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I Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu przy ulicy Cegielnianej w Budziwoju 

gm. Tyczyn 

Ustalenia planu 
(stanoW"Ul tresc uchwaly) 

Uchwalooy Uchwal~ Nr XXXI1J25812005 
Rady Miejskiej w Tyczyoie z doia 25 paidziemika 2005 r. 

Ogloszooy w Dzieooiku Urzfdowym Wojew6dztwa Podkarpackiego 
z do. 21listopada 2005 r., Nr 141 pOL 2144 

Rzesz6w 2005 r. 
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RADA MIEJSKA 
w Tyczynie 

Ucbwala Nr XXXII/258/2005 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 paidziernika 2005 r. 

w sprawie miejscowego plana zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Cegielnianej 
w Budziwoju. 

Na podstawie art. IS ust.2 pkt 5 z dnia S marca 1990 r. 0 samo~dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.l591 z pOm. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr SO poz. 717 z pOm. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 
Przepisy ogolne 
1. 	 Po stwierdzeniu zgodnoSci z ustaleniami studium uwarunkowan i kierun.k6w 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tyczyn uchwa1'l. Rady Miejskiej 
w Tyczynie Nr XXXVIII/290102 z dnia 29 sierpnia 2002 r. uchwala siet miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Cegielnianej, zwany dalej planem. 

2. IntegraIne czetsci niniejszej uchwaly stanowi'l.: 
1) rysunek planu miejscowego na mapie w skali 1: 1 000, stanowictcy za1'l.cznik nr 1 do 

uchwaly, 
2) spos6b realizacji zapisanych w palnie inwestycji z zakresem infrastruktury technicznej, 

kt6re nalei1t do zadan wlasnych groiny oraz zasadach ich fmansowania, stanowi'\.cy 
zalctcznik nr 2 do uchwaly. 

3. Planem 	 objetty jest obszar 0 powierzchni ok. 0,79 ha polozony we wschodniej czetsci 
miejscowosci Budziw6j, przy ulicy Cegielnianej, w granicach oznaczonych na rysunku 
planu. 

4. Rysunek planu obowift:zuje w zakresie oznaczen planu na nim wystetpuj'l.cych. 
5. Oznaczenia wystetpuj'l.ce na rysunku planu nieuwidocznione w oznaczeniach planu, maj'l. 

charakter informacyjny. 

§ 2. 
Na obszarze obj~tymplaDem 
1. obowiClZuje: 

1) zakaz lokalizacji budynkow inwentarskich. 
2) zachowanie dopuszczalnych norm poziomu halasu jak dla teren6w zabudowy 

mieszkaniowcj jednorodzinnej. 
2. dopuszcza siet: 

1) 	 remont istniej'l.cych oraz sytuowanie nO\'lych nie wyznaczonych na rysunku planu 
sieci infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do potrzeb planowanego 
zagospodarowania obszaru i zasad prowadzenia sieci okreSlonych przepisami 
odr~bnymi i pozostalymi ustalcniami planu, 
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2) 	 lokalizacjlt garaZy, budynk6w gospodarczych lub gospodarczo-garaiowych na 
terenie MN jako wolnostoj'lce, s)tuowanych zgodnie z warunkami technicznymi 
okreslonymi w przepisach odr~bnych lub w zblizeniu do 1,5m od granicy dzialki 
budowlanej albo w granicy dzialki~ 

3) 	 przeznaczenie nie wiltcej nu 30% powierzchni catkowitej budynk6w 
mieszkalnyc~ garazowych lub gospodarczo-garazo\\-ych na prowadzenie 
dzialalnosci gospodarczej. 

§ 3. 
Ustala sif nastfpujlfce przemaczenie terenow: 

I} 	 teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 0 powierzchni okoto 0,74 ha 
przeznacza silt pod zabudow~ mieszkaniow'l jednorodzinn'l. z dopuszczeniem 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej zgodnie z obowUtz;uj,!cymi w tym zakresie 
przepisarni odr~bnymi. 

2) 	 teren oznaczony rysunku planu symbolem KDX 0 powierzchni okoto 0,05 ha 
przeznacza si~ pod ci'tg pieszo jezdny, zakonczony placem manewrowym. 

