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1. Cele, zadania i kierunki polityki przestrzennej gminy 

 
 
 gospodarczych, 

a 
 

rozwoju. 
 zne. 

 oparciu o dokumenty strategiczne 
 

w   krajowym.  
Podstawowymi dokumentam

  
 

 : 

-  
-  
-  
-  
-  

 : 

-  
-  

 

W planie przedstawion   zakresu gospodarki 
 nim 

 
dztwa podkarpackiego, a 

priorytety rozwoju, cele strategiczne i  Strategii Rozwoju 

i  
Regionalnego Podkarpacia.  

Zgodnie z 

podejmowanie   znaczeniu 

 

  kulturowego; 

 - gospodarczej; 

 w dziedzinie komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 w dziedzinie struktur przestrzennych. 
  efektywnym wykorzystaniem 

stanu zainwestowania, popra  

u ekologicznych 
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rozwoju o 
-handlowej, administracyjnej oraz w zakresie zdrowia. Plan 

 oparciu 
o   

 Rymanowie lokalizuje 

 ognozy demograficzne 
zaprezentowane w tym planie. Prognoza dotyczy lat 2000  2035 i 

zobrazowanym w   

W  
o znaczeniu regionalnym. 

jest podniesienie krajowej i 
 tym 

 
 

 
gospodarczego; 

  
gospodarczych, instytucji; 

  

  kulturowych 
  

 
 

  
 

turystycznej, wypoczynkowej, a  

 po
sportowej, 

  
i  

  mi 
 miejskich, 

  

 
 

  przejezdnym. 

 

 
 zecze 
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i przyrodniczego; 

 
 

Podkarpackiego jest wzrost krajowej i 

 instytucjonalne w sferze 
 

  gospodarki opartej 
na wiedzy; 

  
real  sferze komunikacyjnej i energetycznej; 

 
w regionie; 

 
i technologicznym, a 
naturalnymi; 

 
inwestycje w 
i  

  gospodarce regionu oraz ochrona 
dziedzictwa kulturowego, i y; 

 
rozwojowych. 

  
ego: 

   krajobrazowych 

turystycznego; 

 
woju cywilizacji; 

 
 

 
 w rezultacie 

stanu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

  oparciu o tereny wyznaczone 
w studium; 

 
 

  przy lokalizacji 
 

  



SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAA   II  KKIIEERRUUNNKK WW  

ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  RRYYMMAANN WW  

9 

 

 wykreowanie wizerunku, jako terenu atrakcyjnego dla rozwoju 
turystyki i rekreacji; 

 stworzenie najbardziej optymalnego zagospodarowania przestrzeni 
gminy, z 
kulturowego i dze; 

    

 przestrzeganie zasad ekorozwoju; 

 
w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i  

2. Funkcje gminy 

 znaczeniu 
regionalnym i  celu wsparcia 

u rozwoju gminy.  
 

  z  

  

 rolnictwo. 
 

  produkcyjna. 
   

uzdrowiskowego. Sytuacja ta wynika z 
 

 
 zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. 

W 
 uzdrowiskowej.  

wnym punktem uzdrowiskowym w 
 dolinie rzeki Tabor, w otoczeniu malowniczych, 

  stanowi 
o zachowanie tego krajobrazu, poprzez 

  niedopuszczenie do zbyt agresywnej, 
 

 jalnym kierunkiem rozbudowy 
 

przyrodniczych i 
 najbardziej 

 
 rekreacji i 

w 
Jedynie w - 

 mikroskali, z 
 

 Turystyka 
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gos  

 
 tym 

zakresie, poprzez rozszerzenie oferty turystycznej (baza noclegowa oraz sportowo-
rekreacyjna), wspartej konsekwentnym rozwojem infrastruktury technicznej. 
O 

   
z  

  
  turystyczne; 

  

  ruchem turystycznym (parkingi, 
chodniki, place, parki); 

 Wytyczenie i oznakowanie tras i  
Obecnie coraz 

z 

rowania wielofunkcyjnej 

i 
 gminie o 

prz
 

 Rolnictwo 

W strukturze funkcjonalno  
 

W  
i 

w 
  czym powinny 

 
inwestycyjnej o niskim nasileniu i 

 
3. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w  

 
na terenach wskazanych w  

 
 

i   krain fizjograficzno  geograficznych: 

  
akumulacyjnych, w 

Ze 
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 dotychczasowym 
przeznaczeniem terenu oraz kontynuacje zabudowy z zachowaniem rodzaju 
zabudowy na danym terenie. 

  
 

zainwestowania oraz rozwoju w skali gminy i nnymi miasto 
 

zainwestowane o 
a  
i 
powiatowych i 

 
w budownictwie, elektromechanice i 

 
stanem zagospodarowania i 

owa 
oraz mieszkaniowa jednorodzinna o rozproszonej lokalizacji, z obiektami 

 handlowymi. Jest to obszar predysponowany do rozwoju 

  
 

dolinnym i 
realizowany w niowo  wschodnim, w 

 

  
z  

 dotychczasowym przeznaczeniem terenu. 
 

przestrzennego gminy: 

    

zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem terenu oraz na kontynuacji 
zabudowy z zachowaniem rodzaju zabudowy na da

a 
 

  

i  

 rozwoju zabudowy na 
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 tym 

  

  znacznej 
 uzdrowiskiem i turystyka.  

 

Ponadto jednym z 
 

  z drugiej strony 
 

w 

przede wszystkim z  
wsiach z   dziedzictwa 

 kierunkowej strukturze urbanistycznej 
 

rekreacji.  
4. Kierunki i  tym 

tereny wy  

4.1.1.  

z 
terenu (ustalonych w niniejszym studium) ze 

i  

zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

MW 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. 

 
  

  parkingi lokalizowane 
w obiektach kubaturowych podziemnych i naziemnych). Wskazanie nie 
dotyczy zabudowy MW w  
Zagospodarowanie dopuszczalne: 
i 

 zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 
zaistnienia kon  

 

 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

darczych, 

 
 

  przeznaczeniem 
podstawowym, 

  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  rekreacyjnych (np. place 
zabaw, boiska sportowe), 

  w razie zaistnienia takiej 
 

  
  

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

MN 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna  
Zagospodarowanie u  

  

 
Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny sportu i rekreacji, tereny 

i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni 
izolacyjnej (w 
typu zieleni). 

 

  
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 ograniczenie w granicach administracyjnych miasta lokalizowania 
zabudowy zagrodowej, 

 
podstawo  

 
 

  przeznaczeniem 
podstawowym, 

  
i terenu, 

  
  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  z 
mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach prawnie chronionych form 
ochrony przyrody, 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w stos
w  

MU 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowo - 

 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo  
 

 zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna -  

publiczne) w  
 

Zagospodarowanie dopuszczalne: 
i 
(w  zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

 
 

 
zabudowanych zgodnie z wyznaczonym w studium kierunkiem, 

  
  

 
 

  zagospodarowaniem 
podstawowym, 

 c parkingowych w 
i  

  
  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  archeologicznych. 

