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UCHWAIA Nr XXXIVł26ńłŃ9 

RADY GMINY W RANIvOWIE 

z dnia 24 marca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr 2łŃ8 dla terenu ”oJowonego w Raniwowie ”ŁnŁ ｭBorki IIｬ 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

ze. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ) Rada Gminy w Raniwowie uchwala, co nastę”u–e: 
 

IŁ Prze”isy ogólne: 
 

§ ńŁ ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Raniwów uchwalonego uchwalą 
Nr XXIIIłń52łŃŃ Rady Gminy w Raniwowie z dnia 
28 czerwca 2ŃŃŃ rŁ uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Nr 2/08 dla terenu 

”oJowonego w Raniwowie ”ŁnŁ ｭBor—i IIｬ, zwany 
w dalszym ciągu uchwaJy ”lanemŁ 
 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  
 

1) zaJączni— Nr ńgraficzny ｦ rysunek planu 

wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 

1:2000; 

 

2) zaJączni— Nr 2 - rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji, 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy Raniwów oraz 
zasadach ich finansowania.* 

 

§ 2Ł ńŁ Plan obe–mu–e obszar o ”owŁ o—oJo ń,42 
ha ”oJowony w Raniwowie ”omiędzy drogą ”owiatową 
i istnie–ącym za—Jadem ”rodu—cy–nym od strony 
zachodniej, terenem lasu od strony ”óJnocne– oraz 
terenami rolnymi od strony ”oJudniowe– i wschodnie– ｦ 

w granicach oznaczonych na rysunku planu. 

 

2Ł źaJączni— Nr ń - rysunek planu stanowi 

integralną czę`ć ustaleL ”lanu, —tóry obowiązu–e 
w zakresie zastosowanych na nim oznaczeL ”lanu 
–a—o obowiązu–ąceŁ 
 

3Ł Oznaczenia wystę”u–ące na rysun—u ”lanu 
a nie uwidocznione w obowiązu–ących oznaczeniach 
”lanu ma–ą chara—ter informacy–nyŁ 
 

§ 3Ł Ile—roć w ninie–sze– uchwale –est mowa o: 
 

ń) ”rzeznaczeniu terenu nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę terenu ustaloną w ninie–szym ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego; 

 

2) ”rze”isach odrębnych nalewy ”rzez to 
rozumieć inne ”rze”isy ”oza ustawą o ”lanowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 

§ 4Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem uwzględnić 
uwarun—owania wyni—a–ące z: 
 

ń) ”oJowenia w granicach obszaru s”ec–alne– 
ochrony ”ta—ów Natura 2ŃŃŃ fun—c–onu–ącego na 
”odstawie obowiązu–ących ”rze”isów odrębnych 
w s”rawie obszarów s”ec–alne– ochrony ”ta—ów 
Natura 2000, 

 

2) ”rzebiegu istnie–ących sieci infrastruktury 

technicznych. 

 

§ 5Ł W granicach ”lanu wyznacza się 
nastę”u–ące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania oznaczone na 
rysun—u ”lanu symbolami identyfi—u–ącymi –e: 
 

1) UP ｦ tereny zabudowy usJugowo-

produkcyjnej, w tym 1UP, 2UP o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo ń,2Ń ha; 
 

2) Ws ｦ teren wód ”owierzchniowych - rów 
o ”owierzchni o—oJo Ń,Ń2 ha; 
 

3) KD ｦ teren komunikacji - droga Osiedle Borki 

ｦ o ”owŁ o—oJo Ń,2Ń haŁ 
 

§ 6Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem 
dopuszcza się: 
 

ń) budowę, ”rzebudowę, rozbudowę, 
nadbudowę, dobudowę do istnie–ących budyn—ów 
i budowli oraz zmiany s”osobu uwyt—owania ”od 
warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów, zgodnie z ich 
przeznaczeniem w planie; 

 

2) wydzielenie dziaJe— budowlanych 
z przeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

 

