
Rymanów, dnia 24.02.2017 r.
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RYMANÓW - ZDRÓJ
Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 r. (z późn. zm.)

Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129 poz. 1767 z dnia 20.10.2006 r.

Działka nr ewid. 1113/2, obręb nr 5.0003-Deszno położona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne
(80%); 28.KDd - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (20%) (Obszar Chronionego Krajobrazu 
Beskidu Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Działka nr ewid. 1111, obręb nr 5.0003-Deszno położona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne 
(78%); 28.KDd - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (22%) (Obszar Chronionego Krajobrazu 
Beskidu Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej (100%)).
Działka nr ewid. 972, obręb nr 5.0003-Deszno położona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne 
(100%) (Strefa B ochrony uzdrowiskowej (100%); Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 
(100%); Orientacyjny przebieg potoków w terenach rolnych, zadrzewionych i leśnych).
Działka nr ewid. 1112, obręb nr 5.0003-Deszno położona jest w terenie o symbolu: 1.R - Tereny rolne 
(100%) (Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (100%); Strefa C ochrony uzdrowiskowej 
(100%)).

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 1.R -

ROZDZIAŁ I. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PRZYRODNICZYCH 

[...] 

§ 7. 

USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWANYCH ROLNICZO 

1.  Tereny  rolne,  oznaczone  symbolem  1.R  –  pow.  177,92  ha.  Obowiązują  następujące  zasady
zagospodarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne; 

2)  Przeznaczenie  dopuszczalne  realizowane  w ramach  przeznaczenia  podstawowego  -  tereny  dla
zabudowy zagrodowej; 

3)  Utrzymuje  się  istniejące  budynki  i ich  przeznaczenie  w granicach  istniejących  siedlisk,  nie
wyodrębnionych na rysunku planu, z dopuszczeniem remontów, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy
istniejących, przy uwzględnieniu następujących zasad: 

a) zakaz realizacji nowych domów mieszkalnych; 

b)  wysokość  budynków  mieszkalnych  nie  może  przekroczyć  wysokości  dwóch  kondygnacji
nadziemnych,  w tym  jedna  w poddaszu.  Maksymalna  wysokość  budynków  nie  może  przekroczyć
9 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; 

c) wysokość budynków gospodarczych nie może przekroczyć wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
Maksymalna  wysokość  budynków  nie  może  przekroczyć  7 metrów  nad  poziom  terenu  od  strony
przystokowej; 

d) obowiązek realizacji dachów jako dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie
na-chylenia  połaci  pomiędzy  30°  –  50°  i kolorystyce  pokrycia  połaci  dachowych,  takiej  jak
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; 



e)  obowiązuje  zakaz  przesuwania  w pionie  połaci  dachowych  o wspólnej  kalenicy,  realizacji  połaci
dachowych o różnym kącie  nachylenia  (nie dotyczy wyglądów dachowych)  i otwierania dachów jako
otwarć pulpitowych. Dopuszcza się otwarcia dachowe w formie lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości całej połaci dachowej. Łączna szerokość
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości całej połaci dachowej. Zakaz realizacji dachów kopertowych; 

f)  obowiązuje  stosowanie  na  elewacjach  budynków  elementów  wykończenia  wykonanych  z użyciem
miejscowych  materiałów elewacyjnych  takich  jak drewno i kamień.  Zakaz  stosowania  na elewacjach
sidingu z tworzyw; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki  elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stosowanie
kolorów pastelowych. 

4)  W pozostałych  terenach  położonych  poza  granicami  istniejących  siedlisk  nie  wyodrębnionych  na
rysunku  planu,  obowiązuje  zakaz  realizacji  nowych  obiektów  budowlanych  za  wyjątkiem  obiektów
budowlanych infrastruktury technicznej; 

5) Obowiązuje utrzymanie istniejących cieków wodnych i dróg dojazdowych; 

6) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych do
pól i lasów; 

7) Dopuszcza się lokalizację szlaków rowerowych, rekreacji konnej i innych; 

8) Dopuszcza się lokalizację biegowych tras narciarskich. 

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 28.KDd -

[...] 

ROZDZIAŁ V. - USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 19. 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

[...] 

2.  Tereny  komunikacji,  oznaczone  symbolami:  1.KDd  –  pow.  4,49  ha,  28.KDd  –  pow.  4,22  ha.
Zagospodarowanie terenów realizowane będzie na następujących zasadach: 

1)  Teren  przeznaczony  dla  lokalizacji  dróg  publicznych  klasy  dojazdowej  o szerokości  w liniach
rozgraniczających 15 m i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szerokości min. 5 m; 

b) chodniki; 

2)  W wypadku  realizacji  nowych  obiektów  budowlanych  infrastruktury  technicznej,  obowiązek  ich
realizacji poza terenem jezdni. 