MNR 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i zagrodowej 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, zabudowa zagrodowa i 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 
Zagospodarowanie uzu  

gospodarcza; 
Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny sportu i rekreacji, tereny 

i zapewnienia wymaganej powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni 
izolacyjnej (w 
typu zieleni). 

 

 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

  

 

 
 

  kolizyjnych funkcjonalnie z zagospodarowaniem 
podstawowym, 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

  
i  

  
  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  
mieszkaniowej zagrodowej) na obszarach prawnie chronionych form 
ochrony przyrody. 

 lokal  zabudowy 
zagrodowej na obszarach wyznaczonych na rysunku studium, 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

 ych z 
struktur zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej na obszarach prawnie chronionych form ochrony przyrody. 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

U 
Tereny zabudowy 

 

Zagospodarowanie podstawowe:  tym 
nych i  

z  handlem, 

i zdrowiem. 
  

  dotychczasowym 
zagospodarowaniem, 

  w razie zaistnienia takiej 
 

  
  

 bilan  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  ochron

 

 
rysunku studium, 

 
z w/w 

 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w alizowanych 
w  

UZ 
Zabudowy 

uzdrowiskowej 

Zagospodarowanie podstawowe: tereny zabudowy uzdrowiskowej, 

pensjonaty z 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

realizowane, jako administracja uzdrowiska, 
 

i  rekreacyjne, 
  

 funkcji leczniczej i rehabilitacyjnej, 
restauracje, kawiarnie, a -administracyjne 
i  

  

  dotychczasowym 
zagospodarowaniem, 

  

  
  

  
i u, 

  dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
(Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z pozn. zm.); 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
 stanowisk archeologicznych, 

  

 

 rach wyznaczonych na 
rysunku studium, 

US 
Tereny sportu 

i rekreacji 

Zagospodarowanie podstawowe: boiska sportowe, baseny 
(rekreacyjne i 

 
rekreacyjne. 

 obiekty gastronomi, obiekty 
-

 
Zagospodarowanie dopuszczalne: dzonej 
(w  zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

i rowerowe, niewielkie zbiorniki wodne. 
 US  

 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

  
izolacyjnej, w 
typu zieleni, 

  
  

  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym wymag
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

 

  rekreacji wyznaczonych na rysunku studium, 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w ochrony uzdrowiskowej. 

UT 
Tereny zabudowy 

i rekreacji 
indywidualnej 

Zagospodarowanie podstawowe: 
ruchu turystycznego, w 

wypoczynkowe z  
obiektom, zabudowa rekreacji indywidualnej w 
letniskowych i  ich 
funkcjonowaniem. 

 zabudowa  postaci 
 

uatrakcyjnienie dla funkcji podstawowej (m.in. boiska sportowe, baseny, 
 rekreacyjne). 

 
(w  zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

 
  

  terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabudowy, a 
 rekreacyjnych, w celu dostosowania go do 

 

  
funkcji podstawowej, 

  
a  przypadku zaistnienia 

 

  
  

  dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
(Dz.U. Nr 167, poz. 1399 z pozn. zm.); 

 c parkingowych w 
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  

 

  rekreacji indywidualnej 
wyznaczonych na rysunku studium, 

 cyjnienia 

 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

uzdrowiskowych w stosunku do obs
w  

P 
Tereny zabudowy 

produkcyjnej, 

i  tym 
zabudowy 

produkcyjno - 
 

Zagospodarowanie podstawowe: zabudowa produkcyjna (m. in. 
budynki i 

 
 

 
Zagospodarowanie dopuszczalne: j 
(w  zapewnienia wymaganej 
powierzchni biologicznie czynnej) i zieleni izolacyjnej (w przypadku 

 
  

  zabudowy na terenach jeszcze nie 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 

 

zagospodarowania przestrzennego z 
i  

  
w  
o funkcji kolizyjnej z przeznaczeniem P, 

  
 

gospodarki odpadowej i  

 rkingowych w 
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  

 

   tym 
zabudowy produkcyjno  
rysunku studium, 

 zachowanie p ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

RU 
tereny zabudowy 

produkcyjno  

zwi  
gospodarstw 

rolnych 

Zagospodarowanie podstawowe: -magazynowa 
  

rolne, w tym suszarnie, biogazownie. 
 odukowanego 

asortymentu. 
Zagospodarowanie dopuszczalne: tereny zieleni izolacyjnej 
(w  

  

 
zabudowanych zgodnie z przeznaczeniem, 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

estrzennego z 
miejsca i  

  
  funkcji kolizyjnej 

z przeznaczeniem RU, 

 zapewnienie d  
 

gospodarki odpadowej i  

  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  

powierzchniowych form ochrony przyrody. 

   
gospodarstw rolnych, na obszarach wyznaczonych na rysunku studium, 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

PG 
Powierzchniowej 

eksploatacji kopalin 

Funkcja podstawowa: 
przewidziana w  - powierzchniowa eksploatacja 

 
 

rekultywacji terenu - funkcje zgodne z 
rekultywacji. 
Zagospodarowanie dopuszczalne:  

 czasie 

funkcja podstawowa. 

ZC 
Tereny cmentarzy 

Zagospodarowanie podstawowe: cmentarze. 

architektury, obiekty kultu religijnego. 
Zagospodarowanie dopuszczalne
z rzeznaczenia terenu. 

  

  
 

  
w  

 b  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  oc

 



SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAA   II  KKIIEERRUUNNKK WW  

ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  RRYYMMAANN WW  

20 

 

zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

 
sanitarnej od cmentarzy. 

 
wyznaczonych na rysunku studium. 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  stref ochrony uzdrowiskowej. 

ZD 

 

Zagospodarowanie podstawowe:  
 obiekty administracji i 

architektury, altany, obiekty gospodarcze 
Zagospodarowanie dopuszczalne: 

 
  

 
 

 zapewnienie dost  ograniczenie lokalizacji 

z  

  
i  

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  

  

orm ochrony przyrody. 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

ZP 
Tereny zieleni 

 

Zagospodarowanie podstawowe: 
   charakterze 

publicznym, tereny zieleni izolacyjnej. 
 

 

 placami 
 rekreacyjne (np. boiska). 

Zagospodarowanie dopuszczalne: obiekty kubaturowe przeznaczone 

z zagospodarowaniem podstawowym. 
  

 
funkcji podstawowej w  

 wprowadzenie funkcji dopuszczalnych tylko i 
 

  gminie, 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

 

 unikacyjnej w celu wzmocnienia 
 strukturze gminy i 

przestrzeni publicznych, 

 zakaz usuwania drzew z  

  tym 
ch i 

o  

  
trwale z  

 
  

   
 

 zachowanie zasad ochrony konserwatorskiej, w 
  stanowisk archeologicznych, 

  

 

 aczonych na rysunku studium 
z 

 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych w 
w  

Obszary 
rozmieszczenia 

elektrowni 
wiatrowych 

w ramach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wyznaczone w studium 

 fizjograficznych, w tym granic 
 ochronie przyrody. 