3) ”rzebudowę, budowę, ”rzeJowenie lub 
”rzystosowanie do nowe– fun—c–i istnie–ących sieci 
infrastru—tury techniczne– w tym zmianę ich 
”arametrów z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnych 
dotyczących sytuowania tych sieci oraz pod 

warun—iem, we nie wy—luczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem w planie; 

 

4) przy budowie lub rozbudowie, przebudowie 

sieci wodociągowe– nalewy uwzględnić wymogi 
dotyczące ”rzeciw”owarowego zao”atrzenia wodnego 

zgodnie z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami 
odrębnymiŁ 
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§ 7Ł Na obszarze ”lanu ustala się zasady 
ochrony i —sztaJtowania `rodowis—a ”rzyrodniczego: 
 

ń) zabrania się ”ode–mowania dziaJaL 
mogących w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlisk 

”rzyrodniczych oraz siedlis— gatun—ów ro`lin 
i zwierząt, a ta—we w istotny s”osób w”Jynąć 
negatywnie na gatun—i, dla —tórych ochrony zostaJ 
wyznaczony obszar Natura 2000, 

 

2) ustala się na—az stosowania do celów 
grzewczych ”roe—ologicznych uródeJ energii cieplnej, 

 

3) ustala się rac–onalne wy—orzystanie gruntów 
na cele zabudowy przy zachowaniu ustalonych 

w ”lanie ”arametrów dotyczących wiel—o`ci 
ws—auni—a zabudowy oraz ”owierzchni biologicznie 
czynnej. 

 

§ 8Ł ńŁ Ustala się zasady obsJugi w za—resie 
infrastruktury technicznej: 

 

1) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowe– 
—omunalne– ”rzebiega–ące– ”rzez teren ob–ęty 
”lanem rurociągiem o `rednicy ńńŃ mm ma–ące– 
”oJączenie z rurociągiem gJównym biegnącym 
w drodze Osiedle Borki oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KD;  

 

2) zasilanie w energię ele—tryczną z istnie–ące– sieci 
ele—troenergetyczne– ń5 KV ”o”rzez istnie–ącą 
”oza obszarem ”lanu stac–ę transformatorową;  

 

3) zaopatrzenie w gaz: 

 

a) ziemny z istnie–ące– sieci gazowe– rurociągiem 
o `rednicy 4Ń mm ”rzebiega–ącym ”rzez teren 
ob–ęty ”lanem wzdJuw –ego wschodnie– granicy  

 

b) ”Jynny rozwiązać indywidualnie zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami 
odrębnymi; 

 

4) gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
na zasadach obowiązu–ących w Gminie 
Raniwów; 

 

5) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyni—u 
”rowadzone– dziaJalno`ci ｦ rozwiązać 
indywidualnie w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u i terenom sąsiednim oraz ich 
usuwanie zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami odrębnymi; 

 

6) od”rowadzenie `cie—ów bytowych - do 

—ole—tora gJównego o `rednicy 2ŃŃ mm sieci 
—analizac–i sanitarne– —omunalne– biegnące– 
”rzez teren ob–ęty ”lanem wzdJuw –ego 
zachodniej granicy; 

 

7) od”rowadzenie `cie—ów ”owsta–ących 
w wyni—u ”rowadzone– dziaJalno`ci rozwiązać 
indywidualnie w s”osób nie ”owodu–ący 
zanieczyszczenia wód i gruntów zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami 
odrębnymi; 

 

8) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL do rowu na terenie ob–ętym ”lanem 
lub ”owierzchniowo ”o wJasnym terenie 
w s”osób nie ”owodu–ący naruszenia 
stosun—ów wodnych na dziaJ—ach osób 
trzecich, zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami odrębnymi; 

 

9) od”rowadzenie wód o”adowych i rozto”owych 
z ”owierzchni narawonych na zanieczyszczenie 
(drogi, place, miejsca postojowe) rozwiązać 
indywidualnie w s”osób za”ewnia–ący ”eJną 
ochronę ”rzed ”rzeni—aniem zanieczyszczeL do 
gruntu, wód ”owierzchniowych i ”odziemnych 
zgodnie z obowiązu–ącymi w tym za—resie 
”rze”isami odrębnymi; 

 

10) ogrzewanie obie—tów rozwiązać indywidualnie 
z zastosowaniem uródeJ energii cie”lne– 
minimalizu–ących ｭnis—ą emis–ęｬ zanieczyszczeL 
do powietrza. 

