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UCHWALA NR XXVIIl219/2005 


Rady Miejskiej w Tyczynie 


z dnia 31.03.2005 r. 


w sprawie uchwalenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

w Budziwoju przy ulicy Dworslciej. 

Dzialaj'lc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 

samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku nr 23 poz. 
220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z poZniejszymi zmianami) 

&ada Miejska w Tyczynie 
uchwala, co nast~puje: 

I. PRZEPISY OGOLNE 

§1 

Po stwierdzeniu zgodnosci planu z polityk'l przestrzenn'l gminy okreslon'l w Studium 
uwarunkowan i lcierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Tyczyn, 
uchwalonym Uchwal&-, Rady Miejskiej w Tyczynie nr XXXVIIIl290/02 z dnia 
29.08.2002 r., uchwala si~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
obejmuj&-,cego obszar ok. 4 ha polozonego przy ulicy Dworskiej 
w Budziwoju. 

§2 

1. 	 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy 
Dworskiej w Budziwoju zwanego dalej planem, stanowi'l tresc niniejszej 
uchwaly. 

2. 	 Zal&-,cznikami niniej szej uchwaly S'l: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000 stanowi&-,cy zal&-,cznik nr 1, 
2) rozstrzygni~cia dotycz&-,ce sposobu realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, k:tore nalez'l do zadail wlasnych gminy oraz 0 

zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych 
stanowi&-,cy zal'lcznik nr 2. 

Za zgodnosc KlJoii Zoryginatem z 
StwierJZr:<i'i 
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§3 

Rysunek planu sporzctdzony na mapie w skali 1 : 1 000 obowi'1Zllj~ w zakresie: 

1) granicy terenu obj~tego planem, 

1) linii rozgraniczajtlcej tereny 0 roi:nym przeznaczeniu, 

3) obowiCI,ZUjtlcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

4) granic dzialek budowlanych. 


§4 

Ilekroc w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa 0: 
11 obowiazujacej linii zabudowy - naleZy przez to rozumie6 lini~, na ktorej 

lokalizuje si~ lico glownej bryly budynku mieszkalnego, 
II nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleZy przez to rozumie6 lini~, ktorej nie moze 

przekroczyc zewn~trzny obrys projektowanego obiektu, 
11 	 powierzchni zabudowy dzialki - naleZy przez to rozumiec maksymaIny procent 

powierzchni dzialki przeznaczony pod zabudowy wraz z powierzchnia 
utwardzonq, 

II. PRZEPISY SZCZEGOLOWE 

§5 

Przeznacza si~ w granicach obj~tych planem: 

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem IMN 0 powierzchni okI,37 ha, 
pod zabudow~ mieszkaniowtljednorodzinnq" 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN 0 powierzchni okI,52 ha, 
pod zabudow~ mieszkaniowctjednorodzinnq" 

3) 	 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MNIU 0 powierzchni okO,24 
ha, pod zabudow~ mieszkaniowtl jednorodzinnct z usrugami towarzysZ&:cymi 
nieuci<:\.Zliwymi lub zabudow~ uslugowtl nieuci&:Zliw<\, 

4) 	 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4NINIU 0 powierzchni okO,30 
ha, pod zabudow~ mieszkaniowtl jednorodzinntl z uslugami towarzyszctcymi 
nieucitlZliwymi lub zabudow~ uslugowtl nieuci<:\.Zliwq" . 

4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDW 0 powierzchni okO,5! ha 
pod drog~ dojazdowtl wewn~trznq, 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbol em EE 0 powierzchni ok.O,Ol ha, 
pod lokalna stacj~ trafo, 

6) 	 teren oznaczony na rysunku planu symbol em ZN 0 powierzchni ok 0,07 ha 
i szerokosci ok. 7 m pod ogolnodost~pny pas zieleni dla konserwacji rowu 
melioracyjnego. 

Zu~a 

mgr ini. ~aWiia 
INSPEKTOR 
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§6 


Ustala si~ zasady ochrony i ksztaltowania !adu przestrzennego dla calego terenu 
obj~tego planern: 

1) 	 projektowany zesp6t zabudowy ma stanowic jednolity zesp61 funkcjonalno
przestrzenny 0 wysokim standardzie zamieszkania, harmonijnie 
wkomponowany w otaczaj'lcy krajobraz, 

2) 	 projektowana droga dojazdowa wewn~trzna rna stanowic os kornpozycyjnl:\. 
wn~trza urbanistycznego z ci~ami zabudowy 0 jednorodnej funkcji i sp6jnym 
charakterze sytuowanej w obowil:\.ZUjl:\.cej linii zabudowy, kt6rej parametr ustala 
si~ w § 9, 

3) 	 sp6jny charakter zabudowy winien polegac w szczeg61nosci na ksztahowaniu 
bryl budynk6w w zblizonej do siebie geometrii dach6w i gabarytach, kt6rych 
parametry ustala si~ w §9. 

