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UCHWAIA Nr 29łVIIł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W RADYMNIE 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

czę`ci miasta Radymno - ｭźIOTA GÓRA IIｬ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) 
oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), 
”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Radymno uchwalonego 

uchwaJą Nr 113łXVIł2000 z dnia 29 wrze`nia 2000rŁ 
z ”óunŁ zmŁ Rada Mie–s—a w Radymnie  

 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę mie–scowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci miasta 
Radymno ｭźJota Góra IIｬ, uchwalonego UchwaJą 
Nr 66/VI/2003 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 

23 czerwca 2003rŁ, o”ubli—owaną w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 108, 
poz. 1661 z 11 wrze`nia 2003rŁ 

 

2Ł źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
zaJączni— Nr 1 ｦ graficzny, stanowiący rysune— 
I zmiany planu wymienionego w ust. 1, wykonany na 

kopii rysunku planu w skali 1:1000, z oznaczeniem 

granicy terenu ob–ętego zmianąŁ 
 

§ 2. 1. W uchwale wymienionej w § 1 

ust. 1 w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) ”o §2 doda–e się nowy §2a w brzmieniu: 

 

1. Tereny oznaczone symbolem 1P przeznacza 

się ”od lo—alizac–ę obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadów 
i magazynówŁ 
 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu, 

 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie– niw 30 % ”owierzchni dziaJ—i, 
 

c) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy nie więce– niw 
60% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

2) Cechy zabudowy: 

 

a) ”oziom —alenicy gJówne– budyn—u do 16 m, 
 

b) dachy ”Jas—ie lub s”adziste, o jednakowym 

nachyleniu ”oJaci dachowych nie wię—szym niw 
40 stopni, 

 

c) usytuowanie budyn—ów ”rosto”adle lub 
równolegle do —ierun—u lo—alizac–i budyn—ów 

zgodnie z rysunkiem planu z mowliwo`cią 
odchylenia do 2 stopni, 

 

d) wyso—o`ć budowli do 32 mŁ 
 

3) Miejsca postojowe indywidualne w ilo`ci 
dostosowanej do programu produkcji, lecz nie 

mnie– niw 1 miejsce na 5-ciu zatrudnionych. 

 

4) Teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną 
dziaJ—ę budowlanąŁ 

 

5) źasady obsJugi terenu w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

 

a) zaopatrzenie w energię ele—tryczną ”o”rzez 
wJączenie do istnie–ące– sieci 
elektroenergetycznej lub stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na terenie 

ob–ętym ”lanem, 
 

b) zaopatrzenie w wodę ”o”rzez wJączenie do 
istnie–ące– sieci wodociągowe– zlo—alizowane– 
na terenie ob–ętym planem, 

 

c) zaopatrzenie w gaz ”o”rzez rozbudowę 
istnie–ące– sieci gazowe– ”rzebiega–ące– ”oza 
granicami terenu ob–ętego ”lanem, lub budowę 
nowej sieci gazowej o ci`nieniu nie mnie–szym 
niw 10 —Pa, 

 

d) zaopatrzenie w sieć teletechniczną ”o”rzez 
wJączenie do istnie–ące– sieci zlo—alizowane– na 
terenie ob–ętym ”lanem, 

 

e) od”rowadzanie `cie—ów bytowych do 
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie 

ob–ętym ”lanem, 
 

f) od”rowadzenie `cie—ów ”ochodzących 
z ”rowadzone– dziaJalno`ci ”rodu—cy–ne– 
rozwiązać indywidualnie, w s”osób nie 
”owodu–ący zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w tym 

zakresie, 

 

g) od”rowadzenie wód o”adowych: 
 

- z dachów budyn—ów rozwiązać indywidualnie 
na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 

szczególnymi, 
 

- z ”ar—ingów, dróg do–azdowych i powierzchni 

utwardzonych rozwiązać w s”osób 
za”ewnia–ący ”eJną ochronę ”rzed ”rzeni—aniem 
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zanieczyszczeL do gruntu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie 

z ”rze”isami szczególnymi, 
 

h) gromadzenie i usuwanie od”adów związanych 
z ”rowadzoną dziaJalno`cią gos”odarczą, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

 

i) ogrzewanie budyn—ów indywidualneŁ 
 

6) Przy zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
”oJowenie w obszarze GJównego źbiorni—a Wód 
Podziemnych Nr 429 ｭŚolina Przemy`lｬ 
o—re`lonego w dokumentacji hydrogeologicznej 

zatwierdzone– decyz–ą Ministra Ochrony 
_rodowis—a, źasobów Naturalnych i Le`nictwa 
z dnia 27.03.1997 r. znak KDH1-

I/013/5888/97 poprzez zapewnienie ochrony 

czysto`ci wód ”odziemnych 
i powierzchniowych, zgodnie z przepisami 

ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

7) źa—azu–e się lo—alizowania instalac–i do odzys—u 
lub uniesz—odliwiania od”adów 
niebezpiecznych, w tym s—Jadowis—a od”adów 
niebezpiecznych. 

 

8) Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastru—tury 
technicznej nie związanych z obsJugą terenów 
ob–ętych ”lanem oraz budowę urządzeL 
infrastru—tury techniczne– ”od warun—iem, we 
nie wy—luczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem 

w planie. 

 

9) Śostę”no`ć —omuni—acy–na bez”o`rednio 
z ul. źJota GóraŁ 

 

2) Po § 4 doda–e się § 4a w brzmieniu: 

 

ｭUstala się 5 % staw—ę sJuwącą naliczeniu 
–ednorazowych o”Jat za wzrost warto`ci 
nieruchomo`ci, w związ—u z uchwaleniem 

miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego dla terenu 1PŁｬ 
 

§ 3. Wykonanie uchwaJy zleca się Burmistrzowi 
Miasta Radymno. 

 

§ 4. 1Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego 

 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radymnie 

 

Karol Janowski 
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