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Uchwala Nr 0059/99 Rady Miejskiej w Tyczynie 

z dnia 24 czerwca 1999 r. 

uchwalenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/99 . 
uslug handlu we wsi Biala gmina Tyezyn. 

N a podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 


e gminnym (tekstjednotity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 p~z.74 z poin. zmianami) 

art.7, art.8, art. 1 O. art.26 i art.28 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. 0 zagospodarowa


(tekstjednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) 

Rada Miejska w Tyczynie postanawia: 

§ 1. 
ILJJchwaia si~ miejseowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1199 - tcrenu 

handlu we wsi Biala. 
o ktorym mowa w art.I stanowi zmian~ rniejseowego planu ogolnego zago


przestrzennego miasta Tyezyna uchwalonego uehwal~ ill VIIII26/85 

diauy Narodowej Miasta i Grniny w Tyezynie z dnia 15 listopada 1985 r., ogloszonct 

WDzienniku Urz~dowyrn Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186 poz.ll z dnia 10 


. 1986 r. z p6zniejszyrni zrnianamL 

L.af&czmkiern do niniejszej uchwaly jest rysunek planu rna mapie w skali 1:1000, 


obowhtzuje w zakresie oznaczeil na nirn wyst<9'uj ctcyeh. 

obejrnuje obszar stanowi::tcy ez~sc dzialki ill 830/3 0 powierzehni okolo 0,28 


ha polozony przy drodze relaeji Rzeszow-Dynow we wsi Biala, zwany dalej planem. 

§ 2. 
i zakres ustalen planu obejmuje: 

"-'-'L..1Hl\::zenie terenow oraz linie rozgraniczaj~ee tereny 0 romym przeznaezeniu lub 
">$Fomych zasadach zagospodarowania, 

,,,,)zasady zagospodarowania terenow, 
ksztaltowania zabudmvy, 

, ady obslugi w zakresie infrastruktury technieznej. 

~' § 3. 

Wcgranieaeh planu, 0 ktorym mowa w § 1 ust.l wyznaczyc teren oznaezony na ry

'llku planusymbolem OR. 


'zebieg orientacyjnych linii rozgraniczajqcych moze ulee korekcie pod warunkiern, 

nie wykluezy to mozIiwosci zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym prze

,korekcie tyeh linii zadecyduje wlaSciwy organ administracji w decyzji 0 ustaleniu 

",*,arunkow zabudowy i zagospodarowania terenu. 

,tJsytuowanie orientacyjnego wjazdu na teren do uscislenia w decyzji 0 ustaieniu 


zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Z <~f,- Burrnistrza
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§ 4. 
nast~puj'lce zasady zagospodarowania terenu i ksztahowania zabudowy: 

Dla lokalizacji nowych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi zachowanie nie
przekraczalnej linii zabudowy nie mniejszej niz 25,0 m od zewn~trznej kraw~dzi 
drogi relacji Rzeszow-Dynow. 
Zapewnienie wyznaczenia miejsc postojowych w ilosci zapewniaj'lcej zachowanie 
odleglosci od terenow s~iednich, zgodnie z obowi'lZUj'lcymi w tym zakresie przepi
sami szczegolnymi. 
Dostosowanie architektury obiekt6w do naturalnych walorow krajobrazu w odnie
sieniu do: 
a) wysokosci budynkow do 2-ch kondygnacji, 
b) tradycyjnej fonny obiektow - 0 symetrycznych polaciach, 
c) pokrycia dachow dachowk'l ceramiczn'llub materialemj'limituj'lcym. 
Obsluga komunikacyjna terenu z drogi relacji Rzeszow-Dynow nr 878, przy czym 
urz'l.dzie zjazd z drogi w sposob zapewniaj'lcy bezpieczenstwo ruchu drogowego na 
warunkach okres!onych przez wlasciwego zarz'l.dc~ tej drogi. 
Dopuszcza si~: 
a) remont, modemizacj~, przebudow~ istniej'l.cego obiektu na warunkach okreslo

nych w planie, 
b) realizacje innych fonn dzialalnosci gospodarczej, przy czym prowadzona dzialal

nose nie moze powodowae pogorszenia stanu srpdowiska poza granicami terenu, 
do ktorego inwestor posiada tytul prawny, 

, c) l'lczenie funkcji uslugowej z funkcj'l. mieszkaniow'l.. 

§ 5. 
v.>.."'-u'-' zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

ZasiIanie w energi~ elektryczo'l i gaz z istniej'l.cej sieci. 
Zaopatrzenie w wod~ z istniej'lcej sieci. 
Odprowadzenie: 
1) sciekow bytowo-gospodarczych przez kanalizacj~ sanitarn'l. do oczyszczalni scie

k6w w Rzeszowie, 
2) w6d deszczo'wych z placow utwardzonych i dojazd6w po podczyszczeniu kanali

zacj'l. deszczow'l. do odbiomika, 
3) wod deszczowych z zadaszen i dachow kanalizacj'l deszczow'l. do odbiomika lub 

na wlasny teren, 
Gromadzenie odpad6w komunalnych stalych w szczelnych pojemnikach usytuowa

.'nych na wlasnym terenie z zapewnieniem usuwania w sposob obowi<lZUj'lcy w gmi
nie. 
Ogrzewanie indywidualne nie pogarszaj'lce stanu srodowiska (gazowe, elektryczne, 

'., 	 olejowe). 
Zaopatrzenie w media rozwi1l.zac na warunkach okreslonych przez dysponentow 
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§6. 
czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu, teren moze bye uZy't

w spos6b dotychczasowy. 

§ 7. 
zerow~ stawk~ procentowfb sluzll.c~ naliczeniu opIaty od wzrostu wartosci nie

Jfrnchomosci w zwi¢u z uchwaleniem planu nr 1199. 
§ 8. 

wcalosci ustalenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego po
,;;twolanego w § 1 ust.2 niniejszej uchwaly w granicach obszaru obj~tego planem nr 1/99. 

§ 9. 
{koname uchwaly zlecie Zarzll.dowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 

§ 10. 
wchoclzi w Zycie po uplywie 14-tu dni od claty jej 0publikowania w Dzienni

Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. . 
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-)bie!rt: fHa/a' 
'Jnlina: Tyczyn' 
1.rkusz: 175.211.211 
')kala: 1:1000 

Jklad poziomy : Pansiwowy 65 
Jklad wysokosciowy : "Kronszladl 60" 
'rzeska/owano z mapy 11 :2000 
Aapa al<tualna w oznaczonym zal<resie .' 
vg slanu na dziel1 1998.12.21 
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