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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 terenu pod 
dzialalnosc uslugow~ we wsi Budziw6j. 

Uchwalony Uchwabt Nr . ':SiiIJ~r/g9 
Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 2B 1::::o,;::i.or.z::./'.et-lVt.ik-a. {9g9

J - 'J 
RADA MIEJSKA 


w'JYczynie 

Ustalenia planu 
/ stanowi<t trest uchwaly / 

Niniejsze ustalenia l'lcznie z rysunkiem planu 
byly wylozone do publicznego wgl'ldu 

w siedzibie Urz~du Gminy i Miasta 
w Tyczynie w okresie od OG WRXESNIA 4009~ 
do 2.7 WRzeeNI/r {~99 R, 

/ l'lcznie z 'prognoz<t skutk6w wplywu na 
srodowisko przyrodnicze/ 

ZARZ1\D GMiNY I FiHASTA 
w'Iyczynie 
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RADA MIEJSKA 
wTyczynie 

Uchwala Nr XIll/87/99 

Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 paidziernika 1999 r. 


w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowe 
wsi Budziwoj. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia~, marc~ 199? r. 0 

samorz8c.dzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z pozn. zmlanaml) or~ 
art. 7, 8, 10 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowanlU 
przestrzennym (Dz. U z 1999 r. nr 15 poz. 139 z poin. zmianami) , 

Rada Miejska w Tyczynie 
postanawia co nast~puje: 

§ 1 

1. 	 Uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 
terenu pod dzialalnosc usrugOW'l. / stacja benzynowaJ we wsi Budziwoj, 
zwany dalej planem. 

2. 	 Zal'l.cznikiem do niniejszej uchwafy jest rysunek planu na mapie w skali 
1: 1 000, ktory obowi'lZllje w zakresie oznaczen na nim wyst~puj'tcych. 

3. 	 Plan obejmuje obszar 0 powierzchni 0,45 ha, palozony pomi~dzy drog'l. 
powiatow't 0 numerze ewidencyjnym 584 relacji Rzeszow -Budziwoj i 
drog8c. gminn'l. 0 numerze ewidencyjnym 597/1 dotycz'tcy dzialki 0 numerze 
ewidencyjnym 30/1 we wsi Budziwoj. 

§2 

pxzedmiot i zakres planu obejmuje : 

1) przeznaczenie teren6w oraz linie rozgraniczaj'tce tereny 0 roi:nym 


przeznaczeniu lub roi:nych zasadach zagospodarowania, 

2) linie rozgraniczaj'tce drogi oraz linie zabudowy, 

3) zasady zagospodarowania, 

4) zasady ksztaltowania zabudowy, 


Za zgodnotC kDPii Zoryginarem 

Stwierdzam 2009 ·11· 3 1 
lycz,/". dnla.:.... ' ..... 



5) szczegolne warunki zagospodarowania terenow wynikaj~ce z potrzeb 
ochrony srodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, 

6) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

§3 

L 	Na obszarze planu, 0 ktorym mowa w§l ustl obowiq,zu.j~ zasady 
zagospodarowania wynikaj~ce z polozenia w projektowanym korytarzu 
ekologicznym 0 znaczeniu regionaInym EeONET - PL. 

2. przebieg orientacyjnych linii 	rozgraniczaj~cych moze ulec korekcie pod 
warunkiem , ze niewylduczy to moZliwoscizagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeni~m. Uscislenietych Iinii Dasnwi. w decyzji 0 ustaleniu. 
warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. 	 Usytuowanie orientacyjnych zjazdowz drpgipowiatowej i grninnej do . 
uSCislenia w decyzji 0 ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania 
terenu , na warunkach okreslanych przez wlaSciwy zarz~d drogi. 

§4 

W granicach planu ustala si~ i1ast~puj~ce przeznaczenie terenow: 

L 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem UKS przeznacza sit; pod 
dzialalnosc uslugow~, zwiqzan~ z obslug~komunikacji(stacja benzynowa). 

2. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDl przeznacza si~ pod 
komunikacjt;( odcinek drogi powiatowej w liniach rozgraniczaj~cych). 

3. 	 Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD2 przeznacza si~ pod 
komunikacj~(odcinek drogi gminnej w Iiniach rozgraniczaj~cych). 

Ustala sit; nastt;puj~ce zasadyzagospodarowania : 
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UKS nalei:y: 

1) zachowac minimaIn~ odleglosc obiekt6w przeznaczonych na pobyt ludzi 
od zewnt;trznych krawt;dzi jezdni: .. . 

a) drogi powiatowej - minimum 8,0 m 
b) drogi gminnej - minimum 7,0 m 

2) zachowac odleglosci podstawowe od istniej~cych sieci infrastniktury 
technicznej , zgodnie z obowi<tZUj~cymi w tym zakresie przepisami 
szczeg6lnymi , 

3) zapewni6 utwardzone miejsca postojowe dla pojazdow dostawczych i· 
korzystaj~cych z uslug w ilosci zapewniaj~cej zachowanie odleglosci od 

,teren6w s<lSiednich , zgodnie z obowiqzuj~cymi w tyro zakresie 
przepisami szczegolnYmi, 
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4) przy ~osad0:vieni~ obiektow uwzgI~dnic wanmki hydrologiczne .i 
geolOgIczno-lIlZynierskie, 

5) zastosowac wszelkie zabezpieczenia chroni'tce przed przeciekaniem 
substancji ropopochodnych do gnmtU," wad powierzchniowych (i 
podziemnych) . 

