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UCHWAIA NR LXXIIłń262łńŃ 

 RADY MIASTA KROSNA 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w s”rawie: uchwalenia ｬMie–scowego ”lanu zagos”odarowania przestrzennego  

STARś MIASTO ńｬ 
 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 

z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; 

z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; 

z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203,  

Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. 

 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, 

poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ; zm. z 2004r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113,  

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45,  

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, 

poz.880; z 2008r. Nr 123, poz.803, nr 199, 

poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413; 

z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, poz. 871), po 

stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“jektu miejsc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto 

z ustaleniami Studium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosno, 

”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XXXVIIł834ł98 Rady Miejskiej 
w Kr“`nie dnia ń5 czerwca 1998 roku, zmienionego 

uchwaJą Rady Miasta Kr“sna Nr L IIIłńŃŃńłŃ6 z dnia 

26 li”ca 2ŃŃ6 r“ku, ”“ r“zstrzygnięciu “ sposobie 

r“z”atrzenia uwag zgJ“sz“nych d“ ”r“jektu ”lanu “raz 
”“ r“zstrzygnięciu “ sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewących d“ zadaL wJasnych gminy, 
Rada Miasta Kr“sna uchwala c“ nastę”uje:  

§ 1. uchwala się miejsc“wy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1, 

zwany dalej planem. 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA PORźĄŚKOWś 

§ 2. PRZEDMIOT I źAKRśS UCHWAIY 

1. Plan STARE MIASTO 1, obejmuje teren 

w mie`cie Kr“sn“ “ ”“wierzchni 59,6Ń ha, któreg“ 
granice oznacz“ne są na rysunku ”lanu stan“wiącym 
zaJącznik Nr ń i Nr 2 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

2. Miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ STARś MIASTO ń, skJada się z tekstu 

planu stanowiąceg“ tre`ć niniejszej uchwaJy “raz 
zaJączników graficznych s”“rządz“nych na ma”ie 
sytuacyjno ｦ wys“k“`ci“wej w skali 1:1000: 

1) źaJącznik Nr ń - Rysunek planu - ”“dziaJ 
obszaru o”rac“wania na kwartaJy “raz strefy 
ochrony konserwatorskiej, strategiczne 

przestrzenie publiczne i obszary do rewitalizacji; 

2) źaJącznik Nr 2 - Rysunek - ustalenia planu 

zgodnie z art.15. ust.2. ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  

27 marca 2003 r.; 

3Ł źaJączniki d“ UchwaJy stan“wią: 

1) źaJącznik Nr 3 ｦ R“zstrzygnięcie “ sposobie 

r“z”atrzenia uwag zgJ“sz“nych d“ ”r“jektu 
planu; 

2) źaJącznik Nr 4 ｦ R“zstrzygnięcie “ sposobie 

realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących 
d“ zadaL wJasnych gminy; 

§ 3. OBJA_NIśNIA UvYTYCH 
W USTALśNIACH PLANU OKRś_LśK 

ńŁ Ilekr“ć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) kwartale zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
“bszar za na zaJączniku Nr ń, wydziel“ny 
liniami przerywanymi, nie “bejmujący terenów 
dróg ”ublicznych, dla któreg“ ”rzeznaczenie 
terenów ustal“n“ na zaJączniku Nr 2Ł; 

2) terenie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar 
wydziel“ny liniami r“zgraniczającymi na 
zaJączniku Nr 2, “ równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zag“s”“dar“wania, jeweli 
z tre`ci niniejszej uchwaJy nie wynika inaczej; 

3) terenie inwestycji - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
“bszar jednej lub kilku dziaJek ewidencyjnych 
lub ich czę`ci zawierający się w terenie 

ograniczonym na rysunku planu liniami 

r“zgraniczającymi, ”rzeznacz“nym d“ 
zainwestowania; 

4) budynkach zabytkowych - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć “biekty w”isane d“ rejestru zabytków 
WKZ oraz do gminnej ewidencji zabytków; 

5) oficynie - nalewy ”rzez t“ r“zumieć b“czne 
skrzydJ“ kamienicy lub budynek st“jący za 
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kamienicą fr“nt“wą, d“bud“wane d“ niej “d 
str“ny ”“dwórza w s”“sób za”ewniający 
wej`cie d“ nieg“, “ prostszej formie 

architektonicznej niw kamienica fr“nt“wa; 

6) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”lan“wany r“dzaj ”rzeznaczenia 

terenu inwestycji (“bejmujący jedną, kilka 
dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), zg“dnie 
z ustaleniami szczegóJ“wymi, który zajmuje nie 
mniej niw 55% jeg“ ”“wierzchni, wraz 
z elementami zagospodarowania 

uzu”eJniająceg“ i t“warzysząceg“, związanymi 

bez”“`redni“ z funkcją terenu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”lan“wany r“dzaj ”rzeznaczenia 
terenu inwestycji (“bejmujący jedną, kilka 
dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), zg“dnie 
z ustaleniami szczegóJ“wymi, inny niw 
podstawowe przeznaczenie terenu, który 
uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”“dstaw“we i z nim 

nie koliduje oraz nie koliduje z innym 

przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym 

na terenie inwestycji. Przeznaczenie 

d“”uszczalne nie m“we ”rzekr“czyć  
45% powierzchni terenu inwestycji 

i l“kaliz“wane jest na zasadach “kre`l“nych 
w ustaleniach szczegóJ“wych; 

8) strategicznych przestrzeniach publicznych - 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć ulice tw“rzące gJówną 
“` k“m”“zycyjną ukJadu urbanistyczneg“ wraz 
z gJównymi ”lacami miejskimi “raz tereny 
otwarte z ciągami wid“k“wymi wzdJuw 
Lubatówki i WisJ“ka, będące ”rzed”“lem 
widokowym Starego Miasta, oznaczone na 

rysunku Nr 1. pionowymi szrafami; 

9) zabudowie pierzejowej - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć zabud“wę zwartą, w tym realiz“waną 
w granicach dziaJek, bez wystę”ujących wzdJuw 
ulic i ”laców ”rzerw w zabudowie; 

10) usJugach - nalewy ”rzez t“ r“zumieć: 

a) wszystkie usJugi k“mercyjne sJuwące 
zas”“k“jeniu ”“trzeb ludn“`ci, równiew 
podstawowe, nastawione na zysk, z wyjątkiem 
usJug handl“wych “ ”“wŁ s”rzedawy ”“wywej 
2ŃŃŃ m2 “raz ”rzedsięwzięć m“gących 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, dla 
których m“we być wymagane s”“rządzenie 
raportu o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na 
`r“d“wisk“; 

b) usJugi ”ubliczne realiz“wane jak“ inwestycje 
celu publicznego, zgodnie z przepisami 

“drębnymi; 

c) usJugi ”“dstaw“we związane 
z zabezpieczeniem codziennych potrzeb 

mieszkaLcówŁ UsJugi ”“dstaw“we nie “bejmują 
usJug dr“bnej wytwórcz“`ci; 

11) dr“bnej wytwórcz“`ci - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć dziaJaln“`ć g“s”“darczą związaną 
z ”r“dukcją - zabudowa techniczno-produkcyjna 

“raz rzemi“sJem ｦ warsztaty rzemie`lnicze, nie 

stwarzające uciąwliw“`ci dla sąsiednich 
terenów “ innej funkcji np. mieszkaniowej, 

usJug“wej lub rekreacyjnej; 

12) “b“wiązującej linii zabud“wy - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć linię w której “b“wiązk“w“ nalewy 
usytu“wać `cianę fr“nt“wą budynku, w tym 

sJu”y ”“dcieni lub c“ najmniej 6Ń% jej dJug“`ci 
i ”“wierzchniŁ Nie d“tyczy t“ elementów 
architektonicznych takich jak: wykusz, gzyms, 

okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 

oraz innych detali wystroju architektonicznego, 

nadwieszonych nad terenem; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć linię w której m“we być 
usytu“wana `ciana fr“ntowa budynku lub sJu”y 
podcieni, bez prawa ich przekraczania 

w kierunku linii r“zgraniczającej terenuŁ Nie 
d“tyczy t“ elementów architekt“nicznych 
takich jak: wykusz, balkon, wspornik, wykusz, 

gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, 

podokienniki oraz innych detali wystroju 

architektonicznego, nadwieszonych nad 

terenem; 

14) uksztaJt“wanej hist“rycznie linii zabud“wy - 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć “b“wiązującą dla 
budynków linię wyznacz“ną elewacjami 
fr“nt“wymi istniejących budynków lub 
punktami jej przebiegu, w której “b“wiązk“w“ 
winna być umieszcz“na `ciana fr“nt“wa 
nowego budynku, bez jej przekraczania 

w kierunku linii r“zgraniczającej terenuŁ Nie 
d“tyczy t“ elementów architekt“nicznych 
takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura 

spustowa, podokienniki oraz inne detale 

wystroju architektonicznego; 

15) rewitalizacji ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
dziaJania ”r“wadz“ne w istniejących 
przestrzeniach zurbanizowanych, które 
“bejmują ich rewal“ryzację r“zumianą jak“ 
k“m”leks“wą, dJug“fal“wą “”erację w równych 
“bszarach dzielnicy Stare Miast“, zmierzającą 
d“ “wywienia s”“Jeczneg“ i gospodarczego 

dzielnicy i miasta; 

16) fizjonomii budynku - nalewy ”rzez t“ r“zumieć, 
gabaryty budynku, ksztaJtu dachu, k“m”“zycję 
i fakturę elewacji, jej ”“dziaJy i proporcje oraz 

”“dziaJy “kien i drzwi. 

17) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”“wierzchnię zabudowy kubaturowej, 

licz“ną ”“ “brysie zewnętrznym `cian; 

18) ciągach k“munikacyjnych - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć dr“gi wewnętrzne i dojazdy ; 

19) wys“k“`ci budynku - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
wys“k“`ć budynku licz“ną “d istniejącej 
`redniej wys“k“`ci terenu przy budynku do 

gJównej kalenicy budynku; 

20) wys“k“`ci budynku “d str“ny ”rzyst“k“wej - 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć wys“k“`ć budynku 
licz“ną “d miejsca ”rzecięcia linii st“ku 
istniejąceg“ terenu, z najwywej ”“J“w“ną na 
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st“ku `cianą zewnętrzną budynku, d“ gJównej 

kalenicy budynku; 

21) dachu namiotowym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
dach który ma c“ najmniej trzy trójkątne 
”“Jacie, sch“dzące się w jednym punkcie 

szczytowym i nie posiada kalenicy; 

22) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dach 
o kącie nachylenia ”“Jaci mniejszym niw  
12 stopni; 

23) otwarciach dachowych - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć równeg“ r“dzaju “kna ”“Jaci“we lub 
lukarny, facjatki, ｭjaskóJkiｬ, ｭka”liczkiｬ, 
otwarcia pulpitowe; 

24) infrastrukturze technicznej - nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć “biekty bud“wlane infrastruktury 

technicznej, związane z: 

a) zaopatrzeniem w energie elektryczną; 

b) zaopatrzeniem w gaz; 

c) zaopatrzeniem w w“dę; 

d) “d”r“wadzeniem `cieków sanitarnych 
i deszczowych; 

e) za”ewnieniem d“stę”u d“ usJug 
teleinformatycznych; 

f) zaopatrzeniem w cie”J“; 

g) “`wietleniem ulicznym; 

25) WKZ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków; 

26) RZGW - nalewy ”rzez t“ r“zumieć Regi“nalny 
źarząd G“s”“darki W“dnejŁ 

27) strefie ochrony archeologicznej- nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć “bszary, w których znajdują się 
zabytki archeologiczne, w tym 

udokumentowane badaniami archeologicznymi; 

28) strefie nadzoru archeologicznego - nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć “bszary, w których m“gą 
znajd“wać się zabytki arche“l“giczneŁ 

RozdziaJ 2 

USTALENIA DLA WSZYSTKICH  

TśRśNÓW OBJĘTYCH PLANśM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY 

ŚÓBR KULTURY 

ńŁ Ob“wiązuje “chr“na: 

1) kraj“brazu kultur“weg“ caJeg“ “bszaru 
“bjęteg“ ustaleniami ”lanu, na zasadach 
“kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych dla 
wydziel“nych terenów; 

2) historyczneg“ ukJadu urbanistyczneg“ zes”“Ju 
staromiejskiego miasta Krosna wpisanego do 

rejestru zabytków ”“d numerem A-376, 

decyzją LŁdzŁUOź-4-4148/35-1/2009 

w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 

zabytków z dnia 27 sierpnia 2009 roku, 

w granicach przedstawionych na zaJączniku 
graficznym Nr 1; 

3) zabytków w”isanych d“ rejestru  
zabytków w“jewództwa ”“dkar”ackieg“, 
”rzedstawi“nych na zaJączniku graficznym  
Nr 1; 

4) zabytków arche“l“gicznych w“jewództwa 
”“dkar”ackieg“, ”rzedstawi“nych na zaJączniku 
graficznym Nr 1; 

5) zabytków w”isanych d“ gminnej ewidencji 
zabytków miasta Kr“sna, ”rzedstawi“nych na 
zaJączniku graficznym Nr 1. 

2Ł Ustala się nastę”ujące strefy “chr“ny 
k“nserwat“rskiej, dla których “b“wiązują “graniczenia 
oraz zakazy i nakazy ustalone niniejszym planem: 

1) strefy `cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej, które 
“bejmują “biekty “ najwywszej wart“`ci 
kulturowej wraz z ich bez”“`rednim 
otoczeniem, zgodnie z decyzją “ wpisie do 

rejestru zabytków w“jewództwa 
podkarpackiego; 

2) strefy ochrony archeologicznej; 

3) strefę nadz“ru arche“l“giczneg“; 

4) strefę “chr“ny hist“ryczneg“ centrum miasta 
Krosna; 

3Ł Ustala się “bszary d“ rewitalizacji (”rzedstawi“ne 
graficznie na zaJączniku Nr ń do niniejszej 

uchwaJy) “bejmujące: 

1) strefę “chr“ny hist“ryczneg“ centrum miasta 
Krosna; 

2) kwartaJ nr ń; 

3) kwartaJ nr 4; 

4) kwartaJ nr 5; 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE 

KSźTAITOWANIA źABUŚOWY 

ńŁ Na caJym terenie “bjętym ustaleniami 
szczegóJ“wymi dla wydziel“nych kwartaJów 
zabudowy: 

1) “b“wiązuje “graniczenie wys“k“`ci zabud“wy 
d“ rzędnej 325 m npm; 

2) “b“wiązuje utrzymanie uksztaJt“wanych 
historycznie linii zabudowy wyznaczonych 

”ierzejami zabud“wy, za wyjątkiem 
fragmentów dla których ustalenia 
szczegóJ“wych dla wydziel“nych kwartaJów 
zabud“wy stan“wią inaczej; 

3) “b“wiązuje realizacja zabud“wy zwartej, w tym 

w granicy dziaJek, lub w“ln“st“jącej, chyba, we 
w ustaleniach szczegóJ“wymi dla wydziel“nych 
terenów w”r“wadz“n“ inne ustalenia; 
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4) “b“wiązuje zakaz realizacji dachów 
namiotowych; 

5) “b“wiązuje “chr“na “biektów ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków, ”“”rzez 
zach“wanie zewnętrznej fizjonomii budynku. 

Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynków znajdujących się 
w ewidencji zabytków, zg“dnie z ustaleniami 

szczegóJ“wymi dla wydziel“nych kwartaJów 
zabudowy; 

6) d“”uszcza się ”rzeznaczenie poddaszy 

budynków na cele uwytk“we; 

7) d“”uszcza się l“kalizację “biektów maJej 
architektury; 

8) d“”uszcza się zast“s“wanie cegJy ”eJnej 
i ”iask“wca jak“ materiaJów elewacyjnych; 

9) “b“wiązuje zakaz l“kalizacji blaszanych garawy 
i ki“sków “raz “biektów tymczasowych, za 

wyjątkiem sJuwących organizacji imprez 

mas“wych “raz za wyjątkiem l“kalizacji 
w strefie ochrony historycznego centrum 

miasta Kr“sna, ki“sków s”rzedawy ”rasy, 
sez“n“wych “gródków gastr“n“micznych “raz 
“biektów tymczas“wych związanych 

z kiermaszami okazjonalnymi; 

10) “b“wiązujące zakazy r“zbud“wy budynków, 
zawarte w ustaleniach szczegóJ“wych ”lanu, 
nie d“tyczą r“zbud“wy związanej 
z d“st“s“waniem budynku d“ ”“trzeb “sób 
nie”eJn“s”rawnych; 

2. We wszystkich strefach ochrony 

konserwatorskiej ob“wiązuje: 

1) w zabudowie pierzejowej - zakaz nadwieszania 

fragmentów budynków ”“za linię zabud“wy 
wyznacz“ną ”ierzeją, za wyjątkiem 
nadwieszenia wykuszy o szer“k“`ci nie 
większej niw 3 metry i gJęb“k“`ci nie większej 
niw ń,5 metra; 

2) w zabudowie oficynowej w kwartaJach 6-13 

i 15-22 l“kalizacja budynków w granicy 

z dziaJką sąsiednią; 

3) zakaz st“s“wania dachów ”Jaskich 
i ”“grąw“nych w terenach zwartej zabudowy 

pierzejowej i w terenach zabudowy 

w“ln“st“jącej, za wyjątkiem terenów, 
w których budynki sąsiednie ”“siadają teg“ 
ty”u r“związania; 

4) st“s“wanie ”“krycia dachów dachówką 
ceramiczną i cement“wą lub blachą ”Jaską ｭna 
wys“ki rąbekｬ w równych “dcieniach czerwieni 
i szar“`ci, za wyjątkiem budynków w”isanych 
d“ rejestru zabytkówŁ Ś“”uszcza się 
stosowanie blachy miedzianej; 

5) ”rzy wtórnych ”“dziaJach budynków, zakaz 
wy”r“wadzania `cianek “gni“wych dzielących 
”rzestrzeL ”“ddaszy, ponad dach; 

6) zakaz st“s“wania lukarn d“`wietlających 
”rzestrzeL ”“ddaszy istniejących budynków, 
jeweli nakryte są dachami o spadkach ”“Jaci 
mniejszych niw 35 st“”ni; 

7) w ”rzy”adku ”rzebud“wy budynków 
mieszkalnych i przeznaczenia ich na cele 

usJug“we, d“”uszcza się wykonanie na 

elewacji wej`ć d“ budynku w miejscu “tw“rów 
okiennych w `cianie fr“nt“wejŁ Ob“wiązek 
wykonania witryn z drewna lub elementów 
metalowych licowanych drewnem. Dopuszcza 

się st“s“wanie elementów z drewnopodobnych 

tworzyw sztucznych. Zakaz stosowania 

w `cianie fr“nt“wej witryn i drzwi wej`ci“wych 
o Jącznej szer“k“`ci ”rzekraczającej  
5Ń% dJug“`ci `ciany; 

8) w budynkach zabytkowych, przy wymianie 

stolarki okiennej i drzwi“wej “b“wiązek 
zachowania historyczneg“ ”“dziaJu st“larki, 
poprzez proporcje okien i drzwi, ”“dziaJy 
i detal; 

9) zakaz st“s“wania na elewacjach materiaJów 
w intensywnych i agresywnych kolorach: np. 

czerwieni, bJękitów, czy wóJci; 

10) zakaz st“s“wania na elewacjach elementów 
winylowych, blaszanych, ceramicznych oraz 

prefabrykowanego detalu typu tralki, figury; 

11) w “biektach usJug“wych realizacja krat i rolet 

zabez”ieczających witryny, “d str“ny 
wewnętrznej lokali, z “b“wiązkiem m“nt“wania 
krat i r“let skJadanych lub zwijanych, 
w grub“`ci `ciany; 

12) w zabud“wie ”ierzej“wej, “b“wiązek l“kalizacji 
“gr“dzeL w linii wyznacz“nej ”ierzejąŁ 

§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE  

OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 
I KSZTAITOWANIA IAŚU PRźśSTRźśNNśGO 

ńŁ Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu, ”rzy 
zag“s”“dar“waniu terenów, “b“wiązują zakazy 
i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone 

w ustaleniach szczegóJ“wych niniejszej uchwaJy 
wynikające z ”“J“wenia “bszaru “”rac“wania w: 

1) Obszarze hist“ryczneg“ ukJadu urbanistyczneg“ 
zes”“Ju star“miejskieg“ miasta Kr“sna 
wpisanego do rejestru zabytków ”“d numerem 
A-376, decyzją LŁdzŁUOź-4-4148/35-1/2009 

w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 

zabytków z dnia 27 sierpnia 2009 roku, 

w granicach ”rzedstawi“nych na zaJączniku 
graficznym Nr 1; 

2) Obszarach bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią 
w oparciu o zasięg zalewu w“dami 
powodziowymi Q1 ｦ zg“dnie ze ｭStudium 
“kre`lającym granice włw “bszarów dla 
terenów nie“bwaJ“wanych w zlewni WisJ“ka 
od przekr“ju za”“r“weg“ zbi“rnika Besk“ｬ, 
zatwierdzonym przez Dyrektora RZGW, 

“znacz“nych na rysunku ”lanu sk“`nymi 
szrafami i symbolem ZZ, w których “b“wiązują 
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nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia 

wynikające z ”rze”isów “drębnych d“tyczących 
ochr“ny ”rzed ”“w“dzią; 

3) Obszarze Ochr“ny GJówneg“ źbi“rnika Wód 
Podziemnych Nr 432 - Ś“lina rzeki WisJ“k - 

(klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego); 

4) Obszarze przestrzeni powietrznej dla 

istniejąceg“ l“tniska Kr“sn“; 

5) Potencjalnym obszarze sieci NATURA 2000 ｦ 

PLTM 257 ｭWisJ“k `r“dk“wy z d“”JywamiｬŁ 

2Ł Ob“wiązuje “chr“na wiązu szy”uJk“weg“ 
”rzy ulŁ Ka”ucyLskiej “bjęteg“ decyzją “ wpisie do 

rejestru pomników ”rzyr“dy z dn. 15.11.1978 r.  

poz. 103, zgodnie z ustaleniami jak dla terenu  

1.ZC-25 w § 33; 

3. Dopuszcza się jak“ tymczas“we 
d“tychczas“we uwytk“wanie terenów i “biektów, d“ 
czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 

4Ł Ob“wiązek realizacji n“wych budynków 
i r“zbud“wy istniejących ”rzy uwzględnieniu: 

1) uksztaJt“wanych historycznie linii zabudowy 

w “bszarze “bjętym strefą “chr“ny 
historycznego centrum miasta Krosna; 

2) wyznaczonych na rysunku planu 

“b“wiązujących i nieprzekraczalnych linii 

zabudowy; 

3) niewyznaczonych na rysunku planu linii 

zabud“wy “d istniejących dróg ”ublicznych 
z uwzględnieniem ”kt ń; 

4) nie”rzekraczalnych linii zabud“wy “d dróg 
wewnętrznych, zl“kaliz“wanych w “dlegJ“`ci 
4 metrów “d linii r“zgraniczającej dr“gi; 

5) “dlegJ“`ci “d “biektów bud“wlanych 
infrastruktury technicznej. 

5. Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
“b“wiązuje ksztaJt“wanie terenów “znacz“nych 
”i“n“wymi szrafami na zaJączniku Nr ńŁ, jak“ 
strategicznych “bszarów ”rzestrzeni ”ublicznych, 
zgodnie z ustaleniami szczegóJ“wymi dla 
wydziel“nych terenów “ równym ”rzeznaczeniuŁ Przy 
zagospodarowaniu ww. przestrzeni publicznych 

“b“wiązują nastę”ujące zasady: 

1) zakaz realizacji “gr“dzeL, za wyjątkiem terenów 
dla których d“”uszcz“n“ je ustaleniami 
szczegóJ“wymi ”lanu; 

2) realizacja jedn“r“dnych stylistycznie “biektów 
maJej architektury “raz lamp w “brębie kawdej 
wyznaczonej przestrzeni publicznej; 

3) realizacja nawierzchni ”laców i `ciewek ”ieszych 
z wyk“rzystaniem naturalnych materiaJów 
kamiennych i kostki brukowej; 

4) zakaz asfalt“wania nawierzchni, za wyjątkiem 
jezdni w pasach drogowych; 

5) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących reklam “raz 
bilb“rdów; 

6) d“”uszcza się l“kalizację zieleni niskiej 
z ”“jedynczymi drzewami, stan“wiącymi 
akcenty lub dominanty w krajobrazie 

przestrzeni publicznej. 

