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UCHWAIA NR VIIł22ł2Ńńń 

RADY GMINY RADYMNO 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

ｭŚ - MIYNYｬ, Gmina Radymno 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radymno 

”rzyjętego UchwaJą Nr XXIł45ł2000 Rady Gminy 
Radymno z dnia 23 sierpnia 2000 r. ze zmianami 

uchwalonymi UchwaJą Nr VIł49ł2007 Rady Gminy 
Radymno z dnia 29 marca 2007r., Rada Gminy 

Radymno uchwala, co nastę”uje: 

ROZŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się Miejscowy Plan 
źagos”odarowania Przestrzennego ｭŚ - MIYNYｬ, 
Gmina Radymno, zwany w dalszej czę`ci uchwaJy 
planem. 

2. Plan oznaczony granicami planu obejmuje 

obszar o ”owierzchni okŁ 45 ha ”oJowony ”o 
”oJudniowej stronie drogi krajowej, ”rowadzącej  
w kierunku ”rzej`cia granicznego w Korczowej,  
w sąsiedztwie ”arkingu, w miejscowo`ci MJynyŁ 

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:2000, oznaczony jako 

źaJącznik Nr 1, stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące źaJącznik Nr 2Ł 

§ 2. 1. W obszarze ”lanu wyznacza się tereny 
oznaczone symbolami: 

1) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej i usJugowej, 

2) U - tereny zabudowy usJugowej, w tym U1, 
U2, 

3) UC - tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m², w tym od UC1 do UC3, 

4) U/P - tereny zabudowy usJugowej, ”rodukcji, 
skJadów i magazynów, w tym UłP1, UłP2, 

5) ZI - tereny zieleni izolacyjnej, w tym ZI1, ZI2, 

6) ZNI/WS - tereny zieleni niskiej i wód 
powierzchniowych, w tym od ZNI/WS1 do 

ZNI/WS3, 

7) ZL - teren le`ny, 

8) E/T - teren infrastruktury technicznej, 

9) KDL - tereny dróg ”ublicznych, lokalnych,  
w tym KDL1, KDL2, 

10) KDD - tereny dróg ”ublicznych, dojazdowych, 
w tym KDD1, KDD2, 

11) KDW - tereny dróg wewnętrznych, w tym od 
KDW1 do KDW4, 

12) KX - tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, w tym 

KX1, KX2. 

2ŁUstalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

3. Czę`ć tekstowa ”lanu zawiera odniesienia do 

czę`ci graficznej, tjŁ rysunku ”lanu, który obowiązuje 
w zakresie ”rzedstawionych w nim oznaczeL 
stanowionych. 

4. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązują  
w zakresie ”rze”isów, w o”arciu, o które zostaJy 
okre`lone lub zawierają odniesienie do warunków 
wystę”ujących w obszarze ”lanuŁ 

§ 3. Jeweli w ”lanie jest mowa o: 

1) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć realizację obiektów usJugowych lub 
związanych z nimi obiektów i urządzeL, które 
nie są okre`lone jako mogące ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko  
i wymagają ”rze”rowadzenia ”ostę”owania  
w zakresie oddziaJywania na `rodowisko oraz 
s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko, 

2) usJugach uciąwliwych - nalewy ”rzez to 

rozumieć usJugi, które nie są usJugami 
nieuciąwliwymi jwŁ, 

3) zieleni niskiej - nalewy ”rzez to rozumieć tereny 
zieleni zagospodarowane w s”osób 
umowliwiający s”Jyw wód o”adowych,  
w kierunku wód ”owierzchniowych,  
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4) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zieleL niską i wysoką tworzącą zwarty zes”óJ 
nasadzeL o szeroko`ci minŁ 4m, uksztaJtowany 
wzdJuw ciągów komunikacyjnych lub granic 
nieruchomo`ciŁ 

ROZŚZIAI II 

USTALśNIA ŚOTYCZĄCś WSZYSTKICH TśRśNÓW 

OBJĘTYCH OPRACOWANIśM PLANU 

§ 4. 1. Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenów: 