Zadaniem inwestora jest wybranie konkretnego terenu w oparciu 
o  

i zgodnie z 
dowisko. 

w  oparciu o 

inwestycji. Wyznaczone w studium obszary rozmieszczenia elektrowni 
wiatrowych  
w  i 
wszystkie z nich.  wskazanej 
w  (pod 

, 
w przypadku  jest aktualnie 

 Dodatkowo obszary te wskazane 
 w 

miejscowy plan z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. Przy 
  tereny wnioskowane przez 
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zagospodarowania 
terenu 

Kierunki zagospodarowania 

Na obszarach rozmieszczenia potencjalnych elektrowni wiatrowych, 
wskazanych w  

  
 uzyskaniu wymaganych prawem decyzji 

 

 z 1 

w wyznaczonych w studium obszarach; 

 na obszarach rozmieszczenia elektrowni wiatrowych studium 
wprowadza zakaz zabudowy mieszkaniowej. 

 
 

Krajobrazowych, Przyrodniczych, Kulturowych, Turystycznych Rozwoju 
Energetyki Wiatrowej w 

 

  elektrycznego o mocy 3 
 placem 

  Rymanowie, 

  
z  

,1701, 1700, 1708,1698, 
 

  
 

  
wiatrowo- elektrycznych o mocy 2   
m i  
transformatorowymi oraz drogami dojazdowymi i 

 nr ew. 191   
 

 

4.1.2.  

 

zagospodarowania przestrzennego. W 
 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN): 

 

 

 dla zab
- do 3 kondygnacji nadziemnych; 

 2; 

                                                
1
   przekroczenie dopuszczalnych , 
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o historyczn
 tradycja miejsca); 

 
20%; 

  

 dopuszcza s  powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach w tym o 
katastralnym, zlokalizowanych w centrum miasta, gdzie wskazuje na to 

 tradycja miejsca; 

 zapewnienie miejsc do 
budowlanej (dla zabudowy jednorodzinnej), 3 2 
powierzchni obiektu  

  obiektach kubaturowych 
podziemnych i naziemnych; 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa (MNR): 

 na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
 

 

 dla zabudowy w  2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
jedna w poddaszu, z  
10 m; 

  
   C ochrony uzdrowiskowej kolejno 
2500 m2, 1500 m2, 1500 m2; 

 - 800 m2. 

  
 dla strefy A i  
 dla strefy C i  

  
 dla strefy A i  
 dla strefy C ochrony uzdrowiskowej i  

 ograniczenie lokalizacji 
 

 
budowlanej, 3 2 powierzchni obiektu  

 
budowlanej, z 
z  zakresie stref 
ochrony uzdrowiskowej, wskazanymi w pkt. 5.4. 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, zachowaniem 

odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej , a 
 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (MW): 

 

 



SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAA   II  KKIIEERRUUNNKK WW  

ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  RRYYMMAANN WW  

24 

 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nie dopuszcza lokalizacji nowych 
 

 - 
do 15m; 

  

 ; 

  powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach w tym o 

 tradycja miejsca; 

 
 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal 
mieszkalny, 3 2 powierzchni obiektu  

  obiektach kubaturowych 
podziemnych i naziemnych; 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, zachowaniem 

odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Zabudowa mieszkaniowo   

  
 i  

 - do 12 m; 

  
 w 

jest ustalony; 

 i budowlanej  minimalnie 40% 
 w strefie A ochrony konserwatorskiej; minimalnie 

 

  
 w strefie A ochrony konserwatorskiej
 

 zapewnienie miejsc do parkowania: 1,5 miejsca na lokal mieszkalny (dla 
zabudowy wielorodzinnej) 1,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny 
i 3 2 udowy 
mieszkaniowo   miejsca parkingowego 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i 3 2 
powierzchni obiektu  

 
budowlanej, z  

 

  
funkcjami, w  

  do 5 kondygnacji nadziemnych; 
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  rony uzdrowiskowej 
kolejno 2500 m2, 1500 m2, 

   poza 
strefami ochrony uzdrowiskowej kolejno - 600 m2 i 500 m2 

 
na  niniejszym studium (na terenach 
o 

 tradycja miejsca); 

  
 dla strefy A i B oc  
  
  

  
 dla strefy A i  
 dla strefy C ochrony uzdrow  
  

  granicach 
 

 miejsca posto 2 powierzchni 
obiektu  

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej i  

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 
do obs  

 ustawowym katalogu, zachowaniem 
odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 

 
Zabudowa p   tym zabudowa produkcyjno  

 

 
w  

 

 t   granicach 
- 

 

jest sprzeczne z zasadami ochrony uzdrowiskowej. 

   
   procesem 
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 wprowadzenie zieleni izolacyjnej i  

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Zabudowa uzdrowiskowa (UZ): 

  uzdrowiskiem; 

 j: 3000m2 
 2 dla 

  

  
 dla strefy A i B ochrony uzdrowiskowej: nie mn  
  

  
 dla strefy A i  
 dla strefy C ochrony uzdrowiskowej i  

 miejsca parkingowe w  
% miejsc sanatoryjnych w obiekcie. 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

udowy zlokalizowanych w 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Zabudowa produkcyjno    

  
z  -magazynowa 

 
  

 
zabudowy; 

  
 dla strefy C ochro  
  

  
  
  

  budynki kszt  
  procesem 

 

  w 
dostosowanej do programu produkcji i  

 
100 m2 powierzchni obiektu  
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 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Tereny sportu i rekreacji (US): 

 
  

 dla strefy A i B ochrony uzdrowiskowej minimalna powierzchnia 
 m2 i 1500 m2; 

 dla strefy A, B i 
 

 ograniczenie  
z  

   
 higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, 

  

  granicach terenu 
przeznaczonego na cele sportu i rekreacji; 

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej i  

 zachowanie prz ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
tych w ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

 

   

funkcjonalnie i przestrzennie; 

 
z  

  maksymalnie do 1 kondygnacji; 

 powierzchnia biologicznie czynna terenu  
zabudowy   

 
terenach zainwestowanych i  

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Zabudowa  rekreacji indywidualnej (UT): 

  turystycznego; 
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 dla strefy A, B i C (zabudowa rekreacyjna; zabudowa pensjonatowa) 
ochrony uzdrowiskowej kolejno: 2500 m2, 1500 m2, (1000 m2, 4000 m2) 

 
2; 

  
 dla strefy A i  
  
  

  
 dla strefy A i B  
  
  

 
 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
 

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

  tym zakaz zabudowy 
mieszkan   

 
a  

 

 dla   
(zagrodowej)  

  
  2 kondygnacji nadziemnych, w tym 

jedna w poddaszu, z  
 

  
   C ochrony uzdrowiskowej kolejno 

2500 m2, 1500 m2, 1500 m2; 
 - 800 m2. 
  
 dla strefy A i  
 dla strefy C i  
  
 dla strefy A i  
 dla strefy C ochrony uzdrowiskowej i  
 

 
 

budowlanej; 
  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
w stosunku do obsz  

 ustawowym katalogu, 
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zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej 
 kowania. 