6Ł Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu 
“b“wiązuje zakaz realizacji n“wych “biektów 
handlowych o ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej  
2000 m2; 

7Ł Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu 
“b“wiązuje zakaz st“s“wania “gr“dzeL z elementów 
prefabrykowanych z ”“lami wy”eJni“nymi elementami 
tzw. ozdobnymi ｦ tralkami, figurami geometrycznymi, 

“rnamentami r“`linnymi it”Ł “raz “gr“dzeL ”eJnych 
tynkowanych, blaszanych i z tworzyw sztucznych, 

z cegJy silikat“wej, kamienia w f“rmie “t“czaków 
i barwnych ci“sówŁ 

8Ł Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu  
dla terenów skar”y, “znacz“nych symbolami 

 5.ZU-6, 6.ZU-7, 7.ZU-11, 8.ZU-11, 9.ZU-12,  

10.ZU-13, 10a.ZU-13, 12.ZU-16, 13.ZU-22,  

15.ZU-24, 17.ZU-27, 21.ZU-32, 22.ZU-33 

“b“wiązuje “chr“na uksztaJt“wania terenu 
z d“”uszczeniem k“rekty lub uzu”eJnienia zieleni 
zgodnie z ustaleniami szczegóJ“wymi dla kawdeg“ 
z terenówŁ  

9Ł Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu 
“b“wiązuje “chr“na urządzeL meli“racji w“dnych 
podstawowych ｦ ”“t“k Lubatówka; 

ńŃŁ W zakresie “chr“ny ”rzed haJasem, 
“b“wiązuje ”rzestrzeganie d“”uszczalnych wart“`ci 
haJasu w `r“d“wisku dla terenów “znacz“nych 
symbolami: 

1) MW - jak dla terenów zabud“wy mieszkani“wej 
wielorodzinnej; 

2) MN - jak dla terenów zabud“wy mieszkani“wej 
jednorodzinnej; 

3) MN/U, U/MW/MN i U/MW - jak dla terenów 
mieszkaniowo ｦ usJug“wych; 

4) 1.UPo-16, 2.UPo-26, 3.UP-27, 3.UPo-27, 

4.UPo-28 - jak dla terenów zabud“wy 
związanej ze staJym lub czasowym pobytem 

dzieci i mJ“dziewy; 

ńńŁ Śla terenów wymieni“nych w ust. 10, 

a ”“J“w“nych ”rzy gJównych ciągach k“munikacyjnych 
w pierwszej linii zabudowy, przy przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz realizacji 

n“wych budynków, “b“wiązuje stosowanie 

zabez”ieczeL technicznych za”ewniających 
”rzestrzeganie d“”uszczalnych wart“`ci haJasu; 

ń2Ł Ob“wiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“; 

ń3Ł Ob“wiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
m“gących ”“tencjalnie “ddziaJywać na `r“d“wisk“, za 
wyjątkiem tych, dla których ”rze”r“wadz“na 
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”r“cedura “ceny “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
wykazaJa brak znacząceg“ w”Jywu na `r“d“wisk“; 

14. Zakazy wymienione w pkt 12 i 13 nie 

d“tyczą “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej 
oraz komunikacji a takwe urządzeL 
przeciwpowodziowych.  

§ 7. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

WIZUALNEJ 

ńŁ Na “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu 
“b“wiązuje: 

1) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych: 

a) na “biektach zabytk“wych, za wyjątkiem 
związanych z inf“rmacją “ prowadzonej 

dziaJaln“`ci; 

b) w arkadach podcieni kamienic przyrynkowych; 

c) w terenach dróg ”ublicznych wyznacz“nych na 
rysunku planu liniami r“zgraniczającymi, za 
wyjątkiem znaków wymieni“nych w przepisach 

o znakach i sygnaJach “raz znaków 
informacyjnych, w tym d“tyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

d) we wszystkich terenach nie przeznaczonych do 

zabudowy; 

2) realizacja reklam, szyldów i tablic 

informacyjnych w terenach przeznaczonych do 

zabudowy, zgodnie z ustaleniami 

szczegóJ“wymi dla wydziel“nych terenów 
o równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach 
zagospodarowania; 

3) zakaz umieszczania banerów inf“rmacyjnych 
w przestrzeniach publicznych oraz na 

elewacjach budynków; 

4) zakaz umieszczania reklam ”“wywej 
kondygnacji przyziemia, w tym na wys“k“`ci 
dachów; 

5) zakaz umieszczania reklam w“ln“st“jących, 
w tym ｭk“byJekｬ na ch“dnikach, za wyjątkiem 
t“warzyszących usJug“m gastr“n“micznym; 

6) zakaz uwywania w n“`nikach k“munikacji 
wizualnej jaskrawej k“l“rystyki, szkJa 
lustrzanego lub koloryzowanego; 

7) zakaz st“s“wania ne“nów “raz reklam 
`wietlnych emitujących “`wietlenie ”ulsujące 
lub f“sf“ryzujące; 

2Ł W zakresie l“kalizacji reklam, szyldów i tablic 

inf“rmacyjnych d“”uszcza się: 

1) Sytu“wanie szyldów i tablic informacyjnych na 

elewacjach budynków, “ ”“wŁ nie większej niw 
ń,Ń m2 “raz wys“k“`ci lub szer“k“`ci d“ 

 40 cm; 

2) Sytuowanie wspornikowych, kutych w metalu 

znaków (l“g“) wz“r“wanych na hist“rycznych 

znakach cechów rzemie`lniczych “ wielk“`ci d“ 
0,5 m2; 

3) Sytu“wanie nazw l“kali usJug“wych 
wykonanych z awur“wych, kutych liter 
o wys“k“`ci d“ Ń,5Ń m m“nt“wanych na 

elewacjach budynkówŁ 

§ 8. USTALENIA W źAKRśSIś POŚźIAIU 
NIśRUCHOMO_CI: 

1. Dopuszcza się ”“dziaJy dziaJek 
w d“st“s“waniu d“ ich ”rzeznaczenia “kre`l“neg“ 
w niniejszym planie i zasad ”“dziaJu “kre`l“nych 
w ustaleniach szczegóJ“wych; 

2Ł Ob“wiązek ”r“wadzenia linii ”“dziaJu na 
dziaJki, ”r“st“”adle d“ linii r“zgraniczających dr“gi 
publiczne, z t“lerancją d“ 25 % w obie strony; 

3Ł Ś“”uszcza się ”“dziaJy związane z ”“”rawą 
m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania istniejących dziaJek  
tjŁ ”“większeniem ich powierzchni, zapewnieniem 

d“jazdów i d“j`ć; 

§ 9. USTALENIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

ńŁ Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę “biektów bud“wlanych infrastruktury 
technicznej “raz wynikającą z programu rozwoju 

infrastruktury technicznej likwidację istniejących 
“biektów bud“wlanych infrastruktury technicznej; 

2Ł Ś“”uszcza się l“kalizację n“wych “biektów 
bud“wlanych infrastruktury technicznej niezbędnych 
dla “bsJugi terenów ”rzeznacz“nych ”“d 
zainwestowanie, w liniach r“zgraniczających dróg “raz 
w terenach zainwestowanych oraz zieleni i wód, 
chyba, we ustaleniami ”lanu dla tych terenów 
wprowadzono zakaz ich lokalizacji. 

3Ł W zakresie za“”atrzenia terenów w w“dę: 

1) Zaopatrzenie w w“dę z istniejącej sieci 
w“d“ciąg“wej “ ”rzekr“ju nie mniejszym niw  
Ø 4Ń, za“”atrywanej z ujęć w“dy 
zl“kaliz“wanych na rzece Jasi“Jka, WisJ“k “raz 
zbiornika Besko; 

2) Ś“”uszcza się ”rzy ”rzebud“wie i rozbudowie 

istniejącej sieci realizację hydrantów 
zewnętrznych lub zbi“rników ”rzeciw 
”“war“wych za”ewniających “d”“wiednią il“`ć 
w“dy d“ gaszenia ”“warówŁ 

4Ł W zakresie “d”r“wadzenia `cieków sanitarnych 
i wód opadowych: 

1) Od”r“wadzenie `cieków sanitarnych na 
k“munalną “czyszczalnię `cieków Kr“sn“ - 

BiaJ“brzegi siecią kanalizacji sanitarnej; 

2) Realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej o ”rzekr“ju nie mniejszym niw  
Ø ń6Ń, we wszystkich terenach 

przeznaczonych pod zainwestowanie, 

z ”“dJączeniem d“ k“lekt“rów biegnących 
w ulicach Legi“nów, PiJsudskiego, oraz 

”raw“brzewneg“ Lubatówki; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11778 -  Poz. 2272 
 

3) Ob“wiązuje realizacja r“zdzielczych sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5Ł W zakresie skJad“wania “d”adów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 

“b“wiązują zasady utrzymania czyst“`ci 
i ”“rządku na terenie Miasta Kr“sna, ”rzyjęte 
st“s“wną uchwaJą Rady Miasta Kr“snaŁ 

6Ł W zakresie za“”atrzenia terenów w gaz: 

1) Ś“”uszcza się d“”r“wadzenie gazu ziemneg“ 
po”rzez sieć gaz“wą nisk“ i `redni“ ”ręwną “raz 
korzystanie z alternatywnych uródeJ gazu, 
w tym zbi“rników na gaz ”JynnyŁ 

7Ł W zakresie za“”atrzenia terenów w cie”J“: 

1) Zaopatrzenie w cie”J“ “dbywać się będzie na 
bazie k“tJ“wni indywidualnych lub 
cie”J“ciągami z k“tJ“wni lokalnych; 

2) Obiekty w “bszarze “bjętym ”lanem m“gą być 
zaopatrywane w energię cie”lną w oparciu 

o zasilanie: 

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz 

”Jynny; 

b) energią elektryczną; 

c) energią sJ“neczną; 

d) niskosiarkowymi paliwami ”Jynnymi lub staJymi; 

e) bi“masą i drewnem. 

3) Ob“wiązuje zakaz st“s“wania ”aliw 
wysokoemisyjnych. 

8Ł W zakresie za“”atrzenia terenów w energię 
elektryczną: 

1) Ś“stawa energii elektrycznej siecią niskich 
na”ięć ”“”rzez stacje transf“rmat“r“we; 

2) Dopuszcza się realizację stacji 
transf“rmat“r“wych na dziaJkach “ powierzchni 

nie większej niw ń2Ń m2 w zalewn“`ci “d 
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod 

zainwestowanie; 

3) Realizacja nowych sieci niskiego i `rednieg“ 
na”ięcia jak“ ”“dziemnych “raz kabl“wanie 
istniejących sieci ”rzy ich ”rzebud“wie; 

9Ł W zakresie za“”atrzenia terenów w sieci 

teletechniczne: 

1) Realizacja sieci telek“munikacyjnych za ”“m“cą 
kanalizacji teletechnicznej, ”rzyJączy kabl“wych 
ziemnych i innych d“stę”nych r“związaLŁ 

10. W zakresie komunikacji: 

1) Ś“”uszcza się r“zbud“wę i ”rzebud“wę 
istniejących dróg wewnętrznych “raz d“jazdów 
wraz z obiektami i urządzeniami 
t“warzyszącymi “raz realizację n“wych ciągów 

komunikacyjnych, niewyznaczonych na rysunku 

planu; 

2) Ś“”uszcza się ”rzy ”rzebud“wie i rozbudowie 

dróg “raz realizacji n“wych, realizację `ciewek 
rowerowych w liniach r“zgraniczających dróg; 

3) Ś“”uszcza się realizację ciągów ”ieszych, 
w tym spacerowych wyznaczonych 

i niewyznaczonych na rysunku planu 

o szer“k“`ci nie mniejszej niw ń,5Ń m; 

4) źakaz realizacji “gr“dzeL w pasach drogowych. 

Ś“”uszcza się realizacje “gr“dzeL w liniach 

rozgraniczających drógŁ 

ŚźIAI II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

USTALENIA PLANU DLA  

WYŚźIśLONYCH KWARTAIÓW 

§ 10. Ustalenia dla KWARTAIU NR ńŁ, 
”“J“w“neg“ w widJach rzeki WisJ“k i potoku 

Lubatówka, zamknięteg“ “d ”“Judnia ulicą 
PiJsudskieg“Ł 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia czę`ci terenu w strefie nadzoru 

archeologicznego oraz stanowiska archeologicznego nr 

55; 

2Ł Tereny wód ”Jynących “znacz“ne symbolem 

1.WS/ZI-1 ｦ pow. 1,33 ha: 

1) źakaz zabud“wyŁ Ś“”uszcza się l“kalizację 
“biektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) Ś“”uszcza się techniczne um“cnienia k“ryta, 
w zakresie wynikającym z realizacji zadaL 
związanych z utrzymaniem wód “raz “chr“ną 
”rzeciw”“w“dzi“wą; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację trawiastych terenów 
”law“wych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych, 
`ciewek i szlaków r“wer“wych “raz kJadek na 
trasie projektowanych ciągów, “ szer“k“`ci nie 
większej niw 3,Ń metry, z zakazem asfaltowania 

ich nawierzchni. 

3. Tereny zieleni oznaczone symbolem 1.ZU-1 

ｦ pow. 0,70 ha i 1a.ZU-1 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne - rekreacja; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nej, na 
nastę”ujących zasadach: 

a) d“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 
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b) d“”uszcza się rekreacyjne zag“s”“dar“wanie 
terenów, w tym l“kalizację urządzeL s”“rt“w“ 
ｦ rekreacyjnych typu: trawiaste boiska do gier, 

place zabaw dla dzieci, trawiaste tereny 

”law“we, urządz“ne i zadaszone miejsca do 

grillowania i na ognisko itp. 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1.MN-1 ｦ pow. 

0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

4) Ś“”uszcza się wyJącznie ”rzebud“wę 
istniejących budynków mieszkalnych, ”rzy 

zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

b) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw 5Ń% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

”lanu dr“gi wewnętrznej “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

7) Lokalizacja nie mniej niw 2 miejsca postojowe 

na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do 

wwŁ miejsc ”“st“j“wych wlicza się ń-no 

miejsce w garawuŁ 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 1.U-1 ｦ pow. 0,13 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw funkcje 
gastronomiczne; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem wymieni“neg“ w pkt 5. oraz zakaz 

l“kalizacji “biektów tymczas“wych; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację n“weg“ budynku, 
wyJącznie w wypadku likwidacji budynku 

istniejąceg“, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy budynku nie m“we 
”rzekr“czyć 3ŃŃ m2; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów nad poziom 

istniejąceg“ terenu; 

c) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie 
nachylenia gJównych ”“Jaci “d 3Ń d“ 

 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się dachy 
wiel“”“Jaci“we; 

d) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, ”eJniące 
funkcje terenów bi“l“gicznie czynnych, 
z dopuszczeniem ich uwytk“wania jak“ terenów 
rekreacyjnych oraz dachy w f“rmie tarasów 
widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się “twarcia dach“we w formie 

lukarn lub “kien ”“Jaci“wychŁ Szer“k“`ć jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie 

m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci “ka”uŁ Iączna 
szer“k“`ć lukarn nie m“we ”rzekr“czyć  
2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

g) “b“wiązuje stosowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
40% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

”lanu dr“gi wewnętrznej “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

8) Realizacja, nie mniej niw ńŃ miejsc 
postojowych. 

6. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem 1.E-1 ｦ pow. 0,006 ha: 

1) Dopuszcza się ”rzebud“wę lub r“zbud“wę 
istniejących “biektów i urządzeL stacji traf“; 

2) Dojazd z istniejącej dr“gi wewnętrznejŁ 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

1.KDw-1 ｦ pow. 0,14 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

wewnętrznej “ szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających 8 m i jej elementów takich 
jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się realizację dr“gi jak“ ciąg ”iesz“ 
ｦ jezdny o szer“k“`ci 5 m; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nej; 
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4) Ob“wiązek realizacji ”lacu d“ zawracania 
o wymiarach ń5 m x ń5 m na zak“Lczeniu 
drogi. 

§ 11. Ustalenia dla KWARTAIU NR 2Ł, (teren 
”“dskar”ia), ”“J“w“neg“ między ulicami PiJsudskieg“ 
i Pod-wale “raz d“lną krawędzią skar”y miejskiejŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

ochrony archeologicznej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJugowej oznaczone 

symbolem 2.U-2 ｦ pow. 0,54 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
”“czt“we, telek“munikacyjne, Jączn“`ci “raz 

administracji; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę 
związaną wyJącznie ze zmianą k“nstrukcji 
dach“wych istniejących budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz zwiększania ”“wierzchni zabud“wy “raz 
wys“k“`ci istniejących budynków; 

b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie 
nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 4Ń st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaci“we “raz 
pulpitowe; 

c) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, ”eJniące 
funkcje terenów bi“l“gicznie czynnych, 
z d“”uszczeniem ich uwytk“wania jak“ tarasów 
widokowych i rekreacyjnych; 

d) zakaz ”rzesuwania względem siebie gJównych 
”“Jaci dach“wych w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarn; 

e) “b“wiązuje stosowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) źakaz l“kalizacji elementów inf“rmacji 
wizualnej, za wyjątkiem znaków wymieni“nych 
w przepisach o znakach i sygnaJach “raz tablic 

informacyjnych o `wiadcz“nych usJugach; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych ”“”rzez niewyznacz“ne 
na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjne; 

9) L“kalizacja nie mniej niw ńŃ stan“wisk 
postojowych. 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

1.KS-2 ｦ pow. 0,22 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ przystanek 

autobusowy, parkingi i place; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia ”iesze; 

3) Zakaz rozbudowy i nadbud“wy istniejąceg“ 
budynku związaneg“ z “bsJugą ”rzystanku 
autobusowego i parkingu; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji maJej architektury ty”u: 
Jawki, k“sze na `mieci; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznejŁ 

§ 12. Ustalenia dla KWARTAIU NR 3Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami P“dwale, Paderewskieg“ 
i bulwarami nad ”“t“kiem LubatówkaŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia czę`ci terenu w strefie `cisJej “chr“ny 
konserwatorskiej oraz w obszarze stanowiska 

archeologicznego nr 53; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 2.ZU-3 

ｦ pow. 0,42 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji ciągu s”acer“weg“ 
i `ciewki r“wer“wejŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 3.U-3 ｦ pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw: usJugi handlu 
i gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem wymieni“nych w pkt 5. oraz 

”rzewiązki Jączącej istniejące dwa budynki; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację n“wych budynków, 
wyJącznie w wy”adku likwidacji budynków 
istniejących, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy budynku nie m“we 
”rzekr“czyć 5Ń% ”“wierzchni terenu 

inwestycji; 
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b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów nad ”“zi“m 
istniejąceg“ terenu; 

c) dachy o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci “d 
30 ｦ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się dachy 
wiel“”“Jaci“we; 

d) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, ”eJniące 
funkcje terenów bi“l“gicznie czynnych, 
z d“”uszczeniem ich uwytk“wania jak“ terenów 
rekreacyjnych oraz dachy w f“rmie tarasów 
widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
D“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

g) d“”uszcza się ”“dziaJ elewacji z uwyciem 
elementów ”i“n“wych i poziomych. Zakaz 

stosowania na elewacjach budynków 
jedn“litych `cian “sJ“n“wych “raz jedn“litych 
”“wierzchni ”“szczególnych k“ndygnacji, 

z uwyciem wyJącznie ”“wierzchni 
trans”arentnych n”Ł szkJa lub wyJącznie 
”“wierzchni nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ 
Dopuszcza się zast“s“wanie ”“wierzchni 
trans”arentnych na nie więcej niw  
40% powierzchni elewacji; 

h) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i nadbud“wę istniejących budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
95% terenu inwestycji; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów nad ”“zi“m 
istniejąceg“ terenu; 

c) dachy jako wielospadowe o kącie nachylenia 
”“Jaci “d ń5 d“ 8Ń st“”ni, ”rzy czym 
“b“wiązuje realizacja gJównej kalenicy budynku 

równ“legle d“ linii r“zgraniczającej ulicy 
Podwale oznaczonej symbolem 1.KDl. 

Ś“”uszcza się dachy mansard“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

f) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej; 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 4.U-3 ｦ pow. 0,31 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkalnictwo, 

zieleL urządz“na, d“jazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi “chr“ny 
zdrowia; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
“dbud“wę i istniejących budynków; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne ; 

7) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw  
10 stanowisk postojowych. 

§ 13. Ustalenia dla KWARTAIU NR 4Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami Paderewskieg“, P“dwale 
i Czajk“wskieg“ “raz ”“t“kiem LubatówkaŁ 

1. Tereny zieleni oznaczone symbolem 3.ZU-4 

ｦ pow. 0,63 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wysokiej 

i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji ciągu s”acer“weg“ 
i `ciewki r“wer“wejŁ 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 1.U/MW/MN -4 ｦ pow. 0,24 ha, 

2.U/MW/MN -4 ｦ pow. 1,21 ha, 3.U/MW/MN -4 ｦ 

pow. 0,35 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 
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3) Ś“”uszcza się l“kalizację: 

a) usJug i mieszkalnictwa na juw wydziel“nych 
ge“dezyjnie dziaJkach; 

b) w wy”adku wydzielania n“wych dziaJek dla 
mieszkalnictwa jednorodzinnego, realizowanego 

jako budynki woln“st“jące, “b“wiązuje minŁ 
wielk“`ć dziaJki 6ŃŃ m2; 

c) w wy”adku wydzielania n“wych dziaJek dla 
usJug, realizowanych jako budynki 

w“ln“st“jące, “b“wiązuje minŁ wielk“`ć dziaJki 
1200 m2; 

4) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony 

zdrowia i odnowy biologicznej, edukacji, biura 

“raz dr“bna wytwórcz“`ć realiz“wana jako 

warsztaty rzemie`lnicze; 

5) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wiel“r“dzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw 4-ry 

mieszkania; 

6) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w pierwszej linii 

zabud“wy zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg 
publicznych; 

7) Ob“wiązuje zabud“wa zwarta w pierwszej linii 

zabud“wy zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg 
publicznych. Dopuszcza się zabud“wę zwartą 
zl“kaliz“waną wzdJuw terenu “znacz“neg“ 
symbolem 3.ZU-4; 

8) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
r“zbud“wę i nadbud“wę “raz l“kalizację 
n“wych budynków, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy w wy”adku usJug 
realiz“wanych jak“ budynki w“ln“st“jące nie 
m“we ”rzekr“czyć 6Ń% terenu inwestycji,  
a w wypadku mieszkalnictwa realizowanego 

jak“ budynki w“ln“st“jące ｦ 50%; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ń2 metrów nad ”“zi“m 
istniejąceg“ terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 25 d“ 43 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) ”rzy r“zbud“wie budynków d“”uszcza się 
dachy ”ul”it“we lub ”Jaskie str“”“dachy, 
”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w formie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 

“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

9) Ś“”uszcza się l“kalizację garawy, realiz“wanych 
wyJącznie jak“ wbud“wane lub realiz“wane 
w ramach rozbud“wy budynków mieszkalnych 
i usJug“wych; 

10) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na dziaJkach mieszkani“wych na 

”“wierzchni nie mniejszej niw 25% terenu 
inwestycji, a dla usJug ｦ 15%; 

11) Ś“stę” d“ terenów z wyznacz“nych dróg 
publicznych i dr“gi wewnętrznej “raz ”“”rzez 
niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

12) Dla budownictwa mieszkalnego 

jednorodzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jako wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe. 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 5.U-4 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 

dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu, 
gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji “biektów tymczas“wych; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
r“zbud“wę i nadbud“wę “raz zamiast 
istniejąceg“ budynku, w wypadku jego 

likwidacji, l“kalizację n“weg“ budynku, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
60% terenu inwestycji; 

b) l“kalizacja budynku jak“ w“ln“st“jąceg“; 

c) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów nad ”“ziom 

istniejąceg“ terenu; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 25 d“ 43 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 
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e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy poprzez 

realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarn; 

f) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw  
5% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenu z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

2.KS-4 ｦ pow. 0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji na ”“wierzchni nie 
mniejszej niw ńŃ% zieleni niskiej “raz 
drzewiastej, l“kaliz“wanej wzdJuw granic 
terenów “znacz“nych symb“lem ńŁUłMWłMN 
ｦ 4 oraz 2.U/MW/MN ｦ 4; 

5) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznejŁ 

6) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ublicznąŁ 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

2.KDw-4 ｦ pow. 0,03 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

wewnętrznej “ zmiennej szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających “d 5 m do 8 m i ich 

elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi. 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

§ 14. Ustalenia dla KWARTAIU NR 5Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami Czajk“wskieg“, Tkacką, 
Gr“dzką, granicą ”arku miejskieg“ “raz ”“t“kiem 
LubatówkaŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia czę`ci terenu w obszarze stanowiska 

archeologicznego nr 49; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 4.ZU-5 

ｦ pow. 0,34 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji ciągu s”acer“weg“ 
i `ciewki r“wer“wejŁ 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczone symbolem 1.MW-5 ｦ pow. 

0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi, zieleL 
urządz“na, d“jazdy, miejsca ”“st“j“we; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację usJug jak“ 
wbudowanych na poziomie parteru budynku; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku, z “b“wiązkiem 
stosowania na elewacjach budynków k“l“rów 
”astel“wychŁ Ś“”uszcza się nadbud“wę 
budynków i wykorzystanie uzyskanej w ten 

s”“sób ”owierzchni na cele uwytk“we, 
wyJącznie w wy”adku nadbud“wy związanej ze 
zmianą k“nstrukcji dachu (zmiana stropodachu 

na dach stromy); 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
25% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznacz“nych dróg 
publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 

rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjne; 

8) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanieŁ Śla funkcji usJug“wych “b“wiązuje 
realizacja, nie mniej niw 2 stanowiska postojowe 

dla kawdej usJugiŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolami 4.U/MW/MN -5. ｦ pow.  

