
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"RYMANÓW"

Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.)
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz. 2147 z dnia 4.12.2006 r.

Działka  nr  ewid.  2699/19,  obręb  nr  4.0001-Rymanów położona  jest  w terenie  o symbolu:  MN1 -
Tereny  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  (159m²)  (Granica  obszaru  najwyższej  ochrony  wód
podziemnych  dla  złoża  wód  mineralnych  ONO (159  m²);  Granica  obszaru najwyższej  ochrony wód
podziemnych  GZWP  NR  432  "Dolina  rzeki  Wisłok"  ONO  (159  m²);  Granica  występowania
perspektywicznych surowców mineralnych (159 m²); Nieprzekraczalne linie zabudowy (15 m)).

Dotyczy przeznaczenia o symbolu MN1 -

§18 

1.Wyznacza  się  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  oznaczone  na  rysunku  planu
symbolami: MN1 – MN4. 

2.Maksymalny  poziom  hałasu  dla  terenów:  od  MN1  do  MN4,  jak  dla  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. 

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów MN1: 

1) Obsługa komunikacyjna terenów z istniejącej  sieci dróg: drogi głównej (KD-G/Z),  dróg zbiorczych
(KD-Z),  drogi  lokalnej  (KD-L),  dróg  dojazdowych  (KD-D,  KD-D2,  KD-D3)  poprzez  istniejącą
i projektowaną  sieć  dróg  wewnętrznych  (KDW)  i ciągów  pieszo-jezdnych  (KPJ),  z istniejącymi  lub
projektowanymi wjazdami, realizowanymi na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

2)  Obowiązująca  linia  zabudowy  dla  budynków  mieszkalnych  od  linii  rozgraniczających  dróg
dojazdowych (KD-D2) – 8,0m. 

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od zewnętrznych krawędzi jezdni istniejących dróg: 

- zbiorczych (KD-Z) – 15m; 

- drogi dojazdowej (KD-D3) – 12,0m; 

- dojazdowych (KD-D) – 8,0m; 

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczających dróg: 

- drogi głównej (KD-G/Z) – 10,0m; 

- drogi lokalnej (KD-L) – 8,0m; 

- wewnętrznych (KDW) – 8,0m; 

- ciągów pieszo-jezdnych – 6,0m. 

5)  Dopuszcza  się  lokalizację  budynków  gospodarczych  i garażowych  pomiędzy  wyznaczoną  linią
rozgraniczającą  poszczególnych  dróg,  a linią  zabudowy,  usytuowanych  zgodnie  z przepisami
szczególnymi. 

6)  Dopuszcza  się  przebudowy istniejących  budynków znajdujących  się  pomiędzy  liniami  zabudowy,



a liniami rozgraniczającymi dróg, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

7) Miejsca postojowe i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być lokalizowane
na terenie posesji,  na której  obiekt  będzie  wznoszony,  minimalna liczba stanowisk postojowych – 2,
z uwzględnieniem miejsca w garażu. 

8)  Dopuszcza  się  podziały  działek  pod  warunkiem,  że  każda  nowo  powstała  działka  nie  może  być
mniejsza  niż  0,10ha.  Ustalona  minimalna  powierzchnia  nie  dotyczy  powiększania  działek  już
istniejących. 

9) Tereny częściowo objęte są strefą konserwatorską „B”, należy stosować zapisy §15. 

10) Na terenach objętych strefą konserwatorską „C” należy stosować zapisy §16. 

11) Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 25% dla zabudowy
jednorodzinnej. 

12) Należy pozostawić minimum 50% powierzchni działki w postaci biologicznie 

czynnej. 

4. Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolem MN1: 

1) Zakazuje się wznoszenia budynków mieszkalnych o wysokości (do najwyższej kalenicy) wyższej niż
12,0m. 

2)  Zakazuje  się  wznoszenia  budynków  gospodarczych  i garażowych  o wysokości  (do  najwyższej
kalenicy) wyższej niż 7,0m. 

