
21 ~~DA MIEJSKAr w Tyczynie 

. Uchwala Nr XXIX1183/08 
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu 
polozonego w rejonie ulicy Por~bki w Budziwoju. 

Na podstawie art. 18 ust2 pkt 5 usta-wy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzctdzie gminnym 
(Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pOin. zm.) oraz art20 ustl usta-wy z dnia27 marca 2003 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z pOin. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie nchwala, co nast~pnje: 

Rozdzial 1. Przepisy og6lne 

§ 1. 


1. 	 Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunk:6w zagospo
darowania przestrzennego gminy i miasta Tyczyn, uchwalonego uchwal~ Nr 
XXXVIIIl290/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002 r. z pOm. zm., 
uchwala sic;: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poloronego w re
jonie ulicy Po~bki w Budziwoju, zwany dalej planem. 

2. 	 Zal~cznikami db n.iniejszeJtichwaly s~: 
l)rysunek planu wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowi4.cy za

l'lCznik Nr 1; 
2)rozstrzygni~cie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra

struktury technicznej, kt6re nalez~ do zadaii. wlasnych gminy oraz zasadach ich finan
sowania, stanowi~ce zal~cznik Nr 2. 

§ 2. 
1. 	 Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 1,95ha, polozony w rejonie ulicy Por~bki, 

w granicach oznaczonych na rysunku plana 
2. 	 Integr~ cz~sci~ planu jest rysunek planu, kt6ry obowi~je w zakresie zastosowa

nych na nim oznaczen planu jako obowi~j~ce. 
3. 	 Oznaczenia -wystc;:puj~ce na rysunku planu a nieuwidocznione w obowi~j~cych ozna

czeniach planu, maj~ charakter informacyjny. 

§ 3. 
Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa 0: 

1) przeznaczeniu terenu naleZy przez to rozumie6 funkcjc;: terenu usta1o~w niniejszym 
planie zagospodarowani przestrzennego; 

2) przepisach odr~bnych nalezy przez to rozumiec inne przepisy poza ustaw~ 0 plano
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. 
1. Na obszarze obj~tym planem uwzgl~dnic nakazy, zakazy, ograniczenia okreslone w: 

1) decyzji Ministra Ochrony Srodov,nska i Rolnictwa z dnia 18 lipca 1997 r. znak 
KDKlI013/6037/97, dotyc~cej obszaru G16wnego Zbiomika W6d Podziemnych 
Nr 432 "Dolina Wisloka"; 

\, 	 2) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15;09.1994r. m OS-III-1I6226/1I94 doty
cZqcej zewn~trznego terenu strefy ochrony posredniej' uj~cia wody; 
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2. Na obszarze obj~tym planem uwzgl~dnic przebieg istniej/:l:cych sieci infrastruktury tech
nicznej oraz urzl:l:dzen melioracji szczeg610wych. 

§ 5. 
W granicach planu ustala si~ tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zago
spodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikujl:lCymi tereny: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tyro 1 MN, 2MN, 3MN 

o l/:l:cznej powierzchni okolo 1,30ha; 
2) U - teren zabudowy uslugowej 0 powierzchni okolo O,30ha; 
3) Ws - teren w6d powierzchniowych r6w 0 powierzchni okolo O,03ha; 
4) K,!>w - teren komunikacji - droga wewn~trzna 0 powierzchni okolo O,20ha; 
5) KX - tereny ci~6wpieszo - jezdnych, w tyro 1KX, 2KX 0 hlcmej powierzchni ok. O,12ha. 

§ 6. 
Na obszarze obj~tym planem dopuszcza si~: 
1) przebudow~, przelozenie istniejl:lCych sieci infrastruktury technicznej oraz budow~ no

wych sieci i urz/:l:dzen infrastruktury technicznej, w tym zmian~ ich parametr6w pod wa
runkiem, Ze nie wylduczy to mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ich prze
znaczeniem w planie; 

2) wydzielenie dzialek z przeznaczeniem pod lokalizacj~ ~en infrastruktury technicz
nej, niezbc;;~~ ,4l_3:Qbsbl&i o~.§~aru; , ,. 