1,51 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Ś“”uszcza się: 

a) l“kalizację usJug i mieszkalnictwa na juw 
wydziel“nych ge“dezyjnie dziaJkach; 

b) w wy”adku wydzielania n“wych dziaJek dla 
mieszkalnictwa jednorodzinnego, realizowanego 

jako budynki wolnost“jące, “b“wiązuje minŁ 
wielk“`ć dziaJki 6ŃŃ m2; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11784 -  Poz. 2272 
 

c) w wy”adku wydzielania n“wych dziaJek dla 
usJug, realiz“wanych jak“ budynki 
w“ln“st“jące, “b“wiązuje minŁ wielk“`ć dziaJki 
1200 m2; 

4) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, edukacji, kultury, 

“chr“ny zdr“wia, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną, biura “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realizowana jako warsztaty 

rzemie`lnicze; 

5) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wiel“r“dzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw  
4-ry mieszkania; 

6) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg ”ublicznych 

7) Ob“wiązuje l“kalizacja zabud“wy zwartej 
w pierwszej linii zabudowy zlokalizowanej 

wzdJuw dróg ”ublicznychŁ Ś“”uszcza się 
l“kalizację zabud“wy zwartej zl“kaliz“wanej 
wzdJuw terenu “znacz“neg“ symb“lem 4ŁźU-5; 

8) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
r“zbud“wę i nadbud“wę “raz l“kalizację 
n“wych budynków, ”rzy zach“waniu 

nastę”ujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy w wy”adku usJug 
realiz“wanych jak“ budynki w“ln“st“jące nie 
m“we ”rzekr“czyć 6Ń% terenu inwestycji, a w 

wypadku mieszkalnictwa realizowanego jako 

budynki w“ln“st“jące ｦ 50%; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ń5 metrów nad ”“zi“m 
istniejąceg“ terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 25 d“ 43 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) ”rzy r“zbud“wie budynków d“”uszcza się 
dachy ”ul”it“we lub ”Jaskie str“”“dachy, 
w tym ”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wej. 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

9) Ś“”uszcza się l“kalizację garawy, realiz“wanych 
wyJącznie jako wbudowane lub realizowane 

w ramach rozbud“wy budynków mieszkalnych 
i usJug“wych; 

10) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na dziaJkach mieszkani“wych na 
”“wierzchni nie mniejszej niw 25% terenu 
inwestycji, a dla usJug ｦ 15%; 

11) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

12) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe. 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 6.U-5 ｦ pow. 0,39 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu 

i gastronomii oraz kultury i sportu; 

4) źakaz l“kalizacji “biektów tymczas“wych; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, nadbud“wę, 
r“zbud“wę i “dbud“wę istniejąceg“ budynku, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) ”rzebud“wa budynku znajdująceg“ się 
w ewidencji zabytków, z “b“wiązkiem 
odtworzenia jego formy architektonicznej od 

strony ulicy 6.KDl; 

b) nadbud“wa m“we być związana wyJącznie 
z m“ntawem urządzeL techn“l“gicznych 
związanych z funkcją budynku; 

c) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astelowych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych oraz poprzez 

niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 
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8) Ob“wiązuje l“kalizacja stan“wisk ”“st“j“wych 
w terenie 6.KS-5. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

3.KS-5 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 1.KDl. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

4.KS-5 ｦ pow. 0,50 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków, za wyjątkiem 
parterowego budynku socjalno - 

administracyjneg“ związaneg“ z “bsJugą 
parkingu, w którym znajdują się c“ najmniej 
sanitariaty i pomieszczenia dla jego dozoru, 

o kubaturze nie większej niw ń50 m3; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji zieleni niskiej 
z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi 

wzdJuw granicy terenu “znaczonego symbolem 

4.U/MW/MNｦ5 i 6.U-5; 

5) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symb“lem 5ŁKŚz lub na dr“gę ”ubliczną, 
“znacz“ną na rysunku ”lanu symb“lem 6ŁKŚl, 
”“”rzez niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

8. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem 2.E-5 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę lub r“zbud“wę 
istniejących “biektów i urządzeL stacji traf“; 

2) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych i dróg wewnętrznych 
oraz poprzez niewyznaczone na rysunku planu 

ciągi k“munikacyjneŁ 

§ 15. Ustalenia dla KWARTAIU NR 6Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicą PiJsudskieg“, zes”“Jem 
k“`ci“Ja farneg“ i d“lną granicą skar”y miejskiejŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 5.ZU-6 

ｦ pow. 0,20 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się realizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 1.U/MW -6 ｦ pow. 0,10 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony 

zdr“wia, usJugi związane z u”iększaniem (ty”u 
fryzjer, kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną, 
biura, banki “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realiz“wana jak“ warsztaty rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem budynku lokalizowanego na 

”óJn“cnym zamknięciu ”ierzei ulicy 
PiJsudskieg“, na nastę”ujących zasadach: 

a) budynek w zabudowie zwartej jako 

d“bud“wany d“ budynku istniejąceg“  
nr 25 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką ; 

b) “b“wiązek realizacji budynku o zmiennej 

wys“k“`ci w kalenicyŁ Ob“wiązek realizacji 
kalenicy nowego budynku na styku 

z budynkiem nr 25 (“znacz“nym na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką) na jednym 
poziomie. Wysok“`ć n“weg“ budynku 
w kalenicy, w najniwszej czę`ci nie m“we być 
mniejsza niw ńŃ m “d ”“zi“mu istniejąceg“ 
terenu na styku z budynkiem nr 25; 

c) d“”uszcza się ”“dziaJ elewacji z uwyciem 
elementów ”i“n“wych i poziomych. 

Ob“wiązuje zakaz st“s“wania na elewacji 
budynku jedn“litych `cian “sJ“n“wych “raz 
jednolitych powierzchni ”“szczególnych 
kondygnacji, z uwyciem wyJącznie ”“wierzchni 
trans”arentnych n”Ł szkJa lub wyJącznie 
”“wierzchni nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ 
Do”uszcza się zast“s“wanie ”“wierzchni 
trans”arentnych na nie więcej niw  
40% powierzchni elewacji; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11786 -  Poz. 2272 
 

d) dachy wielospadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 25 d“ 43 st“”ni; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
r“zbud“wę budynków “raz nadbud“wę 
budynku nr 23 “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, lokalizowane 

wyJącznie w linii zabudowy zlokalizowanej 

wzdJuw dr“gi ”ublicznej; 

b) nadbudowa budynku nr 23 oznaczonego na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, nie 
m“we ”rzekr“czyć wys“k“`ci istniejących, 
sąsiednich budynków tjŁ wys“k“`ci ń7 metrów; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“weŁ źakaz realizacji dachów 
namiotowych. 

d) ”rzy r“zbud“wie budynków d“”uszcza się 
dachy ”ul”it“we lub ”Jaskie str“”“dachy, 
w tym ”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 

w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

e) “b“wiązek ”“”rawy estetyki budynku ”rzy  
ulŁ PiJsudskieg“ nr 2ń “znacz“neg“ na 
zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką 
poprzez zastosowanie na elewacji detalu 

architektonicznego typu: gzymsy, 

ｭb“ni“wanieｬ, zast“s“wanie zrównic“wanej 
faktury materiaJu lub k“l“rystyki; 

f) d“”uszcza się “twarcia dach“we ”“Jaci“we “d 
str“ny ulicy PiJsudskieg“ “raz lukarny “d str“ny 
skarpy. Szerok“`ć jednej lukarny licz“na 
w najszerszym jej miejscu, nie m“we 
”rzekr“czyć ½ dJug“`ci “ka”uŁ Iączna 
szer“k“`ć lukarn nie m“we ”rzekr“czyć  
2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów biologicznie 

czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 5% 
terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 2.U/MW -6 ｦ pow. 0,25 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony 

zdr“wia, biura, banki, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realizowana jak“ warsztaty rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Dopuszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę “raz 
”race bud“wlane związane z ”“”rawą estetyki 
oficyn, przy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

b) d“”uszcza się zmianę f“rmy dachu w oficynie 

budynku nr ń3 “znacz“nej na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”“”rzez zaJ“wenie 
”“Jaci ze s”adkiem w kierunku skarpy; 

c) “b“wiązek ”“”rawy estetyki budynku ”rzy  
ulŁ PiJsudskieg“ nr ń5 “znacz“neg“ na 
zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką 
”“”rzez zast“s“wanie na elewacji stan“wiącej 
ramy placu przed budynkiem muzeum, detalu 

architektonicznego typu: gzymsy, 

ｭb“ni“wanieｬ, zast“s“wanie zrównic“wanej 
faktury materiaJu lub k“l“rystyki; 

d) d“”uszcza się “twarcia dach“we ”“Jaci“we “d 
strony ulicy PiJsudskieg“ “raz lukarny “d str“ny 
skarpy. Szerok“`ć jednej lukarny licz“na 
w najszerszym jej miejscu, nie m“we 
”rzekr“czyć ½ dJug“`ci “ka”uŁ Iączna 
szer“k“`ć lukarn nie m“we ”rzekr“czyć  
2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw  
5% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 7.U-6 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi kultury; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się r“zbud“wę, ”rzebud“wę 
i “dbud“wę istniejąceg“ budynku; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11787 -  Poz. 2272 
 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na p“wierzchni nie mniejszej niw  
5% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

1.K-6 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Ob“wiązek ksztaJtowania terenu jako placu 

miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) realizację nawierzchni ”lacu z wykorzystaniem 

naturalnych materiaJów kamiennych i kostki 

brukowej; 

b) “b“wiązek l“kalizacji maJej architektury ty”u; 
Jawki, k“sze na `mieci; 

c) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

§ 16. Ustalenia dla KWARTAIU NR 7Ł, (teren 
zabytk“weg“ k“`ci“Ja farneg“ z otoczeniem) 

”“J“w“neg“ między ulicą PiJsudskieg“ “raz ulicami: 
P“rtiusa, źjazd“wą i Podwale. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 

arche“l“gicznej “raz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 

ochrony konserwatorskiej i stanowiska 

arche“l“giczneg“ w”isaneg“ d“ rejestru zabytków; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 6.ZU-7 

ｦ pow. 0,19 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ ciągi ”iesze “raz 
schody terenowe. 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację ”“mnikówŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 5.U/MW/MN -7 ｦ pow. 0,10 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastr“n“miczne, handlu, biura, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną; 

3) Zakaz realizacji nowych budynków za 
wyjątkiem r“zbud“wy istniejąceg“ budynku 

Podwale nr 6 w kierunku ”“Judni“wym, na 
nastę”ujących zasadach: 

a) realizacja budynku w zabudowie zwartej jako 

d“bud“waneg“ d“ budynku istniejąceg“  
nr 6 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

b) wys“k“`ć budynku w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć wys“k“`ci budynku istniejąceg“ nr 
6 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką tjŁ wys“k“`ci ń2 metrów; 

c) d“”uszcza się ”“dziaJ elewacji z uwyciem 
elementów ”i“n“wych i poziomych. Zakaz 

stosowania na elewacji budynku jednolitych 

`cian “sJ“n“wych “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie powierzchni transparentnych np. 

szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zastosowanie powierzchni transparentnych 

na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji; 

d) dachy wielospadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci jak w budynku  

nr 6 “znacz“nym na zaJączniku graficznym  

Nr 2 wóJtą kr“”ką, z t“lerancją d“ 5 stopni; 

e) “b“wiązuje stosowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację w linii r“zgraniczającej 
ulicy P“dwale, jak“ ”rzedJuwenie w kierunku 

”“Judni“wym `ciany budynku nr 6 oznaczonego 

na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, 
muru ”eJneg“ z zastosowaniem kamienia 

Jamaneg“ cegJy klinkier“wej wz“r“waneg“ na 
istniejącym murze “”“r“wym w gJębi dziaJkiŁ 
Ś“”uszcza się l“kalizację ”rzej`ć i przejazdu 

oraz krytych ruchomych sch“dów, 
za”ewniających d“stę” d“ terenu ”arkingu 
oznaczonego symbolem 14.KS-7; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

b) stosowanie na elewacjach budynków k“l“rów 
pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 6.U/MW/MN -7 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 
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3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu, 
biura, usJugi związane z u”iększaniem (ty”u 
fryzjer, kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynku “raz ”“”rawę estetyki ”óJn“cnej 
`ciany szczyt“wej, ”“”rzez mŁinŁ likwidację 
witryny sklepowej; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie ”“krycia ”“Jaci 

dachowych w równych “dcieniach czerwieni 
i szar“`ci; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

5. Tereny zabudowy kultu religijnego 

oznaczone symbolem 1.UPr-7 ｦ pow. 0,36 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zabudowa 

związana z kultem religijnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ administracja 

związana z kultem religijnym, zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów biologicznie 

czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji. 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

6. Tereny zabudowy kultu religijnego 

oznaczone symbolem 2.UPr-7 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ 

administracja związana z kultem religijnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków z obowiązkiem 
stosowania na elewacjach budynków k“l“rów 
pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

4) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

5) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

7. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem 3.E-7 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Ob“wiązek zmiany f“rmy architekt“nicznej 
istniejącej stacji traf“ i nawiązanie d“ 
zabud“wy star“miejskiej ”“”rzez realizację 
kamiennych `cian i ”“krycie dachu dachówką; 

2) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę lub r“zbud“wę 
istniejących “biektów i urządzeL stacji traf“; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację w linii r“zgraniczającej 
ulicy P“dwale muru ”eJneg“ z zastosowaniem 

kamienia Jamaneg“ cegJy klinkier“wej 

wz“r“waneg“ na istniejącym murze “”“r“wym 
w gJębi dziaJkiŁ Ś“”uszcza się l“kalizację 
”rzej`ć i przejazdu; 

4) Ob“wiązek zach“wania terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
50% terenu; 

5) Dojazd z wyznacz“nych na rysunku ”lanu dróg 

publicznych. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

2.K-7 ｦ pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

parafialny; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
parafialnego, poprzez: 

a) realizację nawierzchni ”lacu z wykorzystaniem 

naturalnych materiaJów kamiennych i kostki 

brukowej; 

b) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 
większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

c) “b“wiązek l“kalizacji maJej architektury ty”u; 
Jawki, k“sze na `mieci; 

d) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

5.KS-7 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących obiektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 5.KDd. 

§ 17. Ustalenia dla KWARTAIU NR 8Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami: PiJsudskieg“, P“rtiusa 
i Rynkiem. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 
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arche“l“gicznej “raz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 3.U/MW -8 ｦ pow. 0,14 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

ochrony zdr“wia, biura, banki, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realiz“wana jak“ warsztaty rzemie`lniczeŁ 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę istniejących budynków ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) ”rzy r“zbud“wie “b“wiązuje zakaz 
”rzekraczania wys“k“`ci istniejąceg“ budynku, 
”rzy którym realiz“wana jest r“zbud“waŁ 
Wys“k“`ć r“zbud“wywaneg“ budynku “d  
12 metrów d“ ń7 metrów; 

b) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

§ 18. Ustalenia dla KWARTAIU NR ńŃŁ, 
”“J“w“neg“ między ulicami PawJa z Krosna, 

PiJsudskieg“ i SJ“wackieg“Ł 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 4.U/MW -10 ｦ pow. 0,23 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Zakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

biura, banki, “chr“ny zdr“wia, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realiz“wana jak“ warsztaty rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem zabud“wy dziaJki ”rzy ulicy 
SJ“wackieg“ nr 22ń3łń3 “znaczonej na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą “bwódką, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) wys“k“`ć budynku na ”“zi“mie kalenicy nie 
m“we ”rzekraczać wys“k“`ci budynku 
sąsiadująceg“ “d ”“Judnia tjŁ wys“k“`ci “d  
ń3 d“ ń5 metrów; 

b) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni trans”arentnych np. 

szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zast“s“wanie ”“wierzchni trans”arentnych 
na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wej. 

Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) realizacja ”“Jaci dach“wych “ spadkach 

zbliw“nych d“ s”adków zaJ“w“nych na dachach 
sąsiednich budynków z t“lerancją d“ 5 stopni; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
r“zbud“wę i nadbud“wę budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) l“kalizacja budynków w zabudowie zwartej, 

w linii zabudowy zlokalizowanej w linii 

r“zgraniczającej dróg ”ublicznych; 

b) wys“k“`ć “biektów w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć wys“k“`ci budynku zamykająceg“ 
”ierzeję ”rzy ulicy PiJsudskieg“  
nr ń2 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką tjŁ wys“k“`ci ń6 metrów; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 25 d“ 35 stopni. 

Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ Ś“”uszcza się 
d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez realizację “kien 
”“Jaci“wych lub lukarnŁ Szer“k“`ć jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie 

m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci “ka”uŁ Iączna 
szer“k“`ć lukarn nie m“we ”rzekr“czyć  
2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się l“kalizację “gr“dzenia “d 
budynku ”rzy ulicy SJ“wackieg“ 9 oznaczonego 
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na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, na 
”rzedJuweniu wyksztaJc“nej linii zabud“wy d“ 
ostatniego budynku w pierzei ulicznej. 

Do”uszcza się realizację “gr“dzenia jak“ muru 

”eJneg“, na wzór wystę”ujących na terenie 
Krosna lub konstrukcji z kutych elementów 
o formie prostej i awur“wej; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych; 

8) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawachŁ 

§ 19. Ustalenia dla KWARTAIU NR ńńŁ, 
”“J“w“neg“ między ulicami Legi“nów i PiJsudskieg“ 
“raz ”“Ju-dni“wą granicą dziaJki nr 2ń84łńŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ciowo w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej, w strefie ochrony 

archeologicznej i stanowiska archeologicznego nr 50; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 8.ZU-11 

ｦ pow. 0,11 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 7.U/MW/MN -11 ｦ pow.  

0,08 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynków ”“legającą wyJącznie 
na realizacji tarasów, werand, ganków 
i wiatr“Ja”ów, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg ”ublicznych; 

b) wys“k“`ć “biektu nie m“we ”rzekr“czyć  
ńń metrów “d str“ny ”rzyst“k“wej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Dopuszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 

realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“sowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych; 

8) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawachŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 8.U-11 ｦ pow. 0,18 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację usJug kultury; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

6.KS-11 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 3.KDz. 

§ 20. Ustalenia dla KWARTAIU NR 12., 

”“J“w“neg“ między ”“Judni“wą granicą dziaJki  
nr 2ń84łń, ulicami SJ“wackieg“, Blich, ciągiem 
pieszym na podskarpie i ulicą Legi“nówŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz czę`ci“w“ w strefie 

ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 9.ZU-12 

ｦ pow. 0,34 ha. 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) D“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 5.U/MW -12 ｦ pow. 0,60 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu 
i gastronomiczne, kultury, ochrony zdrowia, 

h“telarskie, usJugi związane z u”iększaniem 
(typu fryzjer, kosmetyczka) i odn“wą 
bi“l“giczną, biura, banki “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ warsztaty 
rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem terenów ”rzy ulicy SJ“wackieg“ 
”“między Nr ńŃ i 16 oraz Nr 20 i 16 

“znacz“nych na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą “bwódką, w których “b“wiązuje: 

a) budynki o gabarytach i formie dostosowanej do 

sąsiednich budynków w pierzei; 

b) d“st“s“wanie wys“k“`ci “ka”u i kalenicy 

zabud“wy uzu”eJniającej d“ budynku ”rzy ulicy 
SJ“wackieg“ ńŃ “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”rzy czym 
wys“k“`ć budynku nie m“we ”rzekr“czyć  
ń5 metrów; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) d“st“s“wanie s”adków ”“Jaci dach“wych d“ 
s”adków zaJ“w“nych na dachach sąsiednich 
budynków z t“lerancją d“ 5 stopni; 

e) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni ”rze`wiecających 
i ”rzeur“czystych (trans”arentnych) n”Ł szkJa 
lub wyJącznie powierzchni nieprzejrzystych np. 

`cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza się zast“s“wanie 
”“wierzchni trans”arentnych na nie więcej niw 
50% powierzchni elewacji; 

f) st“s“wanie na elewacjach budynków k“l“rów 
pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynków “raz nadbud“wę “ficyn, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg ”ublicznych lub 
w formie oficyn; 

b) przy nadbudowie oficyn zakaz przekraczania 

wys“k“`ci budynków w pierzei. Oficyny 

realizowane jako rozbud“wa budynków 
w ”ierzei ulicy SJ“wackieg“ nie m“gą 
”rzekr“czyć wys“k“`ci budynków w pierzei. 

Ob“wiązuje zrównic“wanie wys“k“`ci “ficyn 
i “bniwenie ich wys“k“`ci “d str“ny skar”y; 

c) d“”uszcza się nadbud“wę budynków 
zlokalizowanych w ”ierzei ulicznej związaną 
z m“wliw“`cią wyk“rzystania poddaszy na cele 

uwytk“we, w tym zwiększenia wys“k“`ci 
budynku w kalenicy nie więcej niw Ń,8Ń m; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 

gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

e) d“”uszcza się dachy ”ul”it“we wyJącznie 
w oficynach lokalizowanych w granicach dziaJki 
z “b“wiązkiem stos“wania dachów “ tym 

samym spadku, przy oficynach dobudowanych 

do istniejących; 

f) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, w tym 

”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

g) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”oprzez 

realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

h) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 9.U-12 ｦ pow. 0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ miejsca 

postojowe; 
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3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi s”“rtu 
i rekreacji, usJugi gastr“n“miczne, administracja 
publiczna, biura, usJugi “chr“ny zdr“wia; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
rozbudowy i nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę budynków; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astelowych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

7.KS-12 ｦ pow. 0,12 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 3.KDz. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

14.KS-12 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 3.KDz. 

§ 21. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń3Ł, 
”“J“w“neg“ między Rynkiem, ulicą Blich, ciągiem 
pieszym na podskar”ie, ulicą Legi“nów i granicą 
zes”“Ju FranciszkaLskieg“Ł 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 7.ZU-13 

ｦ pow. 0,12 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynkówŁ Ś“”uszcza się 
l“kalizację ciągów ”ieszych i sch“dów 
terenowych oraz lokalizację “biektów 
budowlanych, typu winda, kryte schody 

ruchome, mury oporowe, tarasy widokowe, 

związanych z funkcjonowaniem i d“stę”em d“ 
“biektów zl“kaliz“wanych w terenie 10.U-13; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

3. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

10.ZU-13 ｦ pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 6.U/MW -13 ｦ pow. 0,30 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, kultury, ochrony zdrowia, 

handlu, h“telarskie, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną, biura, banki; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynków “raz nadbud“wę “ficyn, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) r“zbud“wa budynków wyJącznie w formie 

oficyn; 

b) przy nadbudowie oficyn zakaz przekraczania 

wys“k“`ci budynków w pierzei. Oficyny 

realizowane jako rozbudowa budynków 
w pierzei Rynku i ulicy FranciszkaLskiej nie 
m“gą ”rzekr“czyć wys“k“`ci budynków 
w ”ierzeiŁ Ob“wiązuje zrównic“wanie wys“k“`ci 
oficyn i “bniwenie ich wys“k“`ci “d str“ny 
skarpy; 

c) d“”uszcza się nadbud“wę budynków 
zlokalizowanych w pierzei ulicznej związaną 
z m“wliw“`cią wyk“rzystania poddaszy na cele 

uwytk“we, w tym zwiększenia wys“k“`ci 
budynku w kalenicy 
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d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

e) d“”uszcza się dachy ”ul”it“we wyJącznie 
w oficynach lokalizowanych w granicach dziaJki 
z “b“wiązkiem realizacji dachów “ tym samym 

spadku, przy oficynach dobudowanych do 

istniejących; 

f) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, w tym 

”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z dopuszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

g) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie mowe ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

h) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 10.U-13 ｦ pow. 0,08 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi kultury 
i gastronomii oraz centrum wystawienniczego; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę budynków, ”rzy zachowaniu 

nastę”ujących zasad: 

a) d“”uszcza się likwidację istniejąceg“ szaletu 
miejskiego, w celu um“wliwienia bud“wy 
centrum wystawienniczego; 

b) zakaz realizacji budynku o wys“k“`ci większej 
niw górna krawędu attyki istniejąceg“ budynku 
galerii BWA tjŁ 4,5 m licząc “d ”“zi“mu 
istniejąceg“ terenu ”rzy gJównym wej`ciu d“ 
budynku BWA od strony Rynku; 

c) dachy o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 
45 st“”niŁ Ś“”uszcza się dachy 
wiel“”“Jaci“weŁ źakaz realizacji dachów 
namiotowych. 

d) d“”uszcza się d“`wietlenie poddaszy poprzez 

realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 

“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

6Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 11.U-13 ｦ pow. 0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
administracji, kultury, gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę budynków ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) rozbud“wa budynków wyJącznie w formie 

oficyn; 

b) “ficyny realiz“wane jak“ r“zbud“wa budynków 
w ”ierzei Rynku nie m“gą ”rzekr“czyć 
wys“k“`ci budynków w pierzei; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) d“”uszcza się dachy ”ul”it“we wyJącznie 
w oficynach lokalizowanych w granicach dziaJki 
z “b“wiązkiem stos“wania dachów “ tym 

samym spadku, przy oficynach dobudowanych 

d“ istniejących; 

e) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, w tym 

”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

f) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 

czerwieni i szar“`ci; 
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6) Ob“wiązek zag“s”“dar“wania dziedziLca 
realizowanego na zapleczu kamienicy Rynek 

1 “znacz“nej na zaJączniku graficznym  

Nr 2 wóJtą kr“”ką Jącznie z terenem placu 

miejskiego oznaczonego symbolem 4.K-13; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
 5% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
5 stanowisk postojowych; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone 

na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjneŁ 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

4.K-13 ｦ pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskiego stanowiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zag“s”“dar“wanie ”lacu Jącznie z dziedziLcem 
zlokalizowanym na zapleczu kamienicy Rynek 

ń, “znacz“nej na zaJączniku grafŁ nr 2 wóJtą 
kr“”ką; 

b) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

c) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 

większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

d) l“kalizację ”“mników; 

e) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
inf“rmacyjnych ustawianych ”rzez gminę, 
w tym d“tyczących “biektów uwyteczn“`ci 
publicznej oraz historii Krosna. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

8.KS-13 ｦ pow. 0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 3.KDz. 

