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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego N r 1/2001 
terenu pod zabudow~ mieszkaniow~ jednoro"zinn~ 

we wsi Budziwoj , 

uchwalony Uchwal!! Nr XXXII238/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 15 listopada 2001 r • 

. t 

Ustalenia planu 
(stanowif! tresc uchwaly) 

Niniejsze ustalenia, I!!cznie z rysunkiem planu 
byly wylozone do pubJicznego wgl!!du 
w siedzibie Urzfdu Gminy i Miasta w Tyczynie 
w okresie od 30 Iipca 2001r. do 28 sierpnia 2001r. 

Uchwala ogloszona 

w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego 

Nr 104 poz.1974 z dnia 10 grudnia 2001 r. 


Rzesz6w 2001 r. 

Za zgodOOSC I~opii z u~m 
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4iADA MIE~SKA 
wTyczyme 

Uchwala Nr XXXIl238/01 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15listopada 2001 r. 

w sprawie uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 112001 przy 
ulicy Podmiejskiej we wsi Budziw6j. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dD.ia 8 marca 1990 r. 0 samoIUldzie gminnym 
(Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pozn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 za- gospodaro
waniu przestrzennym (Dz.U.z 1999 r. Nr 15 poz.139 z pozn. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala co nast~puje: 

Rozdzial I. Przepisy og61ne. 

§ 1. 


1. 	Uchwala si(( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudo~ 
mieszkaniow~ jednorodzinn'b zwany dalej planem. 

2. Plan, 	0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zmianC( miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn, uchwalonego uchwahl Nr VIIV26/85 Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszorut w Dzienniku UrzC(do
wym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186, poz.11 z dn. 10 stycznia 1986 r., z pozn. zm. 

3. 	Zal~cznikiem do niniejszej uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1:2000, kt6ry 
obowi~zuje w zakresie oznaczen na nim wystC(puj~cych. 


§ 2. 

1. 	 przedmiotem ustalen planu jest obszar 0 powierzchni okolo 2,09 ha polozony przy ulicy 

Podmiejskiej w Budziwoju. 
2. Zakres ustalen planu obejmuje: 

1) Przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczaj~ce tereny 0 raznym przeznaczeniu lub 


o r6znych zasadach zagospodarowania, 
2) linie zabudowy, 
3) zasady zagospodarowania, 
4) zasady ksztaltowania zabudowy, 
5) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasady ochrony 

srodowiska. 
3. 	Orientacyjny wjazd na teren, podzial na dzialki budowlane oraz dojazd wewIlf(trzny do 

uscislenia przez wlasciwy organ administracji w decyzji 0 ustaleniu warunkow zabudowy 
i zagospodarowania terenu . 

Rozdzial II. Przepisy szczeg6lowe. 
§ 3. 

W granicach planu ustala si(( nast((puj~ce przeznaczenie terenow oznaczonych na rysunku 
planu, symbolami: 
1. MN 0 l~cznej powierzchni okofo 1,89 ha - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
2. KD 0 l~cznej powierzchni okolo 0,08 ha - teren przeznaczony pod poszerzenie w liniach 

rozgraniczaj~cych pasa drogi gminnej (0 numerze ewidencyjnym 1015). 
3. D\V 0 powierzchni okolo 0,12 ha - teren dojazdu wewn((trznego. 

§ 4. 
Ustala si(( nast~puj~ce zasady zagospodarowania: 
1. 	Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem Ml': : 
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1) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) od zewn~trznej kraw~dzi jezdni drogi gminnej KD - 10,0 m., 
b) od linii rozgraniczaj~cej dojazdu wewn~trznego (DW) :::A}0-m;. 
2) zachowanie odleglosci podstawowych obiekt6w kubaturoWych od istniej~cych sieci infra

struktury technicznej, zgodnie z obowi~zuj~cymi w tym zakresie przepisami szczeg6lnymi, 
3) przeznaczenie minimum 20% powierzchni dzialek budowlanych pod zielen, 
4) zapewnienie w obr~bie poszczeg61nych dzialek budowlanych realizacj~ 1-2 miejsc posto

jowych dost~nych z drogi publicznej, 
5) wprowadzic teren zieleni 0 szerokosci minimum 5 m wzdlui: p6lnocnej granicy terenu ob

j~tego planem, 
6) obsluga komunikacyjna terenu od drogi 0 numerze ewidencyjnym 1015 , oznaczonej na 

rysunku planu symbol em KD (odcinek drogi) i poprzez dojazd wewn~trzny oznaczony na 
rysunku planu symbolem DW, 

7) dopuszcza si~: 
a) na dzialkach budowlanych lokalizacj~ budynk6w gospodarczych 0 powierzchni zabudowy 

do 35 m2 lub garaZu na 1-2 samochody osobowe, 
b) lokalizacj~ uslug jako elementy wbudowane w kubatu~ budynk6w mieszkalnych, dobu

dowane lub wolno stoj~ce, przy czym: 
- dla funkcji uslugowej nalezy zapewnic wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 
o nawierzchni utwardzonej w ilosci odpowiednio do programu inwestycyjnego, 
- dzialalnoSC uslugowa nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm srodowiska poza 
granice dzialek, do kt6rych podmioty prowa~ce dzialalnoSc posiadaj~ tytul prawny, 

c) prowadzenie,' przebudow~ istniej~cej sieci infrastruktury technicznej na warunkach olae
slonych przezdysponent6w sieci i w spos6b nie koliduj~cy z przeznaczeniem terenu. 