1) do”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych 

oraz urządzeL i sieci z  zakresu Jączno`ci 
”ublicznej, w caJym obszarze ”lanu, 

2) do”uszcza się realizację usJug uciąwliwych, na 

terenach oznaczonych symbolami U, UC, U/P, 

”rzy ograniczeniu ich uciąwliwo`ci do granic 
terenów ”rzeznaczonych na ten cel ustaleniami 
planu, 

3) do”uszcza się lokalizowanie miejsc 
”ostojowych i ”arkingów w liniach 
rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych, 

4) do”uszcza się lokalizowanie miejsc 
”ostojowych i ”arkingów na terenie ”omiędzy 
liniami rozgraniczającymi tereny drogi,  
a nie”rzekraczalną linią zabudowy oraz 
zagos”odarowanie tego terenu zielenią 
izolacyjną, 

5) do”uszcza się sytuowanie reklam w odlegJo`ci 
minŁ 20 m od linii rozgraniczającej teren drogi 
publicznej, na terenach oznaczonych symbolami 

MN/U, U, UC, U/P, 

6) nie do”uszcza się realizacji obiektów 
tymczasowych na terenach oznaczonych  

w planie symbolami U, UC, U/P, 

7) nie do”uszcza się realizacji zbiorników 
bezod”Jywowych i oczyszczalni `cieków  
lub zrzutu `cieków bytowych na terenach 
oznaczonych w planie symbolami ZI,  

ZNI/WS, ZL, 

8) nakazuje się zachować bez”ieczne odlegJo`ci 
od sieci infrastruktury technicznej: 

a) od osi sieci napowietrznej 15 kV ｦ min. 7,5m, 

b) od osi sieci napowietrznej 0,4 kV ｦ min. 5m, 

c) od osi sieci kablowych 15 kV i 0,4 kV ｦ  

min. 0,5m. 

2. Ustala się: 

1) obowiązek dotrzymania do”uszczalnych 
”oziomów haJasu w `rodowisku  dla terenu 
oznaczonego symbolem MN/U jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, 

2) ochronę konserwatorską terenów  
o udokumentowanych warto`ciach 
kulturowych, tj. stanowisk archeologicznych 

wystę”ujących w obszarach oznaczonych 
symbolami: U2, UC3, U/P1, U/P2, KDL2, 

KDW3, KX2, jak oznaczono na rysunku planu. 

§ 5. 1. Ustala się zasady ksztaJtowania 
zabudowy: 

1) budynki o wysoko`ci do III kondygnacji 
nadziemnych ”rzy ograniczeniu ich wysoko`ci 
do 22 m, 

2) dachy o s”adkach od 0° do 90°, w tym: 
”Jaskie, jedno-, dwu- lub wielospadowe, 

wielo”oJaciowe lub wygięte, 

3) ”odziaJy wertykalne (”rzesunięcia, ryzality, 
zrównicowanie faktur lub koloru) na elewacjach 
frontowych o dJugo`ci większej niw 40 m, 

4) sytuowanie budynków oraz gJównej kalenicy 
dachu równolegle do nie”rzekraczalnej linii 
zabudowy, alternatywnie do min. jednej linii 

rozgraniczającej teren dziaJki lub osi ”óJnoc ｦ 

”oJudnie, 

2. Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
wyznaczone w odlegJo`ci: 

1) 25 m od krawędzi jezdni drogi ”ublicznej, 
krajowej, ruchu ”rzy`”ieszonego (”oza 
granicami planu), jak oznaczono na zaJączniku 
graficznym, 

2) 15 m od linii rozgraniczających teren dróg 
publicznych, lokalnych, 

3) 8 m od linii rozgraniczających teren dróg 
publicznych, dojazdowych, 

4) 6 m od linii rozgraniczających teren dróg 
wewnętrznychŁ 

§ 6. Przy podziale terenu na dziaJki budowlane 
zachować warunki: 