 

2. Nowoprojektowane sieci infrastruktury 

techniczne– nalewy lo—alizować z uwzględnieniem 
”rze”isów odrębnych dotyczących sytuowania tych 
sieci. 

 

§ 9Ł Ustala się zasady —omuni—ac–i terenu 
ob–ętego ”lanem: 
 

ń) istnie–ącym z–azdem z drogi ”ubliczne– ｦ 

(powiatowej) ｦ ”rzylega–ące– do granicy terenu 
ob–ętego ”lanem od strony zachodnie–;  
 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1UP i 2UP 

drogą Osiedle Bor—i oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem KŚ oraz drogami wewnętrznymi 
nieoznaczonymi na rysunku planu. 

 

IIŁ Prze”isy szczegóJowe 

 

§ ńŃŁ Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warun—i zabudowy terenów zabudowy usJugowo-

produkcyjnej oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1UP i 2UP 

 

ńŁ źasady zagos”odarowania terenów: 
 

1) dla nowo”ro–e—towanych obie—tów zachować 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysun—iem ”lanu, w odlegJo`ci nie mnie–sze– 
niw 6,Ń m od granicy drogi - Osiedle Borki KD; 

 

2) zachować odlegJo`ć nie mnie–szą niw ”o ń,5 m 
od górnego brzegu cie—u wodnego oznaczonego 
na rysunku planu symbolem Ws; 

 

3) wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy w stosun—u do 
”owierzchni terenów nie wię—sza niw 8Ń%, 

 

4) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie 

mnie–szy niw ńŃ% ”owierzchni terenów, w tym 
zieleni zimozielone–, `rednie– i wyso—ie–; 

 

5) za”ewnić w granicach terenów inwestyc–i 
utwardzone miejsca postojowe dla 
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samochodów osobowych i dostawczych 
w ilo`ci, nie mnie–sze– niw –edno mie–sce 
postojowe na —awde 2ŃŃ m2 powierzchni 

uwyt—owe– i nie mnie– niw –edno mie–sce na ńŃ 
zatrudnionych, z uwzględnieniem mie–sc 
”osto–owych dla osób nie”eJnos”rawnych; 

 

6) uwzględnić wymagania o—re`lone w ”rze”isach 
odrębnych i obowiązu–ących Pols—ich Normach 
w zakresie ochrony ”rzeciw”owarowe–, 
w szczególno`ci za”ewnić: 

 

a) do”rowadzenie dróg ”owarowych do obie—tów 
i urządzeL technologicznych o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 4,Ń m; 

 

b) stanowis—a czer”ania wody do celów 
”rzeciw”owarowychŁ 

 

2. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć zabudowy do trzech kondygnacji 

nadziemnych, nie wywsza niw ń5,Ń m do 
kalenicy, 

 

2) geometria dachów: dachy dwu lub 
wielos”adowe o —ątach nachylenia ”oJaci 
dachowych do 450, 

 

3) u—Jad gJówne– —alenicy równolegJy lub 
”rosto”adJy do linii rozgranicza–ące– drogi ｦ 

Osiedle Borki oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KD; 

 

4) ”o—rycie dachów: blachą, dachów—ą ceramiczną 
lub materiaJem –ą imitu–ącym; 

 

5) w przypadkach uzasadnionych wymogami 

technologicznymi lub konstrukcyjnymi 

do”uszcza się stosowanie innych rozwiązaL, 

w tym stosowanie dachów ”Jas—ich o —ącie 
nachylenia ”oJaci nie mnie–szym niw 50 oraz 

zwię—szenie wyso—o`ci obie—tu lub budowli do 
25,0 m. 

