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Projekt ZM1ANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENOW UStUG KOMERCY JNYCH W MIEJSCOWOSCl BIAtA GM1NA TYCZYN 
WOJEWOOZTWO PODKARPACKIE zosta{ wYfoi:ony wraz z prognozCl oddzialywania na 
srodowisko do publicznego wglCldu w Urz~dzie Gminy i Miasta w Tyczynie w dniach od 2 lipca 
do 25 lipca 2007 roku . 

Burmistrz Gminy Tyczyn 

ZMIANA NR1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
TERENOW ustUG KOMERCY JNYCH W MIEJSCOWOSCI BIAtA GMINA TYCZYN 
WOJEWOOZTWO PODKARPACKIE zostara uchwalona UChWafq Nr XII62/2007 Rady Miejskiej 
w Tyczynie z dnia 22 sierpnia 2007 roku 

Przewodniczqcy Rady 

~E; 

Uchwafazostara ogfoszona w Ozienniku Urz~dowym Wojew6d' a Podkarpackiego 
Nr 79 poz. 1807 z dnia 25 sierpnia 2007 roku 

Za zgoc!nosc kopii Zoryginaiam 
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UCHWAt.A NR XII62/2007 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 22 sierpnia 2007 r. 

w sprawie ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO TERENOW UStUG KOMERCY JNYCH W MIEJSCOWOSCI BIAtA 
GMINA TYCZYN WOJEWOOZTWO PODKARPACKIE. uchwalonego UChWafq NR 
XXII/184/2004 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2004 r.ogtoszonq w Ozienriiku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiegb Nr 10 poz. 98 z dnia 28 stycznia 2005 r. 

OZiatajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (tekst jednofity Oz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z p6zniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Oz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z p6zniejszymi zmianami) w zwiqZku 
z uchwatq Nr XXV/279/2006 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie 
przystqpienia do sporzqdzenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO . PLANU 
ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENOW UStUG KOMERCY JNYCH 
W MIEJSCOWOSCI BIAtA GMINA TYCZYN 

Rada Miejska w Tyczynie 
uchwala. co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§ 1 

Po stwierdzeniu zgodnosci ze Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Tyczyn uchwalonego UChWafq Nr XXXVIII/290/02 Rady Miejskiej 
w Tyczynie z dnia 29 sierpnia 2002 r.) uchwaia si~ ZMIAN~ NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPOOAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENOW UStUG KOMERCY JNYCH 
W MIEJSCOWOSCI BIAtA GMINA TYCZYN WOJEWOOZTWO POOKARPACKIE, 
uchwalonego UchwarGt NR XXII/184/2004 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 10 listopada 2004 
roku ogtoszonq w Ozienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego Nr 10 paz. 98 zdnia 
28 stycznia 2005 roku, obejmujqcego obszar 0 powierzchni 2.80 ha, potozony po wschodniej 
~tranie dragi wojew6dzkiej Nr 878 Rzesz6w - Oylqg6wka. 

§2 

1. 	 Ustalenia ZMIANYNR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOOAROWAN1A 
PRZESTRZENNEGO TERENOW UStUG KOMERCYJNYCH W MlEJSCOWOSCI BlAtA 
GMINA TYCZYN zwanej w daJszym ciqgu uchwa!y planem, stanOWlq tresc niniejszej 
uchwaty . 
ZafGtcznikami do planu Sq: 

rysunek planu na mapie w skali 1: 1000 stanowiqcy Zarqcznik Nr 1, 

rozstrzygni~cia dotyczqce realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

kt6re nalezGt do zadan wtasnych gminy oraz a zasadach ich frnansowania zgodnie 
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§3 


1. Rysunek planu na maple w skali 1:1000 obowiqzuje w zakresie: 
1) granic teren6w objE2tych planem, 
2) przeznaczenia teren6w oraz ich oznaczen, 
3) linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub zasadach 

zagospodarowania oraz ich oznaczen, 
4) 	 nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ich oznaczen. 