3)  Należy  stosować  dachy  o kątach  nachylenia  od  20°  -  60°,  z doświetleniem  poddasza  przez  okna
połaciowe, szczyty i facjaty. 

5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów MN2: 

1) Obsługa komunikacyjna terenów z istniejącej  sieci dróg: drogi głównej (KD-G/Z),  dróg zbiorczych
(KD-Z),  drogi lokalnej (KD-L),  dróg dojazdowych (KD-D, KD-D3) poprzez istniejącą i projektowaną
sieć  dróg  wewnętrznych  (KDW) i ciągów pieszo-jezdnych  (KPJ),  z istniejącymi  lub  projektowanymi
wjazdami, realizowanymi na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od zewnętrznych krawędzi jezdni istniejących dróg: 

- zbiorczych (KD-Z) – 15m; 

- drogi dojazdowej (KD-D3) – 12,0m; 

- dojazdowych (KD-D) – 8,0m; 

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczających dróg: 

- drogi głównej (KD-G/Z) – 10,0m; 

- drogi lokalnej (KD-L) – 8,0m; 

- wewnętrznych (KDW) – 8,0m; 

- ciągów pieszo-jezdnych – 6,0m. 



4)  Dopuszcza  się  lokalizację  budynków  usługowych  wolnostojących,  gospodarczych  i garażowych
pomiędzy wyznaczoną linią  rozgraniczającą poszczególnych  dróg,  a nieprzekraczalną linią  zabudowy,
usytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5)  Dopuszcza  się  przebudowy istniejących  budynków znajdujących  się  pomiędzy  liniami  zabudowy,
a liniami rozgraniczającymi dróg, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

6) Miejsca postojowe i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być lokalizowane
na terenie posesji,  na której  obiekt  będzie  wznoszony,  minimalna liczba stanowisk postojowych – 2,
z uwzględnieniem miejsca w garażu. Dla obiektów z usługami należy zabezpieczyć minimum pięć miejsc
postojowych. 

7)  Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych lub wolnostojących nie powodujących uciążliwości
oddziaływania.  Dopuszcza  się  zmianę  funkcji  w istniejących  budynków  mieszkalnych  i innych  pod
usługi. 

8)  Dopuszcza  się  podziały  działek  pod  warunkiem,  że  każda  nowo  powstała  działka  nie  może  być
mniejsza  niż  0,10ha.  Ustalona  minimalna  powierzchnia  nie  dotyczy  powiększania  działek  już
istniejących. 

9) Tereny częściowo objęte są strefą konserwatorską „A”, należy stosować zapisy §14. 

10) Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 25%. 

11) Należy pozostawić minimum 30% powierzchni działki w postaci biologicznie 

czynnej. 

6. Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolem MN2: 

1) Zakazuje się wznoszenia budynków mieszkalnych o wysokości (do najwyższej kalenicy) wyższej niż
12,0m. 

2)  Zakazuje  się  wznoszenia  budynków  usługowych,  gospodarczych  i garażowych  o wysokości  (do
najwyższej kalenicy) wyższej niż 7,0m. 

3)  Należy  stosować  dachy  o kątach  nachylenia  od  20°  -  60°,  z doświetleniem  poddasza  przez  okna
połaciowe, szczyty i facjaty. 

7. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów MN3: 

1)  Obsługa  komunikacyjna  terenów  z istniejącej  sieci  dróg:  z dróg  dojazdowych  (KD-D,  KD-D2)
i poprzez drogi wewnętrzne (KDW) z istniejącymi wjazdami. 

2)  Nieprzekraczalna  linia  zabudowy  dla  budynków  mieszkalnych  od  istniejących  dróg  –  zgodnie
z przepisami szczególnymi. W zabudowie plombowej obowiązuje linia zabudowy - w linii istniejących
budynków. 