3) przebudow~, budow~ lub przystosowanie do nowej funkcji istniej/:l:cych sieci infrastruk
tury technicznej z uwzgl~dnieniem przepis6w odr~bnych dotyczl:lCych sytuowanie tych 
sieci, pod warunkiem ze nie wylduczy to moiliwosci zagospodarowania teren6w zgod
nie z ich przeznaczeniem w planie. ' 

§ 7. 
Ustala si~ zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska. 
1. Na obszarze planu ustala si~: 

1) nakaz stosowania wszelkich rozwil:l:Zail technicznych i technologicznych nie powodu
j/:l:cych zagrozen dla srodowiska wodno-gruntowego i zapobiegaj/:l:cych skaZeniom 
w6d podziemnych; 

2) zakaz prowadzenia wszelkich dzialail, kt6re mog/:l: zagraZac zanieczyszczeniem w6d, 
powodowaC jakosci i wydajnosci uj~cia wody; 

3) wszelkie dzialania musZl:!: byc zgodne z przepisami odr~bnymi regulujl:lCymi ochron~ , 
tr6del i uj~c wody; , 

2. Nakaz stosowania do ce16w grzewczych proekologicznych tr6del energii cieplnej; 
3. 	 Dopuszczalny poziom halasu w srodowisku zgodnie z przepisami ~bnymi. Poziom balasu 

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami :MN i U nie moze przekraczae do
puszczalnych norm okreslonych jak dla teren6w przemaczonych na cele mieszkaniowe; 

4. 	 Ustala si~ racjonalne wykorzystanie gruntu na cele zabudowy poprzez zachowanie 
ustalonych w planie parametr6w dotyczl:l:Cych wskaZnika wielkosci powierzchni zabu
dowy oraz powierzchni biologicznie czynnej. 

§ 8. 
1. Ustala si~ zasady obslugi obszaru w zakresie infrastruktury technicznej: 

, 1) zaopatrzenie w wod~ z istniej/:l:cej sieci wodoci~owej, 
2) zasilanie w energi~ elektrycZfi/:l: z istniej/:l:cej sieci elektroenergetycznej, 
3) dpst~nosc do srodk6w l/:l:cznosci roz~~ przez wl/:l:czenie do istniej/:l:cej linii tele

komunikacyjnej, 
Za zgodnosc kopii zoryginafem 
Stwierdzam 

Tyczyn. dnia ....~..:.1.?:J..L mgr into Krz ztof Zawila 
INSPEKTOR 

2 



4) zaopatrzenie w gaz: ziemny z istniej~cej sieci gazowej, plynny rozwi~ indywidu
alnie zgodnie z obowUtzuj~cymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi, 

5) gromadzenie i usuwanie odpadow komunalnych - na zasadach obowi4ZUj~cych 
w gminie Tyczyn, 

6) 	gospodark([ odpadami powstalymi w wyniku prowadzonej dzialalnosci rozwi~c in
dywidualnie w spos6b nie powodujClCY ponadnonnatywnych oddzialywatl na srodo
wisko zgodnie z obowi4ZUjClCymi w tym zakresie przepisami szczego1nymi, 

7) odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych do sieci kanaJizacji sanitamej, 
8) odprowadzenie sciekow powstalych w wyniku prowadzonej dzialalnosci rozwUtzaC 

indywidualnie w sposob nie powoduj~cy ponadnonnatywnego oddzialywania na sro
~owisko zgodnie z obowi4ZUjClCymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi, 

9) odprowadzenie wod opadowych z dach6w i zadaszen - na wlasny teren zgodnie 
z przepisami szczego1nymi, 

• 

10) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni naraZonych na za


nieczyszczenie (z drog, placow, miejsc postojowych) rozwUtzaC indywidualnie 

w sposob zapewniaj~cy pe~ ochron([ przed przenikaniem zanieczyszczeti do grun


tu, wod powierzchniowych i podziemnych zgodnie z przepisami odr~bnymi, 
11) ogrzewanie obiektow - rozwi~c indywidualnie z zastosowaniem ir6del energii 

cieplnej nie powodujClCej pogorszenia ,,niskiej" emisji zanieczyszczeti do powietrza. 
2. Nowoprojektowane sieci infristruktury technicznej naleZy lokalizowaC w pasach drog 

z uwzgl~~m-pi':Z-epis~{;--zeg6mych, 
3. 	 Dopuszcza si([: 

1)lokalizacj([ sieci infrastruktury technicznej poza pasami dr6g pod warunkiem, ze ich 
przebieg nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ich przezna
czeniem w planie, 

2) 	 inne niZ wymienione w ust.l pkt 1 do pkt 3, pkt 7, pkt 9 rozwi¥ania 
przy zachowaniu przepisow szczegolnych. 