   
 

 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych w stosunku 

 
 ustawowym katalogu, 

zachowaniem odpowiedniego % powierzchni biologicznie czynnej, a 
prze  

 

  
 

 

4.1.3. Tereny proponowane d  zakazem zabudowy 

  
 

   III oraz grunty rolne wytworzone z gleb 
pochodzenia organicznego i torfowisk w  przepisami o 
rolnych i   
lokalizacji zabudowy zagrodowej; 

   przepisami o lasach; 

 

i  

 abudowy budynkami 
w  tych przepisach; 

 
mieszkalnymi w  tych przepisach; 

  
odpowiednie na cmentarze, zabudowania mieszkalne

 i cia 
i potrzeb gospodarczych  o co najmniej 150 m; 

 m  
w granicach od 50 do 150 m w 

 i wszystkie budynki korzysta  z  

  zabudowy 
 

 ochrony ich otuliny biologicznej, 
 

i  
 umo
z  

 
w niniejszym studium. W 
rysunku studium, a  ciekami wodnymi, na etapie 
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powinno w oparciu o wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od 
 

zabudowy, a  

 
  ramach powszechnego korzystania z  
 

i konserwacyjnych w korytach rzek, 
   
 utrzymania i   
  

 Na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i owej (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 
z pozn. zm.)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy w strefie ochrony uzdrowiskowej 
A. 

 N
 w dokumentacji 

rejestracyjnej lotniska Iwonicz  
 a w  

a w    ograniczenie 
 

z dnia 25 czerwca 2003r. w 
budowa len oraz naturalne w otoczeniu lotniska; 

 Obiekty o  m 
 z przepisami 

 

  5 
 

z  
 
Na obszarach ty

i komunikacyjnej. Na terenach proponowanych do ograniczenia zabudowy 
i 
przypadkach) inwestycji celu publicznego. 
5. Obszary o  

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

5.1.  

ochrony przyrody. Obszary te podlega
 

1) Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, 
2) Obszary Natura 2000: 

a) - Beskid Niski 
[PLB060002], 

b) Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa):  

 Ladzin [ PLH180038],  
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3) Pomniki przyrody: 

a)  w  
b) 1 lipa szerokolistna - w  
c) 1 lipa drobnolistna  w  
d)  w  
e)  w  

5.1.1. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 

Ograniczenia, zakazy oraz nakazy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004r. Nr 92, poz. 880 
z   

  dnia 2 lipca 1998 r. (Dz. 
 

  dnia 30 maja 2005 
roku (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 80 poz. 1357).  
 

 

 Z
  

 
  

  
 dnia 3  

informacji o   ochronie 
 ocenach od  

 Likwidowania i 
i  potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
i 
odbudowy, utrzymania,  

  
w     

 , 
z  zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 

 

 Dokonywania zmian w 
ochrona  
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

  
 

  
  

rybackiej; 

  
owych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego. 
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Zakazy, o  
   
  

powszechnym; 
 Realizacji inwestycji celu publicznego. 

 

5.1.2. Obszary Natura 2000  

 
1)  

a)  
2)  

a)  
b)  
c)  

3)  
a)  
b)  

 Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 
r. Nr 151, poz. 122

 
przyrodniczych, a  

ania ochronne 
 

 

   
 

5.1.3. Pomniki przyrody 

 
 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

2004r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami). W 
 

mienia.  
 

Zgodnie z  16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220 ze zm.) w 

 
 

  

 
z  zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 

 

 uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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 likwidowania, zasypywania i 
-  

 wylewania gnojowicy, z  

  

  
w    bursztynu; 

 
  

 
  

 in i 
ekologicznych, utworzonych w 
i  

 umieszczania tablic reklamowych. 

  

 prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 
 

 realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem 
 

   
 

 li  prowadzenia 
akcji ratowniczych. 
 

5.1.4.  

  Ustawa o   

Lasy ochronne - Lasy ochronne podleg
o - lasy wodochronne, lasy 

 
 strefach ochronnych uzdrowisk i 

ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych. 

  najbardziej 
urodzajne gleby w gminie - 
dopuszczalna jedynie w uzasadnionych przypadkach. Na obszarach wiejskich 
wymagana jest zgoda Ministra Rolnictwa i 
Ustawy z 3 lutego 1995 r. o  
121, poz. 1266) na zm  

  
 miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

  Ustawa prawo wodne 

 - 
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i konserwatorskich w korytach rzek, 
 

i  
   
  

stwiska, 
z  
 

GZWP 432 (porowy) - 
w - 
i 

i   
w 
gospodarowania i  

 

 - 

  
 

  
-   

Dla ochrony w

i 
 

i nawozami sztucznymi.  
 

systematycznej i 
i   
 

mineralnych: Tytus, Klaudia i Celestyna, odkryte w 
 

  czego eksploatowane 
  

zanieczyszczeniom t
  

- prawne na 
 

    i geologiczne 
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i geologiczne kopalin . 
W  
podstawie gmina posiada status uzdrowiska)
przed zanieczyszczeniem   

 i geologiczne  na 
 

 z   z wydobyciem gazu 
ziemnego i ropy naftowej  czynnych 
i . W  z 

 w 
 a 

zlikwidowanych min. 5m (z  
. 

 z prze  i geologicznego
koncesjami poszukiwawczymi, studium dopuszcza prowadzenie 
geofizycznych  i 
technicznej  z poszukiwaniem kopalin. 
5.2. O  

 
1)   

 powiatu 

i  regla dolnego, 
stanowisk   
w  

2)  

- bukowy tworzy dobrze zachowane zbiorowisko 
 formie reglowej. 

5.3. Lokalne war  

5.3.1. Krajobraz  

 pastwiska, wtopione w krajobraz 
zabudowania i a przez 

- 
ochronnych i  porozumieniu z 

 
 : 

 
krajobrazowej, 

  zbiorowiska trawiaste, 
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 podziemnych, 
 Lokalizacji napowietrznych linii energetycznych i telefonicznych, 

 
 Osadnictwa i 

i   
  
  czasie 

z 
 

  
elementy  

  
   obiekty 

 
 

konflikty przestrzenne i 
rekreacyjnych z 

 st 
 

 
 Zabudowy niedostosowanej do tradycji regionu, 
  
 Zabudowy przedpoli widokowych; 
  

Aby za
 

 
 Eliminacja barier i  procesie budowy 

i eksplo   
przyrodniczych i  

 
a w  szczeg
walorach krajobrazowych i przyrodniczych. 

 
architektonicznych, w 

  
 

i  
 

z  
  

 oddalonych miejsc i 
z   

 eni, 
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o charakterze horyzontalnym.  