3) Miejsca postojowe i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być lokalizowane
na terenie posesji,  na której  obiekt  będzie  wznoszony,  minimalna liczba stanowisk postojowych – 2,
z uwzględnieniem miejsca w garażu. 

4)  Dopuszcza  się  podziały  działek  pod  warunkiem,  że  każda  nowo  powstała  działka  nie  może  być
mniejsza  niż  0,09ha.  Ustalona  minimalna  powierzchnia  nie  dotyczy  powiększania  działek  już
istniejących. 



5) Dopuszcza się przebudowy, rozbudowy i nadbudowy na warunkach określonych w ust.8. 

6) Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%. 

7) Należy pozostawić minimum 20% powierzchni działki w postaci biologicznie czynnej. 

8. Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolem MN3: 

1) Budynki mieszkalne po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie nie mogą być wyższe niż 12,0m (do
najwyższej kalenicy) . 

2)  Zakazuje  się  wznoszenia  budynków  garażowych  i gospodarczych  o wysokości  (do  najwyższej
kalenicy) wyższej niż 7,0m. 

3)  Należy  stosować  dachy  o kątach  nachylenia  od  20°  -  60°,  z doświetleniem  poddasza  przez  okna
połaciowe, szczyty i facjaty. 

9. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów MN4: 

1) Obsługa komunikacyjna terenów z istniejącej sieci dróg: z drogi głównej (KD-G/Z) z drogi zbiorczej
(KD-Z), z dróg dojazdowych (KD-D), z istniejącymi lub projektowanymi wjazdami, realizowanymi na
warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

2)  Obowiązująca  linia  zabudowy  dla  budynków  mieszkalnych  od  istniejących  dróg  –  zgodnie
z przepisami szczególnymi. W zabudowie plombowej – w linii istniejących budynków. 

3)  Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych lub wolnostojących nie powodujących uciążliwości
oddziaływania.  Dopuszcza  się  zmianę  funkcji  w istniejących  budynków  mieszkalnych  i innych  pod
usługi. 

4) Miejsca postojowe i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków powinny być lokalizowane
na terenie posesji,  na której  obiekt  będzie  wznoszony,  minimalna liczba stanowisk postojowych – 2,
z uwzględnieniem miejsca w garażu. Dla obiektów z usługami należy zabezpieczyć minimum pięć miejsc
postojowych. 

5)  Dopuszcza  się  podziały  działek  pod  warunkiem,  że  każda  nowo  powstała  działka  nie  może  być
mniejsza  niż  0,09ha.  Ustalona  minimalna  powierzchnia  nie  dotyczy  powiększania  działek  już
istniejących. 

6) Na terenach objętych strefą konserwatorską „A” należy stosować zapisy §14. 

7) Tereny częściowo objęte są strefą konserwatorską „B”, należy stosować zapisy §15. 

8) Na terenach objętych strefą konserwatorską „C” należy stosować zapisy §16. 

9) Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%. 

10) Należy pozostawić minimum 20% powierzchni działki w postaci biologicznie czynnej. 

10. Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenów oznaczonych w planie symbolem MN4: 

1) Zakazuje się wznoszenia budynków mieszkalnych o wysokości (do najwyższej kalenicy) wyższej niż
10,0m, poza zabudową, o której mowa w §14. 

2)  Zakazuje  się  wznoszenia  budynków  usługowych,  garażowych  i gospodarczych  o wysokości  (do
najwyższej kalenicy) wyższej niż 7,0m. 



1)  Należy  stosować  dachy  o kątach  nachylenia  od  20°  -  60°,  z doświetleniem  poddasza  przez  okna
połaciowe, szczyty i facjaty. 

11. Wyznacza się tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/ZZ  położone  na  obszarach  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią.  Na  terenach  tych  obowiązują
wszystkie zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych w zakresie
ochrony  przed  powodzią.  Przebudowy  istniejących  budynków  muszą  odbywać  się  na  zasadach
określonych w ust.4. 