8) nie dopuszcza si~: 
a) lokalizacji u~lug szczeg6lnie szkodliwych, lub mog~cych pogorszyc stan srodowiska 

i zdrowia Iudzi w roznmieniu obowi~zuj~cych w tym zakresie przepisow szczeg6lnych, 

b) realizacji budynk6w inwentarskich. 

2. 	Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em DW - szerokosc w liniach rozgrani

czaj~cych 10,0 m. 
3. W liniach rozgraniczaj~cych dr6g dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 5. 

Ustala si~ zasady ksztaltowania zabudowy: 

1. 	Form~ budynkow mieszkalnych dostosowac do naturalnych cech krajobrazu, wielkaici 

i ksztaltu dzialek z zastosowaniem detali architektonicznych charakterystycznych dla miej
scowej zabudowy. 

2. Wysokosc budynk6w mieszkalnych do 2 kondygnacji naziemnych. 
3. 	Nalezy stosowac dachy 0 nachyleniu polaci 3SO do 45°, kryte dach6wk~ ceramiczn~ lub 

materialemj~ imituj~cym kolorem i fak~. 
4. Dopuszcza si~ rozczlonkowanie bryly budynk6w, przy czym zadaszone elementy budynku 

powinny posiadac jednakowe ~ty nachylenia dach6w i daszk6w. 
5. Zachowac r6wnolegly w stosunku do drogi 0 numerze ewidencyjnym 1015 i 1033 kierunek 

gl6wnych kalenic dach6w . 
. 6. Obiekty uslugowe 	(wolnostoj~ce) nalezy realizowac jako parterowe z ew. poddaszem 

uzytkowym, dach spadowy kryty dach6w~lub materialemj~ imituj~cym. 

§ 6. 

Ustala si~ nast~uj~ce zasady obslugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasa

dy ochrony srodowiska: 
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1. 	Zapewnienie zaopatrzenia w wodC(, zasilanie w energiC( elektryczn~ i gaz z istniej~cych 

sieci na warunkach okreSlonych przez dysponent6w sieci i u~dzen. 
2. Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) sciek6w bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej ze skierowaniem do 

oczyszczalni sciek6w w Rzeszowie, 
2) sciek6w technologiczriych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiq,zuj'lcymi w tym za

kresie przepisami szczeg6lnymi. 
3) wod opadowych z dach6w i zadaszen na wlasny teren, 
4) spos6b odprowadzenia w6d opadowych z terenu dr6g, miejsc postojowych musi zapewnic 

pehte zabezpieczenie chroni'lce przed przenikaniem zanieczyszczen do gleby, w6d po
wierzchniowych i podziemnych. 

5) odpad6w: 
a) komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach na wlasnych dzialkach z zapewnieniem 

usuwania na zasadach obowi'l,zuj'lcych w Gminie, 
b) technologicznych w spos6b nie zagraiaj'lcy srodowisku i zdrowiu ludzi zgodnie 

z obowil:lZUj~cymi w tym zakresie przepisami szczeg61nymi. 
3. Zastosowac ogrzewanie nie pogarszaj'lce stanu srodowiska (paliwo ekologiczne). 
4. Zakazuje siC( wprowadzania sciekow do gleby i w6d powierzchniowych. 

Rozdzial III. Przepisy koficowe. 
§ 7. 

Ustala siC( 0% stawkC( sl:uZct.c~ naliczeniu oplaty za wzrost wartosci nieruchomosci w zwiv:lru 
z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego objC(tego niniejs~ uchwal'l. 

§ 8. 
Uchyla siC( ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyczyn 
uchwalonego Uchwal'l Nr VIIII26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 
listopada 1985 r., ogloszon~ w Dzienniku UrzC(dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 1186 
poz. II z dn. 10 stycznia 1986 r. z p6Zn. zm., w granicach terenu objC(tego niniejsz'l uchwal'l. 

§ 9. 

Wykonanie uchwaly zleca siC( ZarZ'l,dowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 


§ 10. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni licZ'l,c od daty jej ogloszenia w Dzienniku UCZ((
dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
NR 112001 tereDU pod zabudow~ mieszkaDiow~ jednol4odzinntl 
we wsi Budziw6j gm. Tyczyn 

Rysunek planu skala 1: 2000 

Zal~cznik do uchwaly NrYXX1/235!O1 Rady 
Miejskiej w Tyczynie z dnia '15 LISTOPADA 2.001 R. 

Projekt planu l'l:cznie z prognoz(! skutk6w wplywu ustalen 
planu na srodowisko byl wylozony do publicznego wgl(!du W 

siedzibie Urz~du Gminy i Miasta w Tyczynie w okresie 
od 30-09- 2.001 do 2.8 -08 - 2001 

OZllaczellia: RA.DA MIEJSE 
&......I &......I Granice terenu obj~tego planem&........I 


Linie rozgraniczaj£lce tereny 0 r6zuym 
przeznaczeniu lub 0 r6znych zasadach 
zagospodarowania 
Orientacyjny wjazd na teren 
L iJlia zabudo\\ry 
Symbole przeznaczenia teren6w 
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