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Uchwala N r XXXXIl282109 

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2009 r. 


w sprawie uchwalenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
porozonego w miejscowosci Budziw6j gmina Tyczyn, 0 nazwie "Pclanek". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym Gednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6fu zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowa:rllu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6m. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co nast~puje: 

Rozd.zialI 

Przepisy ogolne 


fl. 
1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium Uwarunkowaii i Kierunk6w 
Zagospodarowania Przestrzenn~go gminy i miasta Tyczyn uchwalonego uchwal'l 
Nr XXXVIIII290/02 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002r. uchwala si~ 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu polozonego vi miejscowosci 
Budziw6j gmina Tyczyn, 0 nazwie "Pllianek", zwany dalej planem. 
1. 	Zal'lcznikami do niniejszej uchwaly S'l: 

1) zal'lcznik nr 1 - graficzny, stanowi'lcy rysunek planu wykonany na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1: 1000, 
2) zal'lcznik nr 2 - rozstrzygni~cie 0 sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, kt6re naleZit do zadaD. wlasnych gminy 
Tyczyn oraz zasadach ich finansowania. 

§2. 
1. 	Plan obejmuje obszar 0 powierzchni okolo 0,79 ha polozony w Budziwoju po 

p6lnocnej stronie ulicy Pulanek. w granicach oznaczonych na rysunku planu. 
2. 2.Integraln'l 	 cz~sci'l planu jest rysunek planu, kt6ry obowi'lZllje w zakresie 

zastosowanych na nim oznaczeil planu jako obowil:lZllj'lce. 
3. Oznaczenia 	wyst~uj'lce na rysunku planu, a nie uwidocznione w obowi'lZllj'lcych 

oznaczeniach planu maj'l charakter informacyjny. 

§ 3. 
Ilekroc w uchwale jest mowa 0: 

1) przeznaczeniu terenu naleZy przez to rozumiec funkcj~ terenu ustalOll'!:. 
w niniejszym miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
2) wysokosci zabudowy naleZy przez to rozumiec wysokosc mierzon'l w metrach od 
poziomu terenu przed gl6wnym wejsciem do budynku do szczytu gl6wnej kalenicy 
dachu przy dachach pochylych lub g6mej plaszczyzny najwyzej porozonego stropu 
l'lcznie z grubosci'l izolacji cieplnej i warstwy j'l oslaniaj'lcej przy dachach plaskich. 

. § 4. 
Przy zagospodarowaniu obszaru obj~tego planem uwzgl~dnic przebieg istniej'lcych sieci 
infrastruktury technicznej. 
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§ 5. 
Na obszarze planu dopuszcza siet: 

1) przebudowet, budowet, rozbudow~, przelozenie lub przystosowanie do nowej funkcji 
istniej'\Cych sieci infrastruktury technicznej, w tym zmian~ ich parametrow, pod 
warunkiem, ze nie wylduczy to mozliwosci zagospodarowania terenow zgodnie z ich 
przeznaczeniem okreslonym w planie, 
2) przy budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodocil:l,gowej nalezy uwzgl~dnic 
wymogi dotycZf!:.ce przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wod~. 

§ 6. 
W granicach planu ustala si~ nast~pujl:lce tereny 0 roi:nym przeznaczeniu lub roi:nych 
zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi; 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tyro 1 MN 0 powierzchni 

okolo 0,37 ha, 2MN 0 powierzchni okolo 0,36 ha, 

2) Kx - teren cil:l,gU pieszo-jezdnego 0 powierzchni okolo 0,06 ha. 


§ 7. 
Ustala siet zasady ochrony i ksztahowania Srodowiska przyrodniczego. 
1. Zakazuje si~: 

1) lokalizacji przedsi~wzi~c 1nogl:lcych zawsze znacZf!:.co oddzialywac na Srodowisko 
oraz przedsi~wzi~c mog'\Cych potencjalnie znacZf!:.CO oddzialywac na srodowisko; 
2) lokalizacji przedsi~wzi~c zagrai:ajl:lcych zasobom i jakosci wod podziemnych 
i powierzchniowych, 
3) wprowadzania nieczyszczonych sciekow do wod i ziemi, , 
4) budowy ujetC wod podziemnych do celow nie zwi~ych z zaopatrzeniem w wod~ 
ludnosci lub produkcjl:l Zywnosci. 