§ 9. 
Ustala si([ zasady obslugi w zakresie komunikacji: 
1) zewn([tIzny uklad komunikacji twoI'Z4ulica Por$ki (KD) i ulica ks. 1. Kowalskiego (Z), 
2) uklad wewn([trzny tworzy droga wewn~trzna oznaczona na rysunku planu symbolem 

• 
 KDw oraz ci~i pieszo-jezdne oznaczone na rysunku planu symbolami lK.X, 2KX, 3KX . 


§ 10. 
Ustala si~ zasady i warunki podzialu nieruchomosci nadzialki budowlane: 
1) przy podziale nieruchomosci naleZy zachowac nas~pujClCe zasady: 

a)zapewnienie ka:zdej wydzielanej dzialce dos~p do drogi publicznej; 
b) powierzchnia wydzielanej dzialki budowlanej: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniejsza niZ 0,08 ha; 
- dla zabudowy mieszkaniowej handlowej nie mniejsza nit 0,10 ha; 

2) szerokosc, wielkosc i ksztah dzialek budowlanych naleZy wyznaczyc w sposob zapew
niaj~cy zachowanie obowi~j~cych przepisow odr([bnych. 

Rozdzial 2. Przepisy szczeg610we 

§ 11. 


Ustala'si([ zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenow zabudowy mieszkanio
wej j~orodz' czonych na rysunku planu symbolem IMN, 2MN, 3MN. 
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1. 	 Zasady zagospodarowania terenow: 
1)d!a nowoprojektowanych budynkow zachowaC nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu w odleglosci nie mniejszej niZ: 
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IMN 8,Om od zewn~trznej 

kraw~dzi jezdni drogi KDG (ul. Porfl:bki) i 6,Om od linii rozgraniczajfl:cej drogi 
wewn~trznej KDw; 

b)dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN 6,Om cd linii rozgrani
czajfl:cej ci~ pieszo- jezdnego lK.X; 

c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN 6,Om od linii rozgrani
czajfl:cej ci~ pieszo- jezdnego 2K.X; 

2) bndynki usytuowac r6wnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajfl:Cej dr6g i ci~6w 
pieszo- jezdnych; 

3)zachowac odleglosci zabudowy i ogrodzen trwalych na terenach 2MN i 3MN co naj
mniej 3,Om od g6mej kraw~dzi brzegu rowu melioracyjnego, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem Ws; 

4)zachowac wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki bu
dowlanej nie wi~ksza niZ 40%; 

5)udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niZ 20% powierzchni dzialki 
budowlanej; 

6)zapewnic w granicach kaZdej dzialki budowlanej co najmniej jedno utwardzone miej
-see postojowe-uta-samochodu-{oprocz miejsca w garatu} orazudodatkowe miejsca po
stojowe w ilosci dostosowanej do programu dzialalnosci uslugowej, handlowej, lecz 
nie mniej niZ jedno miejsce postojowe na kaZde 50m2 powierzchni UZytkowej (uslug, 
handlu); 

7) ogrodzenia dzialek aZurowe; 

8) zasady podzialu nieruchomosci na dzialki budowlane zgodnie z rysunkiem planu. 