2. 	 Linie rozgraniczajqce tereny 0 r6i:nym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 
oznaczone jako orientacyjne, linie wewnE2trznego podzia~u oznaczone jako orientacYjne, 
zasady uzbrojenia terenu, zasady t warunki podziatu terenu dla realizacji cel6w 
publicznych mogq bye uscislone lub skorygowane w zakresie ustalonym w przepisach 
szczeg6~owych 0 ile nie naruszy to moi:liwosci zagospodarowania teren6w zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

§4 

1. 	 Usta\a siE2 nastE2PujqCe przeznaczenie teren6w: 
1) tereny zabudowy ustugowej 0 powierzchni okclo 0.85 ha, oznaczone na rysunku 

planu symbolami U, 
2) tereny zabudowy ustugowej, obiekt6w prod ukcyjnych , skfad6w i magazyn6w 

o powierzchni okoto 0.30 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami U/P, 
3) tereny obiekt6w prbdukcyjnych, sktad6w i magazyn6w 0 powierzchni okoto 0.90 ha, 

oznaczone na rysunku planu symbolami P, 
4) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej powierzchni okofo 0.60 ha, oznaczone na 

rysunku planu symbolem MU. 
5) 	 tereny zieleni urzqdzonej 0 powierzchni okoto 0.15 ha, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP. 
1. 	 Przeznaczenie podstawowe przewazajqce na danym terenie, przeznaczenie 

dopuszczalne uzupetniajqce lub wzbogacajqce przeznaczenie podstawowe, zasady 
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania teren6w w tym Hnie zabudowy, udziat 
powierzchni biologicznie czynnej,gabaryty i wysokosci projektowanej zabudowy zostaty 
ustalone w przepisach szczeg6towychdla poszczeg61nych teren6w. 

§ 5 

Ustala siE2 nastE2Pujqce zasady w zakresie komunikacji: 
1) 	 dostE2pnose komunikacyjna teren6w objE2tych planem zjazdami z drogi wewnE2trznej Slata 

tan - Tyczyn przebiegajqcej wzdtui: pQ{nocnej granicy teren6W oraz z dregi wewnE2trznej 
Siata Dworskie - Tyczyn przebiegajqcej wzdtui: porudniowej granicy terenu, 

2)dopuszcza siE2 powiqzanie wewnE2trznego uktadu komunikacji teren6w objE2tych planem 
z przebiegajqcCl.. wzdfui: zachodniej granicy teren6w drogq wojew6dzkCl.. Nr 878 Rzesz6w 
Dylqg6wka, oznaczonq na rysunku planu symbolem KD/G, zgodnie z przepisarni 
szczeg6towymi. 

§6 

1. 	 Ustala siE2 nastE2pujqCe zasady dotyczqcerealizacji infrastruktury technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodE2 rozwiCl..zac indywidualnie z wodociqgu zbiorczego zgodnie 

z warunkami okreslonymi przez wybranego dysponenta sieci, 
2) . zaopatrzenie w energiE2 elektrycznq rozwiCl..zac indywidualnie zgodnie z warunkami 

okreslonymi przez dysponenta sieci i urzqdzen, 
3) zaopatrzenie w gaz ziemnyrozwiqzac indywidualnie z sieci gazowej sredniego 

cisnienia zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci, 
4) przytqczenie· do linii telekomunikacyjnej rozwiqza6 indywidualnie zgodnie 
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5) 	 odprowadzenie sciek6w sanitarnych rozwiCizae indywidualnie poprzez szczelnet 
kanalizacj~ sanitarnet do istniejqcej kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
okreslonymi przez dysponenta sieci, 

6) 	 odprowadzenie wad opadowych 
a) 	 z dach6w I zadaszen obiekt6w zlokalizowanych na terenach posiadajCicych 

udziat powierzchni biologicznie czynnej powyzej 30% oznaczonych symbolami 
M oraz MU na w~asny teren zieiony, 

b) 	 zdach6w i zadaszen obiekt6w z!okalizowanych na terenach oznaczonych 
symbolami U, UJP oraz P posiadajetcych udziat powierzchni biologicznie 
czynnej ponizej 30% rozwietzae indyWidualnie po spefnieniu wymagan 
wynikajetcych z przepis6w odr~bnych, 

c) 	 z powierzchni dr6g wewn~trznych, plac6w i parking6w narazonych na 
zanieczyszczenie rozwietzae indywidualnie do sieci kanalizacji deszczowej lub 
poprzez urzetdzenia oczyszczajetce do odbiomika z uwzgl~dnieniem wymagar'J 
wynikajetcych z przepis6w odr~bnych, 

7) 	 odprowadzenie sciek6w technologicznych powstajC!.cych w wyniku prowadzonej 
dziafalnosci produkcyjno-usfugowej. rozwietzaeindywiduainie w spos6b nie 
powodujetcy zanieczyszczenia w6d i gruntu z uwzgl~dnieniem wymagar'J 
wynikajetcych z przepis6w odr~bnych, 

8) 	 gromadzenie odpad6w komunalnych w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 
wtasnych dzja~ek z obowiCizkiem ich opr6zniania na zasadach obowietzujetcych 
w miescie, 

9) 	 gromadzenie i usuwanie odpad6w powstajetcych w wyniku prowadzonej dziatalnosci 
produkcyjno-usrugowej w spos6b nie zagrazajetcy srodowisku i terenom setsiednim 
zgodnie zobowiCizujetcymi przepisami odr~bnymi, 

10) 	 ogrzewanie obiekt6w kubaturowych indywidualne. 
2. 	 Sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowae w pasach dr6g ograniczonych liniami 

rozgraniczajetcymi z zachowaniem wymagan okreslonych przepisami odr~bnymi. 
3. 	 Dopuszcza si~ lokalizacj~ sieci oraz urzCidzer'i infrastruktury technicznej poza pasami dr6g 

pod warunkiem, ze ich przebieg nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania tych teren6w 
zgodniez ich przeznaczeniem. 

