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UCHWAIA Nr XXIVł22ŃłŃ8 

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego ｭRŹMANÓW źŚRÓJ" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80 ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co 

nastę”u–e: 

§ 1Ł 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwala się zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭRŹMANÓW źŚRÓJ", uchwalonego uchwaJą 
Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 

11 wrze`nia 2006 r., ogJoszonego w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego z dnia 
20 ”audzierni—a 2006 rŁ Nr 129 poz. 1767, zwaną dale– 
zmianą ”lanuŁ 

2. Zmiana planu obejmuje teren oznaczony 

symbolem 18ŁMN, stanowiący czę`ć dziaJ—i 
nr ewidŁ750ł13, ”oJowony ”rzy drodze wo–ewódz—ie– 
oznaczonej symbolem KDz. 

3. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonego symbolem 18.MN, na teren zabudowy 

usJugowe– (usJugi hotelars—ie), oznaczony symbolem 

6.Uh. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy –est rysune— 
zmiany ”lanu w s—ali 1:2000, stanowiący 
zaJączni— nr 1, s”orządzony na —o”ii fragmentu rysun—u 
”lanu wymienionego w §1 ustŁ 1Ł 

5Ł Rysune— zmiany ”lanu obowiązu–e w za—resie 
nastę”u–ących oznaczeL graficznych: 

1) granica zmiany planu; 

2) linia rozgranicza–ąca tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3) symbol oznacza–ący ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu. 

§ 2Ł 1Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭRŹMANÓW źŚRÓJｬ, o –a—im mowa 

w § 1 ustŁ 1 w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 10 ustŁ 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2Ł Tereny dla zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 20.MN ｦ 

pow. 0,38 ha, 21.MN ｦ pow. 0,67 ha, 22.MN ｦ 

pow. 2,23 ha, 23.MN ｦ pow. 0,52 ha, 24.MN ｦ 

pow. 5,35 ha, 24a.MN ｦ pow. 2,98 ha, 25.MN ｦ 

pow. 0,89 ha, 26. ｦ pow. 1,72 ha, 27.MN ｦ 

pow. 0,99 ha, 28.MN ｦ pow. 0,05 ha, 29.MN ｦ 

pow. 1,11 ha, 30.MN ｦ pow. 1,88 ha, 31.MN ｦ pow. 

2,04 ha, 32.MN ｦ pow. 1,83 ha, 32a.MN ｦ pow. 0,10 

ha, 32b.MN ｦ pow. 0,20 ha, 33.MN ｦ pow. 0,82 ha, 

34.MN ｦ pow. 1,45 ha, 35.MN ｦ pow. 1,45 ha, 

36.MN ｦ pow. 1,30 ha. Obowiązu–ą nastę”u–ące 
zasady zagos”odarowania terenów: 

1Ł Obowiązu–e wiel—o`ć nowo wydzielone– dziaJ—i 
nie mnie–sza niw 1500 m2 dla realizac–i budyn—ów 
mieszkalnych i szero—o`ć nie mnie–sza niw 16m; 

2Ł Śo”uszcza się realizac–ę budyn—ów 
miesz—alnych ”rzy uwzględnieniu istnie–ących 
”odziaJów, gdy dziaJ—a ”osiada ”owierzchnię ”oniwe– 
1500 m2 i szero—o`ć ”oniwe– - 16m; 

3Ł W wy”ad—u, gdy szero—o`ć dziaJ—i wynosi 
”oniwe– 16m dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
w odlegJo`ci 1,5m od dJuwsze– granicy dziaJ—i; 

4Ł Obowiązu–e za—az ”rzeznaczania budyn—ów 
gospodarczych na cele hodowlane; 

5Ł Utrzymu–e się z obowiąz—iem ochrony, willę 
ｭźaosieｬ w Śesznie wraz z otoczeniem (strefa ochrony 

—onserwators—ie– w granicach dziaJ—i - 1a.KR), obiekt 

w”isany do re–estru zabyt—ów WKź —sięga A - 97/86; 