1) ”rzebieg nowych granic nieruchomo`ci 
równolegle lub ”rosto”adle do istniejących 
”odziaJów nieruchomo`ci, alternatywnie do linii 
rozgraniczających tereny o równych zasadach 
zagos”odarowania lub osi ”óJnoc ｦ ”oJudnie, 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 

a) dla terenów oznaczonych symbolem U ｦ  

0,2 ha, 

b) dla terenów oznaczonych symbolem UC ｦ 

 0,5 ha, 

c) dla terenów oznaczonych symbolem UłP ｦ  

1,0 ha, 

d) dla terenów oznaczonych symbolem MNłU ｦ 

0,12 ha, 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJek o ”owŁ do 
0,05 ha dla potrzeb realizacji stacji 

transformatorowych i innych urządzeL oraz 
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obiektów związanych z realizacją infrastruktury 
technicznej, z dostosowaniem przebiegu 

nowych granic nieruchomo`ci do urządzeL 

 z nimi zawiązanychŁ 

§ 7. 1. źasady obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna z drogi ”ublicznej, 
krajowej (poza granicami planu), oznaczonej 

symbolem KŚG i z dróg ”ublicznych: lokalnych 
i dojazdowych, istniejących i ”rojektowanych 
oraz z dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych, 

2) wJączenie dróg lokalnych do drogi krajowej 
”o”rzez skrzywowania, 

3) w obszarze ”lanu do”uszcza się wyznaczenie 
dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających nie 
mniejszej niw 6 m, `ciewek rowerowych 

o szeroko`ci 1,5 m, `ciewek ”ieszo ｦ 

rowerowych o szeroko`ci minŁ 2,5 mŁ 

2. Śo”uszcza się ”rzeznaczenie dróg 
”ublicznych na drogi wewnętrzne oraz dróg 
wewnętrznych na drogi ”ubliczne, ”rzy zachowaniu 
”ozostaJych ustaleL ”lanuŁ 

ROZŚZIAI III 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś ŚLA  
TśRśNÓW WYZNACZONYCH W PLANIś 

 I WYŚZIśLONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 
NA RYSUNKU PLANU 

§ 8. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem MN/U na teren zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej i usJugowej  
o powierzchni ok. 1,33ha. 

2. Śo”uszcza się realizację usJug 
nieuciąwliwych, o których mowa w § 3 ”kt 1, w tym 

związanych z agroturystyką, hotelarskich, 
gastronomicznych, handlowych. 

3. Przy zagospodarowaniu terenu: 

1) do”uszcza się: 

a) realizację na terenie jednej dziaJki jednego 
budynku mieszkalnego lub jednego budynku 

mieszkalno ｦ usJugowego, 

b) realizację na terenie jednej dziaJki dwóch 
wolnostojących budynków gos”odarczych lub 
garawowych, 

c) realizację budynków gos”odarczych ”rzy 
granicy lub w zbliweniu do granicy z terenem 

dziaJki sąsiadującej na odlegJo`ć 1,5m, 

2) nie do”uszcza się: 

a) realizacji na terenie jednej dziaJki usJug  
o ”owierzchni uwytkowej większej niw 500m²Ł 

4. Śojazd do nieruchomo`ci z drogi ”ublicznej 
KŚL1, z ciągu ”ieszo ｦ jezdnego KX1 lub z drogi 

wewnętrznej KŚW1, wJączonej do drogi ”ublicznejŁ 

5. Przy realizacji zabudowy: 

1) za”ewnić miejsca ”ostojowe w ilo`ci minŁ  
1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie i min. 

1 miejsce ”ostojowe na kawde 30 m² 
”owierzchni uwytkowej usJug, 

2) zachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą min.20% powierzchni terenu, 

3) zachować ”owierzchnię zabudowy stanowiącą 
nie więcej niw 60% ”owierzchni terenuŁ 

§ 9. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem U na tereny zabudowy 

usJugowej o ”owierzchni: U1 ok.0,64  ha oraz U2  

ok. 4,51 ha. 

2. Tereny zagos”odarować obiektami usJug 
uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnych, w tym: 

handlu, rzemiosJa, gastronomii, hotelarstwa, obsJugi 
komunikacji i ruchu turystycznego. 

