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Uchwala Nr XXXIl240/01 

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 15 listopada 2001 r. 


w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzelmego Nr 4/2001 we wsi Biala. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ4dzie gminnym 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pMn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pMn. zm.) 


Rada Miejska w Tyczynie uchwala co nast~puje: 


Rozdzial I. Przepisy og6lne. 

§1. 


1. 	Uchwala sit( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 412001 terenu pod za
budowt( mieszkaniowltjednorodzinnlt we wsi Biala, zwany dalej planem. 

2. Plan, 0 kt6rym mowa w ust.l, stanowi zmiant( miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego Gminy Tyczyn uchwalonego Uchwallt Nr VIII/26/85, ogloszonlt w Dzienniku 
Urzt(dowym Wojew6dztwa Rzeszowskiego Nr 1/86, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r., 
z pozniejszymi zmianami. 

3. 	Zalltcznikiem do niniejszej Uchwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1 :2000, ktory 
obowiltzuje w zakresie oznaczen na nim wystt(pujltcych. 

§ 2. 
W granicach obszaru objt(tego planem obowiltzujlt uwarunkowania wynikajltce z polozenia 
w projektowanym obszarze Chronionego Krajobrazu Pog6rza Dynowskiego. 

, 

§ 3. 
1. 	Przedmiotem ustalen planu jest obszar 0 powierzchni ok. 0,50 ha polozony we wsi Biala. 
2. Zakres ustalen planu obejmuje: 

a) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczajltce tereny 0 r6Znym przeznaczeniu lub 


o r6znych zasadach zagospodarowania, 
b) zasady zagospodarowania, 
c) zasady ksztaltowania zabudowy, 
d) zasady obsrugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasady ochrony 

srodowiska. 
3. Orientacyjne wjazdy na teren do uScislenia przez wlasciwy organ administracji w decyzji 

o ustaleniu warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Rozdzial II. Przepisy szczeg61owe. 
§ 4. 

W granicach planu ustala sit( nastt(pujltce przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunku 
planu, symbolami: 
1. MN 0 fltCznej powierzchni OkOfO 0,33 ha, w tym: 

1) 1 MN 0 powierzchni okofo 0,10 ha - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) 2 MN 0 pow. okofo 0,08 ha - teren istniejltcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) 3 IYIN 0 powierzchni OkOfO 0,15 ha - teren zabudowy mieszhi.niowej jednorodzinnej. 

2. D 0 pow. ok. 0,17 ha - odcinek pasa drogi dojazdowej wewnt(trznej 0 numerze ewid. 730. 
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1) Zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) 6 mod linii rozgraniczajqcej odcinka pasa drogi dojazdowej wewn((trznej 0 numerze ewi

dencyjnym 730, oznaczonej na rysunku planu symbolem D, na terenach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1 MN, 3 MN, 

b) 6 m od zachodniej granicy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MN, 
c) 6 mod wschodniej gran icy terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MN. 
2) zachowanie odleglosci obiekt6w kubaturowych od istniej<,\.cych sieci infrastruktury tech

nicznej, zgodnie z obowi'lczujqcymi w tym zakresie przepisami szczeg61nymi, 
3) przeznaczenie minimum 10% powierzchni dzialek pod ziehm, 
4) zapewnienie wyznaczenia w obr((bie poszczeg6lnych dzialek budowlanych 1+2 miejsc 

postojowych, 
5) dla funkcji uslugowej nalezy zapewnic wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 

o nawierzchni utwardzonej w ilosci dostosowanej do programu inwestycyjnego, 
6) dzialalnosc uslugowa nie moze powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm srodowi

ska poza granice dzialek, do kt6rych podmioty prowadZctce dzialalnosc posiadajll tytul 
prawny, 

7) obsluga komunikacyjna terenu od drogi dojazdowej wewn((trznej 	0 numerze ewidencyj
nym 730, oznaczonej na rysunku planu symbolem D. 

2. 	Dla odcinka pasa drogi dojazdowej 0 numerze ewidencyjnym 730, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem D ustala si(( szerokosc w liniach rozgraniczaj'lccych 1O,Om. 

3. W liniach rozgraniczaj'lccych drogi dojazdowej dopuszcza 	si(( prowadzenie sieci infra
struktury technicznej. 

4. Dopuszcza si((: 
1) realizacj(( obiekt6w uslugowych jako elementy wbudowane w kubatuI\( budynk6w miesz

kalnych, dobudowane lub wolno stoj'lcce, ' 
2) prowadzenie, przebudow(( istniej'lccej sieci infrastruktury technicznej na warunkach okrcilonych 

przez dysponent6w sieci i w spos6b nie koliduj'lccy z ustalonyrn przeznaczeniem terenu, 
3) na dzialkach budowlanych lokalizacj(( budynk6w gospodarczych 0 powierzchni zabudowy 

do 35m2 lub garazu na 1 +2 samochody osobowe, 
4) remont, rozbudow(( istniej'lccego budynku mieszkalnego na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 2MN w dostosowaniu do ustaleii planu. 
5. 	Nie dopuszcza si((: 
1) 	lokalizacji uslug zakwalifikowanych jako przedsi((wzi((cia mog'lcce znacz'lcCo oddzialywac 

na srodowisko w rozumieniu obowi'lczuj'lccych w tym zakresie przepis6w szczeg6lnych 
[ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. - 0 dost((pie do informacji i jego ochronie oraz ocenach 
oddzialywania na srodowisko Dz. U.Nr 109J, 

2) realizacji budynk6w inwentarskich. 
§ 6. 

