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RADA MIEJSKA 

w1Yczynie 


Uchwala nr XIXl144/00 

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 czerwcll 2000 r. 


w sprawie uehwalenia miejseowego planu zagospodarowanie przestrzennego we wsi 
Budziwoj. 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt 5, artAO ust.!, artAl ust.1 i artA2 ust.! i 2 ustawy 
z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz~dzie gminnyrn (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z poin. 
zm.) oraz art. 7, '10, 11 i 26 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. 0 zagospodarowaniu prze
strzennyrn (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z poin. zm.) 

Rada Miejska w Tyczynie, uchwala co nast~puje: 


I. Przepisy ogolne 

§ 1. 


1. 	 Uehwala sict: miejseowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 6/99 terenu za
budowy mieszkaniowej jednorodzirufej we wsi Budziwoj, zwany dalej planem. 

2. 	 Plan, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi fragmentaryezna zmianct: miejseowego pla
nu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tyezyn uehwalonego uehwal~ 
Nr VIIII26/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyezynie z clnia 15 listopada 1985 
,r., ogloszon~ w Dzienniku Urzct:dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1/86 poz. 
11 z dnia 10 styeznia 1986 r. z poin. zm. 

3. 	Zal~eznikiem do niniejszej uehwaly jest rysunek planu na mapie w skali 1=1000, 
kt6ry obowi~je w zakresie oznaezefl na nim wystct:Puj~eyeh. 


§ 2. 

1. przedmiotem ustalefl planu jest obszar 0 powierzehni 0,21 ha polozonyeh pomict:dzy 
drog~ powiatow~ nr 581 relaeji Rzeszow-Budziw6j i drog~ grninn~ 0 numerze ewi
deneyjnyrn 1037 we wsi Budziw6j, obejmuje nieruehomosei 0 numerach ewidencyj
nyeh.1039/11, 1039/12. 

2. 	 Zakiesustalen plailU obejmuje= 
1) przeznaezenie terenow oraz linie rozgraniezaj~ee tereny 0 l'omyrn przeznaezeniu 

lub 0 romyeh zasadaeh zagospodarowania, 
2) linie rozgraniczaj~ee ,drogi oraz linie zabudowy, 
3) zasady zagospodarowania, 
4) zasady ksztaltowania zabudowy., 1-, _ 

5) zasady obslugi w zakresie iJjlfrastrukrury teehnicznej i komunikaeji oraz zasad~ 
oehrony srodowiska .. 

3. 	 przebieg orientaeYJnych linii rozgraniezaj~eyeh moze ulee korekcie pod warun
kiem, ze nie wykluezy to mozliwosci zagospodarowania zgodnie z przeznaezeniem. 
Uscislenie tyeh linii nast;wi w deeyzji 0 ustaleniu warunkow zabudowy i zagospo
darowania terenu. 

II. Przepisy szczegolowe 
§ 3. 


W granieaeh planu ustala sict: nastct:Puj~ee przeznaezenie terenow: 
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1. 	 Teren oznaczony na rysunku planu, symbol em MN przezna(~za si~ pod zabudow~ 


mieszkaniow,!jednorodzinn<\.. 

2. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 

a) KD1 przeznacza si~ pod komunikacj~ - fragment pasa drogi powiatowej, 

b) KD2 przeznacza si~ pod komunikacje - fragment pasa drogi gminnej. 


§ 4•.. 

Ustala si~ nast~uj<\.ce zasady zagospodarowania; 