§7 

Ustala si~ zasady ochrony srodowiska dla ca!ego terenu obj~tego planem: 

1) obowil:l.Zllje zakaz odprowadzanie sciek6w do gruntu i w6d powierzchniowych, 
2) odprowadzenie sciek6w sanitarnych do istniej'lcej kanalizacji sanitarnej, 
3) odprowadzenie sciek6w powstajl:\.cych w wyniku prowadzonych usrug nalezy 

rozwiCJ:Zae indywidualnie w spos6b nie powodujl:\.cy zanieczyszczenia w6d i 
gruntu, z uwzgl~dnieniern obowil:\.ZUjl:\.cych w tym zakresie przepis6w 
szczeg6lnych 

4) 	 odprowadzenie sciek6w opadowych z drogi wewn~trznej do projektowanej 
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniej'lcych ciek6w wodnych 
(w spos6b zapewniaj'lcy pelnl:\. ochron~ przed przenikaniem zanieczyszczen do 
gruntu, w6d powierzchniowych i gruntowych zgodnie z przepisarni 
szczeg61nymi w tym zakresie), 

5) 	 odprowadzenie w6d opadowych z polaci dachowych do gruntu na teren 
wlasnej dzialki, 

6) 	 odpady komunalne i powstajl:\.ce w wyniku prowadzonych usrug gromadzone 
b~dl:\. w szczelnych pojernnikach lub kontenerach na wlasnych dzialkach, 
usuwane na zasadach obowil:\.ZUj'lcych w gminie oraz zgonie z obowil:\.ZUjl:\.cymi 
przepisami w tyrn zakresie, 

7) ogrzewanie budynk6w indywidualnym systemem ogrzewania z zastosowaniem 
ir6del ciepla zasilanych ekologicznymi nosnikami energii 

8) zakazuje si~ lokalizacji: 
a) 	 przedsi~wzi~c rnogl:\.cych znacZI:\.CO oddzialywac na srodowisko, dla kt6rych 

sp0fZl:l.dzenie raportu oddzialywania na srodowisko byloby wymagane 
obligatoryjnie lub mogloby bye wymagane, w rozumieniu przepis6w 
odr~bnych, 

b) usrug mogl:\.cych pogorszyc stan srodowiska poza granicami teren6w 
b~d'lcych we wladaniu inwestora, 

c) usrug powodujl:\.cych przekroczenie poziomu halasu dopuszczalnego w 
zabudowie mieszkaniowej, 

Za zqcr!nnsc kopii Z oryginafem 
Stwle!U2~!lli 

mgr inz. Krz ztof ZawHa 
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d) 	 uslug zwi~zanych z obslug~ samochodami 0 ci~zarze calkowitym powyZej 
3,5 tony 

§8 

1. Ustala si~ parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania 
teren6w 1 MN, 2 MN, 3MNIU, 4 MN/P' 

1) dla terenow wszystkich terenow ustala si~ obowi~j~ce i nieprzekraczalne 
linie zabudowy, 

2) odleglose obowi~j~cej linn zabudowy od linii rozgraniczaj~cej 
projektowanej ulicy wewn~rznej KDW - 8,5 ill, 

3) parametry nieprzekraczalnej linii zabudowy naleZy przyj~c z rysunku planu, 
4) na wydzielonych dziaikach budowlanych w terenach przeznaczonych pod 

zabudow~ mieszkaniow~ (IMN, 2 MN) lokalizuje si~: 
a) jeden budynek mieszkalny wolnostoj~cy nie przekraczaj~cy 2-ch 

kondygnacji naziemnych (w tym poddasze mieszkalne) i z mozliwosci/:l 
podpiwniczenia, 

b) jeden budynek garazowy lub gospodarczo-garazowy I-dno kondygnacjowy 
bez podpiwniczenia, 

5) 	 na cz~sci terenow IMN i 2 MN b~d~cych w zasi~gu obszaru zagrownego 
powodzi/:l Q1% rzeki Strug obowiqzuj/:l zasady lokalizacji zabudowy i 
zagospodarowania terenow wymienione w §11, 

6) 	 na wydzielonych dzialkach budowlanych w terenach przeznaczonych pod 
zabudow~ mieszkaniow/:l. z usrugami (3MNIU, 4A1N1U) sytuuje si~ jeden 
budynek mieszkalny z wbudowanct, zespolon/:l. z budynkiem mieszkalnym 
cz~sci/:l uslugow/:l. lub z wolnostoj~cym budynkiem uslugowym 0 gabarytach 
jak: w punkcie 4a ina zasadachjak: w §ll, 

