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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/99 - tereny 
pod obiekty i urz~dzenia rekreacyJno-sportowe we wsi Budziw6j , 
gmina Tyczyn. 

-
Uchwalo.n~ u~~wal~ N r .X V1/ / /1'1 '7/00 
RadY,MleJskieJ w \Tyc~Dle 
z dnia 11~ k.~ttuGt 20001'. 

Ustalenia planu 

( stanowi~ tresc uchwaly ) 


Niniejsze ustalenia I~cznie z rysunkiem 
planu oraz prognoz~ skutk6w wplywu ustalen 
planu na srodowisko przyrodnicze wylozone byly 
do publicznego wgl~du w siedzibie Urz~du 
Gminy i Miasta w Tyczynie w okresie 
od J.i)-DJ.r irXJorr do ;fq-O~ -:2£tV Q. 

lAAZJ,P GMINY I, MIASTA 
wTyGzynl6 lItgr iul.. 

Rzesz6w 1999 r. 

Za zgodnoSc kopii loryginelem 

Stwierdzwn 
2009 -1Z- 3 1 mgr ini. Krz ztof Zawila 

Tyczyn. dnia ........ ..--....... [\i 2EKTOR 




KAnA MIE~S~hwala nr XVIIl117/00 RadY'Miejskiej w Tyczynie 

w Tyczynle z dnia 13 kwietnia 2000 r. 


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/99 - tere
nu pod ~dzenia i obiekty rekreacyjno - sportowe we wsi Budziwoj. 

Na podstawie art. 18 ust.l i ust. 2 pkt.5 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. () samorz'\.dzie gminnym 
(Dz.U. z 1996 r. Nr l3, poz. 74 z pOtn. zm.), art.7, art.8, art.lD i art. 26 ustawy z dnia 7lipca 

:-¥ 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. l39 z potn. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala co nast~pu.je: 

Rozd.zial I. Przepisy ogolne 
§1. 

1. 	 Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5/99 we wsi Budzi
woj, zwany w dalszym ci(\gU uchwaly planem. 

2. 	 Zal'\.cznikiem do niniejszej uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000, ktory 
obowi'\.ZUje w zakresie ustalonych na nim oznaczen. 

3. 	 Plan, 0 ktorym mowa w ust. 1 stanowi zmianl:C miejscowego planu ogolnegozagospoda
rowaniaprzestrzennego Gminy Tyczyn uchwalonego Uchwal'\. Nr VlIII26/85 Rady Naro
dowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszon!\. w TIzienniku 
Urz€Cdowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186, poz. 1l z dnia 10 stycznia 1986 r. z 
p6Zniejszymi zmianami. 

§ 2. 

Przedmiot i zakres ustalen obejmuje: 

1. 	 przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczaj'\.ce tereny 0 romym przeznaczeniu lub 0 roz

nych zasadach zagospodarowania. . ~ . . ...~~--. 
2. 	 Zasady zagospodarowania terenu. 
3. 	 Zasady ksztahowania budowy. 
4. 	 Szczegolne warunki zagospodarowania terenu wynikaj!\.ce z potrzt!by ochrony srodowiska 

przyrodniczego, ochrony zdrowia ludzi. 
5. 	 Zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

§ 3. 
Na obszarze obj~tyro planem, 0 ktorym mowa w §1 ust.l obowi'\.ZUj!\.: 
1. 	 Szczegolne warunki zapewniaj!\.ce peine zabezpieczenie strefy mozliwosci wystl:Cpowania 

wod podziemnych, 
2. 	 Warunki wynikaj!\.ce z polozenia w s'iSiedztwie strefy ochronnej wdd podziemnych, 
3. 	 Warunki wynikaj'\.ce z polozenia cZl:Csci terenu w zasil:Cgu odleglos,:;i sanitarnej od istniej'\.

cego cmentarza 

Rozdzial II. Przepisy szczegolowe. 
§ 4. 

W granicach planu ustala sil:C nastl:Cpuj!\.ce tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1. 	 US 5> powierzchni OkOfO 1,15 ha, z przeznaczeniem pod obiekty i urz'\.dzenia rekreacyjno

sportowe, 
2. 	 KD 0 l'\.cznej powierzchni okolo 0,08 ha, w tyro KDl,KD2 z przeznaczeniem pod komu

nikacjl:C - drogi. 
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§ 5~ 
Ustala si<:: nast<::puj~ce zasady zagospodarowania'terenu: 
1. 	 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US: 

1) obsluga komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej symbolem KD2 i KD 1; 
2) zachowac odleglosc od zewn<::trznej kraw<::d.zi jezdni dla obiekt6w przez:riaczonych na 

pobyt ludzi: 
a) od drogi powiatowej (KDl) 15,00 m, 
b) od drogi gminnej 0 numerze ewidencyjnym 1033 (KD2) nie mniej niz 6!5 1p, przy 

czym dopuszcza si<:: zmniejszenie tych odleglosci na warunkach okreslonych prze
pisami szczeg61nymi, 