3. Śo”uszcza się budowę: 

1) obiektów handlowych  o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2000 m², 

2) garawy, budynków gos”odarczych, 
magazynowych, 

3) obiektów s”ortu i rekreacji, 

4) stacji ”aliw, warsztatów i myjni 
samochodowych, 

5) obiektów gos”odarki komunalnej, 

6) zbiorników wodnych, obiektów maJej 
architektury, komunikacji wewnętrznej, miejsc 
”ostojowych, ”arkingówŁ 

4. Realizacja obiektów handlowych  
o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 2000 m2 nie 
mowe stanowić więcej niw 30% ”owierzchni zabudowy 
realizowanej na terenie przeznaczonym do zabudowy. 

5. Powierzchnia zabudowy obiektami skJadów  
i magazynów nie mowe stanowić więcej niw  
30% powierzchni zabudowy realizowanej na terenie 

przeznaczonym do zabudowy. 

6. Śojazdy z dróg ”ublicznych lokalnych KŚL1, 
KŚL2 i dojazdowej KŚŚ1 oraz z drogi wewnętrznej 

KŚW3 lub z ciągów ”ieszo ｦ jezdnych KX1 i KX2. 

7. Przy realizacji zabudowy: 

1) za”ewnić miejsca ”ostojowe w ilo`ci minŁ  
1 miejsce ”ostojowe na kawde 30 m² 
”owierzchni s”rzedawy lub ”owierzchni 
uwytkowej realizowanych obiektów, 

2) zachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą min.5% powierzchni terenu, 

3) zachować ”owierzchnię zabudowy stanowiącą 
nie więcej niw 80% ”owierzchni terenuŁ 

§ 10. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem UC na tereny rozmieszczenia 
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obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2000 m2, w tym: UC1 o powierzchni  

ok. 3,60 ha, UC2 o powierzchni ok. 1,08 ha, UC3  

o powierzchni ok. 7,98 ha. 

2. Śo”uszcza się realizację: 

1) usJug uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnych 
”oza kubaturą obiektu handlowego, w tym: 

rzemiosJa, gastronomii, hotelarstwa, obsJugi 
komunikacji i ruchu turystycznego oraz garawy, 
budynków gos”odarczych, magazynów  
o Jącznej ”owierzchni zabudowy nie większej 
niw 40% ”owierzchni terenu dziaJki 
przeznaczonej do zabudowy, 

2) zbiorników wodnych, obiektów maJej 
architektury, komunikacji wewnętrznej, miejsc 
”ostojowych, ”arkingówŁ 

3. Przy zagospodarowaniu terenu oznaczonego 

symbolem UC1: 

1) do”uszcza się sytuowanie budynków ”rzy 
granicy nieruchomo`ci, ”rzy zachowaniu 
”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

2) nakazuje się realizację elewacji budynków od 
strony drogi krajowej, gJównej jako elewacji 
frontowej, z ”rzeszkleniem stanowiącym minŁ 
20% powierzchni tej elewacji. 

4. Śojazd z dróg ”ublicznych: lokalnej KŚL1 

 lub dojazdowych KŚŚ1, KŚŚ2 oraz z dróg 
wewnętrznych KŚW1, KŚW3 i z ciągu ”ieszo ｦ 

jezdnego KX2. 

5. Przy realizacji zabudowy: 

1) za”ewnić miejsca ”ostojowe w ilo`ci minŁ  
1 miejsce ”ostojowe na kawde 30 m² 
”owierzchni s”rzedawy lub ”owierzchni 
uwytkowej realizowanych usJug, a ”rzy realizacji 
obiektów gos”odarczych i magazynów minŁ 
1 miejsce ”ostojowe na kawde 150 m² 
”owierzchni uwytkowej realizowanego obiektu, 

2) zachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą min. 5% powierzchni terenu, 

3) zachować ”owierzchnię zabudowy stanowiącą 
nie więcej niw 80% powierzchni terenu. 

§ 11. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem U/P na tereny zabudowy 

usJugowej, ”rodukcji, skJadów i magazynów  

o powierzchni: U/P1 ok. 14,21 ha, U/P2 ok. 2,52 ha. 