7) 	 na wydzielonych dzialkach budowlanych przeznaczonych pod zabudow~ 
mieszkaniowa z uslugami (3 MNIU, 4MNIU) dopuszcza si~ realizacje 
samodzielnego budynku uslugowego bez zabudowy mieszkaniowej 0 

gabarytach jak: w punkcie 4a i na zasadach jak w §11, 
8) garaz lub budynek gospodarczo-garazowy moze bye wbudowany w budynku 

mieszkalnym, moze bye z nim zespolony lub wolnostoj/:l.cy, 
9) maksymalna powierzchni zabudowy dla dziaiki mieszkaniowej do 35% pow. 

dzialki, dla dziaiki mieszkaniowo-usrugowej do 500/0, 
10) 	 dachy budynk6w mieszkalnych wysokie dwu- i wie1ospadowe z 

symetrycznymi polaciami dachowymi wzbogacone lukarnami, facjatami, 
oknami poiaciowymi itp., 

11) 	 dachy garazy lub budynk6w garazowo-gospodarczych wolnostoj/:l.cych dwu- i 
wielospadowe z symetrycznymi polaciami dachowymi, nawi~j~ce do 
dach6w budynk6w mieszkalnych, 

12) 	 dachy budynk6w usrugowych wolnostoj/:lcych wysokie dwu- i wielospadowe z 
symetrycznymi polaciami dachowymi wzbogacone lukarnami, facjatam~ 
oknami poiaciowymi itp., 

13) wysokosc gi6wnej kalenicy dach6w budynk6w mieszkalnych, mieszkalno
usrugowych i usrugowych do 10m, 

14) wysokose kalenicy budynk6w garazowych i gospodarczo-garazowych 
wolnostoj/:lcych do 6 m, 

Za zpnrir'1SC kODii z o-ryginatem 
Zu. 

Stwien.;;:;;vi' 
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15) k~t nachylenia polaci dacho\V)'ch wszystkich budynk6w 35°-45~. 
16) powierzchnia biologicznie czynna dziaiek budowlanych na terenach Mt-{ 

minimum 50%, na terenaeh MN/u minimum 40~\J> 

§9 

2. Ustala si~ zasady zagospodarowania terenu ZN: 

1) nakazuje si~ zachowanie istniej~cego stanu zagospodarowani~ 
2) zakazuje si~ lokalizacji jakichkolwiek obiekt6w kubaturowych, 
3) zakazuje si~ ogrodzenia terenu z wyj~tk:iem cz~sci granic ~siaduj~cych 

bezposredni z dzialkami budowlanyml. 

§1O 

Ustala si~ zasady podziaru na dzialki budowlane: 

1) zachowuje si~ istniej~cy podzial geodezyjny terenu z korekt~ granic dzialek w 
obr~bie projektowanej drogi KDW i w obszarze przebiegu linii 15 kV. 

2) zachowuje si~ k~t prosty polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego. 

§11 

Ustala si~ zasady zagospodarowania terenu zagrozonego powodzi~ Q 1 % rzeki Strug, 
kt6ry jest obszarem bezposredniego zagrozenia powodzi~: 

1) zakazuje si~ realizaeji budynk6w podpiwniezonych, 
2) dopuszcza si~ lokalizacj~ niepodpiwniczonej zabudowy zgodnie z przeznaczeniem 

okreslonym w §5, 
3) 	 do czasu spelnienia wymog6w zagospodarowania terenu wynik:aj~cych z 

przepisow odr~bnych dotycz~cych terenow zalewowych, teren naleZy pozostawi6 
w dotychczasowym uZytkowaniu. 

§12 

Ustala si~ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji 
infrastruktury technicznej: 

1) 	 projektowana uliea dojazdowa wewn~trzna KDW stanowi gi6wny uklad 
komunikacji osiedla, 

2) Uklad infrastruktury technicznej stanowi: 
istniej~cy kolektor sanitamy (2) 200, 
projektowany wodoci~ 0 110, 
projektowany kabel elektroenergetyczny, 
projektowany gazoci~ 0 25 , 
projektowana kanalizacja deszczowa 050, 

Za zqorlnrJsc kCJOli 7. r,ryginalem Zu. 
StwI8 roz;:;rr: 

mgr inz. Krz tot' ZawHa TYCZYii, Ullla ..•2.~~~.:.~~~..~..~.. 
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3) 	 projektowana wewn~trzna droga dojazdowa KDW od strony p6lnocno
wschodniej b~dzie podhl:czona do istniejllcej drogi publicznej - ulicy Dworskie.i. 
od strony poru.dniowo-zachodniej zakonczona b~dzie placem do zawracania () 
parametrachjak: na rysunku planu, 

4) 	 projektowany wodocicys b~dzie whlczony do istniejqcej sieci wodocicysowej pev 
110 biegn'lcej wzdluZ ulicy Dworskiej, 