 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenów zgodnie 
z ustaleniami o—re`lonymi w § 9 ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

4Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

techniczne– zgodnie z ustaleniami o—re`lonymi w § 8 
ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

5Ł Na—azu–e się zastosowanie rozwiązaL 
technicznych i technologicznych zabez”iecza–ących 
”rzed ”rzedostaniem się zanieczyszczeL do 
`rodowis—a gruntowo - wodnego zgodnie 

z obowiązu–ącymi w tym za—resie ”rze”isami 
odrębnymi; 
 

6Ł Śo”uszcza się: 
 

1) lo—alizac–ę urządzeL terenowych i obie—tów 
maJe– archite—tury, 

 

2) urządzeL i sieci infrastru—tury, 
 

3) budowę nowych, rozbudowę, nadbudowę, 
”rzebudowę, dobudowę do istnie–ących 
budyn—ów ”rzy zachowaniu warun—ów 
o—re`lonych w ustŁ ń i ustŁ 2; 

 

4) realizac–ę ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, 
”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o oraz znacząco oddziaJywać na 
obszar Natura 2000 wymaga–ących 
”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania 
”rzedsięwzięć na `rodowis—o ”od warun—iem, 
we oddziaJywanie ”rzedsięwzięcia nie s”owodu–e 
”ogorszenia stanu `rodowis—a ”oza granicami 
terenów ńUP i 2UPŁ 

 

§ ńńŁ Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy terenu wód ”owierzchniowych ｦ 

rowu oznaczonego na rysunku planu symbolem Ws: 

 

1. Zasady zagospodarowania: 

 

1) zachowanie istnie–ącego rowu –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynne– z mowliwo`cią czę`ciowego 
przykrycia; 

 

2) teren wzdJuw linii brzegowe– zagos”odarować 
zielenią trawiastąŁ 

 

2Ł Śo”uszcza się: 
 

1) zadrzewienia i zieleL nis—ą; 
 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z —analizac–i 
deszczowe– zgodnie z obowiązu–ącymi w tym 
za—resie ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

3Ł źa—azu–e się realizac–i wszel—ich obie—tów, 
budowli i urządzeL nie związanych z fun—c–onowaniem 
rowu, za wy–ąt—iem czę`ciowego ”rzy—rycia rowu 
w celu realizac–i ”rze–`cia, ”rze–azduŁ 
 

§ ń2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenu komunikacji oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD  

 

ń) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie 
mnie–sza niw ńŃ,Ń m, 
 

2) szero—o`ć –ezdni nie mnie–sza niw 5,Ń m, 
 

3) chodni— –ednostronny o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw ń,5Ń mŁ 
 

IIIŁ Prze”isy ”rzej`ciowe 

 

§ ń3Ł Śo czasu zagos”odarowania zgodnego 
z przeznaczeniem ustalonym w planie: 

 

ń) tereny nalewy uwyt—ować w s”osób 
dotychczasowy; 

 

2) za—azu–e się realizac–i obie—tów 
tymczasowych nie związanych z realizac–ą ”lanuŁ 
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§ ń4Ł Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związ—u z uchwaleniem niniejszego planu: 

 

ń) 2Ń% dla terenów ńUP, 2UP; 
 

2) ń% dla terenów Ws i KŚŁ 
 

IVŁ Prze”isy koLcowe 

 

§ ń5Ł Traci moc uchwaJa Nr XXXVIłń64ł97 
Rady Gminy w Raniwowie z dnia ń6 ”audzierni—a 
1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 5/96 terenu 

zabudowy miesz—aniowe–, dziaJalno`ci gos”odarcze– 
i usJug we wsi Raniwów ogJoszoną w ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł 

Rzeszowskiego Nr 13 poz. 149 z dnia 12 grudnia 

ń997 rŁ w za—resie ob–ętym ninie–szą uchwaJąŁ 
 

§ ń6Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy RaniwówŁ 
 

§ ń7Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

 

PRźEWODNICźĄCY 

Rady Gminy w Raniwowie 

 

Daniel Fila 
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