2. Śo”uszcza się: 

1) usJugi uwyteczno`ci ”ublicznej i komercyjnej,  

w szczególno`ci: handlu, gastronomii, 
hotelarstwa, obsJugi komunikacji i ruchu 
turystycznego, 

2) obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywej 2000 m2, 

 

3) uzu”eJnienie zagos”odarowania maJą 
architekturą, zbiornikami wodnymi, 
komunikacją wewnętrzną, miejscami 
postojowymi i parkingami. 

3. Realizacja obiektów handlowych  
o ”owierzchni s”rzedawy większej niw 2000 m2 nie 
mowe stanowić więcej niw 40% ”owierzchni zabudowy 
realizowanej na terenie przeznaczonym do zabudowy. 

4. Śojazd z dróg ”ublicznych: lokalnej KDL2  

i dojazdowej KŚŚ2 oraz z dróg wewnętrznych KŚW2  
i KDW3. 

5. Przy realizacji zabudowy: 

1) za”ewnić miejsca ”ostojowe w ilo`ci minŁ  
1 miejsce ”ostojowe na kawde 30 m² 
”owierzchni s”rzedawy lub ”owierzchni 
uwytkowej realizowanych usJug, a ”rzy realizacji 
obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów 
minŁ 1 miejsce ”ostojowe na kawde 150 m² 
”owierzchni uwytkowej obiektu, 

2) zachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą min. 5% powierzchni terenu, 

3) zachować ”owierzchnię zabudowy stanowiącą 
nie więcej niw 80% ”owierzchni terenuŁ 

§ 12. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem ZI, jako tereny zieleni 

izolacyjnej o powierzchni: ZI 1 o ok. 0,15 ha i ZI 2  

ok. 0,89 ha. 

2. Śo”uszcza się realizację sieci i urządzeL 
uzbrojenia technicznego, w tym budowę stacji 
transformatorowej i dojazd do dziaJkiŁ 

3. Śojazd z dróg ”ublicznych: lokalnej KŚL1  
i dojazdowej KDD1. 

4. źachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą minŁ 80% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5. źachować ”owierzchnię zabudowy 
stanowiącą nie więcej niw 10% ”owierzchni dziaJkiŁ 

§ 13. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych symbolem ZNI/WS, jako tereny zieleni 

niskiej i wód ”owierzchniowych o ”owierzchni: 
ZNI/WS1 ok. 0,55 ha, ZNI/WS2 o powierzchni  

ok. 0,54 ha, ZNI/WS3 o powierzchni ok. 0,44 ha. 

2. Śo”uszcza się: 

1) sytuowanie urządzeL melioracji wodnych,  
w tym ”rze”ustów drogowych; 

2) budowę stacji transformatorowejŁ 

3. Śojazd z dróg ”ublicznych lokalnych KŚL1  
i KŚL2, dojazdowej KŚŚ2 i dróg wewnętrznych 
KDW2 i KDW4. 

4. źachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą minŁ 80% ”owierzchni dziaJkiŁ 
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5. źachować ”owierzchnię zabudowy 
stanowiącą nie więcej niw 10% ”owierzchni dziaJkiŁ 

§ 14. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem ZL, jako terenu le`nego  

o powierzchni ok. 2,45 ha. 

2. Śojazd z drogi wewnętrznej KŚW3Ł 

§ 15. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego symbolem E/T na teren infrastruktury 

technicznej o powierzchni ok. 0,07 ha, w tym 

elektroenergetyki i telekomunikacji. 

2. Śo”uszcza się realizację: 

1) stacji transformatorowej, 

2) telefonii komórkowej oraz sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych. 

3. Śojazd z drogi wewnętrznej KŚW1 i ciągów 
pieszo ｦ jezdnych KX1 i KX2. 