4. 	 Dopuszcza siG'l przerozenie i przebudow~ kolizyjnych element6w infrastruktury technicznej 
zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponent6w lub operator6w sieci i urzetdzeri 

§7 

Ilekroe w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa 0: 
.1) uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszet Uchwaf~ Rady Miejskiej w Tyczynie, a He 

z tresci przepisu nie wynika inaczej, 
2) przepisach odr~bnych - nalezy przez to rozumiee przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, 
3) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiee takie przeznaczenie, kt6re 

powinno przewazac na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajetcymi, 
4) przeznaczeniu dopuszczalnym ....: nalety przez to rozumiee rodzaje przeznaczenia inne nit 

podstawowe, kt6re uzupe~niajEt lub wzbogacajet przeznaczenie podstawowe. 

II. PRZEPISY SZCZEGOt.OWE 

§8 

1. 	 Dla terenu zabudowy uSfugowej z dopuszczeniem lokalizacji kontenerowej stacji gazu 
p~nnego, mogetcych znaczetco oddzia~wac na srodowisko, dla kt6rych sporzetdzenie 
raportu 0 oddziafywaniu na srodowisko moze bye wymagane, 0 powierzchni okafO 
0.62 ha, oznaczonych narysunku planu symbolem 1.U, ustala si~ nast~pujetce Warunki 
zagospodarowania: 
1) dost~pnose komunikacyjna terenu z drq i.yve, WZdfUZ 
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2) dopuszcza si~ powiqzanie wewn~trznego uktadu komunikacyjnego ad strany 

zachodniej z drogiit publicznCl Nr 878 zgadnie z oznaczeniami na rysunku planu, 


3) nieprzekraczalna linia zabudowy ad strony zachodniej dla 'obiekt6w kubaturowych 

w odlegfosci 15.0 m ad krawf2dzl jezdni drogi wojew6dzkiej, oznaczanej na rysunku 

. planu symbolem KD/G, zgodnie z oznaczenlami na rysunku planu, 
4) nieprzekraczalna linla zabudowy od strony pDtnocriej, w odleg!osci 6.0 m ad 

krawf2dzi jezdni drogi wewnf2trznej, zgodnie z rysunkiem planu, 
5) dopuszcza si~ wydtielenie do 3 dziafek posiadajiitcych zapewnianCl dost~pnase 

komunikacyjniit 0 powierzchni minimum 0.20 ha kazda, , 
6) 	 w ramach terenu nalezy wydzielie odpowiedniq do funkcji terenu ilose mlejsc 

postojawych dla samochod6w; ale nie mniej niz 1 miejsce na 50 m2 powierzchni 
uSfugowej zaprojektowanych w formie ogolnodost~pnego parkingu, przewidziee 
miejsca na rowery oraz uwzgl~dnie potrzeby os6b niepefnosprawnych, 

7) 	 w potudniowej cZf2sci terenu dapuszcza si~ lokalizacjf2 kontenerowej stagi gazu 
pfynnego, 

8) 	 w zagospodarowaniu tereliu uWzglf2dnic odlegtosci od istniejqcych i projektowanych 
element6w uzbrojenia w tym od na'powietrznej liliii 110 kV,zgadnie z przepisami 
odr~bnymi, ' 

9) nie dopuszcza si~ trwah::go uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej ponizej 
wskaznika 10% w stosunku do katdej wydzielonej dziatki, 

10) ustala si~ nieprzekraczalny poziom hatasu akustycznego jak dla terenow zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi, 

11) ogrodzenie terenu od strony drog nie moze przekraczae ustalonych linii 
rozgraniczajqcych uktadu komunikacyjnego. . 