U stala si(( zasady ksztaltowania zabudmvy: 
1. 	Architektur(( budynk6w mieszkalnych dostosowac do cech krajobrazu, istniej'lccej 

w s'lcsiedztwie zabudowy oraz wprowadzic detale architektoniczne charakterystyczne dla 
rniejscowej tradycji. 

2. 	Nieprzekraczalna wysokosc budynk6w mieszkalnych - 2 kondygnacje naziemne. 
3. Nalezy stosowac dachy 	0 nachyleniu polaci 35° do 45°, kryte dach6wk'lc ceramiczn'lc lub 

materialem j'lc imituj'lccym kolorem i fak1ur'lc. 
4. Obiekty gospodarcze i uslugowe: 

1) parterowe, 

2) fonny dach6w spadowe 0 polaciach 35° do 45°, 
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§ 7. 

Ustala si« zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony srodowiska: 
1. 	 Zapewnienie zaopatrzenia w wod«, zasilanie w energi« elektrycznq i gaz z istniejqcych 

sieci na warunkach okreslonych przez dysponentaw sieci i urzqdzen. 
2. Gromadzenie i odprowadzanie: 
1) sciekaw bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji sanitamej ze skierowaniem do 

oczyszczalni sciekow w Rzeszowie, 
2) sciekaw technologicznych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiqzujqcymi, w tym za

kresie przepisami szczeg61nymi, 
3) wad opadovvych z dachaw i zadaszen na wlasny teren, 
4) dla wad opadovvych z drag, miejsc postojowych zastosowae zabezpieczenia chroniqce 

przed przenikaniem zanieczyszczen do gleby, wad powierzchniowych i podziemnych, 
5) odpad6w: 
a) komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach na wlasnych dzialkach z zapewnieniem 

usuwania na zasadach obowiqzujqcych w gminie, 
b) gospodarka odpadami powstajqcymi w vvyniku prowadzonej dzialalnosci uslugowej na 

zasadach okreslonych w obowiqzujqcych przepisach. 
3. Zastosowae ogrzewanie indywidualne nie pogarszajqce stanu srodowiska (paliwo ekologicz

ne). -
4. Zakazuje si« wprowadzania sciekaw do gleby i wad powierzchniovvych. 

Rozdzial III. Przepisy koncowe. 
§ 8. 

Teren, dla ktarego plan ustala nowe przeznaczenie m~e bye uiytkowany w sposab dotych
czasowy, do czasujego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami p]anu. 

§ 9. 
Ustala si« 0% stawk« sruZqCq naliczeniu oplaty za wzrost wartosci nieruchomosci w zwiqzku 
z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego obj«tego niniejszq uchwalq. 

§ 10. 
Uchyla si« dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Tyczyn uchwalonego UchwaIq Nr VlII/26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy e 	 w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszonq w Dzienniku Urz~dowymWojewadztwa 
Rzeszowskiego Nr 1/86, poz. 11 z dnia 10 stycznia 1986 r., z pMn. zm. - w granicach terenu 
obj~tego niniejszq Uchwalq .. 

§ 11. 

Wykonanie Uchwaly zleca si« Zarzqdowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 


§ 12. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni licz'l:.c od daty jej ogioszenia w Dzienniku UrzC(
dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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J MIEJSCO\VY PLAN ZAGOSPODARO\VANIA PRZESTRZENNEGO 
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uchwaly Nr xxx '/240£01
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':;!'" Projek'1 planu iqcmie Z prognozq 
,'- przyrodnicze byl wylozony do ~ ' Urz~du Gminy i Miasta w Tyczynie 

od 01-10-2.001 R. do 2.9-10-2.001 fG.f 
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.' Opracowanie: 

Granice terenu obj~tego planem 
Linie rozgraniczaj'tce tereny 0 roinym 
przeznaczeniu lub 0 roznych zasadach 

zagospodarowallia 
Orientacyjne lillie podziaru na dzialki 
Orientacyjlle wjazdy na teren 
Linia zabudowy 
Symbole przezllaczenia teren6w 

;gl. proj. mgr Ha]jna Kcs, uprawnienia nrb. nr 945/89 ~ 

.konsultacje w zakresie komunikacji: . 

mgr ini. Barbara Kasprzycka - Lejda 
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