4. źachować ”owierzchnię biologicznie czynną 
stanowiącą minŁ 5% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5. źachować ”owierzchnię zabudowy 
stanowiącą nie więcej niw 80% ”owierzchni dziaJkiŁ 

§ 16. 1. Ustalenia dla terenów komunikacji 
drogowej: 

1) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 
KDL: 

a) drogi publiczne, lokalne, o powierzchni: KDL1 

ok. 0,99 ha, KDL2 ok. 0,24 ha, 

b) do”uszcza się uzu”eJnienie zagos”odarowania 
terenu `ciewką ”ieszo ｦ rowerową, miejscami 

”ostojowymi, rowami ”rzydrownymi, 

c) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minŁ 
12,0 m w tym min. dwa pasy jezdne  

o szeroko`ci minŁ 3,0m, chodnik o szeroko`ci 
min. 1,5m, 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych  
symbolem KDD: 

a) drogi publiczne, dojazdowe, w tym: KDD1  

o powierzchni ok. 1,46 ha, KDD2  

o powierzchni ok. 0,95 ha, 

b) do”uszcza się uzu”eJnienie zagos”odarowania 
terenu `ciewką rowerową, 

c) szeroko`ć w liniach rozgraniczających minŁ 
10,0 m, a przy realizacji miejsc postojowych  

w liniach rozgraniczających teren drogi  
min. 12,0 m, 

d) w liniach rozgraniczających dróg minŁ dwa ”asy 
jezdne o szeroko`ci minŁ 2,5m, oraz minŁ jeden 
chodnik o szeroko`ci 2,5 m lub jednostronnie 
`ciewka rowerowa, 

e) do”uszcza się realizację ”arkingu ”ublicznego  
w linach rozgraniczających teren drogi 

publicznej, dojazdowej oznaczonej symbolem 

KDD1, 

3) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 
KDW: 

a)  teren drogi wewnętrznej o ”owierzchni: KDW1 

ok. 0,25 ha, KDW2 ok. 0,10 ha, KDW3  

o powierzchni ok. 0,30 ha, KDW4  

o powierzchni ok. 0,07 ha, 

b) do”uszcza się uzu”eJnienie zagospodarowania 

terenu `ciewką rowerową, 

c) do”uszcza się realizację ”arkingu w linach 
rozgraniczających teren drogi oznaczonej 
symbolem KDW3, 

d) szeroko`ć w liniach rozgraniczających  
minŁ 6,0 m, a ”rzy realizacji `ciewki rowerowej 
min. 8,0 m, w tym pas jezdny o szeroko`ci  
nie mniejszej niw 4,5 m, 

4) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych  
symbolem KX: 

a) tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, w tym: 

 KX1 o powierzchni ok. 0,15 ha, KX2  

o powierzchni ok.  0,12 ha, 

b) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od  
minŁ 5m, a teren utwardzony o szeroko`ci  
min. 3,5 m. 

2. Uzu”eJnienie zagos”odarowania terenu dróg 

 i ciągów ”ieszo ｦ jezdnych przebiegiem sieci 

infrastruktury technicznej, maJą architekturą, 
o`wietleniem, zieleniąŁ 

§ 17. 1Ł Ustala się zasady obsJugi zabudowy  

w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie gospodarki wodno ｦ `ciekowej: 

a) zao”atrzenie w wodę z gminnej sieci 
wodociągowej, o ”rzekrojach od Ø 20 do  

Ø 200 ”o”rzez rozbudowę sieci ”rowadzonej  
w sąsiedztwie istniejącej drogi ”ublicznej, 
gJównej (poza granicami planu - Ø 200)  

i w sąsiedztwie drogi lokalnej (KŚL1 -  Ø 110), 

b) od”rowadzenie `cieków do gminnej kanalizacji 
zbiorczej ”rojektowanej w sąsiedztwie drogi 
lokalnej KDL1 o przekrojach od Ø 60 do  

Ø 300 i zakoLczonej oczyszczalnią (”oza 
granicami planu), a do czasu jej realizacji do 

indywidualnych lub grupowych oczyszczalni lub 

do szczelnych zbiorników bezod”Jywowych, 

c) od”rowadzenie wód o”adowych z terenów 
utwardzonych, po ich uprzednim 

”odczyszczeniu, na tereny zieleni i do rowów 
przydrownych, 

2) w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji: 

a) zasilanie z sieci elektroenergetycznych poprzez 

rozbudowę istniejącej sieci 15 kV i budowę 
stacji transformatorowych, 
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b) realizacja sieci elektroenergetycznych  

i telekomunikacyjnych jako sieci kablowych, 

c) do”uszcza się ”rze”rowadzenie sieci 
teletechnicznej wraz z budową sieci kablowej, 