2. Nakazuje si~: 
1) stosowanie rozwi~ w zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie powoduj'\Cych 
zagrozen dla Srodowiska wodno-gruntowego i zapobiegajl:lcym skaZeniom wod 
podziemnych i powierzchniowych, 
2) stosowanie do celow grzewczych system6w cieplnych wykorzystujl:lcych paliwa 
proekologiczne. 

3. Poziom halasu w srodowisku 	dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbol em 
1MN, 2MN nie moze przekraczac dopuszczalnego poziomu okreslonego jak dla 
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Racjonalne wykorzystanie gruntow 	na cele zabudowy, przy zachowaniu ustalonych 
w planie parametrow dotycZf!:.cych wskaZnika zabudowy oraz powierzchni biologicznie 
czynnej. 

§ 8. 
1. Ustala siet zasady obsrugi teren6w w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodet z istniejl:lcej sieci wodoci!:!:,gowej, 
2) zasilanie w energi~ elektrycZUl:l z istniejl:lcej sieci elektroenergetycznej, 
3) zaopatrzenie w gaz z istniejl:lcej sieci gazowej, 
4) gromadzenie i usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach obowil:lZUjl:lcych 
w gminie, 
5) magazynowanie odpadow powstajl:lcych w wyniku prowadzonej dzialalnosci 
usrugowej, handlowej oniz ich usuwanie rozwi!lZ8-c indywidualnie w sposob me 
zagrai:ajl:lcy srodowisku i terenom sl:lSiednim, 
6) odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejl:lcej sieci kanalizacji sanitarnej, 
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7) odprowadzenie sciekow powstaj~cych w wyniku prowadzonej dzialalnosci 
uslugowej, handlowej rozwi'tZac indywidualnie w sposob nie powoduj~cy 

zanieczyszczenia wod i gruntu, 
8) odprowadzenie wod opadowych z dachow i zadaszen powierzchniowo po terenie 
wlasnym, 
9) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni narai:onych na 
zanieczyszczenie (miejsca postojowe, ciqg pieszo-jezdny) rozwi'tZaC w sposob 
zapewniaj~cy peln~ ochron~ przed przenikaniem zanieczyszczen do wod 
powierzchniowych i podziemnych, 
10) ogrzewanie obiektow indywidualne lub grupowe z zastosowaniem Zrodel energii 
cieplnej nie powoduj~cych pogorszenia ,,niskiej" emisji zanieczyszczen do powietrza. 

2. 	Nowoprojektowane sieci infrastruktury technicznej naleZy lokalizowac w liniach 
rozgraniczaj~cych ciqgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx. 

3. 	Dopuszcza si~: 
1) lokalizacj~ sieci infrastruktury technicznej niezb~dnej do obsrugi terenu obj~tego 
p1anem poza liniami rozgraniczaj~cymi ciqgu pieszo-jezdnego pod warunkiem, ze ich 
przebieg nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania terenow zgodnie z ich 
przeznaczeniem okreslonym w planie, 
2) inne niZ ustalone w § 8 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-8 niniejszej uchwaly rozwi~a przy 
uwzgl~dnieniu pozostalych zasad obslugi terenow w zakresie infrastruktury technicznej. 

4. Zakazuje si~ lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowej. 

§ 9. 
Ustala si~ zasady obslugi terenow w obszarze obj~tym planem w zakresie komunikacji 
drogowej: 

1) uklad komunikacyjny obszaru obj~tego planem tworzy ciqg pieszo-jezdny 
oznaczony na rysunku planu symbolem Kx, 
2) powi'tZanie ciqgu pieszo-jezdnego z zewn~trznym ukladem komunikacyjnym 
poprzez jeden zjazd z ulicy Pulanek (znajduj~cej si~ poza obszarem planu) oznaczonej 
na rysunku p1anu symbolem KD. 