6Ł Obowiązu–e uwzględnienie w ”ro–e—cie 
zagos”odarowania —awde– dziaJ—i —om”ozyc–i zieleni 
urządzone– nis—ie– i wyso—ie– z ”referenc–ą stosowania 
gatun—ów zimozielonychŁ Obowiązu–e zachowanie 
”owierzchni biologicznie czynne– na nie mnie– niw 60% 
”owierzchni —awde– dziaJ—i; 

7Ł W czę`ci terenów oznaczonych symbolem 
23 MN, ”oJowonych w obszarach bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią, obowiązu–e za—az lo—alizacji 

nowych obie—tów oraz rozbudowy, nadbudowy 

i odbudowy istnie–ących; 

8Ł Śostę” do terenu z ustalonych w planie 

i wyznaczonych na rysun—u ”lanu dróg ”ublicznych, 
dróg wewnętrznych oraz ”o”rzez wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku planuŁｬ 

2) w § 16 ustŁ 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2Ł Tereny zabudowy usJugowe– (usJugi 
hotelarskie), oznaczone symbolami: 1.Uh ｦ pow. 0,14 

ha, 2.Uh ｦ pow. 0,16 ha, 3.Uh ｦ pow. 0,13 ha, 4.Uh 

ｦ pow. 0,18 ha, 5.Uh/2.KR ｦ pow. 0,10 ha, 6.Uh ｦ 

pow. 0,20 haŁ Obowiązu–ą nastę”u–ące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi 
hotelarskie, realizowane jako pensjonaty 

i hotele; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 

urządzenia i obie—ty s”ortowo ｦ rekreacyjne; 
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3) Obowiązu–e za—az lo—alizac–i wszel—iego rodza–u 
usJug i drobne– wytwórczo`ci, za wy–ąt—iem 
gastronomii dla obsJugi usJug hotelars—ich ; 

4) Obie—ty mogą być realizowane wyJącznie na 
dziaJ—ach ”osiada–ących dostę” do drogi 
publicznej; 

5) Powierzchnia zabudowy na wydzielone– dziaJce 
nie mowe ”rze—roczyć 40% –e– ”owierzchni; 

6) Istnie–ące budyn—i i ich ”rzeznaczenie utrzymu–e 
się, z mowliwo`cią ich rozbudowy, nadbudowy 
i odbudowy na zasadach o—re`lonych 
w ustaleniach pkt 7; 

7) Obowiązu–ą nastę”u–ące zasady realizac–i 
nowych budyn—ów ”ens–onatowych 
i hotelowych oraz mieszkaniowych 

–ednorodzinnych, a ta—we rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy istnie–ących: 

a) realizac–a ”ens–onatów, hoteli i budyn—ów 
mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie 

wolnosto–ące–; 

b) obowiązu–e realizac–a hoteli do trzech 

kondygnacji nadziemnych od strony 

przystokowej, w tym jedna w poddaszu. Dla 

”ens–onatów i budyn—ów miesz—aniowych 
–ednorodzinnych do”uszcza się realizac–ę 
wyJącznie dwóch —ondygnac–i nadziemnych od 
strony ”rzysto—owe–Ł Śo”uszcza się 
zrównicowanie wyso—o`ci hoteli; 

c) wyso—o`ć hoteli nie mowe ”rze—roczyć 
w —alenicy wyso—o`ci 15 metrów nad ”oziom 
terenu od strony ”rzysto—owe–, budyn—ów 
pensjonatowych - 12 metrów, a budyn—ów 
mieszkaniowych jednorodzinnych - 9 metrówŁ 
Obowiązu–e za—az nadbudowy istnie–ących hoteli 
o wyso—o`ci ”owywe– 15 metrów nad ”oziom 
terenu od strony przystokowej; 

d) obowiązu–e za—az realizac–i nowych budyn—ów 
i nadbudowy budyn—ów istnie–ących w terenie 
oznaczonym symbolem 5ŁUhł2ŁKR na dziaJce 
willi ｭNies”odzian—aｬ; 

