
 
UCHWAŁA NR  XV / 126 / 08

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 19 marca  2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 w związku z art.27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje:

§1

Stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rymanów, w uchwale Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie 
z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  „Rymanów”,  ogłoszonej  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2006, Nr 143, poz. 2147,  § 52   otrzymuje brzmienie: 

„§ 52
1.  Wyznacza  się  teren  infrastruktury  technicznej  i  usług  oznaczony  na  rysunku  planu 
symbolem   WKO, z przeznaczeniem  pod   zabudowę  produkcyjną,  usługową  i inną 
działalność gospodarczą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenu:

1) obsługa komunikacyjna terenu z istniejących dróg dojazdowych (KD-D) istniejącym 
lub projektowanym zjazdem;

2) dopuszcza  się  przebudowę,  rozbudowę,  nadbudowę,  dobudowę,  zmianę  sposobu 
użytkowania i rozbiórkę istniejącej zabudowy; 

3) dopuszcza  się  lokalizowanie   przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko  w rozumieniu  obowiązujących  przepisów  prawnych,  pod  warunkiem 
ograniczenia uciążliwości do terenu oznaczonego symbolem WKO;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych;
5) należy zapewnić minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych; 
6) zakazuje się wznoszenia budynków  o wysokości  wyższej niż 15,0m, z wyjątkiem 

budynków  i  obiektów  produkcyjnych,  których  wysokość  wynika  z technologii 
prowadzonej działalności;

7) dopuszcza się podział działek, pod warunkiem, że każda nowo wydzielona działka 
będzie nie mniejsza niż 0, 1 ha.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.
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