§ 10. 
Ustala si~ zasady i warunki podzialu nieruchomosci na dzialki budowlane: 

1) 	 przy podziale nieruchomosci zachowac nast~puj~ce zasady: 
a) zapewnienie kai:dej wydzielanej dzialce budowlanej dost~u do drogi publicznej, 
b) zapewnienie moZliwosci doprowadzenia sieci infrastruktury technicznej do 

wydzielanej dzialki budowlanej, 
2) 	 powierzchnia wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejsza niz: 


a) 700m2 dla zabudowy wolno stojl:lCej, 

b) 400m2 dla zabudowy bliZniaczej, 

c) 200m2 dla zabudowy szeregowej, 

d) 800 m2 dla zabudowy uslugowej, handlowej, 


3) 	 szerokosc frontu wydzielanej dzialki budowlanej nie mniejsza niZ: 

a) 20,Om dla zabudowy wolno stoj~cej, 


b) 14,Om dla zabudowy bliZniaczej, 

c) 7,Om dla zabudowy szeregowej, 

d) 18,Om dla zabudowy uslugowej, handlowej, 


4) 	 dopuszcza si~ l~czeniedzialek s¥iednich w jedn~ dzialk~ budowlan~. 
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Rozdzialll 

Przepisy szczegolowe 


§ 11. 
U stala si~ zasady zagospodarowania i warunki zabudowy teren6w zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN,2MN. 
1. 	Zasady zagospodarowania terenu: 

1) naleZy zachowa6 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 
w odleglosci nie mniejszej niZ: 

a) 8,Om od zewn~trznej kraw¢zi jezdni ulicy Pulanek oznaczonej na rysunku planu 
symbolem K.D (znajduj~ej si~ poza obszarem planu), 

b) 4,0 m od linii rozgraniczajt\.cej ciqgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku 
planu symbol em Kx, 

2) za.chowaC odleglosc co najmniej 3,Om od granicy g6mej kraw~dzi brzegu rowu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem Ws (znajduj~ego si~ poza obszarem planu); 
3) wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej 
nie wi~ksza. niZ 40%, 
4) udzial powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 20% powierzchni dzialki 
budowlanej,. 
5) zapewnic w granicach kaZdej dzialli budowlanej co najmniej jedno utwardzone 
miejsce postojowe dla samochodu opr6cz miejsca w gara.zu omz dodatkowe miejsca 
postojowe w ilosci dostosowanej do programu dzialalnosci gospodarczej (usrugowej, 
handlowej), lecz nie mniej nil: jedno miejsce postojowe na 50m2 powierzchni uzytkowej 
(ushlg, handlu). 

2. Cechy zabudowy: 
1) 	 wysokos6 zabudowy .....,00 Roziomu terenu do szczytu gl6wnej kW.enicy-~a~ 

a) budynk6w mieszkalnych nie wi~ksza niZ 11,0 m, 
b) budynk6w gospodarczych i garaZowych nie wi~kszaniZ 6,0 m, 
c) budynk6w ushlgowych, handlowych nie wi~kszaniZ 11,0 m, 

2) geometria dach6w: dachy budynk6w dwu lub wielospadowe 0 k'ltach nachylenia 
polaci dachowych od 20° do 45° (z moZliwosci'l doswietlenia za pomoC<llukam, okien 
polaciowych) lub dachy plaskie, 
3) uklad gl6wnej kalenicy budynk6w r6wnolegly lub prostopadly do linii 
rozgraniczajfl:.Cych ci~ pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbo1em Kx, 
za wyjl:l.tkiem dzialek przyleglych do ulicy Pulanek oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KD (znajduj'lcej si~ poza obszarem planu), 
4) kolorystyka elewacji budynk6w w pastelowych kolorach; 
5) stosowanie na elewacjach i pokryciu dach6w budynk6w gospodarczych i garaZy 
kolorystyki oraz material6w hB.rmonizuj'lcych z kolorystykti i materialami 
zastosowanymi w budynkach mieszkalnych. 

