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ZARZl\D GMINY I MIASTA TYCZYN 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROW ANIA 

PRZEST)lZENNEGO NR 3/2000 


W GMINIE TYCZYN 


Uchwala Nr XXIIJ1731 00 Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 25 listopada 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 


zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2000 w gminie Tyczyn, ogloszona VI 

Dzienniku Urz((dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 83 


z dnia 21 grudnia 2000r. poz. 901 


1) rysunek planu w skali 1 : 1000 

2) zmiana planu w skali 1 : 10000 


Opmcowanie: 

m'-Jr into Janina Gorczak 
3$-(Jl1 Rl.""ESZ6W, uJ. Pulaskiego 9/210 

teL 62-31-4] Cl '/_
Upr. urbanlstyczne Nr 1182/91 

Za Z90dnosc kopii z oryginaiem 

Stwiel'dzl.lrTi 2009 -12- 3 1 
Tyczyn, dOli;i ... ,,, ....... ,, .......... .. mgr into Krzys ZawiIa 

INSPEKTOR 
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ADAMIEJSKA 
wTyczynie 

Uchwala nr XXIII173/00 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 2Slistopada 2000 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2000 w 
gminie Tyczyn. 

Na podst. art.18 ust.2 pkt 5, artAO ust.l, artAI ust.l i artA2 ust.! i 2 ustawy z 8 marca 
1990 r. 0 samorntdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pOm. zm.) oraz art.26 usta
wy z 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z 
pOm. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia: 
§ 1. 

1. Uchwalie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2000 w gminie Tyczyn 
wies Budziw6j, stanowi'lcy zmian~ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tyczyp, uchwalonego uchwal:'l Nr VIIII26/85 Rady Narodclwej Miasta i Gminy w 
Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 f., ogloszon'l w Dzienniku Ur.z~dowym Wojew6dztwa

) 
Rzeszowskiego Nr 1186 poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r. z p6m. Zlll. 	 . 

2. 	Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi trese niniejszej 
uchwal:y a jej zal:'lcznikiem jest rysunek planu na mapie w skali 1: 1000, obowi'lZllj'lCY w 
zakresie oznaczen w nim zastosowanych. 

3. 	Plan obejmuje fragment wsi Budziw6j 0 pow. 0,27 ha (dzial:ka nr ew. 1126», polowny 
przy slcrzyZowaniu dr6g: powiatowej nr 854 i gminnej nr ew. drogi 1124. 

§ 2. 
Ustala si~ pr.z.eznaczenie i zasady zagospodarowania terenu obj~tego planem: 
1. 	 Teren 0 powierzchni 0,27 ha, oznaczony na rysunku planu symbolem U, przeznacza si~ 

pod uslugi: 
I) uslugi nie pogarszaj'lce stanu Srodowiska naturalnego, w rozumieniu w tym zakresie 

przepis6w szczeg6lnych, 

2) dopuszcza si~: 


a) f'lCzenie funkcji uslugowej z funkcj'lmieszkalrut:, 

J:i 	 , b)lokalizacj~ budynkugospodarczego 0 pow. zabudowydo 35 m2

, 
1."/ 3) zakaz lokalizacji budynku inwentarskiego, 

4) w granicach terenu obj~tego planem zapewnie naleZy miejsca postojowe samochod6w; 
Hose miejsc winna wynikae z programu uslug, 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewn~trznych kraw~dzi jezdrti dr6g: 
a) powiatowej nr 584 - 10 m, 
b) gminnej -10 m, 

6) pas terenu szerokosci okolo 3 m, pOfozony pomi~dzy liniBe. brzegowa rowu odwadniajBe.ce
go (przebiegajBe.cego wzdluZ poludniowej granicy terenu obj~eg() planem a drogBe. gmin
ru0 a nieprzekraczalnBe. liniBe. zabudowy od drogi gminnej, nalezy pozostawie wolny, dla 
potrzeb obslugi tego rowu, 

7) wyjazd na teren - od drogi powiatowej, 

8) dojazdy, miejsca postojowe samochod6w, place manewrowe i dojScia naleZy utwardzie, 

9) w zagospodarowaniu terenu naleZy uwzgl~dnie: 


a) zielen ozdobnCl, towarzySZ4CBe. wszystkim elementom zainwestowania, 
b) zielen zewn~trzmt, izolujBe.c'l. obiekt z otoczenia. 

Za zgodnosc kopii z orygina1em 
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2. Zagospodarowanie terenu winno wzbogacic walory estetyczne i krajobrazowe przedmio
towego fragmentu wsi Budziwoj. 

3. Przy realizacji obiektow na terenie obj~tym planem naleZy: 
1) uwzgl~dnic uwarunkowania wynikajftce z jego polozenia w ObS2,arze naraZonym na nie

bezpieczenstwo powodzi, 
2) przebudowae uklad sieci drenarskiej; przebudow~ ukladu sieci drenarskiej naleZy doko

nae w uzgodnieniu i na warunkach podanych przez wla.sciwy z~ melioracji i llrZfl
dzen wodnych. 

§3. 