 

 

 

§ 22. Ustalenia dla KWARTAIU NR 14., 

“bejmująceg“ Rynek Stareg“ MiastaŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz w strefie ochrony 

archeologicznej i stanowiska archeologicznego 

w”isaneg“ d“ rejestru zabytków; 

2. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

5.K-14 ｦ pow. 0,90 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ komunikacja; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania ”lacu jak“ ”rzestrzeni 
publicznej o charakterze miejskim, poprzez 

m.in.: 

a) ”rzebud“wę ”Jyty Rynku z “b“wiązkiem 
zast“s“wania bruku, za wyjątkiem ”asów 
jezdnych i ”rzej`ć dla ”ieszych oraz miejsc do 

”ark“wania, gdzie d“”uszcza się zast“s“wanie 
innych elementów kamiennych; 

b) zach“wanie ”rzy ”rzebud“wie ”Jyty Rynku 
historyczneg“ traktu stan“wiąceg“ gJówną “` 
k“m”“zycyjną zes”oJu star“miejskieg“ 
i rysunku rzutów `redni“wiecznych bud“wli; 

c) zakaz wprowadzania w “brębie ”Jyty Rynku 
trwaJych “biektów i nadziemnych urządzeL 
infrastruktury technicznej, za wyjątkiem 
“`wietlenia ulicznego i hydrantów; 

d) zakaz w”r“wadzania elementów reklam“wych 
na ”Jycie Rynku “raz zakaz l“kalizacji 
w“ln“st“jących tablic reklam“wych, za 
wyjątkiem znaków inf“rmacyjnych, w tym 

d“tyczących “biektów uwyteczn“`ci ”ublicznej 
oraz historii Krosna; 

e) zachowanie studni w zieleni komponowanej, 

jak“ elementu zag“s”“dar“wania ”Jyty Rynku; 

f) l“kalizację maJej architektury ty”u: Jawki, k“sze 
na `mieci “raz “`wietlenia i tablic 

inf“rmujących “ zabytkach, z “b“wiązkiem 
zastosowania jednorodnych stylistycznie form; 

g) zakaz sadzenia drzew iglastych; 

h) zakaz lokalizacji miejsc postojowych 

i ”arkingów, za wyjątkiem miejsc ”“st“j“wych 
realizowanych w ciągach istniejących ulic 
dojazdowych oznaczonych symbolami 7.KDd, 

9.KDd i 5.KDd; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
”rzed”r“w“wych ”iwnic kamienic 
przyrynkowych, z ich przeznaczeniem pod 

usJugi kultury i gastronomii ｦ tereny 

wystawiennicze; 

5) Ś“”uszcza się realizację k“munikacji, w tym 

miejsc postojowych w ciągach istniejących ulic 
dojazdowych. 
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§ 23. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń5Ł, 
”“J“w“neg“ między Rynkiem, ulicami: P“rtiusa, 
źjazd“wą, P“dwale i ”“Judni“wą granicą dziaJki  
nr 2255. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i w strefie nadzoru 

archeologicznego; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

11.ZU-15 ｦ pow. 0,10 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 7.U/MW -15 ｦ pow. 0,53 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, handel, gastronomiczne, kultury, 

edukacji, ochrony zdrowia, pracownie, biura, 

banki, usJugi związane z u”iększaniem (typu 

fryzjer, kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz 
dr“bna wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ 
warsztaty rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem budynku na zapleczu kamienicy 

Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, dla 
któreg“ “b“wiązuje: 

a) realizacja budynku na zapleczu kamienicy 

Kazimierza Wielkiego 2 oznaczonej na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, jak“ 
dobudowaneg“ d“ `ciany szczyt“wej 
budynków usytu“wanych w granicy terenów 
oznaczonych symbolem 1.UPo-16, o wys“k“`ci 
nie większej niw wwŁ budynki, tjŁ nie większej 
niw ń6 metrów; 

b) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 

”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni trans”arentnych n”Ł 
szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zast“s“wanie ”“wierzchni trans”arentnych 
na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji. 

c) dach dwu lub wielospadowy o s”adkach ”“Jaci 
od 25 do 40 stopni; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
i r“zbud“wę budynków “raz nadbud“wę 
kamienicy Rynek 16 i Kazimierza Wielkiego 2, 

“znacz“nych na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtymi kr“”kami, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) r“zbud“wa budynków wyJącznie w formie 

oficyn; 

b) oficyny realizowane jako rozbudowa budynków 
w pierzei Rynku i ulicy Kazimierza Wielkiego nie 

m“gą ”rzekroczyć wys“k“`ci budynków 
w ”ierzeiŁ Ob“wiązuje zrównic“wanie wys“k“`ci 
oficyn i “bniwenie ich wys“k“`ci “d strony 

skarpy; 

c) w wypadku nadbudowy kamienicy przy ulicy 

Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, 
“b“wiązuje zakaz nadbud“wy `cianki 
kolankowej w elewacji frontowej budynku oraz 

”“dwywszania kalenicy budynku o więcej niw 
1,00 m; 

d) w wypadku rozbudowy kamienicy przy ulicy 

Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, 
“b“wiązuje realizacja “ficyny ”rzy `cianach 
szczyt“wych budynków szk“Jy zaw“d“wej, tjŁ 
budynków usytu“wanych w granicy terenów 
oznaczonych symbolem 1.UPo-16; 

e) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

f) d“”uszcza się dachy ”ul”it“we wyJącznie 
w oficynach lokalizowanych w granicach dziaJki 
z “b“wiązkiem stos“wania dachów “ tym 

samym spadku, przy oficynach dobudowanych 

d“ istniejących; 

g) dopuszcza się ”Jaskie str“”“dachy, w tym 

”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych, 

za wyjątkiem “ficyny realiz“wanej na za”leczu 
kamienicy Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej 

na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

h) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

i) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11796 -  Poz. 2272 
 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“logicznie 

czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 5% 
terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

§ 24. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń6Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami: Kazimierza Wielkieg“, 
Czajkowskiego, Podwale i ”“Judni“wą granicą dziaJki 
nr 2255. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 

 12.ZU-16 ｦ pow. 0,29 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 1.UPo-16 ｦ pow. 0,48 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi “`wiaty 

i edukacji, administracji, kultury oraz 

gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
5 stanowisk postojowych; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone 

na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjneŁ 

§ 25. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń7Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami: Kazimierza Wielkieg“, 
Sienkiewicza i OrdynackąŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 

arche“l“gicznej “raz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 8.U/MW -17 ｦ pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury 

i edukacji, ochrony zdrowia, biura, banki, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ warsztaty 
rzemie`lniczeŁ 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

6) Ś“”uszcza się nadbud“wę budynków 
zlokalizowanych w pierzei ulicy Ordynackiej 

związaną z m“wliw“`cią wyk“rzystania 
”“ddaszy na cele uwytk“we, w tym zwiększenia 
wys“k“`ci budynku w kalenicy nie więcej niw 
0,80 m; 

7) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i nadbud“wę istniejących budynków; 

8) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

§ 26. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń8Ł, 
”“J“w“neg“ między ulicami: Ordynacką, Sienkiewicza, 
Szczepanika i Kazimierza Wielkiego. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 9.U/MW -18 ｦ pow. 0,13 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 
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“chr“ny zdr“wia, biura, banki, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realiz“wana jak“ warsztaty rzemie`lnicze nie 
stwarzające uciąwliw“`ci dla sąsiednich 
terenów “ innej funkcji; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
i nadbud“wy istniejących, za wyjątkiem 

kamienicy przy ulicy Szczepanika 2, oznaczonej 

na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, 
w której d“”uszcza się wyk“rzystanie ”“ddasza 
na cele uwytk“we i zwiększenia wys“k“`ci 
budynku w kalenicy nie więcej niw Ń,8Ń m; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i odbud“wę 
budynków; 

7) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu kwartaJu; 

9) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawach; 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

§ 27. Ustalenia dla KWARTAIU NR ń9Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Szcze”anika, 
Sienkiewicza, Czajkowskiego i Kazimierza Wielkiego. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 

arche“l“gicznej “raz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJugowo - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 10.U/MW -19 ｦ pow. 0,01 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, biura; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków 
i nadbud“wy istniejąceg“; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków; 

5) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 1.UP-19 ｦ pow. 0,26 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

5) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
5 stanowisk postojowych; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

§ 28. Ustalenia dla KWARTAIU NR 2ŃŁ, 
”“J“w“neg“ między Rynkiem i ulicami: FranciszkaLską, 
S”óJdzielczą i Sienkiewicza. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 

arche“l“gicznej “raz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 11.U/MW-20 ｦ pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury 

i edukacji, ochrony zdrowia, biura, banki, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ warsztaty 
rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
i nadbud“wy istniejących; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę istniejących budynków; 

7) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 
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8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

§ 29. Ustalenia dla KWARTAIU NR 2ń 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: S”óJdzielczą, 
FranciszkaLską i Sienkiewicza. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna oraz w strefie ochrony 

archeologicznej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 12 U/MW -21 ｦ pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

“chr“ny zdr“wia, biura, usJugi związane 
z u”iększaniem (ty”u fryzjer, k“smetyczka) 
i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna wytwórcz“`ć 
realizowana jak“ warsztaty rzemie`lnicze; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 

i ”arterów budynków; 

5) źakaz nadbud“wy istniejących budynków; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę budynków “raz l“kalizację n“wych, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) d“”uszcza się realizację zabud“wy wzdJuw 
pierzei ulicy Sienkiewicza i S”óJdzielczej; 

b) d“”uszcza się zamknięcie kwartaJu zabud“wy 
“d str“ny wsch“dniej ”eJnym murem 
o wys“k“`ci nie większej niw 2,Ń m “d ”“zi“mu 
istniejąceg“ terenu, zl“kaliz“wanym ”“za stacją 
trafo; 

c) wys“k“`ć n“wych budynków w kalenicy nie 

m“we ”rzekr“czyć ń4 metrów, ”rzy czym 
wys“k“`ć gzymsu wieLcząceg“ n“wą 
zabud“wę winna być d“st“s“wana d“ ”“zi“mu 
gzymsu budynku ”rzy ulŁ FranciszkaLskiej ńŃ 
“znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

d) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we z “b“wiązkiem 
dostosowania geometrii i s”adków ”“Jaci 
dachowych do dachu na budynku przy 

FranciszkaLskiej ńŃ “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 

względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni trans”arentnych n”Ł 
szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nieprzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zast“s“wanie ”“wierzchni trans”arentnych 
na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawach ”“dziemnych; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

6.K-21 ｦ pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

b) stosowanie na nawierzchni placu naturalnych 

materiaJów kamiennych i kostki brukowej; 

c) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 
większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

d) l“kalizację maJej architektury ty”u; Jawki, k“sze 
na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

e) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklamowych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“sna; 

f) l“kalizację nie więcej niw ń5 miejsc 
postojowych. 

4. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem 4.E-21 ｦ pow. 0,002 ha: 

1) Dopuszcza się ”rzebud“wę lub r“zbud“wę 
istniejących “biektów i urządzeL stacji traf“; 

2) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

§ 30. Ustalenia dla KWARTAIU NR 22Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: FranciszkaLską, 
Sienkiewicza, Forteczną i jej ”rzedJuweniem w kierunku 

Sienkiewicza, ulicą WisJ“cką, Legi“nów “raz ”óJn“cną 
granicą dziaJki 2ń39Ł 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna, w strefie ochrony 

archeologicznej oraz czę`ci“w“ w strefie `cisJej 
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ochrony konserwatorskiej i obszarze stanowiska 

arche“l“giczneg“ w”isaneg“ d“ rejestru zabytków; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 

 13.ZU-22 ｦ pow. 0,18 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 13.U/MW -22 ｦ pow. 0,18 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury 

i edukacji, ochrony zdrowia, biura, banki, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ warsztaty 
rzemie`lniczeŁ 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i ”arterów budynków; 

5) źakaz nadbud“wy istniejących budynków, za 
wyjątkiem budynków ”rzy ulicy 
FranciszkaLskiej nr ńń i nr 13 oznaczonych na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką “raz 
budynku ”rzylegająceg“ d“ istniejąceg“ d“mu 
handlowego w terenie 13.U-23. Nadbudowa 

nie m“we ”rzekr“czyć wys“k“`ci ń5 metrów; 

6) Ś“”uszcza się nadbud“wę i r“zbud“wę 
budynku ”rzy ulicy FranciszkaLskiej nr ńń 
“znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką lub l“kalizację n“weg“ 
w miejscu istniejąceg“, ”rzy uwzględnieniu 
nastę”ujących zasad: 

a) w wypadku realizacji nowego budynku, 

d“”uszcza się urządzenie ”rzej`cia ”ieszeg“ 
Jącząceg“ ulicę F“rteczną z ulicą 
FranciszkaLską; 

b) wys“k“`ć n“weg“ budynku w kalenicy na 

”“zi“mie kalenicy sąsiednich budynków ”rzy ulŁ 
FranciszkaLskiej tjŁ nie wiekszej niw ń3 metrów; 

c) “b“wiązek d“st“s“wania ”“dziaJów elewacji 
poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, 

do form elewacji sąsiednich budynków ”rzy  
ulŁ FranciszkaLskiej; 

d) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni trans”arentnych n”Ł 

szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zast“s“wanie ”“wierzchni trans”arentnych 
na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) dachy dwuspadowe, z “b“wiązkiem 
dostosowania geometrii i s”adków ”“Jaci 
dach“wych d“ dachów sąsiednich budynków 
”rzy ulŁ FranciszkaLskiej; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i ”“Jaci dach“wychŁ Ob“wiązuje 
stosowanie na elewacjach budynków k“l“rów 
pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“”uszcza się nadbud“wę lub r“zbud“wę 
budynku ”rzy ulicy FranciszkaLskiej nr ń3 
“znacz“neg“ na zaJączniku graficznym 

 Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”rzy uwzględnieniu 
nastę”ujących zasad: 

a) d“”uszcza się ”“dniesienie “ka”u d“ “ka”u 
”rzy ulicy FranciszkaLskiej ń5 “znacz“neg“ na 
zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

b) wys“k“`ć budynku w kalenicy, na poziomie 

kalenicy budynku ”rzy ulŁ FranciszkaLskiej  
ń5 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką, ale nie większa niw  
ń3 metrów, a “d ulicy F“rtecznej nie większej 
niw ń6 m; 

c) d“”uszcza się zabud“wę wewnętrzneg“ 
”“dwórka i nadbud“wę “ficyny “d str“ny ulicy 

Fortecznej o dwie kondygnacje, w tym 

”“ddasze uwytk“we; 

d) “b“wiązek d“st“s“wania ”“dziaJów elewacji 
poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, 

do form elewacji sąsiednich budynków ”rzy 

 ulŁ FranciszkaLskiej; 

e) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dachowych 

względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) dachy dwuspadowe, z “b“wiązkiem 
dostosowania geometrii i s”adków ”“Jaci 
dach“wych d“ dachów sąsiednich budynków 
”rzy ulŁ FranciszkaLskiej; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i ”“Jaci dach“wychŁ Ob“wiązuje 
stosowanie na elewacjach budynków k“l“rów 
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pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

8) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) “b“wiązek estetyzacji ”rzyziemi kamienic przy 

ulicy FranciszkaLskiej ”“”rzez zmianę witryn 
sklepowych oraz realizacje reklam i szyldów na 
zasadach ustalonych w planie w § 7; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czterospadowe lub wielop“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

9) W wy”adku r“zbiórki czę`ci budynku 
gospodarczego dostawionego do oficyny 

kamienicy przy ulicy FranciszkaLskiej  
nr ń5 “znacz“nej na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką, “d ulŁ F“rtecznej d“”uszcza 
się nadbud“wę ”“z“staJej czę`ci “ jedną 
k“ndygnację, tjŁ nie wiecej niw 4,5m, 

z nadaniem jej f“rmy nawiązującej d“ 
architektury budynku gJówneg“; 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

4. Tereny zabudowy kultu religijnego 

oznaczone symbolem 3.UPr-22 ｦ pow. 0,41 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zabudowa 

związana z kultem religijnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ administracja 

związana z kultem religijnym, mieszkalnictwo, 

zieleL urządz“na, miejsca ”“st“j“we; 

3) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
i nadbud“wy istniejących; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągu ”ieszeg“ 
o szer“k“`ci nie mniejszej niw 2,Ń m, Jącząceg“ 
ulicę FranciszkaLską z ulicą F“rteczną, wzdJuw 
linii r“zgraniczającej terenów “znacz“nych 
symbolem 13.U/MW-22; 

6) Ob“wiązuje stosowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

§ 31. Ustalenia dla KWARTAIU NR 23Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: WisJ“czą, Sienkiewicza, 
F“rteczną i jej ”rzedJuweniem w kierunku Sienkiewicza, 

na “brzewu Placu K“nstytucji 3-go Maja. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna i w strefie ochrony 

archeologicznej oraz w obszarze stanowiska 

archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków 
i czę`ci“w“ stan“wiska arche“l“giczneg“ nr 6Ń; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

14.ZU-23 ｦ pow. 0,13 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 14.U/MW -23 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, ochrony zdrowia, biura 

“raz dr“bna wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ 
warsztaty rzemie`lnicze; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków; 

5) Dopuszcza się r“zbud“wę i nadbud“wę 
pawilonu handlowego dobudowanego do 

budynku Plac Konstytucji 1 oznaczonego na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz l“kalizacji budynku wywszeg“ niw 
sąsiedni, “znacz“ny na zaJączniku graficznym 

Nr 2 wóJtą kr“”ką, tjŁ budynku wywszeg“ niw  
ń3 metrów; 

b) “b“wiązek d“st“s“wania ”“dziaJów elewacji 
poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, 

do formy elewacji sąsiednieg“ budynku ”rzy 
Placu Konstytucji 1 “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czter“s”ad“we lub wiel“”“Jaci“we; 
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d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 8.U/MW/MN -23 ｦ pow. 0,13 

ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, biura; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, 
nadbud“wę i “dbud“wę budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów “d str“ny 
przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”ni Ł Ś“”uszcza się 
dachy czter“s”ad“we lub wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

6) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 12.U-23 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Zakaz lokalizacji funkcji innych niw usJugi handlu 
i gastronomii; 

4) źakaz nadbud“wy istniejąceg“ budynku, za 
wyjątkiem wynikającej ze zmiany k“nstrukcji 
dachu; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę budynku “raz ”race 
bud“wlane związane z ”“”rawą jeg“ estetyki, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć 7 metrów “d str“ny ”rzyst“k“wej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 

względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

6Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 13.U-23 ｦ pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji usJug innych niw 
usJugi handlu, kultury, gastr“n“mii 
i administracji; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację n“weg“ budynku 
w miejscu istniejąceg“ d“mu handl“weg“, na 
nastę”ujących zasadach: 

a) wys“k“`ć budynku nie większa niw ń6 metrów; 

b) “b“wiązek realizacji budynku w zabudowie 

zwartej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Do”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 
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jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej 

”Jaszczyzny “raz jedn“litych ”“wierzchni 
”“szczególnych k“ndygnacji, z uwyciem 
wyJącznie ”“wierzchni trans”arentnych n”Ł 
szkJa lub wyJącznie ”“wierzchni 
nie”rzejrzystych n”Ł `cian ”eJnychŁ Ś“”uszcza 
się zast“s“wanie powierzchni transparentnych 

na nie więcej niw 4Ń% ”“wierzchni elewacji; 

f) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“logicznie 

czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

6) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw  
10 stanowisk postojowych; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

7.K-23 ｦ pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz realizacji “gr“dzeL; 

b) realizację nawierzchni ”lacu z wykorzystaniem 

naturalnych materiaJów kamiennych i kostki 

brukowej; 

c) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 
większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

d) l“kalizację maJej architektury ty”u; Jawki, k“sze 

na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

e) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

8.K-23 ｦ pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

b) l“kalizację maJej architektury ty”u; Jawki, k“sze 
na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

c) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

§ 32. Ustalenia dla KWARTAIU NR 24Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: WisJ“czą, Legi“nów 
i Ka”ucyLskąŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

15.ZU-24 ｦ pow.0,75 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynkówŁ Ob“wiązek 
estetyzacji budynku szaletów miejskich, 
”“”rzez zmianę k“l“rystyki “raz dachu na ”Jaski 
str“”“dach, ”eJniący funkcje terenów 
biologicznie czynnych; 

3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usJug“wej 
oznaczone symbolem 1.MN/U-24 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictw“ jedn“r“dzinne “raz usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, ochrony zdr“wia, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną, biura “raz 
dr“bna wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ 
warsztaty rzemie`lnicze; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynkówŁ 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 
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4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 9.U/MW/MN-24 ｦ  

pow. 0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastr“n“miczne, “chr“ny zdr“wia, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną, biura “raz 
drobna wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ 
warsztaty rzemie`lnicze; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wiel“r“dzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw  
4-ry mieszkania; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynków; 

6) Lokalizacja n“wych budynków, za wyjątkiem 
terenów ”rzy ulicy Ka”ucyLskiej nr ńń i 15 

oznaczonych na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtymi kr“”kami ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, o gabarytach 

i formie dostosowanej do zabytkowych 

budynków ”rzy ulicy Ka”ucyLskiej nr 3 

 i 7 “znacz“nych na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

b) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaciowych lub lukarn. 

Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

c) “b“wiązek d“st“s“wania s”adków ”“Jaci 
dach“wych d“ s”adków zaJ“w“nych na 

dachach sąsiednich budynków z t“lerancją d“ 
5 stopni; 

7) Ś“”uszcza się r“zbud“wę budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw dr“gi ”ublicznej; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ń5 metrów nad ”“zi“m 
istniejąceg“ terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Dopuszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje stosowanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

9) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczone symbolem 2.MW-24 ｦ 

pow.0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi i garawe, 
zieleL urządz“na, d“jazdy, miejsca ”“st“j“we; 

3) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku mieszkalneg“; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację zes”“Ju garawy 
realiz“wanych na nastę”ujących zasadach: 

a) budynki lokalizowane w zabudowie zwartej; 

b) d“”uszcza się l“kalizację zes”“Ju garawy na nie 
więcej niw 8 stanowisk postojowych; 

c) “b“wiązek l“kalizacji budynków “ wys“k“`ci 
do 6 metrów nad ”“zi“m istniejąceg“ terenu; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”ni, z zakazem 

”rzesuwania gJównych ”“Jaci dachowych 

w ”Jaszczyunie ”i“n“wej; 

e) d“”uszcza się ”Jaskie str“”“dachy, ”eJniące 
funkcje terenów bi“l“gicznie czynnych; 

f) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na powierzchni nie mniejszej niw 
25% terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

7) Ob“wiązuje l“kalizacja ń miejsca postojowego 

na jedno mieszkanie. Dla funkcji usJug“wych 
“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
5 stanowisk postojowych. 
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6Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 14.U-24 ｦ pow. 0,14 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦzieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi kultury, 
gastronomii i administracji, banki; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów pastelowych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw  
10 stanowisk postojowych; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

7. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 

symbolem 5.E-24 ｦ pow. 0,01 ha: 

1) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę lub r“zbud“wę 
istniejących “biektów i urządzeL stacji traf“; 

2) Ob“wiązek estetyzacji budynku stacji traf“, 
”“”rzez zmianę k“l“rystyki “raz dachu na ”Jaski 
stropodach, peJniący funkcje terenów 
biologicznie czynnych; 

3) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

9.KS-24 ｦ pow. 0,32 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków, za wyjątkiem 
jednego parterowego budynku socjalno - 

administracyjneg“ związanego z “bsJugą 
parkingu, w którym znajdują się, c“ najmniej 
sanitariaty i pomieszczenia dla jego dozoru, 

o kubaturze nie większej niw 25Ń m3 

zl“kaliz“waneg“ we wsch“dniej czę`ci terenu, 
”rzy wjeudzie z ulicy KapucyLskiej; 

4) Zakaz lokalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 3.KDz. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

13.KS-24 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklamowych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną, “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 14.KDd. 

§ 33. Ustalenia dla KWARTAIU NR 25Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Ka”ucyLską, Placem 
Konstytucji 3-go Maja, Staszica i ulicą “siedl“wą, 
zamknięteg“ ”“Judni“w“-wsch“dnią granicą 
nieruch“m“`ci OO Ka”ucynówŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Krosna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zabytkowego cmentarza 

(nieczynnego) oznaczone symbolem 1.ZC-25 ｦ  

pow. 0,08 ha. 

