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KAD !ViIEJSKA 
w Tyczynie 

UCHWAt.A NR XII/921 2003 

RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 


z dnia 30 paidziemika 2003 


w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 12/2003 


terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziw6j 


Na podstawie art.18 ust.2 pktS ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie 
gminnym Uednolity tekst Oz. U. Nr142 z 2001 r. poz.1S91), art.7 i art.26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym Uednolity tekst Oz. U. 
Nr1S z 1999r. poz.139 z p6zniejszymi zmianami) oraz art.8S ust2 ustawy z dnia 
27marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr80, 
poz.717) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia co nast~puje: 

PRZEPISY IVIERYTORYCZNE 

§ 1 
1. Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr12/2003 

terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziw6j, obejmujqcy cz~sc dziatki nr 
ewid. 1520 0 powierzchni okoto O,4Sha, zwany dalej planem. . 

2. Plan wymieniony w ust.1 stanowi zmian~ w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn, uchwalonym uchwa~q NrVII\l26/85 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 1S.11.198Sr. (ogtoszonq w 
Ozienniku 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) Hnii zabudowy ; 

3) symboli przeznaczenia terenu. 


3. Oznaczenia wyst~pujqce na rysunku p/anu, nie wymienione w ust.2., 
majq charakter informacyjny lub postulatywny. 
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§3 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN przeznacza si~ pod zabudow~ 
rnieszkaniowqjednorodzinnq. 

§4 
Dla terenu wymienionego w §3 ustala si~ nast~pujqce zasady zagospodaro
wania i ksztattowania zabudowy : 
1) zagospodarowanie kazdej dziatki w taki spos6b , aby co najmniej 30% jej 

powierzchni byto biologicznie czynnej ; 
2) zachowanie przepis6w szczeg61nych dotyczqcych stref bezpieczenstwa od 

przebiegajqcych przez teren linii elektroenergetycznych 15kV ; 
3) ksztatt i wielkose dziatek musi zapewniae zachowanie warunk6w 

technicznych zabudowy i dojazd do drogi gminnej ; 
4) 	 dostosowanie architektury budynk6w do krajobrazu naturalnego i architektury 

regionalnej, przy zachowaniu : 
a) wysokosci budynk6w mieszkalnych nre przekraczajqcej dwu kondygnacji 

naziemnych, w tym poddasza uzytkowego, 
b) dach6w spadowych symetrycznych z okapami, 0 nachyleniu potaci 35°

45°, krytych dach6wkCl.ceramicznq lub materiatem jq imitujqcym ; 
5) 	 zharmonizowanie formy architektonicznej budynk6w zlokalizowanych na 

sqsiadujqcych ze sobq dziatkach oraz wzajemne zharmorlizowanie 
wszystkich obiekt6w na dziatce, takZe element6w matej architektury 
i ogrodzen ; 

6) obstuga komunikacyjna z ulicy Stawowej, poprzez dojazd wewn~trzny ; 
7) wyznaczenie w granicach kazdej dziatki co najmniej jednego miejsca 

postojowego dla samochodu osobowego ; 
8) 	na poszczeg61nych dziatkach dopuszcza si~ lokalizowanie garazu dla 1 do 2 

samochod6w osobowych lub budynku gospodarczego parterowego 0 

powierzchni zabudowy do 35m2
, z dachami 0 pokryciu i nachyleniu pofaci jak 

budynki mieszkalne. 

1. W zakresie obstugi terenu infrastrukturq techniczna ustala si~ : 
1) zasilanie w energie elektrycznq i gaz z istniejqcych sieci i urzqdzen, na 

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

kanalizacyjnq, na warunkach okreslonych przez gestora sieci ; 
4) odprowadzenie w6d opadowych na teren wfasnej dziafki ; 
5) ogrzewanie budynk6w indywidualne nie pogarszajqce stanu srodowiska ; 
6) usuwanie statych odpad6w komunalnych do szczelnych pojemnik6w na 

wtasnych dziatkach z zapewnieniem wywozenia w spos6b obowiqzujqcy na 
terenie gminy. 

PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE 

§5 
Do 	czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny 
mogq bye wykorzystywane w dotychczasowy spos6b. 
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§6 

Ustala si~ stawkq 0% sfuzqcq naliczaniu jednorazowych opfat, za wzrost wartosci 
nieruchomosci, w zwiqzku z uchwaleniem niniejszego planu. 

§7 
Uchyla si~ ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn, 
o kt6rym mowa w §1 ust.2., w granicach terenu obj~tego planem uchwalonym 
niniejszq uchwafq. 

§8 
Wykonanie uchwafy zleca si~ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§9 
Uchwala wchodzi w zycie pO upfywie 14 dni od daty jej ogfoszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Za zgodnosc kopii 7. oryginafem 

Stwierdzam 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR12/2003 

TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - BUDZIWOJ 


ZAt.ACZNIK GRAFICZNY DO UCHWAt..Y 
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

NRX11I9212003 Z DNIA 30.10.2003 R.. 

SKALA 1:2000 
• 

LEGENDA: 

·E..--, GRANICE 

ORJENTACJA 1:10 000 
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