3) wysokosc nowobudowanego obiektu nie moze przekroczyc trzech kondygnacji naziem
nych, 

4) form<:: obiektu i pokrycie dachu dostosowac do funkcji obielctu, 
5) zachowac wartosciowy drzewostan, 
6) wprowadzic pas zieleni stalozielonej wzdlui: p6lnocnej i wschodniej granicy terenu, 
7) -wyznaczyc utwardzone miejsca parkingowe w dostosowaniu do programu inwestycji, 

przy czy zapewnic zachowanie odleglosci od teren6w sl¥3iednich zgodnie z obowiztZUj~
cymi w tym zakresie przepisami szczeg6lnymi, 

8) dopuszcza si<::: 
a) remont i rozbudow<:: istniej~cego obiek;tu szkoly w dostosowaniu do ustalen planu, 

zgodnie z przepisarni szczeg6lnymi, 

b) lokalizacj<:: obiekt6w zwi~anych z obslug~ rekreacji i sportu, 

c) realizacj<:: element6w malej architektury. 


2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu, symbol em KD 1 
1) zjazd drogi powiatowej nalei:y utwardzic i urz~dzic w spos6b zapewniaj~cy bezpieczen

stwo ruchu drogowego, zgodnie z obowiztZUj~cymi w tym zakresie przepisami szczeg61
nymi, 

2) w liniach rozgraniczaj~ych drogi: 
a) zakazuje si<:: lokalizacji jakichkolwiek obiekt6w budowlanych, z wyj~tkiem obiekt6w 

i tIrntrlzen zwi~ych z obslug~ ruchu drogowego, 
b) dopuszcza si<::: 

- prowadzenie i rozbudow<:: sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslo
nych przez dysponent6w sieci i w spos6b nie koliduj~cy z przeznaczeniem terenu, 

- wyznaczenie zatoki postojowej dla autobus6w, na warunkach okreslonych przez za
rntdc~ drogi. 

§ 6. 
Ustala si~ zasady obslugi teren6w w infrastruktur<:: techniczn~i ochrony srodowiska: 
1. 	 Zapewnienie: . 

1) zasilania w energi<:: elektryczn~ gaz oraz zaopatrzenia w wod<:: z istniej~ych sieci, 
2) obslug<:: l~cznosci z istniej~cej sieci, 

2. 	Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) sciek6w bytowych poprzez kanalizacj~ sanitarn~ do oczyszczalni sciek6w w Rzeszowie, 
2) w6d opadowych "czystych" z dach6w i zadaszen na wlasnym terenie, 
3) dla w6d opadowych "brudnych" z teren6w parking6w, plac6w i dr6g dojazdowych za

stosowac zabezpieczenia zapewniaj~ce peln~ ochron<:: przed przenikaniem zanieczysz
czen do gruntu, w6d powierzchniowych i podziemnych, 

4) odpad6w komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach na wiasnym terenie z zapew
nieniem usuwania na zasadach obowiztZUj~cych w gminie, 
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3. Zapewnienie ogrzewania indywidualnego 	w spos6b nie pogarszaj'lcy stanu srodowiska 
(gazowe, olejowe, elektryczne). 

4. 	Dopuszcza si~ przebudow~ lub budow~ nowych odcink6w infrastruktury technicznej w 
spos6b nie koliduj'l.cy z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zaopatrzenie w energi~ elektryczn~ gaz, wod~ oraz obslug~ l'lcznosci rozwi<tZWi na wa
runkach okreslonych przez dysponent6w sieci i urz'l.dzen. 

6. Przy zagospodarowaniu terenu uwzghcdnic przepisy szczeg6lne zwiq,zane z: 
1) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, 
2) polozeniem poludniowo-wschodnim fragmentu terenu w zasi~gu odleglosci sanitar

nej (50,0 m) od istniej'l.cego cmentarza, 
7. 	Do czasu zagospodarowania terenu zgod.ni,e z ustaleniami planu, tereny mog'l. bye UZyt

kowane w sposob dotychczasowy. . 

§ 7. 
Ustala si~ zerow'l stawk~ % shri'l.C'l naliczeniu jednorazowych oplat za wzrost wartosci nieru
chomosci w zwi'l,Zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nr 5/99. 

§ 8. 
Uchyla si~ ustalenia miejscowego planu ogolnego Gminy Tyczyn, uchwalonego uchwal'l Nr 
VIIIl26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dn. 15 listopada 1985 r., ogloszon'l. 
w Dzienniku U~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186, poz.l1 z dn. 10 stycznia 
1986 r. z pMn. zm. - w granicach teren6w obj~tych planem uchwalonym niniejsZ'l. uchwal'l.. 

§ 9. 
Wykonanie uchwaly zlecic Zarz'l.dowi GmillY i Miasta w Tyczynie. 

§ 10. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urz~dowym 
WojewOdztwa Podkarpackiego. 
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