1) Ob“wiązek “chr“ny zabytk“weg“ cmentarza 
poprzez; 

a) zakaz lokalizacji “biektów bud“wlanych, za 
wyjątkiem “biektów maJej architektury; 

b) l“kalizację tablic inf“rmacyjnych, związanych 
wyJącznie z u”amiętnieniem hist“rii terenów 
i okolicy; 

c) uzu”eJnienia istniejącej zieleni; 

2) W wypadku przeniesienia cmentarza, 

“b“wiązuje zagospodarowanie terenu jako 

terenów zieleni urządz“nejŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 15.U/MW -25 ｦ pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw niw usJugi 
gasronomii, ochrony zdrowia, biura; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 
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”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 2 miejsca 

”“st“j“we na kawdej dziaJce, na której będzie 
realizowana funkcja usJug“wa; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej lub drogi wewnetrznej. 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 15.U-25 ｦ pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu, 
kultury, biura i gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku ”rzy ulicy Staszica 

 nr 1 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym 

 Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę 
istniejąceg“ budynku sąsiadująceg“ 
z budynkiem przy ulicy Staszica  

nr 1 “znacz“neg“ na zaJączniku graficznym 

 Nr 2 wóJtą kr“”ką “d str“ny ”óJn“cnej, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) “b“wiązek realizacji budynku ”arter“weg“ 
z dachem ”Jaskim “ wys“k“`ci nie większej niw 
5 m; 

b) “b“wiązek realizacji elewacji budynku “d str“ny 
ulicy Staszica, jak“ ”rzedJuwenia muru 
klasztornego; 

c) d“”uszcza się d“`wietlenia budynku w formie 

`wietlików; 

7) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

9) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe; 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy kultu religijnego 

oznaczone symbolem 4.UPr-25 ｦ pow. 1,75 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zabudowa 

związana z kultem religijnym (zes”óJ k“`cieln“ 
ｦ klasztorny) ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ administracja 

związana z kultem religijnym, mieszkalnictwo, 

hi”“tera”ia, zieleL urządz“na, ”arking 
podziemny, miejsca postojowe; 

3) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, 
nadbud“wę i “dbud“wę istniejących budynków 
“raz realizację nowych; 

4) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

p“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni “d ceglanej d“ brązu “raz szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
50% terenu inwestycji. 

6) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawachŁ 

7) Ś“”uszcza się l“kalizację wiel“”“zi“m“weg“ 
parkingu; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

9.K-25 ｦ pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) l“kalizację maJej architektury ty”u: Jawki, kosze 

na `mieci; 

b) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

c) uwzględnienie d“j`cia i d“jazdu d“ k“`ci“Ja; 

§ 34. Ustalenia dla KWARTAIU NR 26., 

”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Staszica, Skargi 
i Grodzka oraz Placem Konstytucji 3-go Maja. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny konserwatorskiej i strefie ochrony 

archeologicznej; 

2Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 10.U/MW/MN -26 ｦ  

pow. 0,75 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 
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3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

edukacji, ochrony zdrowia, biura, banki, usJugi 
związane z u”iększaniem (ty”u fryzjer, 
kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz dr“bna 
wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ warsztaty 
rzemie`lnicze; 

4) źakaz nadbud“wy budynków w pierzei ulicy 

Staszica, za wyjątkiem kamienicy ”rzy 

ul. Staszica 4 “znacz“nej na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) d“”uszcza się nadbud“wę d“ wys“k“`ci nie 
większej niw wys“k“`ć budynku ”rzy ulicy 
Staszica nr 2 “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką tjŁ wys“k“`ci nie 
większej niw ń5 metrów; 

b) realizacja ”“Jaci dach“wych “ spadkach 

zbliw“nych d“ s”adków zaJ“w“nych na dachach 
sąsiednich budynków z t“lerancją d“ 5 stopni; 

c) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę “raz realizację n“wych budynków, 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw linii r“zgraniczającej ulicy 
Staszica oraz przy ulicy Skargi i Grodzkiej. 

Ś“”uszcza się zabud“wę w“ln“st“jącą ”rzy 
ulicy Skargi i Grodzkiej; 

b) zakaz l“kalizacji n“wych budynków 
w zabud“wie w“ln“st“jącej wywszych niw  
ńń metrów nad istniejący ”oziom terenu; 

c) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o kącie 
nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 45 st“”niŁ 
Dopuszcza się dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 2.UP-26 ｦ pow. 0,12 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw administracji; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków; 

6) Obowiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji, w tym realizacja 

szpaleru drzew od strony ulicy Grodzkiej. 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 2.UPo-26 ｦ pow. 0,39 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
“`wiaty, administracji, kultury “raz gastr“n“mii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych, ”“”rzez niewyznacz“ne 
na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjneŁ 
“drębnymiŁ 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

10.K-26 ｦ pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

b) lokalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 
większej niw ńŃ% ”“wierzchni terenu; 

c) l“kalizację maJej architektury ty”u; Jawki, k“sze 
na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

d) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“sna; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację sch“dów 
wej`ci“wych d“ budynku w terenie 

oznaczonym symbolem 2.UP-26. 

§ 35. Ustalenia dla KWARTAIU NR 27Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Czajk“wskieg“, 
Gr“dzką i TkackąŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu w strefie ochrony historycznego 

centrum miasta Kr“sna “raz czę`ci“w“ w strefie 

`cisJej “chr“ny k“nserwat“rskiej i strefie ochrony 

archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

16.ZU-27 ｦ pow. 0,007 ha i 17.ZU-27 ｦ  

pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) W terenach 17.ZU-27 d“”uszcza się 
nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych, 

a w terenach 16.ZU-27 zieleni wysokiej i niskiej 

- drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację “biektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, za 

wyjątkiem nadziemnychŁ 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 16.U/MW -27 ｦ pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, biura, ochrony zdrowia; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejąceg“; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 17.U/MW-27 ｦ pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, miejsca ”“st“j“we; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu; 

4) źakaz l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn 
i parteru budynku; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejąceg“; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę istniejąceg“ budynku; 

7) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 

budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

9) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc postojowych; 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 11.U/MW/MN -27 ｦ  

pow. 0,26 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ miejsca 

postojowe; 

3) Ob“wiązuje zakaz l“kalizacji usJug innych niw 
usJugi gastr“n“miczne, handlu, “chr“ny 
zdrowia; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynku; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za 
wyjątkiem l“kaliz“wanych na czę`ci dziaJki  
nr 2358ł2 “znacz“nej na zaJączniku graficznym 
Nr 2 wóJtą “bwódką, a ”“J“w“nej ”“za “bszarem 
w”isanym d“ rejestru zabytków WKź, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 
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a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
40% terenu inwestycji; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów “d str“ny 
przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 3Ń d“ 45 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

7) Ś“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych, 
w tym w garawachŁ 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

6Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 12.U/MW/MN -27 ｦ  

pow. 0,34 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Zakaz lokalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, kultury, edukacji, ochrony 

zdrowia i odnowy biologicznej, biura; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków, za 
wyjątkiem l“kaliz“waneg“ na dziaJce nr 2356 
“znacz“nej na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą 
“bwódką, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
40% terenu inwestycji; 

b) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ń2 metrów “d str“ny 
przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 3Ń d“ 45 stopni. 

Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 

realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę budynków ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
40% terenu inwestycji; 

b) zakaz realizacji budynków wywszych niw trzy 
kondygnacje nadziemne, w tym jedna 

k“ndygnacja winna być realiz“wana 
w ”“ddaszuŁ Wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie 

m“we ”rzekr“czyć ń2 metrów “d str“ny 
przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci “d 3Ń d“ 45 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaciowe; 

d) przy rozbudowie budynków d“”uszcza się 
dachy ”ul”it“we lub ”Jaskie str“”“dachy, 
w tym ”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych, z d“”uszczeniem ich uwytk“wania 
jak“ terenów rekreacyjnych “raz dachy 
w f“rmie tarasów wid“k“wych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

f) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jako wbudowana; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 
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7. Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 16.U-27 ｦ pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu, 
usJug zdr“wia i “”ieki s”“Jecznej, administracji; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

8. Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 3.UP-27 ｦ pow. 0,50 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ obiekty 

i urządzenia s”“rt“we, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw budynki domu 

dziecka, zakwaterowania turystycznego, 

“`wiaty i administracji; 

4) źakaz nadbud“wy istniejących budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę budynków, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) ”“wierzchnia zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 

50% terenu inwestycji; 

b) d“”uszcza się ”“Jączenie budynków krytymi 
”rzewiązkami; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czter“s”ad“we lub wiel“”“Jaci“we “raz 
dachy ”ul”it“we lub ”Jaskie str“”“dachy, 
w tym ”eJniące funkcje terenów bi“l“gicznie 
czynnych oraz dachy w w f“rmie tarasów 
widokowych; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarn. 

Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 

“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dachowych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się l“kalizację ”ól d“ gier 
sportowych, w tym trawiastych b“isk, k“rtów 
tenis“wych, ”laców zabaw dla dzieci 
z zakazem asfaltowania ich nawierzchni, itp.; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw  
10 stanowisk postojowych; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznychŁ 

9Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znaczone 

symbolem 3.UPo-27 ｦ pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi “`wiaty 
i edukacji, administracji, kultury oraz 

gastronomii; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
budynku; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
5 stanowisk postojowych; 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

§ 36. Ustalenia dla KWARTAIU NR 28Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Skargi, Lw“wską, 
Staszica, Walslebena i Gr“dzkąŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu czę`ci“w“ w strefie ochrony 

historycznego centrum miasta Krosna i strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

18.ZU-28 ｦ pow. 0,05 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ plac zabaw; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ś“”uszcza się nasadzenia zieleni wys“kiej 

i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację “biektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, za 

wyjątkiem nadziemnychŁ 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczone symbolem 3.MW-28 ｦ pow. 

0,71 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi, zieleL 
urządz“na, garawe, d“jazdy, miejsca ”“st“j“we; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi handlu 
i gastronomii realizowanych jako wbudowanych 

na poziomie parteru budynku; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków, ”rzy zach“waniu 
“b“wiązku st“s“wania na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się nadbud“wę budynków 
i wykorzystanie uzyskanej w ten s”“sób 
”“wierzchni na cele uwytkowe, wyJącznie 
w wy”adku nadbud“wy związanej ze zmianą 
konstrukcji dachu (zmiana stropodachu na dach 

stromy); 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
25% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

9) Ob“wiązuje l“kalizacja ń miejsca postojowego 

na jedn“ mieszkanieŁ Śla funkcji usJug“wych 
“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stan“wiska dla kawdeg“ l“kalu usJug“weg“Ł 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJug“wej, “znacz“ne symb“lem ń8ŁUłMW-28 ｦ 

 pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, 

ochrony zdrowia i odnowy biologicznej; 

4) Ś“”uszcza się nadbud“wę, ”rzebud“wę, 
“dbud“wę i r“zbud“wę istniejących budynków, 
”rzy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) “b“wiązek d“st“s“wania ”“dziaJów elewacji 
poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, 

do form elewacji sąsiednich budynków; 

b) w wy”adku realizacji `ciany “gni“wej “d str“ny 
budynku ｭS“k“Jaｬ “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, “b“wiązuje zakaz 
jej realizacji jak“ jedn“litej ”JaszczyznyŁ 
Ś“”uszcza się ”“dziaJ elewacji 
z zast“s“waniem gzymsów k“rd“n“wych 
i boniowania; 

c) d“”uszcza się nadbud“wę budynku 
mieszkalnego w czę`ci ”“Judni“wej terenu d“ 
wys“k“`ci istniejąceg“ dwuk“ndygnacyjneg“ 
budynku; 

d) zakaz zwiększania wys“k“`ci istniejąceg“ 
dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego; 

e) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 

gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”niŁ Ob“wiązek 
dostosowania geometrii dachu do form na 

sąsiednich budynkach; 

f) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

g) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw 2Ń% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych; 

7) L“kalizacja nie mniej niw ń miejsce postojowe 

na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.  

Ś“ wwŁ miejsc ”“st“j“wych wlicza się miejsca 
w garawuŁ 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 19.U/MW-28 ｦ pow. 0,19 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, edukacji, 

ochrony zdrowia, biura, banki; 
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4) Ś“”uszcza się l“kalizację usJug jak“ 
wbudowanych na poziomie parteru budynku 

wielorodzinnego; 

5) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
i zwiększania ”“wierzchni zabud“wy “raz 
nadbud“wy istniejących, za wyjątkiem budynku 
przy ulicy Staszica nr 22 oznaczonego na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków “raz nadbud“wę 
budynku przy ulicy Staszica nr 22 oznaczonego 

na zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, 
”rzy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) dopuszcza się nadbud“wę budynku 
mieszkalnego o nie więcej niw ń k“ndygnację  
tjŁ nie więcej niw 4 metry; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na powierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych Ł 

9) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanieŁ Śla funkcji usJug“wych “b“wiązuje 
l“kalizacja, nie mniej niw 2 stanowiska 

”“st“j“we dla kawdeg“ l“kalu usJug“weg“Ł 

6. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usJug“wej 
oznaczone symbolem 3.MN/U-28 ｦ pow. 1,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictw“ jedn“r“dzinne “raz usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, 

ochrony zdrowia i odnowy biologicznej oraz 

gastronomia w budynku przy ulicy Grodzkiej 

 nr 2ń “znacz“nym na zaJączniku graficznym  
Nr 2 wóJtą kr“”ką; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację n“wych budynków 
“raz ”rzebud“wę, “dbud“wę, r“zbud“wę 
istniejących budynków “raz nadbud“wę 

parterowego budynku przy ulicy Walslebena, 

”rzy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz zwiększania wys“k“`ci istniejących 
budynków, za wyjątkiem ”arter“wego budynku 

przy ulicy WalslebenaŁ Wys“k“`ć n“wych 
budynków “raz nadbud“waneg“ ”arter“weg“ 
budynku ”rzy ulicy Walslebena nie m“we 
przekr“czyć w kalenicy lub najwywej ”“J“w“nym 
elemencie k“nstrukcji dach“wej ń2 metrów nad 
poziom terenu od strony przystokowej; 

b) zakaz ”rzekraczania wys“k“`ci istniejących 
budynków ”rzy ich r“zbud“wie, za wyjątkiem 
parterowego budynku przy ulicy Walslebena; 

c) dachy jako dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 35 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czterospadowe lub wielopoJaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

6) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Dodatkowo obowiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jako wbudowana. 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

7Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 17.U-28 ｦ pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi kultury, 
gastronomii i administracji; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ob“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 
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”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

8Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 4.UPo-28 ｦ pow. 0,73 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ obiekty 

i urządzenia s”“rt“we, usJugi k“mercyjne, 
zieleL urządz“na, miejsca ”“st“j“we; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
“`wiaty, edukacji, administracji, kultury “raz 
gastronomii; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejących; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę istniejących budynków ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) ”rzy r“zbud“wie budynków “b“wiązuje zakaz 
”rzekraczania wys“k“`ci istniejących; 

b) d“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarn. 

Szer“k“`ć jednej lukarny liczona w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
przekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

c) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dachowych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“”uszcza się l“kalizację ”ól d“ gier 
sportowych, w tym trawiastych b“isk, k“rtów 
tenis“wych, ”laców zabaw, itp.; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na powierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone 

na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjneŁ 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

10.KS-28 ｦ pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji zieleni niskiej 
z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi 

wzdJuw granicy terenu “znaczonego symbolem: 

17.U-28, 3.MN/U-28, 18.U/MW-28 i 4.UPo-28; 

5) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ubliczną “znacz“ną na rysunku ”lanu 
symbolem 2.KDl. 

§ 37. Ustalenia dla KWARTAIU NR 29Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Walslebena, Lw“wską 
i Nie”“dlegJ“`ciŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu czę`ci“w“ w strefie `cisJej “chr“ny 
konserwatorskiej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 19.ZU-

29 ｦ pow. 0,02 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni wys“kiej 
i niskiej - drzew i krzewów, w tym 

zimozielonych. 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 13.U/MW/MN -29 ｦ pow. 1,18 

ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

biura, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wiel“r“dzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw  
4-ry mieszkania; 

5) źakaz nadbud“wy budynków; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę istniejących budynków “raz 
l“kalizację n“wych budynków, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) wys“k“`ć n“wych budynków w kalenicy lub 

najwywej ”“J“w“nym elemencie k“nstrukcji 
dach“wej nie m“we ”rzekr“czyć ń2 metrów nad 
poziom terenu od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz przesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
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okapu. Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“”uszcza się l“kalizację garawy, realiz“wanych 
jako wbudowane lub realizowane w ramach 

rozbudowy budynków mieszkalnych 
i usJug“wych; 

8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji, a w terenach 

budownictwa wielorodzinnego 25%; 

9) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
4 stanowisk postojowych. 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych i poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

11.KS-29 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji zieleni niskiej 

z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi 

wzdJuw granicy terenu “znaczonego symbolem 

13.U/MW/MN-29; 

5) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ublicznąŁ 

§ 38. Ustalenia dla KWARTAIU NR 3ŃŁ, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: W“jska P“lskieg“, 
Nie”“dlegJ“`ci i Lw“wskąŁ 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu czę`ci“w“ w strefie ochrony 

historycznego centrum miasta Krosna i strefie `cisJej 
ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy uslugowo-mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 14.U/MW/MN- 30 ｦ  

pow. 0,56 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, biura, ochrony zdrowia 

i odnowy biologicznej; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw  
4-ry mieszkania; 

5) źakaz nadbud“wy budynków; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę 
i “dbud“wę istniejących budynków “raz 
l“kalizację n“wych w strefach `cisJej “chr“ny 
konserwatorskiej, przy zachowaniu 

nastę”ujących zasad: 

a) wys“k“`ć n“wych budynków w kalenicy lub 

najwywej ”“J“w“nym elemencie k“nstrukcji 
dach“wej nie m“we ”rzekr“czyć ń2 metrów nad 
istniejący ”“zi“m terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 
35 stopni. Obowiązek d“st“s“wania ge“metrii 
dachu d“ f“rm na sąsiednich budynkach; 

c) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę istniejących budynków “raz 
l“kalizację n“wych ”“za strefami ochrony 

konserwatorskiej, przy zachowaniu 

nastę”ujących zasad: 

a) ”rzy r“zbud“wie budynków “b“wiązuje zakaz 
ich realizacji jak“ wywszych niw istniejące; 

b) wys“k“`ć n“wych budynków w kalenicy lub 

najwywej ”“J“w“nym elemencie k“nstrukcji 
dach“wej nie m“we ”rzekr“czyć ń2 metrów nad 
”“zi“m istniejąceg“ terenu; 

c) realizacja dachów jak“ dwus”ad“wych, “ kącie 
nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ 
Ś“”uszcza się dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz przesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 
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8) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji; 

9) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsce postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowisk postojowych. 

10) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej i poprzez niewyznaczone 

na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjneŁ 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

11.K-30 ｦ pow. 0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

b) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 
większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

c) l“kalizację maJej architektury ty”u: Jawki, k“sze 
na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

d) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

§ 39. Ustalenia dla KWARTAIU NR 3ńŁ, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: P“wstaLców 
Warszawskich, NiepodlegJ“`ci i Wojska Polskiego. 

ńŁ Ob“wiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu czę`ci“w“ w strefie ochrony 

historycznego centrum miasta Krosna; 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczone symbolem 4.MW-31 ｦ  

pow. 0,76 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi zieleL 
urządz“na, d“jazdy, miejsca ”“st“j“we; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację usJug jak“ 
wbudowanych na poziomie parteru budynku; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
mieszkaniowych; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków, z “b“wiązkiem 
st“s“wania na elewacjach budynków k“l“rów 

pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szaro`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
25% terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

8) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanieŁ Śla funkcji usJug“wych “b“wiązuje 
l“kalizacja, nie mniej niw 2 stanowiska 

postojowe. 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej, 

oznaczone symbolem 15.U/MW/MN -31 ｦ  

pow. 0,51 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ drobna 

wytwórcz“`ć, magazyny, zieleL urządz“na, 
magazyny i garawe, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, 

ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, banki, 

domy zamieszkania zbiorowego (internaty, 

domy studenckie); 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
nadbud“wę i r“zbud“wę “raz l“kalizację 
n“wych budynków, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) zakaz l“kalizacji n“wych budynków 
o wys“k“`ci w kalenicy lub najwywej 
”“J“w“nym elemencie k“nstrukcji dach“wej 
większej niw ń5 metrów nad istniejący ”“zi“m 
terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 
35 st“”niŁ Ob“wiązek d“st“s“wania geometrii 

dachu d“ f“rm na sąsiednich budynkachŁ źakaz 
realizacji dachów nami“t“wychŁ 

c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i ”“Jaci dach“wych; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw 2Ń% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

7) L“kalizacja nie mniej niw ń miejsce postojowe 

na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do 
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wwŁ miejsc ”“st“j“wych wlicza się miejsce 
w garawuŁ 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 16.U/MW/MN -31 ｦ  

pow. 0,27 ha, 17.U/MW/MN -31 ｦ pow. 0,48 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, kultury, biura, ochrony 

zdrowia i odnowy biologicznej; 

4) źakaz nadbud“wy budynków; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę “raz l“kalizacje n“wych budynków 
przy zachowaniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji n“wych budynków wywszych 
niw ń2 m “raz zwiększania wys“k“`ci 
istniejących budynków; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czter“s”ad“we lub wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 

względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na powierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsca postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc postojowych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe. 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 18.U-31 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
obiekty miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi kultury, 
zdrowia, gastronomii i administracji; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejąceg“; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku, ”rzy zach“waniu 
“b“wiązku st“s“wania na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych odcieniach 

czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

6Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 19.U-31 ｦ pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL 
urządz“na,dr“bna wytwórcz“`ć, magazyny, 
garawe, miejsca ”“st“j“we; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastr“n“miczne, biura, h“tele, banki, usJugi 
handlu, Jączn“`ci, administracji; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę, 
nadbud“wę i rozbud“wę “raz l“kalizację 
n“wych budynków, ”rzy zach“waniu 
nastę”ujących zasad: 

a) zakaz l“kalizacji n“wych budynków 
o wys“k“`ci w kalenicy lub najwywej 
”“J“w“nym elemencie k“nstrukcji dach“wej 
większej niw ń5 metrów nad istniejący ”“zi“m 
terenu; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy czter“s”ad“we lub wiel“”“Jaci“we; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
10% terenu inwestycji, w tym ”asów zieleni 
o szer“k“`ci nie mniejszej niw 3,Ń metry “d 
str“ny terenów “znacz“nych symb“lem 4ŁMW-

31; 

6) Ob“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw ń5 miejsc 
postojowych. 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 
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7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

12.K-31 ｦ pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ plac 

miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na; 

3) Ob“wiązek ksztaJt“wania terenu jak“ ”lacu 
miejskieg“ stan“wiąceg“ ”rzestrzeL ”ubliczną, 
poprzez: 

a) zakaz l“kalizacji “gr“dzeL; 

b) l“kalizację zieleni niskiej na ”“wierzchni nie 

większej niw 2Ń% ”“wierzchni terenu; 

c) l“kalizację maJej architektury ty”u; Jawki, k“sze 
na `mieci “raz ”“sągów i ”“mników; 

d) zakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej “raz hist“rii Kr“snaŁ 

§ 40. Ustalenia dla KWARTAIU NR 32Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicą “siedl“wą, ”“Judni“w“-

wsch“dnią granicą nieruch“m“`ci OO Ka”ucynów 
i ulicami: Ka”ucyLską, Bursaki, Nie”“dlegJ“`ci 
i P“wstaLców WarszawskichŁ 

1. Obowiązują ryg“ry “chr“ny wynikające 
z ”“J“wenia terenu czę`ci“w“ w strefie ochrony 

historycznego centrum miasta Krosna; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem  

21.ZU-32 ｦ pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) W obszarze oznaczonym pionowymi szrafami 

wyznacza się rej“n l“kalizacji wjazdu na teren 
podziemnego parkingu lokalizowanego 

w terenie 4.UPr-25. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oznaczone symbolem 5.MW-32 ｦ pow. 

0,44 ha i 5a.MW-32 ｦ pow. 0,95 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ usJugi, zieleL 
urządz“na, d“jazdy, miejsca ”“st“j“we, garawe; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację usJug jak“ 
wbudowanych na poziomie parteru budynku lub 

dobudowanych do budynków mieszkani“wych; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków 
mieszkaniowych; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejących budynków, z “b“wiązkiem 
stosowania na elewacjach budynków k“l“rów 

pastelowych, a ”“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

6) źakaz l“kalizacji ”“jedynczych, w“ln“st“jących 
garawyŁ Ś“”uszcza się l“kalizację garawy 
w zabudowie zwartejŁ Wys“k“`ć budynków nie 
m“we ”rzekr“czyć w kalenicy wys“k“`ci 
5 metrów nad ”“zi“m istniejąceg“ terenuŁ 
Obowiązują dachy dwus”ad“we lub 
wielospadowe o kącie nachylenia ”“Jaci  
do 35 stopni; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
25% terenu inwestycji; 

8) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

9) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno 

mieszkanieŁ Śla funkcji usJug“wych “b“wiązuje 
lokalizacja, nie mniej niw 2 stanowiska 

postojowe. 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJug“wej, “znacz“ne symb“lem 4ŁMNłU-32 ｦ pow. 