I. 	 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN: 

1) zachowanie linii zabudowy od zewn~trznych kraw~dzijezdni: 


a) drogi powiatowej nie mniej niZ 25,0 m, 

b) drogi gminnej nie mniej nii: 7,0 m 


2) przeznaczenie nie mniej nii: 20% ogolnej powierzchni dzinlkipod zieten, 
3) na dzialce budowlanej dopuszcza si~: 

a) lokalizacj~ budynku gospodarczego 0 pow. zabudo~'Y d035 m2 lub garaZu 
na jeden-dwa samochody osobowe, 

b) lokalizacj~ uslug nie pogarszaj<\.cych stanu srodowiska w rozumieniu 
przepisow szczeg61owych, 

c) l<\.czenie funkcji mieszkalnej z funkcj<\. uslugowa jako obiekty wbudowane 
w kubatur~ obiektow mieszkalnych, dobudowane lub wolnostoj<\.ce, 

d) dla uslug wyznaczyc min. 4 miejsca postojowe . 
4) zachowanie odleglosci podstawowych od przebiegaj<\.cych sieci infrastruktury 

technicznej wynikaj<\.cych z przepisow szczegolnych. 
5) obsluga komunikacyjna terenu od drogi gminnej. 

2. 	 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD dopuszcza si~ prowadze

nie sieci infrastruktury technicznej. 


§ 5. 

Ustala si~ nast~uj<\.ce zasady ksztaltowania zabudoWy: 

I. Dostosowanie architektury budynkow mieszkalnych do naturalnych cech krajobrazu: 


I) budynki projektowac bez podpiwniczenia, 

2) wysokosc budynk6w mieszkalnych nie moi:e przekroczy<: II kondygnacji, 


.3) spadowe 0 k<\.cie nachyleniapolaci 35() do 45°, poddasza uZytKowe, 

4) pokrycie dach6w - dach6wka ceramiczna lub material j<\. imituj<\.cy, 

5) zastosowanie detali wykonczeniowych nawi<\.zuj<\.cych do tradycji regionu. 


2. Obiekty uslugowe projektowac jako: 

1) parterowe z ewentualnym poddciszem ui:ytkowym, bez podpiwniczenia, 


l' , 2) dachy 0 polaci 0 nachyleniu ;30° do 40°"., . ;\ 

3) pokrycie dachow - dachowkq, ceramiczg.&.lub materialem j<\. imituj<\.cym. :0
:0 

3. 	 Budynki gospodarcze parterowe- w ksztaitowaniu formy stosowac odpowiednie 

zasady ustalone w :ust. 1. 


§ 6. 

Ustala si~ nast~puj<\.ce zasady obslugi terenu w infrastruktu~ t<;:chniczn<\. oraz zasady 

ochrony srodowiska: 

1. 	 Zaopatrzenie w wod~, zasilanie w energi~ i gaz z istniej<\.cych sieci. 
2. 	 Odprowadzenie: 
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1) sciek6w bytowo-gospodarczych przez kanalizacj~ sanitam<l do oczyszczalni 
sciek6w w Rzeszowie, 

2) w6d opadowych z zadaszefl i dach6w kanalizacj<l deszczow<l do odbiomika lub 
na wlasnym terenie, 

, 3. Gromadzenie odpad6w w szczelnych pojemnikach na wlasnym terenie z zapewnie
niem usuwania w spos6b obowi4ZUj~cy w gminie. . . 

4. 	 Ogrzewanie indywidualne nie pogarszaj<lce stanu srodowiska w rozumieniu przepi
. sow szczegolnych. 

5. 	 Zaopatrzenie w wod~, gaz, zasilanie w energi~ elektryczn<l rozwiltZac na warun
kach okreslonych przez dysponentow sieci i urz<ldzefl. 

§ 7. 
Do czasu zagospodarowania teren6w zgodnie z ustaleniami planu, tereny mog<lbyc 
UZytkowane w spos6b dotychczasowy. 

§ 8. 
Ustala si~ zerow<l stawk~ procentow<l sluz<lC<l naliczeniu jednorazowych oplat za 
wzrost wartosci nieruchomosci w zwi<lzku z uchwaleniem miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego Nr 6/99. 

§ 9. 
Uchyla si~ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powolane
go w § 1 ust. 2 niniejszej uchwaly - w granicach obszaru obj~tego planem Nr 6/99. 

§ 10. 

Wykonanie uchwaly zleca si~ Zarz<ldowi Gminy i Miasta w Tyczynie. 


§Il. 
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14-u dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

AADCA /rAWNY 

Malgorzala ~dObYlska 
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