3) w zakresie cie”Jownictwa: 

a) ogrzewanie obiektów rozwiązywane 
indywidualnie, z wykorzystaniem uródJa energii 
nie ”ogarszającego stanu `rodowiska, 

b) dopuszcza się w”rowadzenie rozwiązaL 
związanych z ”ozyskiwaniem oraz 
wykorzystywaniem niekonwencjonalnych uródeJ 
energii, 

4) w zakresie od”adów: 

a) gromadzenie od”adów komunalnych na wJasnej 
dziaJce w szczelnych ”ojemnikach, w tym 
przeznaczonych do segregowania od”adów 
komunalnych i o”równianych na zasadach 
obowiązujących w gminie, 

b) gromadzenie od”adów technologicznych 
”owstających w wyniku ”rowadzonej 
dziaJalno`ci w szczelnych ”ojemnikach  
i usuwanie ich na zasadach obowiązujących  
w gminie, 

5) w zakresie budowy sieci infrastruktury 

technicznej: 

a) ”rzebieg sieci ”rowadzić wzdJuw dróg 
”ublicznych, wewnętrznych i granic 
nieruchomo`ciŁ 

§18. Śo czasu realizacji obiektów  
i zagos”odarowania terenów zgodnie z ustaleniami 
”lanu teren objęty granicami ”lanu nalewy uwytkować 
w s”osób dotychczasowyŁ 

§ 19. W związku z uchwaleniem ”lanu ustala 
się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci  
10% dla terenów oznaczonych symbolami U, UC, UłP, 
MNłU oraz w wysoko`ci 1% dla ”ozostaJych terenówŁ 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 20. Wykonanie niniejszej UchwaJy ”owierza 
się Wójtowi Gminy RadymnoŁ 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

Ryszard Bocian 
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źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy Nr VIIł22ł2011 

Rady Gminy Radymno 

z dnia 29 kwietnia 2011r 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ 
NALEvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY ORAZ ZASAŚ ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭŚ - MJynyｬ Rada Gminy Radymno 
stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy naleweć będą: 

”rzebudowa i budowa dróg ”ublicznych, 
gminnych, udziaJ w budowie dróg wewnętrznych, 
ciągów ”ieszo ｦ jezdnych i ciągów ”ieszo ｦ 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowejŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
”omocowych i z udziaJem inwestora realizującego 
zagospodarowanie terenu. 
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UCHWAIA NR VIIł23/2011 

RADY GMINY RADYMNO 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭSo`nica ńｬ w miejscowo`ci So`nica 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radymno 

”rzyjętego UchwaJą Nr XXIł45ł2000 Rady Gminy 
Radymno z dnia 23 sierpnia 2000 r. ze zmianami 

uchwalonymi UchwaJą Nr VIł49ł2007 Rady Gminy 

Radymno z dnia 29 marca 2007r., Rada Gminy 

Radymno 

uchwala, co nastę”uje 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSo`nica 1ｬ, 
zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni  

ok. 23 ha, ”oJowony w miejscowo`ci So`nica, w 
zakolu rzeki San, w Gminie Radymno. 

 

 

 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu wykonany na mapie w skali 

1:2000, oznaczony jako źaJącznik Nr 1, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

oznaczone jako źaJącznik Nr 2Ł 

§ 2Ł 1Ł W obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące 
przeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1) PE ｦ teren eksploatacji kruszywa naturalnego, 

2) KDW ｦ teren drogi wewnętrznejŁ 

2Ł Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

3Ł Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagos”odarowania o”isane  

w tek`cie ”lanu symbolami literowymi mają 
odniesienie do terenów wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych tymi symbolami  
w rysunku planu. 

 

 