0,58 ha i 5.MN/U-32 ｦ pow. 0,24 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictwo realizowane jako budynki 

mieszkalne jednorodzinne lub mieszkania 

w budynkach usJug“wych “raz usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, 

ochrony zdrowia i odnowy biologicznej; 

4) Dopuszcza się nadbud“wę, ”rzebud“wę, 
“dbud“wę i r“zbud“wę istniejących budynków 
“raz l“kalizację nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, przy 

zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz zwiększania wys“k“`ci istniejąceg“ 
budynkuŁ Wys“k“`ć n“wych budynków 
w kalenicy nie m“we ”rzekr“czyć ńŃ metrów 
nad poziom terenu od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, czterospadowe lub 

wiel“”“Jaci“we, “ kącie nachylenia gJównych 
”“Jaci “d 2Ń d“ 45 st“”ni ; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 
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5) Ś“”uszcza się l“kalizację ”arter“wych garawy, 
jak“ d“bud“wane d“ mieszkalnychŁ Wys“k“`ć 
garawy nie m“we ”rzekr“czyć w kalenicy 

wys“k“`ci 5 metrów nad ”“zi“m istniejąceg“ 
terenuŁ Ob“wiązują dachy dwus”ad“we lub 
wiel“”“Jaci“we “raz w wypadku 

d“bud“wanych d“ budynków mieszkalnych, 
dachy jednospadowe, o kącie nachylenia ”“Jaci 
do 35 stopni i kolorystyce pokrycia ”“Jaci 
dachowych, w równych “dcieniach czerwieni 
i szar“`ciŁ W wy”adku garawy w“ln“st“jących 
“b“wiązuje zakaz ”rzesuwania w ”i“nie ”“Jaci 
dachowych o ws”ólnej kalenicy i realizacji 

”“Jaci dach“wych “ równym kącie nachylenia; 

6) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw 3Ń% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych ”“”rzez niewyznacz“ne 
na rysunku ”lanu ciągi k“munikacyjne; 

8) L“kalizacja nie mniej niw ń miejsca postojowe 

na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do 

wwŁ miejsc ”“st“j“wych wlicza się miejsca 
w garawuŁ 

5Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolami 18.U/MW/MN -32 ｦ pow. 0,89 

ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 

mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, 

biura, “chr“ny zdr“wia, usJugi związane 
z u”iększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) 

i “dn“wą bi“l“giczną; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego 

wiel“r“dzinneg“, wyJącznie w f“rmie d“mów 
mieszkalnych posiadających nie więcej niw  
4-ry mieszkania; 

5) Ob“wiązuje l“kalizacja w pierzei ulicy 

P“wstaLców Warszawskich budynków 
usJug“wych z d“”uszczeniem mieszkaL na 
wywszych k“ndygnacjach; 

6) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i r“zbud“wę “raz l“kalizację n“wych 
budynków, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zwartej 
w pierzei ulicy P“wstaLców Warszawskich; 

b) zakaz zwiększania wys“k“`ci istniejących 
budynkówŁ Wys“k“`ć n“wych budynków 
w kalenicy lub najwywej ”“J“w“nym elemencie 
k“nstrukcji dach“wej nie m“we ”rzekr“czyć  
ń2 metrów nad istniejący ”“zi“m terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarn. 

Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

poJaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

7) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

8) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsca postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe. 

9) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych “raz ”“”rzez 
niewyznaczone na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne. 

6Ł Tereny zabud“wy usJug“w“ - mieszkaniowej 

oznaczone symbolem 20.U/MW -32 ｦ pow. 0,25 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi “raz 
mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ mieszkania 

w budynkach usJug“wych, zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, biura, ochrony 

zdr“wia, usJugi związane z u”iększaniem (ty”u 
fryzjer, kosmetyczka) i “dn“wą bi“l“giczną “raz 
dr“bna wytwórcz“`ć realiz“wana jak“ 
warsztaty rzemie`lnicze; 

4) Ob“wiązuje l“kalizacja w pierzei ulicy 

P“wstaLców Warszawskich budynków 
usJug“wych z d“”uszczeniem mieszkaL na 
wywszych k“ndygnacjach; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, “dbud“wę 
i nadbud“wę budynku ”rzy ulŁ Staszica 2ń 
“znacz“neg“ na zaJączniku graficznym  

Nr 2 wóJtą kr“”ką “raz realizację n“weg“ 
budynku ”rzy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) zakaz l“kalizacji n“weg“ budynku wywszeg“ niw 
przy ulicy Staszica 25 oznaczonego na 

zaJączniku graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką; 
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b) d“”uszcza się nadbud“wę budynku ”rzy  
ulŁ Staszica 2ń “znacz“neg“ na zaJączniku 
graficznym Nr 2 wóJtą kr“”ką, związaną 
z m“wliw“`cią wyk“rzystania ”“ddasza na cele 
uwytk“we, ”rzy czym zwiększenie wys“k“`ci 
budynku w kalenicy nie m“we ”rzekr“czyć Ń,8Ń 
m; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia 
gJównych ”“Jaci d“ 43 st“”niŁ Ś“”uszcza się 
dachy wiel“”“Jaci“we; 

d) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

e) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej i dr“gi wewnętrznejŁ 

7Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 20.U- 32 ｦ pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usJug innych niw usJugi 
zdrowia, gastronomii i handlu; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków “raz 
nadbud“wy istniejąceg“; 

5) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku, z “b“wiązkiem 
stosowania na elewacjach budynków k“l“rów 
pastelowych, a p“krycia ”“Jaci dach“wych 
w równych “dcieniach czerwieni i szar“`ci; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

”lanu dr“gi wewnętrznejŁ 

8Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 21.U- 32 ｦ pow. 0,45 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
dojazdy, miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
finansowe ｦ banki oraz gastronomii jako 

t“warzyszące funkcji ”“dstawowej; 

4) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę, nadbud“wę, 
r“zbud“wę i odbudowę istniejących budynków, 
”rzy zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) ”rzy nadbud“wie istniejących budynków “raz 
ich r“zbud“wie “b“wiązuje zakaz ”rzekraczania 

wys“k“`ci najwywszej istniejącej czę`ci 
budynku; 

b) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje uwzględnienie terenów bi“l“gicznie 
czynnych, na ”“wierzchni nie mniejszej niw 
20% terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej oraz poprzez 

niewyznacz“ne na rysunku ”lanu ciągi 
komunikacyjne; 

7) Ob“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw  
40 stanowisk postojowych. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

12.KS-32 ｦ pow. 0,24 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parkingi, 

place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
d“j`cia i ciągi ”iesze; 

3) źakaz l“kalizacji budynków; 

4) Ob“wiązek l“kalizacji zieleni niskiej 
z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi 

wzdJuw granicy terenu “znaczonego symbolem 

18.U/MW/MN-32 i 4.MN/U-32; 

5) źakaz l“kalizacji w“ln“st“jących tablic 
reklam“wych, za wyjątkiem znaków 
informacyjnych, w tym dotyczących “biektów 
uwyteczn“`ci ”ublicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu ”arkingu na dr“gę 
”ublicznąŁ 

10. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

3.KDw-32 ｦ pow. 0,12 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

wewnętrznej “ zmiennej szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających, zg“dnie z wyznaczonymi na 

rysunku ”lanu nie mniejszej jednak niw 
5 metrów i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi. 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

§ 41. Ustalenia dla KWARTAIU NR 33Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Ka”ucyLską, Legi“nów, 
Niep“dlegJ“`ci i Bursaki. 

1. Tereny zieleni oznaczone symbolem 

 22.ZU-33 ｦ pow. 0,24 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zieleL 
urządz“na; 

2) źakaz l“kalizacji budynków; 
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3) Ś“”uszcza się nasadzenia krzewów, w tym 

zimozielonych; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych “raz 
sch“dów teren“wychŁ 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJug“wej, “znacz“ne symb“lami 6ŁMNłU-33 ｦ  

pow. 0,27 ha i 7.MN/U-33 ｦ pow. 0,35 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - 

mieszkalnictw“ jedn“r“dzinne “raz usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomiczne, handlu, biura, odnowy 

biologicznej oraz drobna wytwórcz“`ć 
realiz“wana jak“ warsztaty rzemie`lnicze; 

4) Ś“”uszcza się nadbud“wę, ”rzebud“wę, 
“dbud“wę i r“zbud“wę istniejących budynków 
mieszkalnych, ”rzy zach“waniu nastę”ujących 
zasad: 

a) wys“k“`ć “biektu w kalenicy nie m“we 
”rzekr“czyć ńŃ metrów “d str“ny 
przystokowej; 

b) dachy dwus”ad“we lub wiel“”“Jaci“we, 
o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci “d 20 do 

45 stopni; 

c) zakaz ”rzesuwania gJównych ”“Jaci dach“wych 
względem siebie w ”Jaszczyunie ”i“n“wejŁ 
Ś“”uszcza się d“`wietlenie ”“ddaszy ”“”rzez 
realizację “kien ”“Jaci“wych lub lukarnŁ 
Szer“k“`ć jednej lukarny licz“na w najszerszym 

jej miejscu, nie m“we ”rzekr“czyć ½ dJug“`ci 
“ka”uŁ Iączna szer“k“`ć lukarn nie m“we 
”rzekr“czyć 2ł3 dJug“`ci “ka”u; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ś“”uszcza się l“kalizację garawy, realiz“wanych 
jako wbudowane lub realizowane w ramach 

roz-budowy budynków mieszkalnychŁ źakaz 
l“kalizacji zes”“Jów garawy; 

6) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw 2Ń% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

7) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych; 

8) Dla budownictwa mieszkalnego 

jedn“r“dzinneg“ l“kalizacja nie mniej niw 
1 miejsca postojowe (w tym w garawu) na 
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Ś“datk“w“ “b“wiązuje l“kalizacja nie mniej niw 
2 miejsc post“j“wych na kawdej dziaJce, na 
której będzie l“kaliz“wana funkcja usJug“wa 
jak“ wbud“wanaŁ Śla budynków usJugowych 

“b“wiązuje l“kalizacja, nie mniej niw 
2 stanowiska postojowe. 

3Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 22.U- 33 ｦ pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
gastronomii i handlu; 

4) źakaz l“kalizacji n“wych budynków; 

5) Dopuszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę 
istniejąceg“ budynku; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

4Ł Tereny zabud“wy usJug“wej “znacz“ne 
symbolem 23.U- 33 ｦ pow. 0,79 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządz“na, 
miejsca postojowe; 

3) źakaz l“kalizacji usJug innych niw usJugi 
bank“w“`ci, administracji, gastr“n“miczne, 
handlu, kultury, sportu, biura; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację budynków, ”rzy 
zach“waniu nastę”ujących zasad: 

a) d“”uszcza się r“zczJ“nk“wanie “biektów 
i zrównic“wanie ich wys“k“`ci, ”rzy czym 
wys“k“`ć “biektu w najwywszej czę`ci 
w kalenicy nie m“we ”rzekr“czyć ń2 metrów 
nad ”“zi“m istniejąceg“ terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia gJównych ”“Jaci d“ 
35 stopni. Dopuszcza się dachy wiel“”“Jaci“we 
i ”Jaskie str“”odachy, ”eJniące funkcje terenów 
biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich 

uwytk“wania jak“ terenów rekreacyjnych oraz 

dachy w f“rmie tarasów wid“k“wych 
i rekreacyjnych; 

c) zakaz st“s“wania na elewacjach “kJadzin 
z tworzyw sztucznych; 

d) “b“wiązuje st“s“wanie na elewacjach 
budynków k“l“rów ”astel“wych, a pokrycia 

”“Jaci dach“wych w równych “dcieniach 
czerwieni i szar“`ci; 

5) Ob“wiązuje zach“wanie terenów bi“l“gicznie 
czynnych nie mniejszych niw ńŃ% ”“wierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

6) Ś“stę” d“ terenów z wyznaczonej na rysunku 

planu drogi publicznej. 

§ 42. Ustalenia dla KWARTAIU NR 34Ł, 
”“J“w“neg“ ”“między ulicami: Legi“nów 
i ”r“jekt“waną ulicą “znacz“ną w planie symbolem 

ńńŁKŚl “raz rzeką WisJ“kŁ 

1. Tereny wód ”Jynących “znacz“ne symb“lem 
2.WS/ZI-34 ｦ pow. 1,20 ha 
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1) Przebieg wód ”Jynących, zg“dnie z ewidencją 
gruntówŁ Rzeczywisty ”rzebieg rzeki wynika ze 
zmian wyw“Janych zwiększ“nymi ”rze”Jywami 
wód; 

2) źakaz zabud“wyŁ Ś“”uszcza się l“kalizację 
“biektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

3) Ś“”uszcza się techniczne um“cnienia k“ryta, 
w zakresie wynikającym z realizacji zadaL 
związanych z utrzymaniem wód “raz “chr“ną 
”rzeciw”“w“dzi“wą; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację ciągów ”ieszych, 
`ciewek i szlaków r“werowych, nie 

wy“drębni“nych na rysunku ”lanu, “ szer“k“`ci 
nie większej niw 3,Ń metry, z zakazem 

asfalt“wania ich nawierzchni “raz kJadek na 
trasie projekt“wanych ciągówŁ 

2Ł Tereny usJug “znacz“ne symb“lem  
1.US- 34 ｦ pow. 5,89 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ obiekty 

i urządzenia s”“rt“we; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu ｦ zieleL 
urządz“na, miejsca ”“st“j“we; 

3) Ś“”uszcza się ”rzebud“wę i “dbud“wę “raz 
r“zbud“wę istniejących “biektów i urządzeL 
zes”“Ju s”“rt“w“ ｦ rekreacyjnego; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację n“wych, ”arter“wych 
“biektów kubatur“wych związanych 
z funkcjonowaniem zes”“Ju s”“rt“w“-

rekreacyjnego; 

5) Ob“wiązuje realizacja “góln“d“stę”nych miejsc 
postojowych, w tym wzdJuw ulicy Legi“nów, 
stosownie do potrzeb, przy czym jako min. 

“b“wiązuje realizacja 50 miejsc postojowych; 

6) Ob“wiązuje l“kalizacja zieleni urządz“nej 
lokalizacja drzew i krzewów, w tym 

zimozielone, na min. 30% powierzchni terenu; 

7) Wjazd i wyjazd z terenu na dr“gę ”ublicznąŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW KOMUNIKACJI. 

§ 43. USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW 
ŚRÓG 

1. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

1.KDz ｦ ”“wŁ Ń,Ń7 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagospodar“wania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy zbiorczej o szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających zg“dnych z wyznaczonymi 

na rysunku ”lanu, nie mniejszych jednak niw  
25 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 7 m; 

b) chodniki dwustronne; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

2. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

2.KDz ｦ ”“wŁ Ń,Ń3 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagospodar“wania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy zbiorczej o szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających zg“dnych z wyznaczonymi 

na rysunku ”lanu, nie mniejszych jednak niw  
20 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 7 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

3.KDz ｦ ”“wŁ 2,9ń haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagospodar“wania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy zbiorczej o szer“k“`ci w liniach 

r“zgraniczających zg“dnych z wyznaczonymi 

na rysunku ”lanu, nie mniejszych jednak niw  
30 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 7 m; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację kJadki ”ieszej na rzece 
WisJ“k wraz z ”“chylnią dla 
nie”eJn“s”rawnych; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

4.KDz ｦ ”“wŁ Ń,99 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagospodar“wania terenów: 

1) Teren ”rzeznacz“ny dla l“kalizacji czę`ci dr“gi 
publicznej klasy zbiorczej o szer“k“`ci w liniach 

rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi 

na rysunku ”lanu, nie mniejszych jednak niw  
30 m i jej elementów realiz“wanych na 
zasadach “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnych; 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

5.KDz ｦ ”“wŁ Ń,25 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagospodar“wania terenów: 

1) Teren ”rzeznacz“ny dla l“kalizacji czę`ci dr“gi 
publicznej klasy zbiorczej o szer“k“`ci w liniach 

rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi 
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na rysunku ”lanu, nie mniejszych jednak niw 4Ń 
m i jej elementów takich jak: 

a) 2 jezdnie o szer“k“`ci nie mniejszej niw  
7 m kawda; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 

1.KDl ｦ pow. 1,40 ha, 2.KDl ｦ pow. 0,18 ha, 3.KDl ｦ 

pow. 0,14 ha, 4.KDl ｦ pow. 0,08 ha, 5.KDl ｦ pow. 

0,17 ha, 6.KDl ｦ pow. 0,13 ha, 7.KDl ｦ pow. 0,44 

ha, 8.KDl ｦ pow. 0,44 ha, 9.KDl ｦ pow. 0,35 ha, 

10.KDl ｦ pow. 0,35 ha, 11.KDl ｦ pow. 0,26 ha, 

12.KDl ｦ ”“wŁ Ń,Ń6 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zag“s”“dar“wania terenów: 

1) Tereny ”rzeznacz“ne dla l“kalizacji dróg 
publicznych klasy lokalnej o szer“k“`ci 
w liniach r“zgraniczających zg“dnych 
z wyznaczonymi na rysunku planu, nie 

mniejszych jednak niw ń2 m i ich elementów, 
takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 6,Ń m; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się zmniejszenie szer“k“`ci jezdni 
zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 

1.KDd ｦ pow. 0,35 ha, 2.KDd ｦ pow. 0,15 ha, 3.KDd 

ｦ pow. 0,04 ha, 4.KDd ｦ pow. 0,04 ha, 5.KDd ｦ 

pow. 0,06 ha, 6.KDd ｦ pow. 0,05 ha, 7.KDd ｦ pow. 

0,13 ha, 8.KDd ｦ pow. 0,03 ha, 9.KDd ｦ pow.  

0,16 ha, 10.KDd ｦ pow. 0,15 ha, 11.KDd ｦ pow. 

Ń,Ń6 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące zasady 
zag“s”“dar“wania terenów: 

1) Tereny ”rzeznacz“ne dla l“kalizacji dróg 
publicznych klasy dojazdowej o zmiennej 

szer“k“`ci w liniach rozgraniczających 
zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu 

nie mniejszych niw: 

a) 10 m dla drogi oznaczonej symbolem 10.KDd; 

b) 9 m dla dróg “znacz“nych symb“lami: 3ŁKŚd 
i 5.KDd 

c) 8 m dla dróg “znacz“nych symb“lami: ńŁKŚd, 
2.KDd i 9.KDd; 

d) 7 m dla dróg “znacz“nych symb“lami: 4ŁKŚd 
i 7.KDd; 

e) 6 m dla drogi oznaczonej symbolem 6.KDd; 

f) 5 m dla dróg “znacz“nych symb“lami: 8ŁKŚd ; 

g) 4 m dla drogi oznaczonej symbolem 11.KDd; 

2) Ś“”uszcza się realizację dróg jak“ ciągów 
pieszo ｦ jezdnych o zrównic“wanej nawierzchni 

kamiennej lub brukowej w granicach 

wyznacz“nych linii r“zgraniczających; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 

12.KDd ｦ ”“wŁ Ń,Ń9 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagos”“dar“wania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy dojazdowej o szer“k“`ci 
w liniach rozgraniczających zgodnych 

z wyznaczonymi na rysunku planu, nie 

mniejszych niw 6 m i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 5,Ń m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się zmniejszenie szer“k“`ci jezdni; 

3) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 

13.KDd ｦ pow. 0,10 ha, 14.KDd ｦ pow. 0,43 ha, 

15.KDd ｦ pow. 0,25 ha, 16.KDd ｦ pow. 0,17 ha. 

Ob“wiązują nastę”ujące zasady zag“s”“dar“wania 
terenów: 

1) Tereny ”rzeznacz“ne dla l“kalizacji dróg 
publicznych klasy dojazdowej o szer“k“`ci 
w liniach rozgraniczających zgodnych 

z wyznaczonymi na rysunku planu, nie 

mniejszych niw ńŃ m i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szer“k“`ci nie mniejszej niw 5,Ń m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i “bsJugą 
ruchu; 

2) Ś“”uszcza się zmniejszenie szer“k“`ci jezdni; 

3) Ob“wiązek l“kalizacji ”lacu d“ zawracania 
o wymiarach ń5xń5 m na zak“Lczeniu dr“gi 
oznaczonej symbolem 15.KDd; 

4) Ś“”uszcza się l“kalizację zieleni urządz“nejŁ 

10. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 

1.KX ｦ ”“wŁ Ń,ŃŃ9 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące 
zasady zagos”“dar“wania terenów: 

1) Tereny ”rzeznacz“ne dla l“kalizacji kJadki 
”ieszej na rzece WisJ“k; 

2) Szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zg“dnie 
z rysunkiem ”lanu, nie mniejsza jednak niw  
4,5 m; 
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3) Ob“wiązek lokalizacji pochylni dla 

nie”eJn“s”rawnych ”rzy wej`ciu na kJadkęŁ 

11. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 

1.KP ｦ ”“wŁ Ń,9Ń haŁ Ob“wiązują nastę”ujące zasady 
zagospodar“wania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji 

skrzyw“wania dróg ”ublicznych; 

2) Przy realizacji skrzyw“wania “b“wiązuje 
uwzględnienie: 

a) wJączenia dróg “znacz“nych symb“lami ńŁKŚz, 
2.KDz, 3.KDz, 1.KDl, 1.KDd i 1.KDw 

o szer“k“`ciach jezdni zg“dnych z ustaleniami 

szczegóJ“wymi ”lanu dla tych dróg; 

b) ch“dników; 

c) “biektów bud“wlanych i urządzeL technicznych 
związanych z funkcj“n“waniem dróg i “bsJugą 
ruchu; 

d) zieleni urządz“nej niskiej; 

e) jedn“r“dnych stylistycznie “biektów maJej 
architektury oraz lamp, 

f) wyk“rzystania naturalnych materiaJów 
kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni 

”laców i ch“dników; 

g) zakazu l“kalizacji w“ln“st“jących reklam “raz 
bilb“rdówŁ 

12. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 

2.KP ｦ ”“wŁ Ń,35 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące zasady 
zagospodar“wania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji 

skrzyw“wania dróg ”ublicznych; 

2) Przy realizacji skrzyw“wania “b“wiązuje 
uwzględnienie: 

a) wJączenia dróg “znacz“nych symb“lami 3ŁKŚl, 
5.KDl, 7.KDl, 9.KDd, 13.KDd i 14.KDd 

o szer“k“`ciach jezdni zg“dnych z ustaleniami 

szczegóJ“wymi ”lanu dla tych dróg; 

b) chodników; 

c) “biektów bud“wlanych i urządzeL technicznych 
związanych z funkcj“n“waniem dróg i “bsJugą 
ruchu; 

d) zieleni urządz“nej niskiej; 

e) jedn“r“dnych “biektów maJej architektury “raz 
lamp, 

f) wyk“rzystania naturalnych materiaJów 
kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni 

”laców i ch“dników; 

g) zakazu l“kalizacji w“ln“st“jących reklam “raz 
bilb“rdówŁ 

13. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 

3.KP ｦ ”“wŁ Ń,35 haŁ Ob“wiązują nastę”ujące zasady 
zagospodar“wania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji 

skrzyw“wania dróg ”ublicznych; 

2) Przy realizacji skrzyw“wania “b“wiązuje 
uwzględnienie: 

a) wJączenia dróg “znacz“nych symb“lami 7ŁKŚl, 
8.KDl, 9.KDl, 10.KDl o szer“k“`ciach jezdni 
zgodnych z ustaleniami szczegóJ“wymi ”lanu 
dla tych dróg; 

b) ch“dników; 

c) obiektów bud“wlanych i urządzeL technicznych 
związanych z funkcj“n“waniem dróg i “bsJugą 
ruchu; 

d) zieleni urządz“nej niskiej; 

e) jedn“r“dnych stylistycznie “biektów maJej 
architektury oraz lamp, 

f) wyk“rzystania naturalnych materiaJów 
kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni 

”laców i ch“dników; 

g) zakazu l“kalizacji w“ln“st“jących reklam “raz 
bilb“rdówŁ 

ŚźIAI III 

PRźśPISY PRźśJ_CIOWś I KOKCOWśŁ 

§ 44. Ustala się z tytuJu wzr“stu wart“`ci 
nieruch“m“`ci, wynikająceg“ ze zmiany ”rzeznaczenia 
terenów w związku z uchwaleniem ”lanu, stawkę dla 
naliczania “”Jat w wys“k“`ci: 

ńŁ 3Ń% dla terenów “znacz“nych w planie 

symbolami: U, MN, U/MW/MN, U/MW, MN/U; 

2Ł 5% dla terenów ”“z“staJychŁ 

§ 45. Wyk“nanie UchwaJy ”“wierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 46. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
3Ń dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

StanisJaw SJy` 
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źaJącznik nr 3 d“ 

UchwaJy Nr LXXIIłń262łńŃ 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 10 listopada 2010 roku. 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś RAŚY MIASTA KROSNA, O SPOSOBIś 

ROźPATRźśNIA NIśUWźGLĘŚNIONYCH UWAG źGIOSźONYCH 

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

ｭSTARś MIASTO ńｬ 
 

 

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numerac–ą w wy—azie uwag wniesionych do wyJowonych w dniach: od ń8 czerwca 
2ŃŃ9 ro—u do ń7 li”ca 2ŃŃ9 ro—u, od 23 wrze`nia 2ŃŃ9 ro—u do 2ń ”audzierni—a 2ŃŃ9 ro—u, od 4 stycznia  
2ŃńŃ ro—u do ń lutego 2ŃńŃ ro—u, od 2Ń ma–a 2ŃńŃ ro—u do 2ń czerwca 2ŃńŃ ro—u, do wglądu ”ublicznego ”ro–e—tu 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭSTARś MIASTO ńｬŁ 

UWAGI źIOvONś W TRAKCIś PIśRWSźśGO WYIOvśNIA PROJśKTU PLANU ŚO PUBLICźNśGO WGLĄŚUŁ 

Uwaga nr 5 d“tycząca, zmiany ”r“jektu ”lanu i ustalenie linii zabud“wy na dziaJce “ numerze 236ń w 
“dlegJ“`ci 3,5 m “d krawędzi jezdniŁ W uzasadnieniu aut“rka uwagi inf“rmuje, iw “dlegJ“`ć 3Ł5 m jest zg“dna z linią 
zabud“wy sąsiednich budynków ”“J“w“nych ”rzy ulŁ TkackiejŁ 

 

 

Uwagi nie uwzględnionoŁ 

P“dana ”rzez aut“rkę uwagi “dlegJ“`ć 
budynków 3,5 metra “d krawędzi jezdni dotyczy 

budynków istniejących, które nie są zl“kaliz“wane  
w bez”“`rednim sąsiedztwie wymieni“nej w tre`ci 
uwagi dziaJkiŁ Budynki w wwŁ “dlegJ“`ci “d krawędzi 
jedni ulŁ Tkackiej znajdują się b“wiem ”“ ”rzeciwnej 
str“nie ulicy w st“sunku d“ dziaJki nr 2361. 

