
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PR7ESTR7ENNEGO NR 9/2003 TERENU 


ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ WE WSi BJAt.A 


uchwalony przez Rad~ Miejskq w Tyczynie 

Uchwalq nr xm/105/2003 z dnia 26 listopada 2003r. 

ogfosZOnq w Ozienniku Urz~dowym \lVojew6dztwa 

Podkarpackiego nr179, z dnia 18 grudnia 2003(., poz.2939 

Projekt pianu wraz z prognozq oddziaiywania 
na srodowisko byf wytozony do publicznego 
wg!a,du w siedzibia Urz~du Gminy i Miasta 
w Tyczynie w dniach od 15 vVizesnia 2003(. 

do 6 pazdziernika 2003r. 
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J '" " UCHWAt..A NR X11111 05/2003 
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

z dnia 26 listopada 2003 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 9/2003 
terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Biata 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzq
dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr142 z 2001 r. poz.1591), art. 7 i art.26 
ustawy z dnia 7 lipca 19941". 0 zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity 
tekst Oz. U. Nr15 z 1.999r. poz. 139 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 85 
ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Oz. U. Nr 80, poz. 717) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia co nast~puje: 

PRZEPISY MERYTORYCZNE 

§ 1 
1. Uchwala si~ mleJscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

nr9/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Biara, obejmujqcy dziafk~ 
nr ew. 711/3 0 powierzchni ok. 1,90ha, zwany dalej planem. 

2. Plan wymieniony w ust.1 stanowi zmian~ w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tyczyn, uchwalonym uchwa~q Nr Vlllf26f85 Rady 
Narodowej Miasta j Gminy w Tyczynie z dnia 15.11.1985r. (ogroszonq w 
Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego z dnia 1 0.01.1986r., 
Nr1/86 poz.11, z pozniejszymi zmianami) 

3. Integralnq planu i zalqcznikiem do niniejszej uchwa/y 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 ksztaftowania zabudowy ; 
3) zasady ObSfUgi terenu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

Rysunek planu obowiqzuje w zakresie . 
1) Granic obszaru obj~tego planem ; 
2) linii rozgraniczajqce tereny 0 roznym przeznaczeniu ; 
3) linii zabudowy ; . 
4) symboli przeznaczenia terenu. 

3. Oznaczenia wyst~pujqce na rysunku planu, nie wymienione w us4.2 ; 
majq charakter informacyjny lub postulatywny. 
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§3 
Na obszarze obj~tym planem wyznacza si~ : 
1) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, z przeznaczeniem 

pod zabudow~ mieszkaniowqjednorodzinna, 
2) teren, oznaczony na rysunku plany symbol em KD, z przeznaczeniem 

na poszerzenie drogi dojazdowej, 
3) teren, oznaczony na rysunku planu symbolem R, 0 powierzchni okolo 

1 ,45ha, z przeznaczeniem pod uprawy polowe . 

§4 
1 Dla teren6w 0 symbolu MN, 0 kt6rym mowa w §3 pkt1, ustala si~ 

nast~pujqce zasady zagospodarowania i ksztaHowania zabudowy : 
1) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i opinii geotechnicznej dotyczqcej 

warunk6w posadowienia budynk6w ; 
2) zagospodarowanie co najmniej 30% powierzchni kazdej dziatki w formie 

zieleni urzqdzonej ; 
3) zachowanie obowiqzujqcej IInii zabudowy i kierunku kalenic jak budynki 

sqsiadujqce ; 
4) dostosowanie architektury budynk6w do krajobrazu lokalnego 

i architektury regionalnej, przy zachowaniu : 
a) wysokosci budynk6w mieszkalnych nie przekraczajqcej dwu 

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

45°, krytych dach6wkq ceramicznq lub materialem jq imitujqcym ; 
5) 	zharmonizowanie formy architektonicznej budynk6w zlokalizowanych na 

sqsiadujqcych ze sobq dziatkach oraz wzajemne zharmonizowanie 
wszystkich obiekt6w na dzialce, takte element6w malej architektury 
j ogrodzen ; 

. 6) wyznaczenie w granicach kazdej dzialki co najmniej jednego miejsca 
postojowego dla samochodu osobowego ; 

7) na dziatkach dopuszcza lokalizowanie garazu dla 1 do 2 samochod6w 
osobowych lub parterowego budynku gospodarczego 0 powierzchni do 
35m2

, z dachami 0 pokryciu i nachyleniu polaci jak budynki mieszkalne. 

W zakresie ObSfUgi teren6w infrastrukturq technicznq ustala si~ : 
1) zasilanie w energi~ elektrycznq i gaz z istniejqcych sieci i urzqdzen na 

warunkach okresJonych przez dysponent6w sieci ; 
2) zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu ; 
3) odprowadzenie sciek6w bytowo-gospodarczych do oczyszczalni poprzez 

istniejqcq siec kanalizacyjnq na warunkach okres\onych przez gestora 
sieci ; 

4) odprowadzenie deszcz6wki na teren wlasnej dzialki ; 
5) ogrzewanie budynk6w indywidualne nie pogarszajqce stanu srodowiska ; 
6) usuwanie stalych odpad6w komunalnych do szczelnych pojemnik6w na 

wlasnej dziatce z zapewnieniem wywozenia wedtug zasad 
obowiqzujqcych w gminie. 



§5 
Na terenie 0 symbolu KD, 0 kt6rym mowa w §3 pkt2 : 
1) dopuszcza prowadzenie sled infrastruktury technicznej ; 
2) zakazuje si~ sytuowania jakichkolwiek obiekt6w, w tym takze ogrodzen. 

§6 
Na terenie 0 symbolu R, 0 kt6rym mowa w §3 pkt3 : 
1) dopuszcza si~ prowadzenie niezb~dnych sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacj~ zabezpieczen przeciwpowodziowych ; 
2) zakazuje si~ sytuowania : 

a) jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, 
b) w pasie ochronnym 0 szerokosci minimum 15m wzdtuz potoku Strug 

zabudowy kubaturowej oraz ogrodzen ; 

PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE 

§7 
Do czasu zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, tereny 
mogq bye uzytkowane w dotychczasowy spos6b. 

§8 
Ustala si~ stawk~ 0% stUZqCq naliczaniu jednorazowych oplat, za wzrost 
wartosd nieruchomosci, spowodowanych uchwaleniem niniejszego planu. 

§9 
Uchyla si~ ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tyczyn, 
o kt6rym mowa w §1 ust.2., w granicach terenu obj~tego planem 
uchwalonym niniejszq uchwalq . 

§10 
Wykonanie uchwafy zleca si~ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§ 11 
Uchwafa wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty .ogfoszenia jej 
w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2003 

TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ - BIAtA 

ZAtJ\CZNIK GRAFICZNY DO UCHWAty 
RAOY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE 

NR XII 111 05/2003 Z DNIA 26.11.2003 R. 

lEGENDA: 
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GRANICE PLANU 
UNIE ROZGRAN ICZAJJ\CE TERENY 
o ROZNYM PRZEZNACZENIU - ORIENTACY JNE 

L1N1E V\iEWNE;TRZNEGO PODZIAtU 

- ORIENTACJA 1 :10000 

OBOWlAZUJACA L1N1A 
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