w dalszej 

cz~sci uchwaly planami. 
2. Plany, 0 kt6rych mowa w ust. 1, stanowi'l zm.ian~ miejscowego planu og6lnego zagospoda

rowania przestrzennego Gminy Tyczyn, uchwalonego Uchwal'l Nr VIIII26/85 Rady Naro
dowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogioszon'l w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego: Nr 1186, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r. 
zp6m. zm. 

3. Zai'l:.cznikami Nr 1 i Nr 2. do niniejszej uchwaiy S'l rysunki plan6w na mapach w skali 
1 : 1000, ktare obowi~j'lw zakresie ustalonych na nich oznaczen. 

§ 2. 

Przedmiot i zakres ustaleii obejmuje: 

1. 	 Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj'l:.ce tereny~(froZnym przeznaczeniu lub 0 r6z

nych zasadach zagospodarowania. 
2. 	 Zasady zagospodarowania terenu. 
3. 	 Zasady ksztahowania budowy. 
4. 	 Zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

§ 3. 
Na terenie obj~tym planem Nr 3/99 obowiClZUj'l:. uwarunkowania wynikaj'lce -z poiozenia w 
strefie mozliwosci wyst~powania wod podziemnych. 

Rozdzial II. Przepisy szczegolowe. 
§ 4. 

W granicach obszar6w obj~tych planami ustala sl~ nast@uj'lce przeznaczenie teren6w: 
1. 	 Tereny oznaczone na rysunku planu nr 3/99, symbolami: 

1) MN 0 powierzchni okoio 0,14 ha przeznacza si~ pod zabudow~ mieszkaniow'ljedno
rodzinnct, 

2) KD 	0 powierzchni okolo 0,007 ha przeznacza si~ pod komunikacj~ - fragment pasa 
drogi powiatowej (nr ewid. 1057). 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu Nr 4/99, symbolami: 
1) UH 0 powierzchni 0 okolo 0,10 ha przeznacza si~ pod dzialalno~.c handlowo-usrugoWCl, 
2) KD 0 powierzchni OkOfO 0,01 ha przeznacza si~ pod komunikacj~ - fragment pasa drogi 

wojew6dzkiej (nr 878). 
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3. 	Przebieg orientacyjny~h linii rozgraniczaj~cych tereny moze ulec korekcie pod warunkiem, 
ze nie wykluczy to moZliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ustalonym przezna
czeniem. 
o korekcie tych linii zadecyduje wlaSciwy organ administracji w decyzji 0 ustaleniu wa
runk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4. Orientacyjne wjazdy na tereny do liScislenia Wdecyzji a ustaleniu warunk6w zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

§ 5. 

Ustala si~ nast~uj~ce zasady zagospodarowania: 

1. 	Dla obiekt6w przeznaczonych na pobyt ludzi zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudo

wy: 
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 3/99, symbolem MN nie mniej niZ 25,0 m 

od zewn~trznej kraw~dzi j ezdni drogi powiatowej (0 numerze ewidencyjnyni 1057) 
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 4/99, symbolem UH nie mniej niz 30,0 m 

od zewn~trznej kraw~dzijezdni drogi wojew6dzkiej (m 878). 
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 4/99, symbolem UH zapewnienie wydzielenia 

utwardzonych miejsc postojowych dla ui:ytk:ownik6w uslug w ilosci zapewniaj~cej zacho
wanie odleglosci ad teren6w s~iednich, zgodnie z obowill.Zuj~cym:: w tyro zakresie przepi
sami szczeg61nymi. ~ 

3. 	Prowadzona dziala1nosc gospodarcza nie moze przekraczac dopuszczalnych norm srodo
wiska poza granice teren6w, do kt6rych podmioty prowadz'iCe dziala1nosc posiadaj~ tytul 
prawny. 

- 4. Oddzialywanie obiekt6w uslugowo-handlowych nie mozepowodowac pogorszenia stanu 
srodowiska w rozumieniu przepis6w szczeg61nych. 

5. 	Zachowanie odleglosci od istniej~cychsieci infrastruktury technicZ-nej, zgodnie z obowi~
zuj~cymi w tyro zakresie przepisami szczeg6lnymi. 

6. 	Dopuszcza si~: 
1) na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 3/99, symbolem MN: 

a) realizacj~ budynku gospodarczego 0 powierzchni og61nej do 35 m2 ,lub garaZli na 1
2 samochody osobowe, 

b) l~czenie funkcji mieszkalnej z funkcj~uslugowa.; 
2) na terenach oznaczonych na rysunkach plan6w Nr 3/99 i Nr 4/99 symbolami K.D pro

wadzenie sieci infrastruktury technicznej~_ 
7. 	Nie dopuszcza si~ realizacji: 

1) obiekt6w uslug szczeg61nie szkodliwych i mog~cych pogorszy<; stan srodowiska w ro
zumieniu przepis6w szczeg6lnych, ... ---~-------

2) budynk6w inwentarskich. 


§ 6. 