 
 

  terenami rolnymi. 
 

5.3.2. Wody powierzchniowe 

Sy
 

 
na: 
 Zachowaniu w stanie n   
  innych 

 
  
  wprowadzanie nowy

 
 

potoku Morwawa, 
 Utrzymaniu poprawnego stanu technicznego i konstrukcyjnego zbiornika 

wodnego Besko w awa, 
  

 
i  szybkiego 

 
 

5.3.3. Wody podziemne 

 

i  
y i gleby. Z 

 
  procesie zagospodarowania przestrzennego 

 
 Skanalizowaniu ter  okolicach stref 

zasobowych; 
 

 
 

5.3.4.  zasoby geologiczne 

 u, 

- 30 %. Najkorzystniejsze warunki 
 

 stanie nienaruszalnym.  
 

  : 
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 Kruszywa naturalnego  

  darowane; 
 Wody leczniczej 

  

  

 Rudawka Rymanowska 
  Ropy naftowej parafinowej i   

 Rudawka Rymanowska    

 Iwonicz   
 

 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
 

 Racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym 
wykorzystaniu kopalin, w  

  gospodarczo 

w  przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania 
kopaliny, 

 
 

i podziemnych, 
 

ych; 
  
  zakazem zabudowy; 
 Zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska w strefach ochronnych 

uzdrowiska. 
 

5.3.5. Gleby 

 znacznym stopniu z antropogenicznych 
  z 

na: 
 

i  
 

 urodzajnych gleb, 
  
 Zalesianiu i  

 

5.3.6. Korytarze ekologiczne 

 W procesach zagospodarowania przestrzennego ekosystemy dolinne 
i 
zachowane i 
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ekologicznych powinna polega  
 
 Utrzymaniu i  
  
 Ograniczaniu lokalizacji zabudowy o  
  
 W  rozwojem budownictwa 

 agresywnych form 
rekreacji, 

  
 

 Unikaniu konfl
 

  jego otoczenia, 
 zabudowy 

 

z  naturalnych 
 

dolin rzek i innych ci
budowlanych i  

 
  
 W pasie 15 m  nowej zabudowy, nawet 

wtedy, gdy nie jest to teren zalewowy, 
  

 
  
 Bu   maksymalnym stopniu 

  
  
  
  w wodnych. 

 
5.3.7. Ochrona powietrza 

 
indywidualne paleniska domowe, komunikacja samochodowa, transgraniczne 

w  
  

 
  powietrzu, co najmniej do 
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 zmniejszanie i  

na tych poziomach. 

ochrony powietrza atmosferycznego.  W 
 

 
powietrza; 

 
 

  
 

drogowego,  
w celu zmniejszenia 

 prowadzenie upraw w  
ich doboru, 

 zakazie lokalizacji w 
zanieczyszczenia. 
 

5.3.8.  promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

 promieniowaniem elektromagnetycznym, w tym 
 

 

 
;  

  

 
ochrony i wyznaczania stref ochronnych w 
linii.  

  

 cyjne), 

  budynkach o  

  
z ekranami itp., 

   
 

5.3.9. Fauna i flora 

Zagospodarowanie terenu  flora 

i  
stanowi naturalne dziedzictwo o zej, estetycznej, naukowej, 

 
  

h i  potrzeby 
ochrony przeciwpowodziowej i 
drogowego, 
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 Zachowaniu w 
z otoczeniem i  

  naturalnym stanie, 
  celu ochrony cennych 

  
  

5.4. Uzdrowiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 167, poz. 1399 
z  XXVI/243/09 z dnia 20 marca 

 
Statut ten w iskowego 

  katalogu 
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

 innych 
ego. W   

 
 w strefie A ochrony uzdrowiskowej: 

 budowy w  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
Budowlane: 

  
 dnorodzinnych2 i wielorodzinnych, 
  
  2, 
  
 autostrad i  
  liczbie miejsc pos
miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach 
uzdrowiskowych i 

o  
 stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych 
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i 
elektromagnetyczne, z 

 ratownictwa, z 

o  
 

 samochodowe, 
 

poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w 
wodno-
wykonywane w  

  wiatrowych; 

                                                
2  
przed dn. 2.10.2005 r. 
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 uruchamiani  

turystycznych i campingowych; 
 prowadzenia targowisk, z 

 formach i miejscach wyznaczonych 
 

 olniczej w 
z dnia 11 marca 2004 r. o   

   dnia 
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i  

 organizacji rajd  motorowych; 
 organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 

r. o 
uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i  charakterze 
rozrywkow  godz. 2200  600, 

  
  parkowych, z  
  

 
 

i  
 w strefie B ochrony uzdrowiskowej: 

 budowy w  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane: 

  m 

w rozumieniu prz  dnia 3 
o   jego ochronie, udziale 

  

elektromagnetycznymi o 
 charakteryzowane przez dopuszczalne 

 
 dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony 

 
  
z   

  
  2, 

 i parkowych, z  
  

  
i 
chemicznych i  
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uzdrowiska i  
 w strefie C ochrony uzdrowiskowej: 

 budowy w  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
Budowlane: 

  
  
  

 
 

i  
  parkowych, z  

  
 

i odizolowania terenu lecznictwa uzdrowiskowe
 

   
  
  

alny i 
a   podziemiach i w zieleni, 

  
a   

 Wzbogacenie obszaru uzdrowiskowego o  
  

leczniczych i rehabilitacji w   
 

i  
  

 
   ewentualnie 

funkcjo  
lecznictwa uzdrowiskowego, bez lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 

 
Ponadto w 

3 (biologicznie czynnych) 
 

 w 
zieleni , nieutwardzonej i  65% 

powierzchni strefy, a minimalna  powierzchnia  nowo  
winna  

  
0% powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo 

 
 

 
 siedliskowych - 0,15 ha, 

                                                
3
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 rekreacyjnych - 0,10 ha, 
 pensjonatowych - 0,40 ha. 