Ustala si~ nast~puj=lce zasady ksnaltowania zabudowy: 

1. 	 Na terenie obj~tym planem, zabudowa, formft winna nawiflZ)'Wa,5 do architektury regio

nalnej, z uwzgl~nieniem tradycji lokalnych. 
2. 	 Budynek uslugowy dwukondygnacyjny (parter + pi~tro) z poddaszem uZytkowym: 

1) ciach budynku polaciowy, symetryczny, 0 kftcie nachylenia 35-45°, kryty dachowkftlub 
materialem 0 fakturze i kolorzejftimitujftcym, 

2) w bryle budynku dopuszcza si~ zastosowanie ryzalitow, a w polaci dachu -lukarn, 
3) poszczegolne elementy bryly budynku winny posiaciae nachylenia dachow i daszkow 0 

jednakowych kfttach. 
3. Wksztahowaniu formy budynku gospodarczego naleZy odpowiednio stosowae zasady jak 

wust. 2. 
4. W granicach terenu obj~tego planem wszystkie obiekty winny bye ujednolicone w zakresie 

zachowania kftta nachylenia polaci dachowych i pokrycia dachowego. 

§ 4. 
Ustala si~ zasady obslugi w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony 
srodowiska. 
1. 	 Komunikacja: 

1) teren obj~ty planem powictzany b~e z zewn~trznym ukladem komunikacji pUblicznej 
zjazdem z drogi powiatowej nr 584, 

2) parametry techniczne zjazdu okresli wla.sciwy zafZfld drog. 
~' 	 2. Zaopatrzenie w wod~ z istniejftcej sieci wodochtgowej 0 160 mm, przebiegajftcej przez 

teren obj~ty planem. ' 
3. 	Odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez siee kanalizacyjrul, przebiegajftCfl w sft

siedztwie, do oczyszczalni sciekow. 
4. Wody opadowe z dojazdow, miejsc postojowych samochodow i placow manewrowych, po 

oczyszczeniu, kanalizacjft deszczowft naleZy odprowadzi6 do najbIiZszego odbiornika tych 
wod. 

S. Zaopatrzenie w gaz z istniejl\,cego gazocic:mu sredniego cisnienia k' 100 rom, przebiegajft
cego wzdlui: drogi powiatowej nr 584 po jej zachodniej stronie Iub z gazocic:mu sredniego 
cisnienia 0 40 mm, przebiegajftcego po polnocnej stronie terenu obj~tego planem. 

6. Zasilanie w energi~ elektrycznftz istniejftcej stacji trafo Budziwoj 11. 
7. 	Ogrzewanie budynku z kotlowni indywidualnej, ekologicznej, ogrzewanej gazem lub ole

jem bftdZ innym trodlem energii, nie pogarszajftcym stanu srodowisku naturalnego. 
8. Odpady stale naleZy gromadzie w 	szczelnych pojemnikach, usytuowanych w granicach 

terenu obj~tego planem, z obowic¢dem ich oproi:niania na zasadach stosowanych w gmi
rue. 

Za zqodnosc konfi ." nryqinaiem 
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9. Wyposaunie 	w in:frastruktur~ tecbnicZIlIl nalei;y realizowac na warunkach okreslonych 
przez dysponent6w sieci i urZlldzeii. 

10. Zagospodarowanie terenu obj~tego planem nalei;y prowadzic w spos6b zapewniaj~y pel
n'l. ochron~ srodowiska naturalnego, a szczeg6lnie w6d gruntowy;;h i powierzcbniowych 
przed zanieczyszczeniem. 

§ 5. 
Zabudow~ i zagospodarowanie terenu obj~tego planem nalei;y realizowae z zastosowaniem 
warunk6w wynikajllcych z przepis6w tecbnicZIlych i szczegolnych. 

§ 6. 
Do czasu zagospodarowania terenu obj~tego planem, zgodnie z ustale:niami planu, przedmio
towy teren moze bye UZytkowany w spos6b dotychczasowy. 

§ 7. 
Ustalic 30% stawk~ shmtc'l. naliczeniu jednorazowych oplat za wzrost wartosci nieruchomo
sci w zwi¢U z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 8. 
Uchylic uchwru~ Nr VIIIl26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listo
pada 1985 r., ogloszon'l. w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186 
poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r. z poin. zm., w cz~sci odnos~ej si~ do terenu obj~tego 
niniejsZll uchwal'l.. 

§ 9. 
Wykonanie uchwaly zlecic Zarntdowi Gminy i Miasta Tyczyn. 

§ 10. 
Uchwrua wchodzi w i;ycie po uplywie 14 dni, od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Za zgodnosc kanii Z orygina{em 
St'NJerd7~,'n ' 
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Tyczyn, dnl!3 " ............... :J..1.. mgr 
Fragment mi planu og61nego zagospodarowania strz:~~1iOR 
gminy Tyczyn udziw6j) skala 1: 10000."'-..!_U:_ 

) zmiana mpo zp gminy Tyczyn - orientacyjna granita terenu 
anem Nr 3/2000 . 