§4. 
Ust. si~ zuady oehrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: 

1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy wedrug rysunku planu, 
2) ujednolicenie charakteru zabudowy w zakresie zblii:onej do siebie geometrii dach6w, 

gabaryt6w zabudowy, wykonczenia elewacji 

§ 5. 
Ustala sit zasady oehrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) realizacja zabudowy nie moze powodowac zmiany stosunk6w wodnych, 
2) obo~je zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciek6w do w6d 

powierzchniowych do gruntu, 
3) nalei:y podpoI7Jldkowac architektur~ obiektow walorom krajobrazu i otaczaj'lcej 

zabudowy. 

§ 6. 
Ustala si~ parametry i wskaioiki ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenow obj~tyeh planem: 
1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN: 

I) podzial na dzialki budowlane zgodnie z rysunkiem planu. 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) od linii rozgraniczaj,!cej ulicy Cegielnianej 6,0 rn, 

b) od linii rozgraniczaj'lcej ci~u pieszo jezdnego oznaczonego na rysunku planu sym

bolem KDX 4.0 m. 
3) powierzchnia zabudowy nie wi~ksza niz 40% powierzchni kazdej dzialki, 
4) powierzchnia biologicznie czynna co najrnniej 30010 powierzchni kai:dej dzialki. 
5) budynki mieszkalnc jcdnorodzinne wolnostoj'lce, 
6) wysokosc budynkow mieszkalnych do dwoch kondygnacji nadziernnych, 
7) dachy budynkow mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe '0 k'lcie nachylenia 

polaci dachowych od 30° do 45v z mozliwosci,! doswietlenia poprzez lukarny. okna 
po}aciowe. 

8) pokrycie dachow dachowk,! ceramiczn'l. bladodachowk,!lub materialem imituj'lcym. 
9) uklad glownych (najdtuzszych) kalenic dachOw rownolegly lub prostopadly do linii 

rozgraniczaj'lccj ulicy Ccgicinianej. 



.... 


10) budynki garaZowe. budynki gospodarcze. budynki gospodarczo-garaZowe: 
a) wolnostoj<\.ce jednokondygnacyjne, 
b) jako element wbudowany w kubatur~ budynku mieszkalnego lub zespolony z bu

dynkiem mieszkalnym. 
c) dachy budynk6w dwu lub wielospadowe z symetrycznymi polaciami dachowymi, 

nawil:4Zllj<\.ce do dach6w budynk6w mieszkalnych, 
ll)ogrodzenie dzialek aZurowe, z zastosowaniem naturalnych material6w (drewno. 

kamien, kuty metal) - zakaz realizacji ogrodzen peloych i betonowych od strony ulicy 
Cegielnianej, 

12) zape"Mlienie w granicach kaZdej dzialki budowlanej co najrnniej dw6ch 
utwardzonych miejsc postojowych dla samochod6w osobowych, a w przypadku 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej naleZy wyznaczyc dodatkowe miejsca 
postojowe w ilosci dostosowanej do programu tej dzialalnoSci. 

13) naleZy uwzgl¢nic przebieg istniejl:l.cych sieci infrastruk.tury technicznej z moZliwoSci<\. 
ich przeloZenia i przebudowy na warunkach o!creslonych w przepisach szczeg6lnych. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDX - szerokosc w liniach rozgrani
czajatcych 5,0 m. 

§ 7. 
UstaIenia dotyC2'J!ce zasad modemizacji rozbudowy i budowy systemow komunikacji i 
iDfnstruktury technicznej. 
1. Zasady obslugi w zakresie komunikacji. 

1) podstawowy uklad komunikacyjny zewn~trzny obszaru obj~tego planem opiera si~ na 
istniejatcej ulicy Cegielnianej, 
2) obsluga komunikacyjna wewn~trzna ci<tgiem pieszo jezdnym oznaczonym na rysunku 
planu symbolem KDX - powUtzanym z drog<\. publicZJl.!l.. (ulic<\. CegielnianV. 

2. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wod~ z istniej<\.cej sieci wodocil:l.gowej na warunkach okreslonych przez 

dysponenta sieci i UfZ<tdzen, 
2) zasilanie w energi~ elektrycZJl.!l.. z istniej<\.cej sieci na warunkach okreslonych przez 

dysponenta sieci i UfZ<tdzen, 
3) odprowadzanie sciek6w bytowych poprzez istniejl:l.cl:l. siec kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni Sciek6w na warunkach okreslonych przez dysponenta sieci i urz<tdzen, 
4) odprowadzanie sciek6w powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci gospodarczej 

na zasadach obowiatzuj<\.cych w gminie Tyczyn, zgodnie z obowi<\.zuj<\.cymi przepisami 
odr~bnymi, z odprowadzeniem sciek6w do sieci kanalizacyjnej. 