 
6. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

 

6.1. 

podkarpackiego 

 
podkarpackiego  niach zagospodarowania 

  ochronie 
 opiece nad zabytkami wszystkie obiekty z 

  nieruchomych 

architektonicznej i substancji budowlanej, utrzymanie (lub rewaloryzacja) otoczenia 
obiektu zabytkowego, zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, opracowanie 

nwestycyjnych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi na podstawie 

 celu 
przeprowadzenia wszelkich prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich 

nieruchomych 

 
 

6.2. Obie  

 
w   

 rozdziale IV pkt. 3. W 
zabytki nieruchome wpisane do rejestru 
podkarpackiego oraz 

architektury i budownictwa, cmentarze oraz parki. Wszystkie obiekty wpisane do 
 te w 
 

okalno-
i 
w   w 

 
wystroju e  ustaleniach 

 miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
 gminnej ewidencji zaby  

 
  

  
nej, 

 
przestrzennej,  
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 w przypadku 

 

 
 

6.3. Stanowiska archeologiczne 

Wykaz stanowisk a   studium 
 

w  stanowisk archeologicznych 
nieruchomych a podkarpackiego, 

z czego 6  
i poznawcze tych stanowisk w  
kulturowe miasta i gminy. 

Zgodnie z  ochronie i opiece nad zabytkami, stanowiska 

podkarpackiego 

 nierucho . 
W  
archeologicznego wymagane jest uzgodnienie z 

 
 w odniesieniu do stanowisk archeologicznych. Dla 

ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w przypadku prowadzenia 
 

 
 Ochrony 

 pod nadzorem archeologicznym, 

 
 

 
obszarze wymienionych stanowisk jak i 

 
 

6.4. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego  

anych 
 

 
Ustalenia podejmowane w 
zagospodarowania przestrzennego winny k

 przypadku 
  

dowy 
parametry, w  

 rodzaj dachu i  
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 w uzasadnionych przypadkach kolorystyka i  
  
 powierzchnia zabudowy, 
  
 linie zabudowy. 

 niejedno

 zakresie wyrazu architektonicznego 
 

 

  do wprowadzen
 

 

6.5.  Strefy ochrony konserwatorskiej 

 przedmiot ochrony 
w  nich scharakteryzowa  

, w pkt. IV.5. W 
 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i  
 

 
, na 

ewentualnej rekonstrukcji f
sylwety, restauracji i rekonstrukcji zabudowy, na konserwacji zachowanych 

, na dostosowaniu 
danego 

W strefie 

 
  

a jednorodne ze  czasu powstania, 

 
 zastosowanie 

 
 

 zakresie 
 detalu, a teren 

  
Strefa  
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do zachowani
w  naturalnym zadrzewieniem 

 
 

Ponadto w  i dziedzictwa 
kulturowego, studium wskazuje na rysunku  W ich 

 w 
. 

 w rejestrze 
, studium wyznacza strefy ochronne 

w  
 w otoczeniu ob  

w  
w zagospodarowaniu w  z ctwa kulturowego (zabytki 

 w  A i 

 i  
 w  

 g
; 

 zachowanie w stanie niepogorszonym  
  w strefie obiektami o wysokich walorach 

estetycznych, zgodnie z 
przestrzennego; 

 zagospodarowania  w , w , na 

 

  z obiektami 
zabytkowymi, o podobnych gabarytach i kolorystyce. 

6.6. Zasady ochrony cmentarzy 

i 

Uczytelnienie w  jego 

w  
 

 

7.  infrastruktury technicznej  

7.1. ikacyjny 

7.1.1.  

 

 drogi krajowej nr 28 oraz 
887 i 
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z  
 

 
 1): 

Tabela 1  

Rodzaj drogi 

 

Teren zabudowy miast i wsi 

(m) 

Poza terenem zabudowy 

(m) 

Droga krajowa 10 25 

 powiatowe 8 20 

Drogi gminne 6 15 

 

 
 

 P); 

  

 Drogi powiatowe: 

 drogi zbiorcze (Z): nr P1974R, nr P2007R, nr P2010R, nr P2111R; 

 drogi lokalne (L): nr P2005R, nr P2006R, nr P2008R, nr P2009R, nr P2112R, 
nr P2113R, nr P2115R, nr P2114R. 

 Drogi gminne:  

 drogi lokalne (L); 

 drogi dojazdowe (D). 
 

 

. 
 studium pod 

 
w oparciu o 

 tej drogi. W przypadku wprowadzenia nowej zabudowy 
 

i 
 

krajowych i 
a 
z   
Przy lokalizo krajowych i 

 
 

  

 tereny przeznaczone pod budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego oraz 
 

zachowanie, w 
 przepisach o  
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  Gospodarki Morskiej 
w  ich 
usytuowanie. 

 

 

rozwoju ma na celu stworzenie w
i   jednoczesnym 

 tym zakresie jest: 
  
  
  
  

mi, 
   

 
 

  
i   i 

 
 

z potrzeb powiatu i 
transportowych 

 ruchu drogowego w 
priorytetowe dzi  
  
 Rymanowa w 

28 (w klasie technicznej GP) i w  
Z) fragmentu starego przebiegu dro  

 Budowa i  gminnych 
  

 Przebudowa i  
 

  
i   

  889. 
 

Ponadto planowana jest realizacja inwestycji polega

S19. W    
warianty: 

 przebieg trasy drogi S19 wariant 'B1 alt' (rekomendowany) 
 przebieg trasy drogi S19 wariant 'A' 
 przebieg wynikowy trasy drogi S19 wariantu 'B' 
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Warianty przebiegu drogi a rysunku studium (na 
. S tencjalne trasy przebiegu drogi S19 i nie 

 o lokalizacji  
 
7.1.2.  

 
  

 przewiduje 
 

 

7.1.3. Komunikacja autobusowa 

 
komunikacji a  Rymanowie 
Zdroju zna   i sanitariatami.  
 

7.1.4. Szlaki rowerowe 

 
 - ; 
 -  
 Szlak Etnograficzny (niebieski)   

 
u 

 

 Krosno - 
Miejsce Piastowe-  -  Sanok -  
Ko  Miedzilaborce  Krasny Brod  Humenne  zamek Brekov. 

 szlaki kulturowe: 

  

 Szlak Architektury Drewnianej. 
 

 gminie istnieje kilkana
pieszych. W 

 
 
7.1.5.  

 w zakresie   stokach 

rodzaju przeznaczono tereny w 
w   kolejki linowe, trasy zjazdowe 
i nartostrady o  warunki zagospodarowania 

 miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
7.1.6. Ruch pieszy  
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zenia dogodnych i 
komunikacyjnych dla pieszych. W czasie budowy i 

 chodniki i  
 

 

7.2. Infrastruktura techniczna 

7.2.1. Zaopatrzenie w wod  

zapewnienia wody o  
w  

 ze studni kopanych przydomowych,  

 ze studni wierconych,  

  Sieniawie.  
 

   Sieniawie; 

  powierzchniowych: Posada 
  

 Uj  Czarny Potok
 

 Indywidualne studnie kopane. 
 