Ustala si~ zasady ksztaltowania zabudowy: 

1. 	 Na terenie oznaczonym na rysunku planu Nr 3/99; 

1) dostosowanie architektury budynku mieszkalnego do naturaIny<:h waIor6w krajobrazu i 
miejscowej zabudowy, 

2) wysokosc budynku mieszkaInego nie moze przekroczyc II kondygnacji naziemnych, z 
poddaszem ui:ytk:owym, 

3) dach 0 k~cie nachylenia polaci 35° do 45° , kryty dach6wk~ cer3IIlic~ lub materialem 
j~ imituj~cym, 

4) dostosowanie detaIi architektonicznych do lokaInej tradycji. 
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2. Budynek gospodarczy - nie moze przekroczyc jednej kondygnacji naziemnej. 
3. 	Na terenie OZIlaczonym na rysunku planu Nr 4/99 symbolem UH obiekty uslugowo

handlowe nie mog~ przekraczac 2-ch kondygnacji naziemnych. W ksztahowaniu ich formy 
naleZy zastosowac odpowiednie zasady ustalone w pkt.1. 

4. Obsruga komunikacyjna: 	 . 
1) terenu oznaczonego na rysunku planu Ni 3/99 symbolem :MN - z drogi powiatowej 

Cnr ewid. 1057), 
2) terenu oZIlaczonego na rysunku planu Nr 4/99 symbolem UH - z drogi wojew6dzkiej 

Cnr ewid. 878), przy czym ~dzic zjazd w spos6b zapewniaj~cy bezpieczeitstwo ruchu, 
na warunkach okreslonych przez zarz~dc~ drogi. 

§ 7. 
Ustala sil'( zasady obsrugi teren6w w in:frastrukturl'(.techniczn~ oraz zasady ochrony srodowi
ska: 
1. 	 Zaopatrzenie w wod~ z istniej~cej sieci. 
2. 	 Zasilanie: 

1) w energi~ elektryczn~ z istniej ~cej sieci niskiego napi~cia, 
2) w gaz z istniej ~cej sieci lub zastosowac rozwictZanie indywidua]ne. 

3. 	Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) sciek6w bytowo-gospodarczyc.h poprzez siec kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 

sciek6w w Rzeszowie, 
2) w6d opadowych "czystych" z dach6w i zadaszen do odbiornika, lub na wlasnym terenie, 
3) w6d deszczowych "brudnych" z miejsc parkingowych, dojazd6w oraz odprowadzanie i 

oczyszczenie sciek6w technologicznych rozwil\iac indywidualnie w spos6b- zapewnia"-· 
j~cy peln~ ocmonl'( przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu, w6d powierzchnio
wych i podziemnych, zgodnie z obowi'lZllj~cymi w tym zakresie przepismni szczeg61
nymi, 

4)ewentualnych odpad6w technologicznych w spos6b niezagrai:aj~cysrodowis~ i.~-_ 
wiu ludzi, zgodnie z obowi'lZllj~cymi w tym zakresie przepisami szczeg6lnymi, 

5) odpad6w komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach usytuowanych w obrl'(bie 
wlasnego terenu z zapewnieniem usuwania na zasadach obowi'l2:uj ~cych w gminie, 

6) dopuszcza sil'( modernizacj~, przebudow~ istniej~cych lub nowych odcink6w infra
struktury technicznej zgodnie z przepisami szczeg61nymi i w spos6b nie koliduj'lCY z 

.. , ! zagospodarowaniem terenu zgodnie z przeznaczeniem . 
4-. Ogrzewanie indywidualne nie pogarszaj~ce stanu srodowiska Cgazowe, olejowe, elektrycz

ne). 
5. 	Zaopatrzenie w energil'( elektrycZIl'b gaz, wod~oraz obsrugl'( l'lCznoscirozwictz:aD. na·wa

runkach okreslonych przez dysponent6w sieci i urz~dzen. 

§ 8. 
Do czasu zagospodarowania teren6w zgodnie z ustaleniami planow dopuszcza si~ dotychcza
sowy sposob UZytkowania 

§ 9. 
Ustala sil'( zerow~stawkl'( % s!u.i:'lC~naliczeniujednorazowych opIat za wzrost wartosci nieru
chomosci w zwi¢u z uchwaleniem miejscowych planow zagospodal'Owania przestrzennego: 
Nr 3 199 - we wsi Budziw6j; Nr 4/99 - we wsi Biala. 
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§ 10. 

Uchyla si~ ustalenia miejscowego planu og61nego Gminy Tyczyn,uchwalonego uchwaflt Nr 
VIlII26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszo
n~ w Dzienniku UIZ~dowym Wojew6d.ztwa Rzeszowskiego Nr 1186, poz.l1 z dnia 10 stycz
nia 1986 r. z p6Zniejszymi zmianami w granicach teren6w obj~tych planem uchwalonym 
niniejs~ uchwaf~. 

§ 11. 
Wykonanie uchwaly zleci6 Zarz~dowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 

§ 12. 

Wojew6d.ztwa Podkarpackiego. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni ad jej opublikowania w Dzienniku UIZ~dowym 
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