Wyznaczona natomiast na rysunku planu linia 

zabud“wy ustal“na z“staJa ”rzy uwzględnieniu linii 
zabudowy wyznaczonej przez budynki zlokalizowane 

w bez”“`rednim sąsiedztwie budynku zl“kaliz“waneg“ 
na dziaJce nr 236ńŁ Przyjęta w ”lanie zasada 
wyznaczania linii zabudowy jest zgodna  

z opracowanymi dla projektu planu i uzgodnionymi 

przez WKZ wytycznymi konserwatorskimi oraz 

”rzyjętą w “b“wiązującym studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 
Krosna ”“lityką “chr“ny dziedzictwa kulturowego, 

zabytków, dóbr kultury ws”óJczesnej i ksztaJt“wania 
krajobrazu miasta. 

P“nadt“ ”r“”“n“wana w tre`ci uwagi “dlegJ“`ć 
3,5 metra “d krawędzi jezdni nie jest zg“dna  
z “b“wiązującymi ”rze”isamiŁ Ulica Tkacka jest ulicą 
miejską, “d której n“we budynki zgodnie z przepisami 

winny być zl“kaliz“wane, c“ najmniej 6 metrów “d 
krawędzi jedniŁ 

 

Uwaga nr 17 d“tycząca, s”rzeciwu dla realizacji dr“gi “znacz“nej symb“lem 5ŁKŚz “raz s”rzeciwu dla 
lokalizacji sklepu i parkingu w terenach oznaczonych symbolami 6.U-5 i 6.KS-5. 

 

 Uwagi nie uwzględnionoŁ 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m, 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami), 
ustalenia “b“wiązująceg“ na “bszarze gminy 
studium uwarunk“waL i kierunków 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ są wiąwące 
dla “rganów gminy ”rzy s”“rządzaniu  
”lanów miejsc“wych, a rada gminy zg“dnie  
z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  

uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego 

zg“dn“`ci z ustaleniami studiumŁ  
W “b“wiązującym studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 

za”isan“, iw ｭdla Krosna podstawowym 

zadaniem, ”ierwszym krokiem umowliwiającym 
wprowadzenie efektywnych zmian  

w organizacji ruchu w centrum jest realizacja 

”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym samym 
domknięcie obwodnicy centrum od strony 

”oJudniowej miastaｬŁ P“nadt“ stwierdza się, iw 
ｭsJuszne jest obniwenie ”arametrów 
technicznych zakJadanych w ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z ½ 

 i utrzymanie rezerwy w liniach regulacyjnych 

minimalnych dla tej klasy ulicy - szeroko`ci  
30 m. Powodem takiej decyzji jest utrzymanie 

konsekwentnie ciągu ulic Krakowska ｦ 

Iukaszewicza -Lwowska o podobnych 

”arametrach jak równiew istniejące 
zainwestowanieｬŁ 

Lokalizacja sklepu i parkingu w terenach 

oznaczonych symbolami 6.U-5 i 6.KS-5 wynika 

nat“miast z ”r“wadz“nej ”rzez wJadze miasta ”“lityki 
lokalizacyjnej na ww. terenach, tj. wydanego 
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”raw“m“cneg“ ”“zw“lenia na bud“węŁ Rezygnacja  
z proponowanego w planie przeznaczenie 

kwesti“n“wanych w tre`ci uwagi terenów narawa 

budwet miasta na wy”Jatę “dszk“d“waL wynikających 
w”r“st z ”rze”isów artŁ 36 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowania przestrzennym. 

 

 

Uwaga nr 20 d“tycząca, ustaleL ”lanu dla ulicy Nie”“dlegJ“`ci “raz ”r“jekt“wanej dr“gi 5ŁKŚz (d“tyczy dziaJki 
“ nr 2449)Ł W uzasadnieniu ”“rusz“n“ nastę”ujące s”rawy: 

 inwestycja nie ”“winna istnieć na eta”ie ”lan“wania, gdyw ｭStare Miast“ｬ ”“winn“ być chr“ni“ne; 

 s”rzeciwu w“bec bud“wy dr“gi (dr“gi ”“winny być bud“wane ”“za miastem a nie w centrum)Ł Jest t“ 
nie”“trzebne i stan“wi marn“trawstw“ ”ieniędzy i zanieczyszcza ”“wietrze, c“ w”Jywa niek“rzystnie na 
zdr“wie i wycie czJ“wiek; 

 wJa`ciciele dziaJek nie wiedzieli “ ”lan“wanej dr“dze ulŁ Nie”“dlegJ“`ci (”ierw“tnie ń ”asm“wa, “becnie  
4 pasmowa); 

 dziaJki na tym terenie byJy najdr“wsze w Kr“`nie, a realizacja n“wej ｭnitkiｬ dr“gi s”“w“duje szereg uciąwliw“`ci 
(haJas, s”aliny, it”Ł), 

 wn“si się “ ”“stawienia ekranów duwięk“iz“lacyjnych (”rzezr“czyste)Ł 

 

Nie uwzględniono uwagi dotyczące– terenu 
przeznaczonego w projekcie planu dla lokalizacji drogi 

publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 

5.KDz. Wyznaczona na rysunku planu linia 

rozgranicza–ąca ulicę Nie”odlegJo`ci ”rzebiega ”o 
granicy ewidency–ne– dziaJ—i drogowe–, nie ingeru–ąc  
w dziaJ—i stanowiące wJasno`ci ”rywatne w tym 
wymienioną w tre`ci uwagi dziaJ—ę o nr 2449. 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) ustalenia 
“b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy 
”rzy s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 

gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 
studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego zapisan“, iw ｭdla Krosna 

podstawowym zadaniem, pierwszym krokiem 

umowliwiającym w”rowadzenie efektywnych 
zmian w organizacji ruchu w centrum jest 

realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym 
samym domknięcie obwodnicy centrum od 

strony ”oJudniowej miastaｬŁ Ponadto stwierdza 

się, iw ｭsJuszne jest obniwenie ”arametrów 
technicznych zakJadanych w ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z ½ 

 i utrzymanie rezerwy w liniach regulacyjnych 

minimalnych dla tej klasy ulicy - szeroko`ci  
30 m. Powodem takiej decyzji jest utrzymanie 

konsekwentnie ciągu ulic Krakowska ｦ 

Iukaszewicza -Lwowska o podobnych 

”arametrach jak równiew istniejące 
zainwestowanieｬŁ R“związania techniczne będą 
ustalane na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej ww. drogi. Niemniej 

–edna— z uwagi na ochronę istnie–ącego ”oza 
obszarem ob–ętym ustaleniami ”lanu Par—u 
Jordanowskiego, skorygowano przebieg linii 

rozgranicza–ące– drogi 5ŁKŚź, ”rzesuwa–ąc –ą  
w stronę terenów oznaczonych symbolem  
6.U-KS i 6.KS-5 (po uwzględnieniu uwag 
symbol ww. terenu to 4.KS-5). 

P“rusz“ne w tre`ci uwagi s”rawy d“tyczące 
uciąwliw“`ci wwŁ dr“gi dla `r“d“wiska “raz 
zabez”ieczeL ”rzed jej “ddziaJywaniem terenów 
sąsiednich r“związywane będą na eta”ie 
przygotowywania dokumentacji projektowej ww. drogi 

i s”“rządzaneg“ wówczas ra”“rtu “ “ddziaJywaniu 
inwestycji na `r“d“wisk“Ł Realizacja “d”“wiednich 
zabez”ieczeL terenów sąsiednich ”rzed negatywnym 
“ddziaJywaniem dr“gi wynikać będzie z wwŁ ”r“cedur 
i będzie realiz“wana zg“dnie z wJa`ciwymi w tym 

zakresie ”rze”isami “drębnymiŁ P“nadt“ zg“dnie  
z ”rze”isami ustawy “ ud“stę”nianiu inf“rmacji  
“ `r“d“wisku i jeg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa  
w “chr“nie `r“d“wiska “raz “cenach “ddziaJywania 
na `r“d“wisk“ wszystkie d“kumenty wymagające 
przeprowadzenia strategicznej “ceny “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ ”“dlegają u”ublicznieniu, a zainteres“wani 
m“gą wn“sić d“ nich sw“je uwagi i wni“skiŁ 

Ś“ “kres“wych ”“miarów ruch dr“g“weg“ “raz 
”rzeciwdziaJania niek“rzystnym ”rze“braweni“m 
`r“d“wiska m“gącym ”“wstać lub ”“wstającym  
w nastę”stwie bud“wy lub utrzymania dr“gi “bliguje 
równiew zarządcę dr“gi ustawa “ dr“gach ”ublicznych 
w artŁ2Ń d“tyczących “b“wiązków zarządcy dr“giŁ 

Pr“jekt ”lanu zg“dnie z “b“wiązującymi 
przepisami prawa jest aktem prawa miejscowego 

okre`lającym ”rzeznaczenie terenów i zasady ich 
zagospodarowania, i jako taki nie ma delegacji 

”rawnych d“ inger“wania w s”rawy, które 
bez”“`redni“ wynikają z innych “b“wiązujących 
aktów ”rawnychŁ 
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Uwaga nr 24 d“tycząca: 

 s”rzeciwu na bud“wę dr“gi ”“d nazwą ｭR“zbud“wa ulŁ Nie”“dlegJ“`ci na “dcinku “d ulŁ Gr“dzkiej d“  
ul. Czajkowskiego - obszar oznaczony-5.KDz, 

 s”rzeciwu na l“kalizację skle”u “ duwej ”“wierzchni i ”arkingu w “brębie Parku J“rdan“wskieg“ na “bszarze 
oznaczonym symbolami: 6.U-5 i 6.Ks-5. 

 

 

 Uwagi nie uwzględnionoŁ 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) ustalenia 
“b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 

”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy 
”rzy s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 
studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“, iw ｭdla Krosna 

podstawowym zadaniem, pierwszym krokiem 

umowliwiającym w”rowadzenie efektywnych 
zmian w organizacji ruchu w centrum jest 

realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym 

samym domknięcie obwodnicy centrum od 

strony ”oJudniowej miastaｬŁ Ponadto stwierdza 

się, iw ｭsJuszne jest obniwenie ”arametrów 
technicznych zakJadanych w ”lanie 

zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z 1/2  

i utrzymanie rezerwy w liniach regulacyjnych 

minimalnych dla tej klasy ulicy - szeroko`ci  
30 m. Powodem takiej decyzji jest utrzymanie 

konsekwentnie ciągu ulic Krakowska ｦ 

Iukaszewicza -Lwowska o podobnych 

”arametrach jak równiew istniejące 
zainwestowanieｬŁ R“związania techniczne będą 
ustalane na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej ww. drogi. Niemniej 

–edna— z uwagi na ochronę istnie–ącego ”oza 
obszarem ob–ętym ustaleniami ”lanu Par—u 
Jordanowskiego skorygowano przebieg linii 

rozgranicza–ące– drogi 5ŁKŚź, ”rzesuwa–ąc –ą  
w stronę terenów oznaczonych symbolem  
6.U-KS i 6.KS-5 (”o uwzględnieniu uwag 
symbol ww. terenu to 4.KS-5). 

Lokalizacja sklepu i parkingu w terenach 

oznaczonych symbolami 6.U-5 i 6.KS-5 wynika 

nat“miast z ”r“wadz“nej ”rzez wJadze miasta polityki 

lokalizacyjnej na ww. terenach tj. wydanego 

”raw“m“cneg“ ”“zw“lenia na bud“węŁ Rezygnacja  
z proponowanego w planie przeznaczenie 

kwesti“n“wanych w tre`ci uwagi terenów narawa 
budwet miasta na wy”Jatę “dszk“d“waL wynikających 
wprost z ”rze”isów artŁ 36 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowania przestrzennym. 

 

 

 

Uwaga nr 26 d“tycząca, w”r“wadzenia zmian d“ za”isów ”lanu dla terenów “znacz“nych symb“lem  
3.U-3 “bejmujących dziaJki “ nr 2293łń, 2293ł2, 2293ł3, 2293ł4, 2293ł5, 2293ł6Ł Wn“si się “: 

 zmianę za”isu w § ń2 ustŁ3, ”kt 3) “ tre`ci ｭ“b“wiązują zakazy l“kalizacji funkcji innych niw: usJugi handlu  
i gastr“n“miiｬ na za”is: usJugi i handel; 

 zmianę za”isu w § ń2 ustŁ3, ”kt 5), litera c) ｭ realizacja dachów “ kącie nachylenia gJównych ”“Jaci ”“między 
3Ń° - 43°Ł d“”uszcza się realizację dachów wiel“”“Jaci“wychｬ na za”is: nachylenie ”“Jaci dach“wych  
w granicach 5°-8Ń%Ł Ś“”uszcza się realizację dachów wiel“”“Jaci“wych, ”Jaskich i mansard“wych; 

Aut“rzy uwagi inf“rmują, iw ”“siadają decyzje “ warunkach zabudowy z dnia 09.04.2008r znak: UA.V.7331-

WZ/157/07, z dnia 11.06.2008r. znak: UA.V-7331-WZ/157/07, z dnia 29.01.2009r. znak: UA.V-7331-WZ157/07 

“raz decyzję “ ”“zw“leniu na bud“wę I-go etapu inwestycji, z dnia 07.05.2009r.znak: BA.L-7353-1-74/2009 

 

Uwagi dotyczące– zmiany za”isu w § ń2 ustŁ3, 
”—t 3) o tre`ci ｭobowiązują zakazy lokalizacji funkcji 
innych niw: usJugi handlu i gastronomiiｬ na za”is: 
usJugi i handelｬ nie uwzględniono. Zgodnie  

z przepisami ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 

miejsc“wym “kre`la się “b“wiązk“w“ ｭszczególne 
warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowyｬ. Zapisy 

w ”r“jekcie ”lanu “graniczające r“dzaje usJug  
w ”“szczególnych kwartaJach wynikają z ustawowego 

“b“wiązku za”ewnienia Jadu ”rzestrzenneg“ na 
“bszarze “bjętym “”rac“waniem ”lanu “raz ”rzyjętej 
w Studium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

”“lityki ”rzestrzennej na “bszarze _ródmie`cia, celem 
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której jest wykluczenie uwytk“wania s”rzeczneg“  
z funkcją i charakterem “bszaru lub “bniwająceg“ 
jak“`ć ”rzestrzeni miejskiejŁ Brak ”recyzyjneg“ 
“kre`lenia w ”lanie d“”uszcz“nych usJug, ”“zwala na 
realizację wszystkich, w tym n”Ł stacji ”aliw  
w centrum miasta. Ponadto, handel jest tew usJugą  
i proponowany zapis jest nielogiczny. 

Uwagę dotyczącą zmiany za”isu w § ń2 ustŁ3, 
”—t 5), litera c) ｭrealizacja dachów o kącie nachylenia 
gJównych ”oJaci ”omiędzy 30° - 43°Ł Do”uszcza się 
realizację dachów wielo”oJaciowychｬ na za”is: 
ｭnachylenie ”oJaci dachowych w granicach 5°-80%. 

Do”uszcza się realizację dachów wielo”oJaciowych, 
”Jaskich i mansardowychｬ uwzględniono czę`ciowo, 

d“”uszczając realizacja dachów jak“ wiel“s”ad“wych, 
w tym mansard“wych “ kącie nachylenia ”“Jaci 
”“między 150 ｦ 800Ł źg“dnie z d“Jącz“nymi d“ tre`ci 
uwagi decyzjami “ warunkach zabud“wy i wydaną na 
ich ”“dstawie decyzją “ ”“zw“leniu na bud“wę I-go 

eta”u inwestycji kąt nachylenie ”“Jaci dach“wych 
winien wyn“sić ”“między ń50 ｦ 800, a ustalona 

geometria dachu to dachy wielospadowe. 

 

 

 

Uwaga nr 27 d“tycząca, ”rzyznania dziaJk“m nr 2ńŃ8, 2ńŃ9,2ńńŃ,2ńńń statusu terenów bud“wlanychŁ 
źmiana statusu wwŁ dziaJek na tereny ziel“ne, stan“wiJaby utrudnienia w r“zbud“wie i ule”szeniu nieruch“m“`ci, 
jakie ”“siadają wJa`ciciele dziaJekŁ 

 

 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na ”“J“wenie 
dziaJek nr 2ńŃ9, 2ńńŃ, 2ńńń i czę`ci dziaJki nr 2ńŃ8 
w terenach, które zg“dnie z wyk“nanymi  
i uzgodnionymi przez WKZ wytycznymi 

k“nserwat“rskimi winny z“stać ”rzeznacz“ne dla 
lokalizacji zieleni urządz“nej, z uwagi na “chr“nę 
skar”y Wzgórza Star“miejskieg“ “raz ”rzed”“la 
wid“k“weg“ StarówkiŁ Wymóg s”“rządzenia 
ｭWytycznych k“nserwat“rskichｬ wynika z ustaleL 
“b“wiązująceg“ Studium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna,  

w którym t“ d“kumencie stwierdz“n“, iw ｭprzy 

ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania 

terenów nalewy uwzględnić szczegóJowe wskazania 
konserwatorskieｬŁ 

P“szerzenie terenów ”rzeznacz“nych d“ 
zabud“wy na “bjęte uwagą tereny jest równiew 
sprzeczne z ustaleniami “b“wiązująceg“ｭStudium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Miasta KrosnaｬŁ źg“dnie z ustal“ną  
w “b“wiązującym ｭStudium ŁŁｬ ”“lityką w zakresie 
“chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, zabytków, dóbr 
kultury ws”óJczesnej i ksztaJt“wania krajobrazu 

miasta, skar”a Wzgórza Star“miejskieg“ winna 
”“z“stać terenem zieleni urządz“nejŁ P“nadt“ w wwŁ 
d“kumencie skar”ę Wzgórza Star“miejskieg“ zalicz“n“ 
d“ “bszarów o szczególnym znaczeniu dla u”ię—szenia 
Starego Miasta, które s”eJniają “”rócz funkcji 

ek“l“gicznej takwe funkcje rekreacyjną i estetyczną. 

KsztaJt“wanie tych terenów musi być 
”“d”“rządk“wane wym“g“m estetycznym 
wynikającym z k“nieczn“`ci “chr“ny i u”iększania 
wizerunku historycznego centrum Krosna. Wymagane 

jest tu wprowadzenie zakazu lokalizacji nowej 

zabudowy. Przedpole skarpy natomiast tj. tereny 

”“J“w“ne ”“między skar”ą i ulicą Legi“nów znajdują 
się w studium w strefie rewitalizacji zabud“wy 
zabytk“weg“ centrum, w której ”rzyjęt“ mŁinŁ 
nastę”ujące kierunki dziaJania i zasady 
zagospodarowania: 

 ochrona ukJadu ”rzestrzennego ”rzed 
”rzeksztaJceniami oraz ochrona obiektów 

 i zes”oJów zabytkowych ”rawnie chronionych 

jak i nie objętych ochroną ”rawną, a takwe ich 
otoczenia ”rzed zmianami mogącymi 
s”owodować degradację ich warto`ci 
historycznych, estetycznych  

i architektonicznych, 

 wyeks”onowanie ”rzebiegu murów obronnych 
oraz ”orządkowanie istniejącej zieleni 
”orastającej skar”y wzgórza Starego Miasta  
w celu zapewnienia dostatecznej ekspozycji 

sylwety Starego Miasta; 

 uwzględnienie ”rzy ustalaniu przeznaczenia 

 i zasad zagos”odarowania terenów w toku 
miejscowych ”lanów zagos”odarowania 
przestrzennego bądu ”odejmowania decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku planu, 

szczegóJowych wskazaL konserwatorskich; 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 

2ŃŃ3 rŁ (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) 
ustalenia “b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 
s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada gminy 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 

miejsc“wy ”“ stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci  
z ustaleniami studium. 

Ponadto poszerzenie zabudowy na omawiane 

tereny wymaga ponownego uzgodnienia projektu 

”lanu ”rzez W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków, 
które t“ uzg“dnienie w `wietle ustaleL zawartych  
w Wytycznych k“nserwat“rskich jest niem“wliweŁ 
Wymóg uzg“dnienia ”r“jektu ”lanu z W“jewódzkim 

K“nserwat“rem źabytków wynika w”r“st z ”rze”isów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (art. 17 pkt 7b). 

 

 

 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11829 -  Poz. 2272 
 

 

Uwaga nr 29 d“tycząca, 

 usunięcia dr“gi “znacz“nej symb“lem 5ŁKŚz, Jączącej ulŁ Nie”“dlegJ“`ci i Czajk“wskieg“; 

 sprzeciwu dla lokalizacji sklepu i parkingu na obszarach oznaczonych w projekcie symbolami 6.U-5 i 6.KS-5. 

 

 

 Uwagi nie uwzględnionoŁ 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment 

drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m jest 
konsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ ｭStudium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ Miasta Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem  
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 

2ŃŃ3r (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) 

ustalenia “b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 
s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada gminy 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 

 i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 

miejsc“wy ”“ stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci  
z ustaleniami studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“, iw ｭdla Krosna 

podstawowym zadaniem, pierwszym krokiem 

umowliwiającym wprowadzenie efektywnych zmian 

 w organizacji ruchu w centrum jest realizacja 

”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym samym domknięcie 
obwodnicy centrum od strony ”oJudniowej miastaｬŁ 
P“nadt“ stwierdza się, iw ｭsJuszne jest obniwenie 
”arametrów technicznych zakJadanych w ”lanie 

zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 (dwie 

jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z 1/2 i utrzymanie 

rezerwy w liniach regulacyjnych minimalnych dla tej 

klasy ulicy - szeroko`ci 30 mŁ Powodem takiej decyzji 
jest utrzymanie konsekwentnie ciągu ulic Krakowska 

Iukasiewicza-Lwowska o podobnych parametrach jak 

równiew istniejące zainwestowanieｬŁ R“związania 
techniczne będą ustalane na eta”ie ”rzyg“t“wywania 
dokumentacji projektowej ww. drogi. Niemniej jednak 

z uwagi na ochronę istnie–ącego ”oza obszarem 

ob–ętym ustaleniami ”lanu Par—u Jordanows—iego 
s—orygowano ”rzebieg linii rozgranicza–ące– drogi 
5ŁKŚź, ”rzesuwa–ąc –ą w stronę terenów oznaczonych 
symbolem 6.U-KS i 6.KS-5 (”o uwzględnieniu uwag 
symbol ww. terenu to 4.KS-5). 

Lokalizacja sklepu i parkingu w terenach 

oznaczonych symbolami 6.U-5 i 6.KS-5 wynika 

nat“miast z ”r“wadz“nej ”rzez wJadze miasta ”“lityki 
lokalizacyjnej na ww. terenach tj. wydanego 

”raw“m“cneg“ ”“zw“lenia na bud“węŁ Rezygnacja  
z proponowanego w planie przeznaczenie 

kwestionowanych w tre`ci uwagi terenów narawa 
budwet miasta na wy”Jatę “dszk“d“waL wynikających 
w”r“st z ”rze”isów artŁ 36 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowania przestrzennym. 