6) wzdlui: zachodniej granicy terenu obj~tego planem 'Wprowadzic pas 
. zieleni. stalozielonej, przy czym Die nasadzac zwartej zieleniwysolciej w 

uktadzie poprzecznym. w stosunku do rzeki Wisiok, 
7) l~czna powierzchnia teren6w zabudowy Die moze przekraczac 30% 

ogolnej powierzchni terenu UKS, . . . 
8) dopuszcza si~ lokalizacj~ obiektaw handlowo-usrugowo

gastronomicznych, zwi~anych z funkcj't terenu oraz urz'tdzen do dys
trybucji gazu plynnego. przy czym nale±)' zapewnic powi3:.Zanie komuni

( 	
kacyjne ~. wewn~trznt! z jednymzjazdem z drogi powiatowej. 

2. 	oddZiaIywariie obiekt6w i~ UIZ'tdzen realizowanych na obszarze planu nie 
moze przekraczac dopuszczalnych norm srodowiska poza granice terenu, do 
ktorego inwestor posiada tytul prawny. 

3. 	 Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami KDl i KD2 zjazdy na 
teren UKS z drogi powiatowej (or ewid. 584) i z drogi gminnej (nr ewid. 
597/1) nalezy urz~d.zic w. sposab zapewniaj~cybezpi'!czeilstwo ruchu 
drogowego na warunkach okreslonych przez zarz~dc6w rych drag, 
1) nie dopuszcza si~ lokaiizacjijakichkolwiek obiekt6w staiych , 
2) dopuszcza si~ prowadzenie sieci infrasnuktury technicznej. 

§6 

Ustala si~ zasady uksztahowania zabudowy: 
1. 	 wysokoscobiekt6w nie moze przekraczac 2-ch kondygnacji, 
2. 	 architektur~ obiekt6w dostosowac do nanu:aInych cech terenu i walor6w 

krajobrazowych, przy czym obiekty powinnycechowac si~ wysokimi 
walorami architektonicznymi 

§7 

Ustala si~ zasady obstugi terenu w infrastrukturrc techniczn't oraz zasady 
ochrony srodowiska: 
1. 	 Zaopatrzenie w wod~ z istniej'tcej sieci 0 110 

2. 	 Zasilanie: 



.. 

2) w gaz z istniej~cej sieci, lub zastosowac rozwi4lZanie indywidualne, 
p. Gromadzenie i odprowadzenie : . 
fl 1) sciek6w bytowo-gospodarczych poprzez siec kanalizacji sanitamej do 

oczyszczaIni sciekow w Rzeszowie, 
2) wod deSZCZ01,V'Ych nczystych" z zadaszen i dach6w na wIasnym terenie, 
3) wod deszczo-wych ,.,brudnych" z parldngu , plac6w i drog dojazdowych po 

PC?dczyszczemu do odbiornika,zgodnie z obowi~j~cymi w tym zakresie 
przepisami szczegolnymi, . 

4)o(ipad6w technologicznych w sposob me zagraZaj~cy Srodowisku i 
zdrowiu ludzi, 

5) odpadow komunalnych sta!ych w szczeInych pojemnikach usytuowanych 
w obr~bie wIasnego terenu z zapevvnieniem· usuwania na zasadach 
obowictZUj~cych w gminie,. . 

6) dopuszcza si~ modemizacj~ , przebudow~ istniej~cych lub budow~ 
nowych odcink6w infrastruktury technicznej w sposob me koliduj~cy z 
·zagospodarowaniem terenu , zgodnie z przeznaczeniem. . 

4. Zaopatrzenie w energi~ elek:tryczn~, gaz, wod~ rozwi~c na warunkach 
okreslonych przez dysponentow sieci i UIZ~dzen,..1:.... ].

t· 5. Zakazuje si~: 
,.,:. 

1 
1) ~okalizacji inwestycji bez zastosowania koniecznych zabezpieczeiJ. i 

···zapeWruenia monitoringu wod podziemnych otworami wiertniczymi, 
2) lokaIizacji inwesrycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zd.ro\\lla 

ludzi i ir.westycji mog~cych pogorszyc stan srodowiska, z wyj'ltkiem 1 wS~""'aIlej w planie . 

1 §8 

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza si~
1 dotychczaso\\J)' sposob ui:ytkowania. 

~ 

1" 

1 §9 
f:. 

Ustala si~ ...0.... % stawk~ slui:~c'l naliczeniu jednorazowych opIat za wzrost1 wartosci nieruchomosci , w zwi¢tI z uchwaleniem miejscowego planu 
., zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 we wsi Budziwoj. , 

t~:' §lO 
j 

,;'ii~ ''; Uchyla si~ ustalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania 
'~ 
v~ 

przestrzennego gminy Tyczyn uchwalonego uchwal~ Nr VITIl26/85 Rady

j Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 15 listopada 1985r. , ogloszon~w 

~ . ..... Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa Rzeszowskiego Nr 1186 , poz.l1 z'dnia 
~ 

.1 i :~".,,; 1O)~ty9Z,tlia, 1986 z p6iJ:riejszymi zmianami , w granicach planu obj~tych..... 
, niDiejsz~ uchwal'l-
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§11 

Wykananie Uchwaly zleca si~ Z~dowi Gminy i Miasta Tyczyna 

§12 

. Uchwala wchodziw Zycie po uplywie 14-tu dniIicz'ic od dnia opublikowania w 
Dzienniku UIZ~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

1\ 

RAD.A PRAWNY 

\ 
Malg .' a Niedobylska 

.. 