2. 	 Dla teren6w, 0 ktorych mowa w ust 1, ustala si~ nast~pujClce zasady ksztaHowania 
zabudowy i arch~tektury obiekt6w: 
1) obiekty usfugowe od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, z mozliwoscict 

podpiwniczenia, a rozczronkowanych gabarytach, zr6znicowanych materiatowo 
i cz~sciowo przeszklonych elewacjach, dachy ptaskie lub strome 0 spadku powy:zej 
300 z dopuszczeniem przeszklen, wysokose obiekt6w do 15.0 m(tolerancja ±10%), 
dopuszcza sif2 realizacj~ element6w obiektu w forrriie akcent6w plastycznych do 
wysokosci nie wif2kszej niz 18.0 m, 

2) 	 dla obiekt6w, a ktorych mowa w pkt 1, obowiqzuje ksztaltowanie fonny przestrzennej 
z rozrzezbieniem brytyi elewacji oraz zastosowaniem wsp6tczesnego detalu 
architektonicznego, 

3) 	 ksztafiujqc. gabaryty i form~ obiekt6w ustugowych, 0 kt6rych mowa w pkt 1, nalezy 
akcentowae wejscia gt6wne a zagospodarowanie przed nimi uzupffinie obiektami 
matej architektury z zielenict. 

4) 	 kontenerowa stacja gazu ptynnego - obiekt 0 1 kondygnacji nadziemnej 
o charakterze pawilonowym z zadaszeniem nad dystrybutorami a wysokosci do 
4.5 m w 5wietle, usytuowanym r6wnolegle do drogi wojew6dzkiej, 

5) 	 budynki zaplecza technicznego - obiekty a 1 kondygnacji nadziemnej na rzucie 
pro~tokiitta, dachy pfaskie Illb strome 0 spadku powyzej 30° z dopuszczeniem 
przeszklen, wysokose do 9.0 m (tolerancja ±10%), tworzqce wraz z budynkami 
podstawowymi, 0 kt6rych mowa w pkt 1 jednorodny przestrzennie zesp6t. 

§9 

1. Dla teren6w zabudowy ustugowej, obiekt6w. produkcyjnych, sktad6w i magazyn6w, 
mogqcych znaczqco oddziafywae na srodowisko, dla kt6rych sporzqdzenie raportu a 
oddziatywaniu na srodowisko moze bye wymagane, 0 powierzchni okofo 0.30 ha, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.U/P, ustala si~ nast~pujctce warunki 
zagospodarowania: 
1) dost~pnose komunikacyjna teren6w z przebiegajctcej wzdtuz porudniowej granicy 

terenu drogi wewn~trznej, powictzanej z drogq publicznq, 
dopuszcza si~ powictzanie wewn~trznego ukfadu komun" cyjnego teren6w 2. U/P 
oraz 3.P od strony zachodniej z drog::! pubHcz . drnje~naczeniami na 

rysunku planu, ;;~i~~:~:!t kapii zorvgin~em 	 " .~vt 
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3) 	 nieprzekraczalna linia zabudowy od strony zachodniej dla obiekt6w kubaturowych 
w odlegtosci 15.0 m od kraw~dzi jezdni drogi wojew6dzkiej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KD/G, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

4) dopuszcza si~ zmniejszenie odleglosci ust;210nej w pkt. 3 dla obiekt6w istniejqcych 
lub ich cz~sci do 8.0 m od krawE;dzi jezdni drag! wojew6dzkiej, 

5) nieprzekraczalna 'linia zabudowy od strony poludniowej, w odlegtosci £.0 m od 
kraw~dzi jezdni drogi wewn~trznej, zgodnie z rysunkiem planu, 

6) dopuszcza si~ wydzielenie do 2 dziatek posiadajGl..cych zapewnionGl.. dost~pnosc 
komunikacyjnGl..0 powierzchni minimum 0.10 ha kazda, 

7) w ramach terenu nalezy wydzielic odpowiedniq, do funkcji terenu il05c miejsc 
2postojowych dla samochod6w, ale nie mniej niz 1 miejsce na 50 m powierzchni 

uslugowej zaprojektowanych w formie og6lnodost~pnego parkingu, przewidziec 
miejsca na rowery oraz uwzgl~dnic potrzeby os6b niepetnosprawnych, 

8) w zagospodarowaniu terenu 'uwzgl~dnic odlegtosci od istniejqcych i projektowanych 
element6w uzbrojenia zgodnie z przepisami odr~bnymi, 

9) nie dopuszcza si~ trwalego uszczuplenia powierzchnibiologicznie czynnej ponizej 
'wskainika 10% w stosunku do kazdeJwydzielonej dzia~ki, 

10) ustala si~ nieprzekraczalny poziom hafasu akustycznego jak dla teren6w zabudowy 
mieszkaniowej jednoradzinnej z ustugami rzemieslniczymi, 

11) ogrodzenie terenu od strony dr6g nie moze przekraczac linii rozgraniczajqcych 
ukladu komunikacyjnego. 

