


KAl)! fVii~jSKA 
w Tyczynie . 

UCHWAt.A NR XIl/91 12003 
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

z dnia 30 paidziernika 2003 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 11/2003 

terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziw6j 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym Uednolity tekst Oz. U. Nr142 z 2001 r. poz.1591), art.7 i art.26 ustawy 
z dnia 7 lipca1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym Uednolity tekst Oz. U. 
Nr15 z 1999r. poz.139 z p6zniejszymi zmianami) oraz art.85 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 nr 11/2003 

terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziw6j, obejmujqcy dziatk~ nr eW.77/4 
o powierzchni okoto 0,20ha, zwany dalej planem. 

2. Plan wymieniony w ust.1 stanowi zmian~ w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn, uchwalonym uchwatq NrV1I1I26/85 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15.11.1985r. (ogtoszonq w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego z dnia 10.01.1986r. Nr1/86 poz.11, 
z p6zniejszymi zmianami). 

3. Integralnq 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 ksztattowania 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 rozgraniczajqcych tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu i linii zabudowy ; 
3) symboli przeznaczenia terenu. 

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

§3 
Na obszarze obj~tym planem wyznacza si~ : 
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN z przeznaczeniem pod 

zabudow~ mieszkaniowqjednorodzinnq ; 
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2) 	 teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD z przeznaczeniem pod cz~sc 
drogi dojazdowej . 

§4 
1. Dla terenu 0 symbolu MN, 0 kt6rym mowa w.§3 pkt1, ustala si~ 

nast~pujEtce zasady zagospodarowania, ksztaltowania zabudowy i obslugi 
komunikacyjnej : 
1) uzyskanie opinii geologicznej dotyczEtcej warunk6w posadowienia budynk6w 

poza podsypanq cz~sciq dziatki ; 
2) pozostawienie co najmniej 40% powierzchni dzialki biologicznie czynnej ; 
3) zachowanie przepis6w szczeg61nych dotyczqcych strefy bezpieczeristwa od 

istniejqcej linii elektroenergetycznej 110 kV ; 
4) 	 dostosowanie architektury budynk6w do krajobrazu naturalnego i architektury 

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

naziemnych, w tym poddasza uzytkowego, 
b) dachu spadowego symetrycznego z okapem, 0 nachyleniu potaci 35°- 45°, 

krytego dach6wk4 ceramicznq lub materialem jq imitujqcym ; 
5) zharmonizowanie wszystkich obiekt6w na dziatce, takze element6w matej 

architektury i ogrodzeri ; 
6) dopuszcza si~ lokalizacj~ : 

a) 	 garazu dla1 do 2 samochod6w osobowych lub parterowego budynku 
gospodarczego 0 powierzchni zabudowy do 35m2, z dachem 0 pokryciu 
i nachyleniu potaci jak budynek mieszkalny, 

b) ustug, kt6re nie mogEtznaczqco oddziaJywac na srodowisko ; 
7) obstuga komunikacyjna terenu z istniejqcej drogi gminnej poprzez dziatki 

o numerach ewidencyjnych: 74/1,75,77/2,77/8,77/7,70/3,71/4; 
8) 	 wyznaczenie w granicach dziatki co najmniej jednego miejsca postojowego dla 

samochodu osobowego, a w przypadku lokalizacji ustug, odpowiedniej do 
rodzaju ustug liczby miejsc parkingowych ; 

2. W zakresie obstugi terenu infrastrukturq technicznEt ustala si~ : 
1) zasilanie w energi~ elektryczna i gaz sieci i urzqdzeri istniejEtcych, na 

warunkach okreslonych przez ich dysponent6w ; 
2) zaopatrzenie w wod~ indywidualne, docelowo z wodociqgu wiejskiego ; 
3) odprowadzenie sciek6w bytowo-gospodarczych docelowo do oczyszczalni 

przez siec kanalizacyjnct, a do czasu jej realizacji : 
a) dopuszcza si~ indywidualny spos6b gromadzenia i utylizacji sciek6w: 

- w przydomowej oczyszczalni, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie 
przepisarni szczeg6lnymi, 

- w szczelnym bezodplywowym osadniku z obowiqzkiem wywozenia do 
oczyszczalni sciek6w, 

b) zakazuje si~ wprowadzania sciek6w do gleby i w6d powierzchniowych ; 
4) odprowadzenie w6d deszczowych na teren wtasnej dziatki ; 
5) ogrzewanie budynk6w indywidualne nie pogarszajqce stanu srodowiska ; 
6) usuwanie odpad6w : 

a} komunalnych statych do szczelnych pojemnik6w na wtasnej dziatce 

z zapewnieniem wywozenia wedtug zasad obowiqzujqcych w gminie, 


b) wytwarzanych w ustugach na warunkach okreslonych w przepisach 

szczeg6lnych. 
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§5 
Na terenie 0 symbolu KD, 0 kt6rym mowa w §3 pkt2 : 
1) dopuszcza sit;? prowadzenie sieci infrastruktury technicznej ; 
2) zakazuje sytuowania jakichkolwiek obiekt6w, w tym takZe ogrodzen . 

PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE 

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

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

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

§9 
Wykonanie uchwafY zleca si~ Burrnistrzowi Gminy Tyczyn. 

§ 11 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogfoszenia w Dzienniku 
Urzt;?dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

y Rady Miejskiej 
yczynie 
I JONKISZ 

Za zgodnoSt kopii Zoryginalem 
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