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i{..Af:: l\!liEJSKA 
\.J\/ Tycz)'nie 

UCHWAt.A NR XII / 94/ 2003 

RADY MIEJSKIEJ W TYCZVNIE 


z dnia 30 paidziernika 2003 


w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 14/2003 


terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziw6j 


Na podstawie art.18 ust.2 pktS ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym Uednolity tekst Oz. U. Nr142 z 2001 r. poz.1S91), art.7 i art.26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym Uednolity tekst Oz. U. 
Nr1S z 1999r. poz.139 z pozniejszymi zmianami) oraz art.8S ust.2 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. Nr80, 
poz.717) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia co nast~puje: 

PRZEPISY MERYTORYCZNE 

§ 1 
1. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr14/2003 

terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi' Budziwoj, obejmujqcy dzialki 0 nume
rach ewid. 1603/8. 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1603/12, 1603/13. 1603/14, 
1603/15 0 lqcznej powierzchni okolo 0,49ha, zwany dalej planem. 

2. Plan wymieniony w ust.1 stanowi zmian~ w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn, uchwalonym uchwatq NrVIII/26/8S Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 1S.11.198Sr. (ogloszonq 
w Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego z dnia 10.01.1986r. 
Nr1/86 poz.11 z pozniejszymi zmianami). 

3.lntegralnq cz~scjq planu i zafqcznikiem 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 ksztatiowania zabudowy ; 
3) zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

2. Rysunek planu obowiqzuje w zakresie : 

1) granic obszaru obj~tego planem ; 

2) linii zabudowy ; 

3) symboli przeznaczenia terenu. 


3. Oznaczenia wyst~pujqce ,na rysunku planu, nie wymienione w ust.2., 
majq charakter postulatywny. 

Za zgodncsc kOpii ;r. orygioolem 

Stwierdzam 
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§3 
1.Teren, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, z przeznaczeniem pod 

zabudow~ mieszkaniowqjednorodzinnCl. 

2. Na terenie, 0 ktorym mowa w ust.1 obowiqzujCl uwarunkowania wyr'likajqce 
z potozenia w konserwatorskiej strefie "B" ochrony zachowanych element6w 
zabytkowych. 

§4 
1. Dla terenu, 0 ktorym mowa w §3, ustala si~ nast~pujqce zasady 

zagospodarowania i ksztattowania zabudowy : 
1) zagospodarowanie co najmniej 40% powierzchni kazdej dziafki w formie 

zieleni urzqdzonej ; 
2) ksztalt i wielkosc dzia/ek musi zapewnic zachowanie warunkow technicznych 

zabudowy i dojazd do dregi gminnej ; 
3) dostosowanie architektury budynkow do krajobrazu naturalnego i architektury 

regionalnej, przy zachowaniu : 
a) wysokosci budynkow mieszkalnych nie przekraczajqcej dwu kondygnacji 

naziemnych, w tym poddasza uzytkowego, 
b) dachow spadowych symetrycznych z okapami, 0 nachyleniu pofaci 35-45°, 

krytych dachowkq ceramicznq lub materiafem dachowko-podobnym ; 
4) 	 zharmonizowanie formy architektonicznej budynk6w zlokalizowanych na Sq

siadujqcych ze sobq dziafkach oraz wzajemne zharmonizowanie wszystkich 
obiektow na dziafce, w tym taki:e elementow mafej architektury i ogrodzeri ; 

5) wyznaczenie w granicach kazdej dziafki co najmniej jednego miejsca 
postojowego dla samochodu osobowego ; 

6) 	obsJuga komunikacyjna dziafek z istniejqcej drogi gminnej ; 
7) 	 na poszczegolnych dziafkach dopuszcza si~ lokalizowanie garazu dla 1 do 2 

samochodow osobowych lub parterowego budynku gospodarczego 
o powierzchni zabudowy do 35m2

, z dachem 0 pokrydu i nachyleniu pofaci 
jak budynek mieszkalny. 

2. W zakresie obsfugi terenu infrastrukturq technicznq ustala si~ : 
1) zasilanie w energi~ elektrycznq i gaz z istniejqcych sied iurzqdzer'l, na 

warunkach okreslonych przez ich dysponentow ; 
2) zaopatrzenie w wod~ z indywidualnego uj~ciaJ a docelowo z wodociqgu 

wiejskiego ; 
3) odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczychdocelowo do oczyszczalni 

poprzez gminnq siee kanalizacyjnGL a do czasu jej realizacji : 
a) dopuszcza si~ indywidualny sposob gromadzenia i utylizacji sciekow : 

- w przydomowej oczyszczalni, zgodnie Z obowiqzujqcymi w tym zakresie 
przepisami szczegolnymi, 

- w szczelnym bezodpfywowym osadniku z obowiqzkiem wywozenia do 
oczyszczalni sciekow, 

b) zakazuje si~ wprowadzania sciekow do gleby i wod powierzchniowych ; 
4) odprowadzenie wod opadowych na teren wfasnej dzialki ; 
5) 	 ogrzewanie budynkow indywidualne nie pogarszajqce stanu srodowiska ; 
6) 	 usuwanie stafych odpadow komunalnych do szczelnych pojemnikow na 

wtasnej dziafce z zapewnieniem wywozenia wedfug zasad obowiqzujqcych 
wgminie. 

Za zgodnoS!: kopii d! oi'1/giootem 


Stwierdzam 2009 -12 -3 1 
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PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE 

§5 ~ 
Do czasu zagospadarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny 
rnogq bye uzytkowane w spos6b datychczasowy. 

§6 
Ustala si~ stawk~ 0% stUZqCq naliczaniu jednorazowych opIat, za wzrost wartosci 
nieruchomosci, w zwiqzku z uchwaleniem niniejszego planu. 

§7 
Uchyla si~ ustalenia planu zagaspodarowania przestrzennego gminy Tyczyn, 
a kt6rym mowa w §1 ust.2., w granicach terenu obj~tego planern uchwalonym 
niniejszq uchwatq. 

§8 
Wykonanie uchwaty zleca siJ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§9 
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni ad daty ogloszenia jej w Dzienniku 
Urz~dawym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Za zgodnoSc kopii l oi"jfginatem 

Stwierdzam 
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• MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR14/2003 
TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - BUDZIWOJ 

ZAtACZNIK GRAFICZNY DO UCHWAt.Y 
ORIENTACJA 1:10000RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 


NR.XII/94/2003 Z DNIA 30.10.2003 R.. 


STAROSTA RZfi:~7.()Wt.~~ • 
. POWIAlQW· 0-5<lOO(£K DOIH.... EN'i\[;,J, 

OEOOEZYJHEJ ! l<AflTOGRAF!Clt~c,.; ~ HlESZOWIE 

POBwladeza t'\1\l zgOOlm~c nini eJS2eJ mapy 
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LEGENDA:E----, GRAN ICE PLANU 
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[t. t. t.1 

TEREN ZABUDOWY MIES 
JEDNORODZINNEJ 
NIEPRZEKRACZALNA LIN IA ZABUDO 

Zup.lll 
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