2. 	 Dla teren6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, ustala si~ nast~pujqce zasady ksztaltowania 
zabudowy iarchitektury obiekt6w: 
1) obiekty uslugowe od 1 do· 3 kondygnacji nadziemnych, ·z mozliwosciq, 

podpiwniczenia , 0 rozczfonkowanych gabarytach, zr6i:nicowanych materiafowo 
i cz~sciowo przeszkJonych elewacjach, dachy ptaskie lub strome 0 spadku powyi:ej 
30° z dopuszczeniem przeszklen, wysokosc obiekt6w do 15.0 m (tolerancja ±10%), 
dopuszcza si~ realizacj~ element6w obiektu w formie akcent6w plastycznych do 
wysokosci nie wi~kszej niz 18.0 m, 

2) 	 dla obiekt6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1, obowiq,zuje ksztaltowanie formy przestrzennej 
z rozrzezbieniem bryly i elewacji oraz zastosowaniem wsp6lczesnego detalu 
architektonicznego, 

3) 	 ksztaltujq,c gabaryty i form~obiekt6w uslugowych, 0 kt6ry:ch mowa w pkt 1, na.ezy 
akcentowac wej5cia gl6wne a zagospodarowanie przed nimi llZupetnicobiektami 
matej architektury z zieleniGl.., 

4) 	 budynki produkcyjne oraz skfadawo-magazynowe - obiekty od l' do 3 kondygnacji 
nadziemnych na rzucie prostokq,ta, dachy plaskie lub strome 0 spadku powyzej 30° 
z dopuszczeniem przeszklen, wysokosc obiekt6w do 12.0 m (tolerancja ±10%); 
dopuszcza si~ realizacj~ element6w obiektu do wysokosci nie wi~kszej nii: 15.0 m, 

5) 	 budynki zaplecza technicznego - obiekty do 2 kondygnacji nadziemnej na rzucie 
30DprostokGl..ta, dachy plaskie lub strome 0 spadku pOwyZej z dopuszczeniem 

przeszklen, wysokosc do 9.0 m (tolerancja ±10%), tworzqce wraz z budynkami 
podstawowymi, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 4 jednorodny przestrzennie zesp6t 

§ 10 

1. 	 Dla teren6w obiekt6w produkcyjnych, w tym kasacja samochod6w, skup ztomu stali . 
i metali niezelaznych oraz sklad6w i magazyn6w, mogq,cych znaczq,co oddzia~wac na 
srodowisko i' wymagajqcych sporzqdzenia rapoitu oddzialywania na srodowisko, 
o powierzchni oko~o 0.90 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 3.P, ustala si~ 


nast~pujq,ce warunki zagospodarowania: 

1) dost~pnos6 komunikacyjna z dr6g wewn~trznych przebiegajq,cych WZdfUZ p6~nocnej 


j poludniowej granicy terenu,· powiqzanych komunikacyjnie z drogq, publicznGl.., 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 

dopuszcza si~ powiqzanie wewn~trznego ukfadu komunikacyjnego z drogq, 

wOjew6dzkq, Nr 878 pOPrzez teren 2.U/P zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 2, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ad strony p6tnocnej w 0 9fOS~iod kraw~dzi
6' 
jS2:0IDlirblqi~it'irW~fl~mgodnie z rysunkiem a ,?/i";; /; . 
Stwiardz8m 	 1/[/1/j. 

2) 



-

6) 

7} 

8) 

9) 

, . " 

nieprzekraczalna linia zabudowy'od strony po~udniowej W odlegrosci 6.0 m c 

krawl?dzi jezdni dragi wewnl?trznej, zgodnie z rysunkiem planu, 

dopuszcza si~ wydzieJenie do 2 dziatek posiadajctcych zapewnionct dost~pnos 


komunikacyjnct 0 powierzchni minimum' 0.40 ha kazda, 

w granicach terenu nalezy wydzielic odpowiednict do funkcji terenu ilose miejs 

postojowych dla samochod6w ale nie mniej niz 1 miejsce na 50 m2 powierzchr 

ustugowej zaprojektowanych w formie og6lnodostl?pnego parkingu, 

w zagospodarowaniu terenu uwzgl~dnic odlegtosci od istniejctcych i projektowanyct 

element6w uzbrajenia zgodnie z przepisami odr~bnymi, 


nie dopuszcza si~ trwatego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej ponize. 

wskainika 10%, 

dopuszcza si~ zastosowanie ekran6w akustycznych, wzdJuz granic teren6w dla 

wyeliminowania ponadnormatywnego oddziatywania na' tereny sctsiednie, 


10) 	 ogrodzenie teren6w w tym W formie ekran6w akustycznych nie moze przekraczae 
ustalonychlinii rozgraniczajqcych ukJadu komunikacyjnego. 