2. 	 Cechy zabudowy: 
1) wysokosc zabudowy: 

a) budynkow mieszkalnych do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu 
wysokosci do kalenicy lub szczytu dachu nie wyZsza niZ 10,Om; 

b) budynk6w gospodarczych i garaZowych - jedna kondygnacja nadziemna, nie wyZ
sza niz 6,0 m; 

2) geometria dach6w: dachy spadowe 0 kfltach nachylenia polaci dachowych od 20° do 
45° z mozliwoscifl: doswietlenia poprzez lukamy lub okna polaciowe; 

3) uklad gl6wnej kalenicy budynk6w rownolegly lub prostopadly do linii rozgraniczajfl:
cych drog i ci~ow pieszo- jezdnych, przy czym na terenie 3MN budynki zlokalizo
wac na rzucie prostokflta; 

4) pokrycie dachow blachfl:, dachowkfl ceramicZllfl: lub materialem jfl: imitujfl:cym; 

5) kolorystyka elewacji budynkow w stonowanych pastelowych kolorach; 

6) elementy wykonczeniowe budynkow z materialow harmonizujfl:cych z pokryciem da


chowym budynkow. 
3. 	 Obsluga komunikacyjna: 

1) terenu IMN z drogi KDG (ul. Porfl:bki) i poprzez drog~ wewn~trznfl: oznaczoQfl:na ry
sunku planu symbolem KDw, 

2) terenu 2MN z ulicy Kwiatowej ~) poprzez ci~ pieszo-jezdny oznaczony na ry
sunku planu symbolem lK.X, , 

'3) 	terenu 3MN z ulicy ks. J. Kowalskiego (Z) popi:zez ci~ pieszo-jezdny oznaczony na 
rysunku planu symbolem 2K.X. ' 

4. 	 Zasady obsrugi w zakresie infrastrukturytechnicznej zgodnie z ustaleniami okreslony

mi :~:v §8,,, walyZa',c kopjj Z orygioatem 
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5. 	 Dopuszcza si~: 
1) loka1izacj~ jednego lub dw6ch budynkow mieszkalnych na jednej dzialce budowla

nej, przy zachowaniu przepisow odr~bnych, 
2) loka1izacj~ budynkow gospodarczych i garliZy indywidualnych, 
3) loka1izacj~ wbudowanych w kubatllnt budynk6w mieszkalnych i gospodarczych 

funkcji ushIgowych i handlowych, przy czym powierzchnia UZytkowa przeznaczona 
pod wymienion4 dzialalnosc nie moze przekraczae 50% powierzchni UZytkowej bu
dynkow mieszkalnych lub gospodarczych ; 

4) lokalizacj~ obiektOw malej architektury, 

5) sytuowanie budynkow gospodarczych i garaZy w granicach dzialek; 

6) .l.okalizacj~ niezb~dnych sieci i urZ4dzen infrastruktury technicznej, 

7) zachowanie istniej4cej zabudowy, 

8) podzial inny nii: okreslony na rysunku planu, pod warunkiem, zachowania zasad 


okreslonych w §1 0 niniejszej uchwaly. 
6. Zakazuje si~: 

1) lokalizacji przedsi~wzi~c mog4Cych zawsze znaczl:lC0 oddzialywac na srodowisko 
oraz lokalizacji przedsi~wzi~c mog4cych potencjalnie znac~o oddzialywaC na sro
dowisko, 

2) 	 wykonywania ogrodzen z zastosowaniem pelnych betonowych p~sel od strony 
dr6g i ci<t.gow pieszo-jezdnych). 

§ 12. 
U stala si~ zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy ushIgowej 
oznaczonego na rysunku planu U. 
1. 	 Zasady zagospodarowania terenu: 

1)dla nowoprojektowanych budynkow zachowaC nieprzekraczalrui lini~ zabudowy 6,Om od 
linli rozgraniczaj4cej drogi wewn~trznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDw; 

2)zachowaC odleglosc zabudowy i ogrodzen trwalych co najmniej 3,Om od gomej kra
w~ brzegu rowu melioracyjnego oznaczonego na rysunku planu symbolem Ws; 

3) wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzebni terenu nie wi~kszaniZ 60%; 
4)udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niZ 10010 powierzchni terenu; . 
5) zapewnie w granicach terenu odpowiedni4 do funkcji ilose utwardzonych miejsc po

stojowych dla samochodow osobowych i ci~Zarowych, lecz nie mniej niZ jedno miej
sce postojowe 150m2 poWierzchni UZytkowej prowadzonej dzialalnosci uslugowej. 

