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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego N r 1/2002 


terenu baz, skJad6w, hurtowni 

we wsi Budziw6j przy ul. Jana Pawla II, gmina Tyczyn 


Uchwalony Uchwal~ nr XXXVIII28S/02 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 czerwca 2002 r. 

Ogloszony w Dzienniku Urz~dowym Woj. Podkarpackiego 
nr S6 poz. 1148 z dnia 14 wrzesnia 2002 r. 

Ustalenia planu 

(stanowi~ tresc uchwaly) 


Projekt planu wraz z rysunkiem 
i prognoz=l oddzialywania na srodowisko 

byl wylozony do publicznego wgl~du 
w siedzibie Urz~du Gminy i Miasta w Tyczynie 

w okresie od 16 kwietnia 2002 r. do 6 maja 2002 r. 

Rzesz6w 2002 
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Uchwala nr. XXXVIII285/02 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 27 czerwca 2002 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr i /2002 
terenu baz, skladow, hurtowni we wsi Budziwoj gmina Tyczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marc a 1 990r. 0 samol'U\:.dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 0 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z p6m. zmianami) 
. Rada Miejska w Tyczynie postanawia, co .Qast~puje: 

Rozdziall. Przepisy og6lne. 

§l. 


1. 	Uchwala siit miejscowy plan zagospodarowania przestrzelmego Nr 112002 terenu baz, 
sklad6w, hurtowni i uslug komercyjnych we wsi Budziwoj gmina Tyczyn, 0 pow. 0.58 ha, 
zwany dalej planem. 

2. 	Plan, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zmian~ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn uchwalonego uchwal<:l Nr VIIII26/85 Rady Narodowej 

Miasta i Gminy w Tyczynie z dn.15 listopada 1985 r., ogloszon<:l w Dzienniku Urz~dowym 
Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1/86, pOZ. 11 z dnia 10 styeznia 1986 r., z p6m. zm. 

3. 	Plan sklada si~ z niniejszej uchwaly. i rysunku planu w skal i 1:2000, ktory obowi~zuje w 
zakresie oznaczen podanych w legendzie: 
1) granic planu, 
2) linii rozgraniczaj<:lcych tereny 0 r6mym przeznaczeniu, 
3) linii zabudowy, 
4) symboli przeznaczenia terenu. 

§ 2. 
przedmiotem ustalen planu jest teren polozony w Budziwoju gmina Tyczyn, obejmuj<:lCY 
dzialk~ 0 nr ewid. 1170, w tym zrniana linii zabudowy od drogi Rzeszow-Budziwoj 0 

symbolu 07 KDW, oznaczonej tym symbolem w mi.ejscowym planie og61nym 
zagospodarowania przestrzennego, 0 ktorym mowa w § 1 ust.2. 

§ 3. 

Ustala si~ przeznaczenie terenu obj~tego planem: 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem B,U 0 pow. 058 ha przeznacza si~ pod bazy, 

sklady, hurtownie i uslugi komercyjne. . 
2. 	Na terenie planu nalei:y zapewnic zabezpieczenie obiekt6w i ~dzen przed skutkami 

ewentualnych wod powodziowych rzeki Strug. 

§ 4. 

Ustala si~ nast~uj<:lce zasady zagospodarowania i zabudowy. 

1. Linia 	rozgraniczaj<:lca terenu obj~tego planem min. 10,0 m. od osi drogi Rzesz6w

Budziwoj oznaczonej w miejscowym planie og61nym zagospodarowania przestrzennego 
grniny Tyczyn 07 KDW z jezdni<:l 0 szerokosci 7,0 m. - ulicy Jana Pawla II. 

2. 	Nieprzekraczalna linia zabudowy od kraw~dzi drogi 07 KDW: 

- 15,0 m. dla zabudowy nie przeznaczonej na staly pobyt ludzi, 

- 20,0 m. dla zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi. 


3. 	Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu obj~tego planem Hie moze przekroczyc 60% jego 
powierzchni, a co najrnniej 20% winna pozostac w stanie biologi.cznie czynnym, tj. jako zielen. 

Za zgodnosc kopii zoryginafem zu~ 
Stwierdza~ 2009 -12- 3 1 
Tyczyn, dOia ........................... mgr inz~wila 

INSPEKTOR 



,. 


4. Obsluga komunikacyjna terenu bezposrednio z drogi 07 KDW, przy czym ilose miejsc 
parkingowych winna bye dostosowana do wielkosci i rodzaju prowadzonej dzialalnosci. 

5. 	Wzd1ui:; frontu dzialki od strony drogi, poza pasem drogoW}'ln, nalei:y wprowadzie miejsca 
postojowe dla samochodow - niezaleZnie od parking6w i miejsc postojowych wcwn!t:trz 
terenu bazy. 

6. Zabudowa terenu obj~tego planem 1-2 kondygnacji, przy utrzymaniu ujednoliconego k!t:ta 
spadk6w dachu na wszystkich obiektach przebudowywanych i nowych. 

7. 	Na terenie obj~tyrn planem nie moma lokalizowae przed)i~wzi~c mog!t:cych znac21l.co 
oddzialywae na srodowisko. 

8. Dopuszcza 	 si~ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu, z 
zachowaniem warunkow okreslonych przepisami szczegolnymL 

§ 5. 
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej na obszarze obj~tym planem: 
1. 	Zaopatrzenie w wod~ i gaz z istniej!t:cych sieci wzdlui: pasa drogowego - ul. Jana Pawla II. 
2. Zasilanie 	 w energi~ elektryczn!t: z istniejJ:tcej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z 

warunkami przyl!t:cza okreslonymi przez dysponenta sieci. 
3. Odprowadzenie 	 sciek6w socjalno-bytowych do istniejJ:tcej kanalizacji sanitamej do 

oczyszczalni sciek6w. 
4. Odprowadzenie w6d opadowych 	z dr6g wewn~trznych, plac6w i miejsc postojowych 

rozwiJ:tZac indywidualnie w dostoso!\,aniu do przepis6w szczt.:g61nych. 
W ody deszczowe z dachow mog!t: byc wprowadzone na wlasn!t: dzialk~. 

5. U suwanie odpadow 	 komunalnych powinno si~ odbywac na zasadach okreslonych w 
gminie, natomiast w przypadku wysuwienia odpad6w innych nii: komunalne, powstalych w 
wyniku prowadzonej dzialalnosci hurtowo-uslugowej, ich gtomadzenie powinno odbywae 
si~ na zasadach okreslonych w przepisach szczeg6lnych. 

6. Ogrzewanie indywidualne z preferencjJ:t dla czynnikow energetycznych 	0 najmniejszym 
oddzialywaniu na Srodowisko, jak elektrycznosc, gaz, olej. 

7. Telekomunikacja standardowa w oparciu 0 rozwiJ:tzania istni~.j!t:ce i wprowadzane. 

§ 6. 
Do czasu wprowadzenia zagospodarowania zgodnego z planem, dopuszcza Sl~ 

dotychczasowy spos6b zagospodarowania. 

§ 7. 
Uchyla si~ ustalenia miejscowego planu og61nego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tyczyn, 0 kt6rym mowa w § 1 ust.2 w granicach terenu obj~teg(J niniejsz!t: uchwalJ:t. 

§ 8. 
Wykonanie uchwaly zleca si~ ZarzJ:tdowi Gminy i Miasta w Tycqnie. 

§ 9. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni licZl:\.c od daty jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. .~ 
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