2. 	 Dla teren6w, 0 kt6rych mowa w ust: 1, ustala sil? nast~pujqce zasady ksztaHowania 
zabudowy i architektury obiekt6w: 
1) budynki produkcyjne 'oraz skJadowo-magazynowe - obiekty od 1 do 3 kondygnacji 

nadziemnych na rzucie prastokqta, dachy plaskie lub strome 0 spadku powyzej 30° z 
dopuszczeniem przeszklen,' wysokose obiekt6w do 12.0 m (tolerancja±10%), 
dopuszcza sil?realizacjl? element6wobiektu do wysokosci nie wil?kszej niz 15.0 m, 

2) 	 budynki zapJecza technicznego - obiekty do 2 kondygnacji nadziemnej na rzucie 
prostokqta, dachypl'askie tub strome,0 spadku pOwyZej 30° z dopuszczeniem 
przeszklen, wysokose do 9.0 m (tolerancja ±10%), tworzctce wraz z budynkami 
podstawowymi, 0 kt6rych mowa w pkt 1 jednorodny przestrzennie zesp6t 

§ 11 

1. 	 Dla teren6w zabudowy usrugowej, mogctcych znaczqco oddzia~ae na srodowisko, dla 
kt6rych sporzqdzenie raportu ooddziaJywaniu na sradowisko moze bye wymagane, 0 

powierzchni okoJo 0.23 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 4.U, ustala sj~ 
nastl?Pujqce warunki zagospodarowania: 
1) dost~pnoS6 komunikacyjna z przebiegajctcej wzdJuz poludniowej granicy terenu drogi 

wewn~trznej, powiq.zanct komunikacyjnie z drogct publicznq, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony poludniowej w odleglosci 6.0 m od 

kraw~dzi jezdni dragi wewn~trznej, 
3) dopuszcza sil? wydzielenie do 3 dziatek posiadajqcych zapewnionct dostl?pnosc 

komunikacyjnct 0 powierzchni minimum 0.10 ha kazda, 
4) 	 w ramach terenu nalezy wydzielic odpowiedniq do funkcji terenu ilose miejsc 

postojowych dla samochod6w, ale nie mnieJ niz 1 miejsce na 50 m2 powierzchni 
ustugowej, 

5) 	 w zagospodarowaniu terenu' uwzgl~dnie odlegrosci od istniejctcych i projektowanych 
element6w uzbrojenia zgodnie z przepisami od~bnymi, 

6) nie dopus:zcza si~ trwaJego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej ponizej 
wskainika 20% w stosunku do catosci terenu, 

7) ustala si~ nieprzekraczalny poziom hatasu akustycznego jak dla teren6w zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi, 

8) ogrodzenie terenu od strony drogi nie moze przekraczae linii rozgraniczajctcych 
uktadu komunikacyjnego. 

2. Dla teren6w, 0 kt6rych mowa w ust. 1, ustala sil? nast~pujctce zasady ksztaftowania 
zabudowy i architektury obiekt6w: 
1) budynki USfugowe - obiekty od 1 do 3 kOll1dygn~cji nadziemnych na rzucie 

prostokctta, dachy ptaskie lub strome 0 spadku powyzej 30° z dopuszczeniem 
przeszklen, wysokosc obiekt6w do 9.0 m (toleraocja ±10%), dopuszcza sj~ realiZacj~ 
eiement6w obiektu do wysokosci nie wi~kszej nit. 12.0 m, 

2) budynki zaplecza technicznego - obiekty do 2 kondygnacji nadziemnej na rzucie 

?"::_;(j"'~.prostokqta, dac~ _~~ U~~i Pb~~Wia1e~ spadk~ ,,0 c,,~:.;3~ dopuszczeniem 
,,,,¥~~:--~,!J.\ S' . d' ~ ,-, -, 7/Jfi/AJ /I /I .I . 
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przeszklen, wysokosc do 9.0 m (tolerancja ±10%), tworzctce wraz z budynkami 
podstawowymi, 0 ktorych mowa w pkt 1 jednorodny przestrzennie zespot 

§ 12 

'Dla teren6w zieleni urzctdzonej 0 charakterze. izolacyjnym 0 powierzchni okoto 0.30 ha, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 5.ZP, ustala si~ nast~pujctce warunki 

iagospodarowania: 

1) . szerokosc pasa zieleni 7.0 m, 

2) dopuszcza si~ lokalne zmniejszenie szerokosci pasa zieleni wynikajctce ze wzgl~d6w 


terenowych i wfasnosciowych zgodnie z rysunkiem planu, 
3) w miejscach przew~zen pasa zieleni zastosowac ekrany akustyczne, 
4) dopuszczasi~ lokalizacj~ ekran6w akustycznych na pozostatych odcinkach pasa zieleni, 
5) . wprowadza si~ ·zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, 
6) w zagospodarowaniu terenu uwzglf~dnic .odlegtosci od istniejctcych i projektowanych 

element6w uzbrojenia zgodnie z przepisami odr~bnymi. 