2. 	 Cechy zabudowy: 
l)wysokose budynk6w do dwoch kondygnacji nadziemnych nie wyZsza nii: 12,0 m; 
2) geometria dach6w: dachy spadowe 0 ~h nachylenia polaci dachowych od 10° do 4QO; 
3)uklad glownej kalenicy budynk6w prostopadly lub r6wnolegly do linii rozgraniczaj4

cej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDw; 
4)pokrycie dach6w blach4, dachowk4 ceramicZll4lub materialem j4 imituj4cym. 

3. 	 Obsluga komunikacyjna terenu z drogi KDG (ul. Pon(bki) poprzez drog~ wewn~trzfl4 
oznaczOll4 na rysunku planu symbolem KDw. 

4. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami okreslonymi 
w §8 istniej4cej uchwaly. . 

5. Dopuszcza si~: 
1) lokalizacj~ budynk6w magazynowych, adininistracyjnych i socjalnych oraz wiat 

, zwiliZanych z prowadzon4 dzialalnosci4< uslugow4, 
2) lokalizacj~ garaZy dla samochodow zwiltZallych z prowadzof14 dziala1nosci4 uslugOW4, 

3) IOk~jl'1:sieei mfias:::;~:~:;m z u~ 
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6. Zakazuje si~;
! 1) lokalizacji przedsi~wzi~ mog~ych zawsze znac~ oddzialywae na' srodowisko 

oraz lokalizacji przedsi~wzi~c mogl:\.cych potencjalnie znac~ oddzialywac na sro
dowisko, 

2) stosowania jako material6w wykonczeniowych elewacji budynkow sidingu oraz blachy. 

§ 13. 
Ustala si~ zasady zagospodarowania warunki zabudowy terenu w6d powierzcbniowych 
oznaczonego na rysunku planu symbolem Ws: 
1. 	 Zasady zagospodarowania: 

l)mchowanie istniejl:\.cego rowujako powierzcbni biologicznie czynnej; 
2)teren w pasie linii brzegowej zagospodarowae zielenil:\. trawiastfl:. 

2. 	 Dopuszcza si~ odprowadzenie w6d opadowych z kanalizacji deszczowej zgodnie 
z obowi~j~ymi w tym zakresie przepisami odr~bnymi. 

3. 	 Zakazuje si~ realizacji wszelkich obiekt6w, budowli i llfZtldzen nie zwil:lZatlych z funk
cjonowaniem rowu za wyjl:\.tkiem cz~sciowego przykrycia w celu realizacji ld:adki dla 
przejscia pieszego. e 

§ 14. 
UstaIa si~ na.stt(pujl:\.ce parametryl zasady zagospodarowania teren6w komunikacji: 
1. 	Dla tereJm-.dro.gi-WB.~-j-emaez<mego na rysunku planusymbolem KDw: 

1) szerokosc drogi w liniach rozgraniczajl:\.cych od 8,Om do 10,Om w zalemosci od wa
runk6w terenowych i istniejl:\.cego zainwestowania, 

2) szerokosc jezdni nie mniejsza niZ 4,5m, 
3) plac manewrowy zgodnie z rysunkiem planu, 
4) w liniach rozgraniczaj'lCych dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrast:rukt\lry technicznej, 

2. 	 Dla teren6w ci/;\gow pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami lKX, 
2K.X ustala si~ parametry i zasady zagospodarowania: 
1) szerokosc ciElg6w pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczajl:\.cych nie mniejsza ni.Z 5,Om; 
2) dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

§ 15. 

Dopuszcza si~ dotychczasowe uZytkowanie terenow do czasu ich zagospodarowania zgod
e nie z ustaleniami niniejszego planu. 


§ 16. 
U stala si~ stawk~ sruzl:\.Cl:\. naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomoSci 
w zwilliku z uchwaleniem niniej szego planu; 

1. 15% dla teren6w MN 
2. 20% dla terenu U. 

§ 17. 

Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Tyczyna. 


1. 

§ 18. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~do 
Wojewodztwa Podkarpackiego. '. 

Za zgoonoU, kopii l. oryginafem 

Stwierdzom 2009 -12- 3 1 
Tyczyn, dnl,3 .......Z~ \ 
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