5) odprowadzanie w6d opadowych z dach6w i zadaszen na wlasny teren, zgodnie 
z obowictzujll.cymi w tym zakresie przcpisami odr~bnymi, 

6) indywidualne rozv'iictzanie odprowadzania w6d opadowych z powierzchni narai:onych 
na zanieczyszczenie (ci<tg pieszo jezdny, miejsca postojowe) zgodnie 
z obowictzuj<\.cymi przepisami odr~bnymi, 

7) gospodark~ odpadami komunalnymi nalczy prowadzic w oparciu 0 zasady 
obowictzujll.ce na terenie gminy, gospodark~ odpadami powstaj<\.cymi w wyniku 
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej naleZy prowadzic w oparciu 0 przepisy 
szczeg6lne w tym zakresie. 

8) 	 7.aopatrzenic w gaz z istniejll.cej sicci gazowcj na warunkach okrcsIonych przcz 
dysponenta sieci i urze:tdzen. 

9) ogrzewanie obiekt6w w oparciu 0 indywidualne rozwictzanie z zastosowaniem zr6del 
energii cieplnej minimalizujll.ccj "niskll. emisjf' zanicczyszczcn do powictrza, 

Za zgodnoSt: I~Dpii zc,rygiMlem 

Stwierdzam 2009 -12- 3 1 
lYCZIffI, dnla .;•••••~....--~ 

~a 

http:obowictzujll.ce
http:nawil:4Zllj<\.ce
http:wolnostoj<\.ce


10) prowadzerue sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj~ych ci~u pieszo 
jezdnego KDX (z uwzgl¢nieniem ustalen § 2 ust. 2 pkt 1). 

§ 8. 
Ustala si~ sposob tymczasowego zagospodarowania i uiytkowania terenow: 

1) 

2) 

do czasu zagospodarowania terenow zgodnie 
dotychczasowy spos6b UZytkowania, 
nie dopuszcza sift lokalizacji obiektow 
z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenow 

z ustaleniami planu utrzyrnuje 

tymczasowych, rue zwiqzanych 
ustalonyrn planem. 

Sl~ 

§9. 
Ustala sift 0% stawk~ stanow~c't podstawft do okreslenia oplaty z tytulu wzrostu wartosci 
rueruchomosci obj~tych planem. 

§ 10. 
Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§ 11. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Ul"Zf(dowym 
WojewOdztwa Podkarpackiego.' 

Za zgodnoSc kopil :.t. cryginalem 

Stwierdzam 2009 -12 - 3 1 
TYC1vn, dnln .:,.......~~'t ............. 4~..~Ih.......... 




• 

RADA MIEJSKA 

w Tyczynie 


Za11lcznik Nr 2 do Ucbwaly Nr XXXIII2S8I2005 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 25 paidziernika 2005r. 

Rozstrzygnifcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu inrrastruktury techniczoej 
oraz zasadach ich finansowania. 

Zgodnie z art.20 ust.l ustawy z dnia 27' marca 2003r 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z .,om. zmianami), Rada 
Miejska w Tyczynie bior<\;C pod uwag~: 
- przepisy ustawy z dnia 26listopada 1999 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 

1014 z pOm. zmianami), 
- zapisy zawarte w § 7 uchwaly Nr XXXIII25812005 Rady Miejsklej w Tyczynie z dnia 25 
paidziernika 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ulicy Cegielnianej w Budziwoju - dotycZ'lce zasad budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, 
- progno~ skutk.6w finansowych uchwalenia w/w planu miejscowego 

rozstnyga, co nast~puje: 

obszar obm pJanem stanowi wlasnosc PrywatlUl. 

Na przedmiotowym terenie naleZ'y zrealizowac niez~dne dla prawidlowego funkcjonowania 
terenu mieszkaniowego: cUm pieszo jezdny i infrastruktur~ technicZIU\.. 

Finansowanie realizacji ci~u pieszo jezdnego i infrastruktury technicznej jest zobowUtzaniem 
wmSciciela dzialek obj~tych planem. 

Uchwalenie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi i'.adnych 
zobowifl,zaii finansowych budzetu Gminy Tyczyn. 

Za zgodnoSt kopii ~ 

Stwierdzam 
2009 -1Z· 3 1 

Tyczyn, dnla ......M..... f.>....M 

oryijinalem 

..I'!Mt~..O..;fO~ mgr inz. Krz, 

i~o.J:.Miejskiej 
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