§13 

1. 	 Dla terenow zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usrug nie zaJiczanych do 
przedsi~wzi~c mogctcych znaczqco oddziatywac na srodowisko i nie przekraczajqcych 
dopuszczalnych norm srodowiska poza granicami wtasnych dziatek, 0 powierzchni okoto 
0.60 ha, oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.MU, ustalasi~ nast~pujctce warunki 
zagospodarowania: 
1) dost~pnose komunikacyjna z przebiegajctcych wzdtuz p61nocnej i pOludniowej 

granicy terenu drogi wewn~trznej, powictzanych komunikacyjnie z drogct publicZrlct, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony p6tnocnej W odlegtosci 6.0 m od kraw~dzi 

jezdni od kraw~dzi jezdni drogi wewn~trznej zgodnie z rysunkiem planu, 
3) nieprzekraczaina linia zabudowy od strony potudniowej W odlegtosci 6.0.m od 

kraw~dzi jezdni drogi wewn~trznej zgodnie z rysunkiem planu, 
4) dopuszcza si~ wydziefenie do 5 dziatek posiadajctcych zapewnionct dost~pnos6 

,komunikacyjnct 0 powierzchni minimum 0.1 0 ha kazda, 
5) w ramach terenu nalezy wydzielic odpowiednict do funkcji terenu . ilose miejsc 

2postojowych dla samochod6w, ale nie mniej niz 1 miejsce na 50 m powierzchni 
mieszkalnej lub na 50 m2 powierzchni ustugowej, 

6) w zagospodarowaniu terenu uwzgl~dni6 odlegtosci ad istniejctcych i projektowanych 

element6w uzbrojenia zgodnie z przepisami odr~bnymi, . 


7) nie dopuszcza si~ trwa~ego uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnej ponizej 

wskaznika 50% w stosunku do kazdej wydzielonej dziatki, 

8) ustala si~ nieprzekracza Iny poziom harasu akustycznego jak dla teren6w zabudawy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

9) ogrodzenie od strony drog nie moze przekraczac ustalonych linii rozgraniczajClcych 
uktadu komunikacyjnego. 

2. Dla terenow, 0 kt6rych mowa w ust. 1, ustala si~ nastEilPujctce zasady ksztaH:owania 
zabudowy i architektury obiekt6w: 
1) budynki mieszkalne i us~ugowe - obiekty od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych na 

rzucie prostokctta, dachy ~askie lub strome 0 spadku powyzej 300 z dopuszczeniem 
przeszklen, wysokosc obiektow do 9.0 m (tolerancja ±1 0%), dopuszcza siEil realizacj~ 
element6w obiektu do wysokosci nie wi~kszej niz 12.0 m, 

2) dopuszcza si~ lokalizacj~ ustug na poziomie parter6w budynkow mieszkalnych 
z uwzgl~dnieniem wymagan wynikajctcych z przepis6w odr~bnych, 

3) 	 budynki gospodarcze - obiekty do 2 kondygnacji nadziemnych na rzucie prostok~ta, 
dachy ptaskie lub strome 0 spadku powyzej 30° z dopuszczeniem przeszklen, 
wysokosc do 7.0 m (tolerancja ±10%), tworzctce wraz z budynkami podstawowymi, 
o ktorych mowa w pkt 1 jednorodny przestrzennie zespof. 
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1) 
2) 

3) 

4) 

5) 

W()le1NOIClztwa Podkarpackiego. 

III. PRZEPISY KONCOWE 

§ 14 

Do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si~ dotychczasowy spos6b uzytkowania terenu. 

§ 15 

Ustala si~ stawk~ SfUZti\.Cti\. naliczaniu optaty zwiti\.zanej ze wzrostem wartosci nieruct}omosci 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu w wysokosciach: 

10% dla teren6w zabudowy uSfugowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami U, 
10% dla teren6w zabudowy ustugowej z dopuszczeniem obiekt6w produkcyjnych. skfad6w 

i magazyn6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami UlP, 
10% dla teren6wzabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami P, , . 
10% dla teren6w zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, ozmlczonych na rysunku planu 

symbolem MU, 
0% dla teren6w,zieleni urzqdzonej. oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP. 