5) projektowany gazocicys PE 63x5,8 b~dzie wl'lczony do istniej<:\:.cego gazoci(\gu 
sredniego cisnienia 0 100 przebiegaj<:\:.cego wzdluZ ulicy Jana Pawla IT (poza 
granicami planu), 

6) 	 wewn~trzna siee kablowa elektroenergetyki b~dzie wl'lczona do projektowanej 
stacji transformatorowej SNinN (teren EE) zasilanej projektowanym odcinkiem 
napowietrznym SN ze slupa SN Boguchwala-Blazowa p. Tyczyn (poza granicami 
planu), 

7) 	 dojazd do projektowanej stacji stacji transformatorowej z istniej'lcej drogi gminnej 
(poza granicami planu), 

8) przebieg wiw sieci infrastruktury technicznej b~dzie realizowany zgodnie z 
obowiqzuj<:\:.cymi przepisami odr~bnymi w liniach rozgraniczaj<:\:.cych drogi 
wewn~trznej KDW, 

8) parametry projektowanej drogi wewn~trznej KDW: 
szerokosc w liniach rozgraniczaj'lcych 9 ill, 

9) w obn;bie dzialek budowlanych przeznaczonych pod: 
a) 	 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenach 1 MN 

i 2 MN naleZy wydzielie co najmniej 1 miejsce postojowe dla 
samochod6w, 

b) 	 budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usru.gami na terenach 
3MNIU i 4 MNIU wydzielie co najmniej 2 miejsca postojowe dla 
samochod6w i dodatkowe miejsca postojowe w zale±nosci od rodzaju 
uslug, 

10) przy zagospodarowaniu terenu 1 MN i 2MN nalezy uwzgl~dnic uwarunkowania 
wynikajllce z przebiegu istniejllcej infrastruktury elektroenergetycznej z 
uwzgl~dnieniem aktualnie obowi<lZUj'lcych przepis6w Prawa Budowlanego wraz 
z przepisami wykonawczymi i polskimi normami, 

11) dopuszcza si~ modernizacj~, remonty, wymian~ istniej ,!cych sieci infrastruktury 
technicznej. 

Ill. PRZEPISY KONCOWE 

§13 

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, teren 
obj~ty planem naleZy UZytkowae w spos6b dotychczasowy. 

.J 	 ,. I ..Za zgOunas[' i(O~I! ? orvginatem z 
St,,,ivrr: '''('' 
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Ustala Sl~ stawk~ procentow'l zero procent dla wszystkich terenow obj~tyct 

niniejszym planem., na podstawie kt6rej b~dzie ustalona oplata z tytulu wzrostu 
wartoSci nieruchomosci. 

§15 

Wykonanie uchwaly zleca si~ Burmistrzowi Gminy Tyczyn. 

§16 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku 
Urz~dowym Wojewodztwa Podkarpackiego. 

I 

Za zqodnosc kopii ZOryyiildiClfli 

Stvvl8rdu;rn 
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Zahtcznik Dr 2 
do Uchwaly Dr XXVIIl219/2005 

Rady Miejskiej w Tyczynie 
z dnia 31.03.2005 r. 

ROZSTRZYGNIF;CIE 

o sposobie reaIizacji inwestycji z zakresu 


infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania 


Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 pJanowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Dr 80, poz. 717), Rada Miejska w Tyczynie bior~c 
pod uwag~: 

- obowUtzuj~ce przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1999 roku 0 finansach publicznych, 
- zapisy zawarte w § 12 uchwaly zatwierdzaj~cej miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przy ulicy Dworskiej w Budziwoju, dotyc~ce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej, 
spor~dzo~ dla w/w planu progno~ finansow(l. skutkow jego uchwalenia, 

r 0 Z s t r z y g a, co nast~uje: 

przedmiotowy teren jest wlasnoSci£t prywatrut, rna bezpoSredni dost~ do drogi publicznej 
i jest uzbrojony w kanalizacj~ sanita.I'rub 
na przedmiotowym terenie naleZy zrealizowaC niez~dne dla prawidlowego 
funkcjonowania osiedla mieszkaniowego elementy infrastruktury technicznej tj.: drog~ 
dojazdow(l. wewn~trZillb siec gazow'b wodoci'l,gow'b elektryc~ i kanalizacj~ deszczoWct, 
finansowanie i realizacja w/w mediow jest zobowlitzaniem wlaSciciela dzialek obj~tych 
planem, 

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego przy ulicy Dworskiej w Budziwoju nie rodzi zadnych 
zobo~zaD. finansowych z budzetu gminy. 

2009 -12- 3111yczyn, In,Q 
"~.~~ .............. ~'"~." ......... mgr ini:. Krz tof Zawita 
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Za zgodnosc kanii zorygina~em 