3. Obshlga komunikacyjna teren6w zgodnie z ustaleniami okreslonymi w § 9 niniejszej 
uchwaly. 

4. Zasady 	 obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami 
okreslonymi w § 8 niniejszej uchwaly. 

5. Dopuszcza si~: 
1) lokalizacj~ budynk6w mieszkalnychjednorodzinnych w zabudowie wolno stoj'lcej, 
bliZniaczej, szeregowej, 
2) lokalizacj~ budynk6w gospodarczych i garaZy indywidualnych w ilosci nie 
wi~kszej niZ dwa na jednej dzialce, 

~ 
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3) lokalizacj~ wbudowanych w kubatur~ budynkow mieszkalnych, gospodarczych 
funkcji uslugowych, handlowych, przy czym powierzchnia UZytkowa przezn.aczona na 
dzialalnosc gospodarCZCl:. (uslugowlib handlow(j) nie moze przekraczaC 50% powierzchni 
UZytkowej danego budynku mieszkalnego, gospodarczego, 
4) lokalizacj~ obiektow m.al:ej architektury, 
5) sytuowanie budynkow gospodarczych i garaZy przy granicy z dzialk4 Sl:lSiednict 
6) lokalizacj~ SleCl i niezbl(dnych urz~eD infrastruktury technicznej 
z uwzgl~dnieniem zasad okreslonych przepisami niniejszej uchwaJ:y. 

6. 	Zakazuje si~: 
1) lokalizacji przedsil(wzi~ powodujl:lcych przekroczenie poziomu halasu .
dopuszczalnego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
symbolem IMN, 2MN oraz bl(dllcych irodJ:em wibracji i zaklocen elektrycznych, 
2) stosowaniajako materialowwykonczeniowych elewacji budynkow- "sidingu", 
3) . wykonywania ogrodzen dzialek od strony ulicy Puianek oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD (znajdujl:\;Cej si~ poza obszarem planu) z zastosowaniem p~sel 
z prefabrykowanych elementow betonowych, 
4) lokalizacji garaZy blaszanych. 

§ 12. 

Ustala si~ parametry i zasady zagospodarowania terenu ciqgu pieszo-jezdnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem Kx: 


1) szerokosc w liniach rozgraniczajl:lcych zgodnie z rysunkiem planu nie mniejsza niZ 
5,0 m z poszerzeniem w miejscu wll:\;Czenia do ulicy Puianek, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KD (znajdujl:lcej si~ poza obszarem planu), , 
2) dopuszcza si~ lokalizacj~ obiekt6w malej architektury, 
3) zakazuje si~ lokalizacji miejsc postojowych. 

RozdzialID 

Przepisy przejsciowe 


§ 13. 
Tereny obj~te graniCI:l planu, do czasu zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem 
ustalonym w planie: 

1) pozostawia si~ w dotychczasowym UZytkowaniu, 

2) zakazuje si~ lokalizacji obiektow tymczasowych nie zwiftZanych z fimkcjl:l 

okresloD.l:l w planie. 


§ 14. 
Ustala si~ stawk~ sluZ~ naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci 
nieruchomosci (w przypadku zbycia) w zwiftZku z uchwaleniem niniejszego planu: 
1) .Q..OYo dIa terenow IMN, 2MN, 
2) 0,0 % dla terenu Kx 

RozdzialIV 

Przepisy koIicowe 


§ 15. 
Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Tyczyna. 
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§ 16. 

Traci moc uchwala Rady Miejskiej w Tyczynie Nr XXXVIlll292/98 z dnia 18 czerwca 
1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego 
Nr 11/98, 12/98, 13/98, 16/98 terenow zabudowy mieszkaDiowej jednorodzinnej we wsi 
Budziwoj - Gmina Tyczyn, ogloszonej w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Rzeszowskiego Nr 8, poz. 187 z dnia 18 sierpnia 1998 r. w c~sci dotyczl:icej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nr 13/98. 

§ 17. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

PRZEWODNICZ1\CY 
RAD Y MIElS [(lEJ 
~~,

/~SK0w.y 
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\(A ~/l IEJSKA 
Zall!cznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXXIl282/09w Tyczynie 

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2009 r. 

! 