 
 

 ereny wyznaczone w studium pod 
 

 
 granicach gminy, 

  

  
 

 
 
7.2.2. Kanalizacja sanitarna 

generalnie 
Kanalizacja sanitarna wykonana jest w  gminie. Celem 

 przede wszystkim zlewni rzeki 

Tabor. K  

   

   

 Posada  

    

    

 Ladzin,    

    

    

 Milcza,    

 Sieniawa,   
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Polityka gminy w zakresie kanal  
 Sukcesywnej kanalizacji 

 przypadku rozproszonej 
zabudowy), w  
a  

 Poprawy stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych, w tym uzbrojenie 
  regulacji 

rzek i  
 Realizacja II etapu modernizacji i rozbudowy  

 
7.2.3. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja deszczowa wykonana jest w 

 
7.2.4. Zaopatrzenie w  

 indywidualne 

 
 palanie i zgazowywanie 

 
7.2.5. Gospodarka odpadami 

 
syst  
i  

 Edukacyjno  informacyjne  
 

 Organizacyjne   
papieru w biurach i 
w  

Miasto i  
prowadzi w 

 terenu miasta i 

    

    

 Bzianka, 

  

  

   

  

    

 Rudawka Rymanowska.   
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w    
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.  
 
7.2.6. Elektroenergetyka 

 

  
- eksploatacja Polskie Sieci Elektroenergetyczne   

  relacji Krosno Iskrzynia  
Besko oraz Krosno Iskrzynia  Iwonicz  eksploatacja PGE Dystrybucja S.A. 

 

  i 15 kV, 

  

 stacje transformatorowe 30/0,4 kV i 15/0,4 kV. 
 
Linia elektroenergetyczna n  

 

 Pas technologiczny linii elektroenergetycznej 400kV wynosi 80m (po 40 
m w obie strony od osi linii); 

 

  zadrzewienia obszary pod liniami elektroenergetycznymi 
w pasach: 

- Dla linii 110 kV   m w obie strony od osi linii), 

- Dla linii SN -  obie strony od osi linii), oraz w pasach 
przeznaczonych dla infrastruktury elektroenergetycznej 

  
Na terenie gminy pr
w zakresie budowy oraz modernizacji sieci 110 kV.  

 Budowa linii 110 kV relacji Dukla  
  

 Przebudowa jednotorowej linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia  Iwonicz na 
 

 Modernizacja linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia  Besko poprzez 

 temperaturze +80 C 

mocy), 
 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla nowych 

15kV i 0,4 kV w celu zasilenia w 
 

 
elektroenergetycznych 15 i 0,4 i transformatorowych 15/0,4 kV. 

 
z  i planowanej infrastruktury elektroenergetycznej 
wymagania Polskich Norm oraz  W przypadku 

 z  
elektroenergetycznymi 

 W przypadku zmiany trasy planowanej linii 110 
 w  nowe pasy 



SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAA   II  KKIIEERRUUNNKK WW  

ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  RRYYMMAANN WW  

54 

 

 do 
 w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego pokrywa w  
 
W ku z 

  

  
 

 i 
, w  

  
  

technicznych dla danego typu linii wynosi: 

  20m/25m, 

 rowe  25m/30m 
 
L

 
 z danymi technicznymi oraz rysunki 

 w rzucie pionowym oraz 
w rzucie poziomym. 
 
7.2.7. Zaopatrzenie w gaz 

 
 Stacja gazowa I stopnia -  
 Stacja gazowa II stopnia -   Rymatex; 
  Targowiska 

wybudowany w 1982 roku.; 
  

stacje gazowe I stopnia, 
  niskiego napi  

 posiada dobre warunki zasilania w gaz. Sieci 

gazyfikacji w  

terenowych (zgodnie z -80/8976-31): 
  

budynku w poziomie t  
   

10 m, 
  

z pomieszczeniami przeznaczonymi dla ludzi i  15mb, 
 do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  5 m, 
  

od rzutu budynku w  
  

min 10mb l  
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w oparciu o 

  czasie 
ich budowy.  
W 

 30 lipca 2001 roku w sprawie 

z  

   
 - 4m (po 2m w  

P
 

- 6m (po 3m w  

 
- 8m (po 4m w  

 - 12m (po 2m w obie strony od osi 
 

   obie strony od 
 

Ponadto w 
  

 
 

 
 

 
  

zgodnie z  tym:  
1. w tunelach przeznaczonych dla pieszych  

i przepustach, na mostach, wiaduktach lub specjalnych konstrukcjach, 
2.  

zastosowano dla wo  w uzasadnionych przypadkach 
 

3. nad i 
bagnistych, w  innymi 
przeszkodami terenowymi. 

 
przemieszczaniem, a 

tu. 
 
Ponadto w 

  
 

i  
 
Ze wzg
nowy , rozbudowy, remontu i  
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oraz innych budowli i  
z  i ropy naftowej. 
prac poszukiwawczych zgodnie z otrzymanymi koncesjami poszukiwawczymi tj. 

gazem ziemnym i   oraz budowy 
 z iemnego i ropy 

naftowej. 
 
7.2.8. Telekomunikacja  

 formie tradycyjnej jak i 
 wodowej 

i 
z  krajowej z zachowaniem w 
ustawy o  sieci telekomunikacyjnych. 

omunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i 
telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie. 

sieci internetowej i 

- 
-  

 

8.  znaczeniu 

lokalnym 

  
 budow    
 r   

Polskim i Milczy. 
 w  Posadzie 

 
 r  modernizacj   Rymanowie. 
  Rymanowie przy ul. Gospodarskiej. 
 b  systemu kanalizacyjnego w Rymanowie na ul. Dworskiej 

i ul. Paderewskiego. 
 b  sieci kanalizacji sanitarnej i   
 b  kanalizacji sanitarnej w 

 
 b   

 
 b  Rymanowie. 
 r   Publicznych w Milczy o 

z  
 b   Sieniawie. 
 p  obiektu GOK w Rymanowie. 
 b  boisk wielofunkcyjnych w Rymanowie Zdroju, Posad

 Milczy i . 
 t  sz  
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 budow  
i  

 s   
we wszystkich  

 p    - 
-Daliowa oraz Nr 889 relacji Sieniawa - Szczawne. 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska-  z remontem 
 w  

 u u 
i  

 
9.  znaczeniu 

ponadlokalnym 

 zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy 
 u 

 
podkarpackiego zaliczono: 

  
  
 budow    

 przebiegu projektowanej drogi 
w   

   Daliowa i nr 
889 Sieniawa  Bukowsko  Szczawne; 

 utworzenie   
 wzmocnienie ochrony korytarzy ekologicznych, w 

o  
  utworzenie uzdrowiska 

w Rudawce Rymanowskiej 
 budow  

3, 217 ha), 
  rzeki 

 z, 
 

 Morwawa 
 Szlachecki), 

  
  linii 110 kV relacji Dukla   
 pr  jednotorowej linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia  Iwonicz na 

 
 m  linii 110 kV relacji Krosno Iskrzynia  Besko; 
    

Ponadto Plan Zagospodaro
wskazuje na: 

  
  

i  
  wykorzystanie dziedz

w zakresie unikatowej architektury drewnianej; 
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i udokumentowanie ob
ochronnymi ONO i OWO; 

   
  

i  rekultywacji; 
  

na terenach osuwiskowych; 
  
 k i  

 
10. 

zagospodarowania  tym 
  

obszary rozmieszczenia ob  
2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej 

 

10.1. Obszary

 

ejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

 z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  w przypadku gdy 

krajobrazu; 

 z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
zabytkami  

przestrzennego dla tego 
obszaru; 

  w 

dokumentu; 

 Ponadto, zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych Gmina, 

 spraw 
lecznictwa uzdrowiskowego na swoim  ob dza i uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania 

 w  w terminie 
do 2 lat od dnia otrzymania tej decyzji.  
 