e) obowiąze— realizac–i dachów –a—o 
dwus”adowych, cztero”oJaciowych lub 
wielo”oJaciowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
”omiędzy 300 ｦ 450 i —olorystyce ”o—rycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; 

f) obowiązu–e za—az ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci 
dachowych o ws”ólne– —alenicy, realizac–i ”oJaci 
dachowych o równym —ącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania 
dachów –a—o otwarć ”ul”itowychŁ Śo”uszcza się 
otwarcia dachowe w formie lu—arnŁ Szero—o`ć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, 

nie mowe ”rze—roczyć ½ dJugo`ci caJe– ”oJaci 
dachowe–Ł Iączna szero—o`ć lu—arn nie mowe 
”rze—roczyć 2ł3 dJugo`ci caJe– ”oJaci dachowe–Ł 
źa—az realizac–i dachów —o”ertowych; 

g) obowiązu–e stosowanie na elewac–ach budyn—ów 
elementów wy—oLczenia wy—onanych z uwyciem 
mie–scowych materiaJów elewacy–nych ta—ich –a— 

drewno i —amieLŁ źa—az stosowania na 
elewacjach sidingu z tworzyw; 

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewac–i i intensywnych —olorówŁ Obowiązu–e 
stosowanie —olorów ”astelowych; 

8) Śo”uszcza się realizac–ę urządzeL s”ortowo ｦ 

rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, 

obie—ty i urządzenia maJe– archite—tury, 
urządzone mie–sce na ognis—o it”Ł; 

9) Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”arterowych budyn—ów 
gospodarczych z ”oddaszem uwyt—owym 

o —ubaturze nie wię—sze– niw 250 m3 i garawy 
o —ubaturze nie wię—sze– niw 200 m3, 

realizowanych –a—o wolnosto–ące lub 
dobudowane do miesz—alnychŁ Wyso—o`ć 
budyn—ów nie mowe ”rze—roczyć w —alenicy 
wyso—o`ci 7 metrów nad ”oziom terenu od 
strony przystokowej. W wypadku realizacji 

budyn—ów wolnosto–ących, obowiązu–e realizac–a 
dachów –a—o dwus”adowych z za—azem realizac–i 
dachów o —alenicy ”rzesunięte– w ”ionie 
i realizac–i ”oJaci dachowych o równym —ącie 
nachylenia. Obowiązu–e realizac–a dachów 
o —ącie nachylenia ”oJaci ”omiędzy 300 ｦ 500 

i —olorystyce ”o—rycia ”oJaci dachowych, ta—ie– 
–a— ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
ciemnozielonyŁ Śo”uszcza się realizac–e dachów 
cztero”oJaciowych lub wielo”oJaciowych; 

10) Obowiązu–e uwzględnienie na —awde– dziaJce 

—om”ozyc–i zieleni urządzone– nis—ie– i wyso—ie–Ł 
Obowiązu–e zachowanie ”owierzchni 
biologicznie czynne– na nie mnie– niw 55% 
”owierzchni —awde– dziaJ—i; 

11) Obowiązu–e realizac–a mie–sc ”osto–owych nie 
mnie– niw 5 na —awde– z nowo wydzielonych 
dziaJe—, za wy–ąt—iem dziaJe— ”rzeznaczonych 
wyJącznie dla budownictwa miesz—aniowego, 
jednorodzinnego. 

12) Śostę” do terenu z ustalonych w planie 

i wyznaczonych na rysun—u ”lanu dróg 
”ublicznychŁｬ 

3) na rysunku planu - teren dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony 

symbolem 18ŁMN zmienia się na teren 
zabudowy usJugowe– (usJugi hotelars—ie), 
oznaczony symbolem 6.Uh. 

§ 3Ł Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci dla terenu ob–ętego zmianą 
planu w wyso—o`ci 30%Ł 

§ 4Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Gminy RymanówŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia o”ubli—owania w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Miejskiej w Rymanowie 
 

Henryk Smolik 
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