§ 16 

Wykonanie uchwaty zlec~ sj~-Surmistrzowi Gminy Tyczyn . 

. § 17 

wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogroszenia w Dzienniku Urz~dowym 

PrzewodniczC\.cy HadyMiejskiej w Tyczynie 

Za 'godn," lopii ,oryginaiem ~;f~ 
StwierdZfJfn ~/ '/ j/II 
Tye,zyn, rJnia ,,:1.~.,.e~:.~9~.f.~._-~.~'.:.~\_'~'_''~''~"~"-''-"'-'-'--------

http:PrzewodniczC\.cy


-213 

OZNACZENIA OBOWlI\ZUJI\CE 
OZNACZENIA OGOLNE 

I ~RANICE TEReNOW OBJ~CH MlEJSCOWYII PLANEM 
~~~~, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

I: I L1NIE RQZGRANICZAJ.6tCE TERENY 0 R6iNYil PRZEZNACZENJU 
: . LUB .l.A$AD.ACH ZAGOSPODAROWANIA SCISLE OKRESLONE c: . 1111 LIN IE ROZGRANICZAJJ\CE TERENY 0 R6ZNYM PRZEZNACZENIU 
C ..... ~ LUB ZASADACH ZAGOSPOOARQWANIA ORlENTACYJNE . 

:r~OOO .{ , L1NIE ,PODZlAtU WEWN!iTRZHEGO SCtSLE OKRESLONE PPYlll zak:r~si~ E__ ., UNIE POOZW"U WEWH!iTRZNEGO ORiENTACY JNE 

~y~nawcll! 	 I' . A I NIEPRUI<AACZALN._E L1NIS ZAaUOOWY 
; .•.. 00 OR6G PUBI.,ICZNYCHfINZ. K.DUI-AS 

/ I' Mul Tf.;RENY ZAeUDOWY MleSZKANIOWo..ust.UGOWEJ 

I, U ., 

;jj'u/PII ~~6:~~~~:'!=~~;!:=w 
.. > ~ ! ~. ~ ,

::.:.:i: .,: , llq	.•.. · P ',1, T~~Y OBI~KTCJw PRODUKCYJNYCH 
:,1 . ~KtAD6w l MA~H6w 

::;.::;t,;:~~i.f\,,~~";"'~' ::"·'it'.~.tzp; ;:I·T§~Y.:Qe..J;N1 URVt[lZONEJ
TJ~{f~qOR'~'Rt:~~~~ff)';' '. .
tow,ne,uzgagnIO(l$ .', 
Ictl8npodzlemnych
zm"lior(]wane.
uroWc6w mjneralnyeh .1-----: OZNACZENIA INFORMACYJNE 

LINIE ROl.GRANICZAJJ\CE TfRENY 0 R6ZNYM PRZEZNACZENIUJec' :Nr. dO it1 1.2 (P(iJp
10 _-.,. • ............~:•••• fj:••~ • 


• ' ..' . I I 	 _ J LlJB ZASA,DACH ZAGOSPOOAROWANIA INFOIUIACYJNE 
ROS'~'Y. 	

" pr ,.~. 	

KANALIZACJA SANITARNAZa zgodnosc kop'lhi3fYflin'aiem 
Stwiardzam 

d' "1 .. 1. 2~,.lyczyn, nia lIBl ~ lUlI!'b'l!in ltll"W U 

;...! ,A. i"'l A M 

___'..lI. "/ DOST~PNo$C KOIIUNlKACYJNA T~REN6~~~~)• 
1--"'::""'-11w SlI:C WODOCU\GOWA 	 \~\7';·;'':::'''/)~'YI 
I ks 
I--~--i, 
~==::::I KANALlZACJAOESZCZOWA.kdI--~--i 

~,'.i.i·., I 1 

.,•• ;.;. ..,'.o i " 


I SIECGAZOWA9 
"~. ~ 	 I 

I-~'---I'I' SIEC CIEPt.OWNICZA"COII-Et! 119 ~I L1NIA ELeKTROENERGETYClNA 110 kV 

I I UNIA TELeKOMUNIKACYJNA 

I 
- ~ 

I . 
I 
I 
i 

, I 



j .. 

'lANA NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROW) 

STRZENNEGO TERENOW USlUG KOMERCYJNYCH 
;'M1EJSCOWOS'CI BIAlA GMINA TYCZYN 
... OJEWODZTWO PODKARPACKIE 
VSUNEK PLANU SKALA 1:1000 

o 
I I I I I 

50 

I· I I I I 
. 100 

I 
.,., "OJ' I . . .. , SKALA LINIOWA 