 Na terenie miej
-
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-  
 

10.2. Obszary   

Studiu
i 
oraz powierzchni i  
poprzez wyznaczanie granic d  miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
10.3.  

 2000 m2. 

handlowych o p 2 
 
10.4. Obszary przestrzeni publicznej 

 
przestrzennych i  

 rm zabudowy; 

  

  

 prowadzenie rewitalizacji zabudowy, poprawy estetyki zabudowy i 
pieszych wraz z  

 
 

 Rynku w Rymanowie,  

 Stadionu Miejskiego w Rymanowie,  

 Parku Miejskiego w Rymanowie  
oraz na terenie gminy:  

 Parku Zdrojowego, 

  sportu i rekreacji w  
Pos
uliczne i  struktur 

przestrzennego.   

 
 

 
 

 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
 inwestycyjnej gminy. Dla 
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i 
wzbogacane w  
powinny z jednej strony potrzebie poprawy wizerunku wsi i uczynienia ich bardziej 
atrakcyjnymi, a z 
potrzeb oraz rozwij
krajobrazu postrzeganego z  

odpowiednie ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

owym 
planie wskazano lokalne przestrzenie publiczne.  
 
11. 

zagospodarowania przestrzennego, w 

   

 

11.1. Ob

zagospodarowania przestrzennego 

 

 przestrzegania 

 

 
 

planami. Wyznaczone w  
g 

 
Korzystne z 

wraz z obszarami urbanizacji w granicac

-
icznej, infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 
 

przestrzennego w 

przestrzennego w  

przestrzennego dla zaproponowanych w  

zapisane w wieloletnich planach inwestycyjnych i 
 granicach gminy w  
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potrzeb inwestycyjnych i  tereny 

 

rolnych klas I-III oraz 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed 

prawnej ochronie.  

bonitacji.  
Obecnie gmina jest na etapie opracowania 6 
zagospodarowania przestrzennego oraz 4 
zagospodarowania przestrzennego (tabela 2).   
 
Tabela 2 Obszary, dla  

 
Lp Nazwa planu  

1 
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w  

/07 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 

30 listopada  

2007 r. 

2 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

3 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 

 Nr VI/43/11 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 

11 lutego 2011 r. 

4 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Miejskiej w Rymanowie z dnia 

22 czerwca 2012 r. 

5 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 

235/12 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 

27 marca 2012 r. 

6 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 

22 czerwca 2012 r. 

7 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz 

12 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 
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 w : 

 w  

r 

8 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 

 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 

7 listopada 2008 r. 

9 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

  

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

10 Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

  

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 

 
11.2.  

nierolnicze i  

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o 
i  

   
 trybie 

 przepisach o zagospodarowaniu przestrzenn
z 
nierolnicze i  

 -III  wymaga uzyskania 
 

  wymaga 

niego osoby; 

  
 

 
Wy  

 

 ministrowi w 

miasta). 
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12. Kierunki i   

Warunki prowadzenia gospodarki rolnej w 
wynika z opisu rolniczej przestrzeni produkcyjnej w  

 dolinnej 

rzystne. W  zasadzie 
 

 
 

 
i  

  
systematycznego wapnowania i  

 nadmierne rozdrobnienie ziemi i gospodarstw jest ogranicz
i  

 
 

 ia rolniczego 
na dolesienia. 

obszaru rolniczo   
   

 maksymalnym i 
  perspektywie 

w kierunku tzw. produkcji zintegrowanej, 
 teren od zabudowy, z  

z  celu 
 

wiatrowych w tudium pod ich 
 

  przechodzenie na 
 

  
 lnie cennych 

dla rozwoju rolnictwa, 
  

 
 

 
 gleb, 

 
nej, w 

 
  innych form rekreacji na obszarach wiejskich, 

krajobrazu i tradycji podkarpackiej wsi. 
 

 szansami rozwoju rolnictwa w  
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  podtrzymywanie w wielu wsiach tradycje pasterskie 

 
 
Lasy i  
gminy tj. 6 
przydatne dla rolnictwa i z 

 
 

rekreacyjne i wypoczynkowo  sportowe.  
 
13.   

W oparciu o opracowanie RZGW - 
w 

 
 

  planach 
zagospodarowania przestrzennego, 

  
do zainwestowania, 

 
 

nie spowoduje znacznych strat materialnych, 
 

 
  

nieutr  
 

z  
 

zastosowanie maja przepisy Ustawy  Prawo Wodne. 
 
14.   

Na teren
 

ochronnego. 
 

15.  ich stref ochronnych 

 
 

16.  rekultywacji 

 rekultywacji.  
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17.  ich stref ochronnych 

W granicach administracyjnych gmi
 tabeli 5. 

 

Tabela 3   

Lp   Powierzchnia (ha) 

1 Milcza 1363 1,96 

2  385 3,96 

3  387 1,22 

4  1511/1 0,94 

5  1511/2 6,24 

 dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania 

 

 

 
 

18. Inne obszary problemowe, w  potrzeb 

 gminie.  

Studium w obszar kolizji obszaru 

XIV/149/2004 Rady Miejskiej w Rymanowie z 
ochrony uzdrowiskowej. Wspomniany plan przeznacza tereny (w ramach 

k ewidencyjnych) pod lokalizacje elektrowni wiatrowych, 
a  rolniczym wykorzystaniu, 
bez prawa do zabudowy mieszkaniowej. Zakwalifikowanie tego obszaru jako 

 
uzdrowiskowej C a , a ich lokalizacja 

 z 
przestrzennego.  
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Obraz 1 - Obszar problemowy wskazany na  

 

 uchwaleniem planu w takiej formie, a tym bardziej 
z 

 dnia 28 lipca 
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o 
w 
budowlanych i 
elektrowni wiatrowych i strefy C ochrony uzdrowiskowej studium wskazuje jako 
obszar problemowy.  
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