ROZSTRZYGNIFtCIE 

w sprawierealizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
ktore nalez~ do zadail wlasnych gminy omz zasadach ich finansowania. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pofu. zm.) Rada 
Miejska w Tyczynie bior~c pod uwag~: 
- przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1999r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr155, poz. 
1014 z pofu. zm.), 
- zapisy zawarte w §8 i §9 uchwaly w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenu polozonego w miejscowoSci Budziwoj gmina 
Tyczyn, 0 nazwie "Pulanek", dotyczqpe zasad obslugi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji, 
- prognoz~ skutkow fmansowych uchwalenia wyZej wymienionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

rozstrzyga, co nast~puje: 
- obszar obj~ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegq stano wi wlasnosc 
PrywatnBc 
- na przedmiotowym terenie naleZy zrealizowac niezb~~ infrastruktur~ technic2:Il4. oraz 
wewn~trzny uldad komunikacyjny obsluguj~ce poszczegolne dzialki przeznaczone pod 
zabudow~ mieszkaniowl:ljednorodzjDDl:l z dopuszczeniem uslug, 
- finansowanie sieci infrastruktury technicznej oraz uldadu komunikacyjnego rodzi 
zobowiG!:.Zanie finansowe dla budZetu Gminy Tyczyn oraz wlaScicieli dzialek obj~tych 
planem. 

PRZEWODMCZ1C'Y 
RAny MIEJSKlEJ 

~Am~~~ 
(// . SKOWR-~~ 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENUPOlOiONEGO 


W BUDZIWOJU GMINA TYCZVN 

oNAZWIE "PUtANEK" 

;r:)~r;n~:_:rn ~ 

~~":U ~~;(;d:~ 

ZAtJ\CZNIK NR 1 
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PRZESTRZENNEGO GMINY I MlASTA TYCZYN 
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OBOWlI\ZUJACE OZNACZENIA PLANU 

GRAHICAOBSZARU OBJ~GO PlANEM M1EJSCOWYM 

:	UNlE ROZGRANICZAli\CE TERENY 0 R6ZHYM PRZEZNACZENIU 
lUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPOOAROW<\NIA 

2Ufl 
NIEPRZEKRACZAlNE lINIE ZABUDOWYA A 

TERENYZABUDOWf MIESZKAHIOWEJ JEDNORODZINNEJ1MN-2MN 

l 
I .TEREN CU\GU PIESZO - JEZONEGO,, 
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OZNACZENIA INFORMACVJNE
2f.H·/l~/, ,. ,I 

,J ,1 ~ UUCA Pulanek (ZNAJDUJE Sili POZA OBSZAREM PlANU 1KD 

ROW ( ZNAJDUJE SlI; POZA OBSZAREU PlANU)100m 

SKALA 1:1000 
PRZEWODNICZt\CY 

RADY MIEJSKIEJ 

1896 



,'dA MIEJSKA 22 
zmi6lYlOlw Tyczynie 

Uchwala Nr XLIII289/09 Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXXIl282/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 
19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu polozonego w miejscowosci Budziwoj gmina Tyczyn, 0 nazwie 
"Pulanek" . 

Na podstawie art.18 ust2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzl'ldzie 
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pom. zm.) oraz art.20 ust.l 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pom. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co nast~puje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XXXXIl282/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 19 listopada 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
poloZonego w miejscowosci Buc!ziwoj gmina Tyczyn, 0 nazwie "Pulanek" zmienia si~ 
tresc § 14 kt6ry otrzymuje brzmienie: 
,,§ 14. Ustala si~ stawk~ sllmtCl:! naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartdsci 
nieruchomosci (w przypadku zbycia) w zwi~ z uchwaleniem niniejszego planu: 
1) 0,1 % dla teren6w IMN, 2MN 
2) 0,1 % dla terenu Kx". 

§ 2. 
Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Tyczyna. 

§ 3. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

fJRZEWUDNJC~CY 
RADY MIEJSKIEJ 
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Za zgodnosc kopii zorygina~em 

Stwierdzam 20D9 -12- 3 1 
Tyczvn, dnia h.UIIIIU"•••U ..........,u 