 

 

 

Uwaga nr 30 d“tycząca, s”rzeciwu w związku z ”rzeksztaJceniem dziaJek “ nr 2Ń92łń4, 2Ń92/15, 2092/2, 

2ńŃ9łń, na tereny ziel“neŁ WJa`ciciel chce ”rzeznaczyć wwŁ dziaJki ”“d zabud“wę usJug“wą z ewentualnym 
narzuceniem w ”lanie wal“rów estetycznych budynkuŁ 

 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na ”“J“wenie 
dziaJek nr 2Ń92łń4, 2Ń92łń5, 2Ń92ł2, 2ńŃ9łń  

w terenach, które zg“dnie z wyk“nanymi 
i uzgodnionymi przez WKZ wytycznymi 

k“nserwat“rskimi winny z“stać ”rzeznacz“ne dla 
l“kalizacji zieleni urządz“nej, z uwagi na “chr“nę 
”rzed”“la wid“k“weg“ StarówkiŁ Wymóg 
s”“rządzenia ｭWytycznych k“nserwat“rskichｬ wynika 

z ustaleL “b“wiązująceg“ Studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 
Kr“sna, w którym t“ d“kumencie stwierdz“n“, iw 
ｭprzy ustalaniu przeznaczenia i zasad 

zagos”odarowania terenów nalewy uwzględnić 
szczegóJowe wskazania konserwatorskieｬŁ 

P“szerzenie terenów ”rzeznacz“nych d“ 
zabud“wy na “bjęte uwagą tereny jest równiew 
s”rzeczne z ustaleniami “b“wiązująceg“ｭStudium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Miasta KrosnaｬŁ źg“dnie z ustal“ną  
w “b“wiązującym ｭStudium ŁŁｬ ”“lityką w zakresie 
“chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, zabytków, dóbr 
kultury ws”óJczesnej i ksztaJt“wania kraj“brazu 

miasta, ”rzed”“le skar”y Wzgórza Star“miejskieg“ 
winn“ ”“z“stać terenem zieleni urządz“nejŁ Tereny 
”“J“w“ne ”“między skar”ą i ulicą Legi“nów znajdują 
się w studium w strefie rewitalizacji zabud“wy 
zabytk“weg“ centrum, w której ”rzyjęt“ mŁinŁ 
nastę”ujące kierunki dziaJania i zasady 
zagospodarowania: 

 ochrona ukJadu ”rzestrzennego ”rzed 
”rzeksztaJceniami oraz ochrona obiektów 

 i zes”oJów zabytkowych prawnie chronionych 

jak i nie objętych ochroną ”rawną, a takwe ich 
otoczenia ”rzed zmianami mogącymi 
s”owodować degradację ich warto`ci 
historycznych, estetycznych  

i architektonicznych, 

 wyeks”onowanie ”rzebiegu murów obronnych 
oraz ”orządkowanie istniejącej zieleni 
”orastającej skar”y wzgórza Starego Miasta 

 w celu zapewnienia dostatecznej ekspozycji 

sylwety Starego Miasta; 
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 uwzględnienie ”rzy ustalaniu ”rzeznaczenia 

 i zasad zagos”odarowania terenów w toku 
miejscowych ”lanów zagos”odarowania 
przestrzennego bądu ”odejmowania decyzji 
 o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku planu, 

szczegóJowych wskazaL konserwatorskich; 

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) 
ustalenia “b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 
s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada gminy 
zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan 

miejsc“wy ”“ stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci  
z ustaleniami studium. 

Ponadto poszerzenie zabudowy na omawiane 

tereny wymaga ponownego uzgodnienia projektu 

”lanu ”rzez W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków, 
które t“ uzg“dnienie w `wietle ustaleL zawartych  
w Wytycznych k“nserwat“rskich jest niem“wliweŁ 
Wymóg uzg“dnienia ”r“jektu ”lanu z W“jewódzkim 
K“nserwat“rem źabytków wynika w”r“st z ”rze”isów 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (art. 17 pkt 7b). 

 

 

 

Uwaga nr 245 d“tycząca, terenów “znacz“nych symb“lami 4ŁUPr-25 i 9.K-25, “bejmujących dziaJki  
“ nr: 2Ń89, 2Ń86 i 2Ń9ŃŁ Wn“si się “ uwzględnienie: 

 wykre`lenie w ”kt 2 wyrazu ｭmieszkalnictw“ｬ i w”r“wadzenie w t“ miejsce ｭwyrazów ｭbudownictwo 

klaszt“rne i ”arafialneｬ; 

 w ”kt 2 d“”isać m“wliw“`ć realizacji maJej architektury w zakresie kultu religijneg“ lub innych f“rm 
związanych z hist“rią l“kalną n”Ł ”“mniki, dzw“nnice, dr“gi ”r“cesyjne; 

 

Nie wy—re`lono w ”—t 2 wyrazu miesz—alnictwo, gdyw klaszt“ry zg“dnie z kateg“ryzacja “biektów 
bud“wlanych zawierają się w budynkach zamieszkania zbi“r“weg“Ł Uzu”eJni“n“ nat“miast ”kt ń ustaleL ”lanu  
w których “kre`l“ne z“staJ“ ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｭzabud“wa związana z kultem religijnymｬ “ wyrazy ｭzes”óJ 
k“`cieln“ ｦ klaszt“rnyｬ; 

Nie uzu”eJni“n“ ”kt 2 za”isu ”lanu “ m“wliw“`ć realizacji maJej architektury, gdyw za”is taki znajduje się juw  
w ustaleniach planu w § 5 ｭUstalenia w zakresie ksztaJt“wania zabud“wyｬ w ”kt 7Ł źg“dnie z wwŁ za”isem na 
caJym “bszarze “bjętym ustaleniami ”lanu d“”uszcza się l“kalizację “biektów maJej architektury; 

 
Uwaga nr 250 d“tycząca, terenu “znacz“neg“ symb“lem ń3Ł UłM ｦ ń2, dziaJek “ nr 2ń74 i 2ń76Ł  

Wn“si się “: 

 w ”kt 5 ””kt a za”is: ｭrealizacja budynków w zabud“wie zwartej, realizowanej w linii zabudowy 

zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg ”ublicznych lub f“rmie “ficynｬ, zmienić na: ｭrealizacja budynków w zabud“wie 
zwartej, realiz“wanej w linii zabud“wy zl“kaliz“wanej wzdJuw dróg ”ublicznych i skar”y lub w f“rmie “ficynｬ; 

 zmianę za”isu ”kt 5, ””kt b w caJ“`ciŁ źdaniem aut“rów uwagi aby zach“wać sylwetę hist“rycznej skar”y 
wystarczy w”r“wadzić zakaz bud“wy “biektów w linii skar”y wywszych “d istniejących w sąsiedztwie 
najwywszych zabud“waL; 

 zmianę za”isu ”kt 5, ””kt c w s”“sób nastę”ujący: ｭd“”uszcza się nadbud“wę budynków zl“kaliz“wanych  
w ”ierzei ulicznej związaną z m“wliw“`cią wyk“rzystania ”“ddaszy na cele uwytk“we, w tym zwiększenia 
wys“k“`ci budynku w kalenicy w “dniesieniu d“ budynku sąsiednieg“ nr ńŃ nie więcej niw Ń,8Ń m; 

 usunięcie ””kt 6 zawierająceg“ ustalenie “ “b“wiązku zach“wania terenów bi“l“gicznie czynnychŁ źdaniem 
aut“rów uwagi za”is taki nie jest k“nieczny w zwartej zabud“wie `ródmiejskiej, tym bardziej iw dziaJka 
sąsiaduje z zielenią istniejąca na skar”ieŁ 

 

Uwagi dotyczące– zmiany za”isu ”—t 5 ””—t a, 
do”uszcza–ącego mowliwo`ć realizac–i zabudowy –a—o 
zwarte– zlo—alizowane– wzdJuw s—ar”y oraz ”—t 5,  
””—t b nie uwzględniono. Realizacja zabudowy zwartej 

wzdJuw skar”y narusza istniejący hist“rycznie 
uksztaJt“wany charakter zabud“wy dziaJek 
sąsiadujących bez”“`redni“ z terenem skar”yŁ 
Charakterystyczną cechą zabud“wy na “mawianym 
terenie jest zabud“wa zwarta realiz“wana w wzdJuw 

ciągów ulicznych, którą uzu”eJniaJa zabud“wa 
“ficyn“wa w gJębi dziaJekŁ źabud“wa zwarta 
realiz“wana wzdJuw linii skar”y nie wystę”uje  
w kwartale ń2 i s”rzeczna jest z tradycją miejscaŁ 
Oficyny z racji sw“jej ”“drzędnej r“li nigdy nie 
d“równywaJy gJównym budynk“m funkcją i f“rmą 
dlateg“ tew w ustaleniach ”lanu umieszcz“n“ za”is  
o zakazie przy nadbudowie oficyn przekraczania 

wys“k“`ci budynków w ”ierzei “raz “b“wiązek 
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zrównic“wania wys“k“`ci “ficyn i “bniwenia ich 
wys“k“`ci “d str“ny skar”yŁ źa”is taki wynika mŁinŁ 
 z ustaleL zawartych w wytycznych 
konserwatorskich, uzgodnionych przez 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytkówŁ 
Podstawowym celem planu miejscowego dla Starego 

Miasta w Kr“`nie, wynikającym z za”isów ｭStudium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ Miasta Kr“snaｬ “raz ｭGminneg“ 
”r“gramu “”ieki nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ jest 

ｭzachowanie skali zes”oJu staromiejskiego i eks”ozycji 
dominant oraz ”rzeciwdziaJanie degradacji ”anoramy 
zes”oJu zabudowy Starego Miasta, ”olegającej na 
w”rowadzaniu elementów ”rzesJaniających  
i konkurujących, bądu zmieniających dotychczasową 
kompozycję sylwetyｬ czyli ochrona historycznie 

uksztaJt“wanej sylwety Stareg“ Miasta na tle 
kraj“brazu “raz uwzględnienie w ksztaJt“waniu n“wej 
zabud“wy w “t“czeniu zes”“Jów i “biektów 
zabytkowych zasadniczych cech formy 

architektonicznej zabudowy historycznej. ŚziaJki 
wymieni“ne we wni“sku “bejmują b“wiem teren 
”“J“w“ny ”“między “biektami zabytk“wymi, tjŁ 
w”isanymi d“ gminnej ewidencji zabytków 
kamienicami ”rzy ulŁ SJ“wackieg“ ń6 i SJ“wackieg“ 
ńŃ, na którym istniaJ niegdy` budynek bównicyŁ  
W wytycznych konserwatorskich teren ten wskazano 

jak“ “bszar na którym ｭnalewy ”odjąć dziaJania 
zmierzające do likwidacji ”rzy”adkowej zabudowy 
usJugowej i ustalenia docelowego, od”owiadającego 
charakterowi miejsca zagospodarowania. 

Przedsięwzięcie to winno być ”o”rzedzone badaniami 

historycznymi i archeologicznymi ”ozwalającymi na 
uzyskanie wyczer”ujących danych dotyczących 
nieistniejącej juw w tym miejscu bównicyŁ Przy 

rezygnacji z odtworzenia historycznego obiektu 

bównicy, nalewy ”odjąć dziaJania w kierunku 
uzu”eJnienia ”ierzei kamienicami o gabarytach i formie 

dostosowanej do ”ozostaJych budynków w ”ierzeiŁ 

Uwagi dotyczące– zmiany za”isu ”—t 5 ””—t c, 
do”uszcza–ącego nadbudowę budyn—ów 
zlo—alizowanych w ”ierzei uliczne–, w tym zwię—szenia 
wyso—o`ci budyn—u w —alenicy w odniesieniu do 

budyn—u sąsiedniego nr ńŃ nie więce– niw Ń,8Ń m nie 
uwzględnionoŁ źa”is taki ”“w“duje, iw znajdujące się 
w ”ierzei ulicy SJ“wackieg“ budynki dwu 
k“ndygnacyjne ”“J“w“ne w znacznej “dlegJ“`ci “d 
kamienicy nr ńŃ m“wna będzie nadbud“wać “ więcej 
niw jedną k“ndygnacjęŁ źa”is taki s”rzeczny jest  
z ustaleniami zarówn“ “b“wiązująceg“ studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzennego jak i wytycznych konserwatorskich. 

Zgodnie z ww. dokumentami w zabudowie pierzejowej 

zl“kaliz“wanej wzdJuw ulic ｭzabudowa uzu”eJniająca 
winna być dostosowana do zabudowy historycznej 
wysoko`cią, geometrią dachów, ”odziaJami elewacjiｬŁ 

Uwagi dotyczące– usunięcie ””—t 6 
zawiera–ącego ustalenie o obowiąz—u zachowania 
terenów biologicznie czynnych nie uwzględniono. Na 

rysunku ”lanu wyznacz“na z“staJa wzdJuw linii skar”y 
nie”rzekraczalna linia zabud“wy, której zadaniem jest 
gJównie “chr“na stabiln“`ci skar”yŁ Teren zawierający 
się ”“między granicą skar”y, a wwŁ linią ”“winien 
z“stać niezainwest“wany i stan“wić tereny 
biologicznie czynne. Ustalony w planie procentowy 

udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej na terenie 
inwestycji byJ analiz“wany na eta”ie k“nstru“wania 
za”isów ”lanu i znalazJ się w terenach gdzie m“we być 
on wyegzekwowany na etapie realizacji planu. 

 

 

 

Uwaga nr 251 d“tycząca: 

 usunięcia za”isu “dn“sząceg“ się d“ kwartaJu ń4 “ tre`ciｬ usunięcie elementów, które “”tycznie zmniejszają 
”Jaszczyznę ”lacu, w tym drzew iglastychｬ; 

 w”r“wadzenia d“ za”isów dla terenu “znacz“neg“ symb“lem 6ŁU-5 nastę”ujących zmian: ”kt 1: 

przeznaczenie podstawowe ｦ usJugi ”ubliczne; ”kt 2: ”rzeznaczenie d“”uszczalne ｦ zieleL urządz“na, d“jazdy, 
miejsca ”“st“j“we; ”kt 3: “b“wiązuje zakaz l“kalizacji funkcji innych niw usJugi s”“rtu, kultury i gastr“n“mii; 

 w”r“wadzenia d“ za”isów dla terenu oznaczonego symbolem 6.KS-5 nastę”ujących zmian: ”kt ń: 
przeznaczenie podstawoweｦ zieleL urządz“na; ”kt 2: ”rzeznaczenie d“”uszczalne ｦ d“j`cia, ciągi ”iesze; 
 ”kt 3: “b“wiązuje zakaz l“kalizacji funkcji innych niw usJugi s”“rtu, rekreacji i kulturyŁ W związku  
z wni“sk“waną zmianą ”kt ń-3 ustaleL ”lanu dla wwŁ terenu nalewy ”rzeredag“wać za”isy ”kt “d 3 d“ 6 ”“d 
kątem ”r“”“n“wanych zmian; 

 wykre`lenia w caJ“`ci ustalenia dla terenu k“munikacji “znacz“neg“ symb“lem 5ŁKŚzŁ Pr“”“nuje się 
”“Jączenie ulŁ Nie”“dlegJ“`ci z ulŁ Czajk“wskieg“ ”rzez ulŁ Park“wą, m“st na Lubatówce i ulŁ OlejarskąŁ 

 

Uwagi dotyczące– usunięcia za”isu 
odnoszącego się do —wartaJu ń4 o tre`ci ｭusunięcie 
elementów, —tóre o”tycznie zmnie–sza–ą ”Jaszczyznę 
”lacu, w tym drzew iglastychｬ nie uwzględniono. 

Zgodnie z opracowanymi i uzgodnionymi przez 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków wytycznymi 
k“nserwat“rskimi, “raz ｭGminnym ”r“gramem “”ieki 
nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ, s”“rządz“nym ”rzez 
Kraj“wy O`r“dek BadaL i Ś“kumentacji źabytków  

w Warszawie, w “”arciu “ ustawę “ “chr“nie 
zabytków i “”iece nad zabytkamiŁ ｭGminny ”r“gram 
“”ieki nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ ustala kierunki  
i zakres ”rzedsięwzięć, które winny być ”“dejm“wane 
w celu “chr“ny wart“`ci kultur“wej miastaŁ Rada 
Miasta podejmując UchwaJę Nr XIXł3Ń8łŃ7 z dnia  
28 grudnia 2ŃŃ7 r“ku, ”rzyjmującą ｭPr“gramｱｬ d“ 
realizacji, zaakce”t“waJa ustal“ne w nim f“rmy  
i met“dy “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, które  
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w znacznej czę`ci “dn“szą się d“ sfery ”lan“wania  
i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. 

Pr“gramem ｭrozwawenia wymaga korekta obecnie 
istniejącej w rynku zieleni - usunięcie drzew iglastych 
(`wierków srebrzystych) jako niezgodnych  
z historycznie uwarunkowaną tradycją miejsca i ich 
wymiana na zieleL wysoką li`ciastą (n”Ł gJóg 
dwuszyjkowy ”eJnokwiatowy lub klony szcze”ione na 
pniu). 

Uwagi dotyczące– w”rowadzenia zmian do 
za”isów dla terenu oznaczonego symbolem 6ŁU-5 oraz 

terenu 6.KS-5 nie uwzględniono. Lokalizacja sklepu  

i parkingu w terenach oznaczonych symbolami 6.U-5  

i 6.KS-5 wynika z ”r“wadz“nej ”rzez wJadze miasta 
polityki lokalizacyjnej na ww. terenach tj. wydanego 

”raw“m“cneg“ ”“zw“lenia na bud“węŁ Rezygnacja  
z proponowanego w planie przeznaczenia 

kwesti“n“wanych w tre`ci uwagi terenów narawa 
budwet miasta na wy”Jatę “dszk“d“waL wynikających 
w”r“st z ”rze”isów artŁ 36 ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowania przestrzennym. 

 Nie uwzględniono uwagi w czę`ci dotyczące– 
terenu przeznaczonego w projekcie planu dla 

lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej, 

oznaczonej symbolem 5.KDz. Wyznaczony  

w projekcie planu fragment drogi klasy 

zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) ustalenia 

“b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy 
”rzy s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 
studium. W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“ iw ｭdla Krosna 

podstawowym zadaniem, pierwszym krokiem 

umowliwiającym w”rowadzenie efektywnych 
zmian w organizacji ruchu w centrum jest 

realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym 

samym domknięcie obwodnicy centrum od 

strony ”oJudniowej miastaｬŁ Ponadto stwierdza 

się, iw ｭsJuszne jest obniwenie ”arametrów 
technicznych zakJadanych w ”lanie 
zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z ½ 

 i utrzymanie rezerwy w liniach regulacyjnych 

minimalnych dla tej klasy ulicy - szeroko`ci  
30 m. Powodem takiej decyzji jest utrzymanie 

konsekwentnie ciągu ulic Krakowska 
Iukasiewicza-Lwowska o podobnych 

”arametrach jak równiew istniejące 
zainwestowanieｬŁ Rozwiązania techniczne będą 
ustalane na etapie przygotowywania 

dokumentacji projektowej ww. drogi. Nie mniej 

–edna— z uwagi na ochronę istnie–ącego ”oza 
obszarem ob–ętym ustaleniami ”lanu Par—u 
Jordanowskiego skorygowano przebieg linii 

rozgranicza–ące– drogi 5ŁKŚź, ”rzesuwa–ąc –ą  
w stronę terenów oznaczonych symbolem  
6.U-KS i 6.KS-5 (”o uwzględnieniu uwag 
symbol ww. terenu to 4.KS-5). 

 

 
Uwaga nr 253 d“tycząca: 

 usunięcia za”isu zamieszcz“neg“ w §Ł23 (kwartaJ ń4) ustŁ 2, ”kt 3 ””kt g “ usunięciu drzew iglastych z ”Jyty 
rynku; 

 usunięcia za”isów “graniczających r“dzaje usJug d“”uszcz“ne w kwartaJach nr ńŃ (§.19 ust. 2, pkt 1 i 3), 9 

(§.18 ust. 2, pkt 1 i 3), 8 (§.17 ust. 2, pkt 1 i 2), 15 (§.24 ust. 3, pkt 1 i 3), 13 (§.22 ust. 4, pkt 1 i 3); 

 

Uwagi dotyczące– usunięcia za”isu 
odnoszącego się do —wartaJu ń4 o tre`ci ｭusunięcie 
elementów, —tóre o”tycznie zmnie–sza–ą ”Jaszczyznę 
”lacu, w tym drzew iglastychｬ oraz za”isu o za—azie 
lokalizacji miejsc postojowych w kwartale 14 - Rynek 

nie uwzględniono. Zgodnie z opracowanymi  

i uzg“dni“nymi ”rzez W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra 
źabytków wytycznymi k“nserwat“rskimi, “raz 
ｭGminnym ”r“gramem “”ieki nad zabytkami Miasta 
Kr“snaｬ, s”“rządz“nym ”rzez Kraj“wy O`r“dek BadaL 
i Ś“kumentacji źabytków w Warszawie, w “”arciu  
“ ustawę “ “chr“nie zabytków i “”iece nad 
zabytkamiŁ ｭGminny ”r“gram “”ieki nad zabytkami 
Miasta Kr“snaｬ ustala kierunki i zakres ”rzedsięwzięć, 
które winny być ”“dejm“wane w celu “chr“ny 
wart“`ci kultur“wej miastaŁ Rada Miasta ”“dejmując 
UchwaJę Nr XIXł3Ń8łŃ7 z dnia 28 grudnia 2007 roku, 

”rzyjmującą ｭPr“gramｱｬ d“ realizacji, zaakce”t“waJa 

ustalone w nim formy i metody ochrony dziedzictwa 

kultur“weg“, które w znacznej czę`ci “dn“szą się d“ 
sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

źg“dnie z wwŁ Pr“gramem ｭrozwawenia wymaga 
korekta obecnie istniejącej w rynku zieleni - usunięcie 
drzew iglastych (`wierków srebrzystych) jako 
niezgodnych z historycznie uwarunkowaną tradycją 
miejsca i ich wymiana na zieleL wysoką li`ciastą (n”Ł 
gJóg dwuszyjkowy ”eJnokwiatowy lub klony 

szcze”ione na ”niuｩ) a ruch samochodowy w “brębie 
Stareg“ Miasta winien być maksymalnie ograniczony. 

Uwagi dotyczące– usunięcia za”isów 
ogranicza–ących rodza–e usJug do”uszczone  
w —wartaJach nr ńŃ (§.19 ust. 2, pkt 1 i 3), 9 (§.18 

ust. 2, pkt 1 i 3), 8 (§.17 ust. 2, pkt 1 i 2), 15 (§.24 

ust. 3, pkt 1 i 3), 13 (§.22 ust. 4, pkt 1 i 3), nie 

uwzględniono. Zgodnie z przepisami ustawy  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w ”lanie miejsc“wym “kre`la się “b“wiązk“w“ 
ｭszczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowyｬŁ źa”isy w ”r“jekcie ”lanu “graniczające 
r“dzaje usJug w ”“szczególnych kwartaJach wynikają 
z ustaw“weg“ “b“wiązku za”ewnienie Jadu 
”rzestrzenneg“ na “bszarze “bjętym “”rac“waniem 
planu “raz ”rzyjętej w Studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 

Kr“sna ”“lityki ”rzestrzennej na “bszarze _ródmie`cia, 
celem której jest wykluczenie uwytk“wania 
s”rzeczneg“ z funkcją i charakterem “bszaru lub 
“bniwająceg“ jak“`ć przestrzeni miejskiej. Niemniej 

–edna— informu–emy, iw uzu”eJniono w ”ro–e—cie ”lanu 
dopuszczone w terenach oznaczonych symbolami: 

9.U/M-8, 10.U/M-9, 14.U/M-13 i 15.U/M-15, rodzaje 

usJug, zgodnie z tre`cią uwagi. 

 

 
Uwaga nr 257 d“tycząca: 

- zniesienia zakazu l“kalizacji mieszkaL na ”“zi“mie suteryn i ”arterów budynków, gdyw ten za”is m“we 
s”“w“d“wać bl“kadę dla wJa`cicieli w ”rzy”adku u”adku handlu i usJug w _ródmie`ciu; 

 

Uwagi nie uwzględnionoŁ źg“dnie z ”rzyjętą w studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“darowania 

”rzestrzenneg“ dla _ródmie`cia ”“lityką ”rzestrzenną ”rzeksztaJcenia zabudowy winny zostać ukierunkowane ”rzede 
wszystkim w stronę wykorzystania istniejących zasobów dla lokalizacji usJug charakterystycznych dla centrum miasta 
(zrównicowany w ”rofilu handel i gastronomia, administracja, bankowo`ć, ubez”ieczenia, kultura, muzealnictwo, it”Ł) 
z koncentracją funkcji usJugowych w ”arterach budynków, szczególnie wzdJuw istniejących gJównych ulic 
`ródmiejskichŁ 

UWAGI źIOvONś W TRAKCIś ŚRUGIśGO WYIOvśNIA PROJśKTU PLANU WRAź ź PROGNOźĄ 
OŚŚźIAIYWANIA NA _ROŚOWISKO ŚO PUBLICźNśGO WGLĄŚU 

 

Uwaga nr 3 d“tycząca, utrzymania dr“gi “znacz“nej symb“lem 3ŁKŚw-5. 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na s”rzeciwy wJa`cicieli dziaJek, na których zl“kaliz“wana jest dr“ga 
oznaczona symbolem 3.KDw-5Ł P“nadt“ jak wynika t“ z tre`ci uwag zJ“w“nych ”rzez wJa`cicieli dziaJek ”rzez które 
”rzebiega wwŁ dr“ga, nie jest “na k“nieczna d“ “bsJugi k“munikacyjnej terenówŁ 

 

Uwaga nr 7 d“tycząca, k“rekty ukJadu k“munikacyjneg“ na terenie “znaczonym symbolem 3.U/M-4 

”“legającej na ”“dzieleniu wjazdu d“ ”“sesji aut“rów uwagi na istniejący wjazd “raz drugi węwszy “d str“ny 
Lubatówki, ”r“wadzący na ”asaw r“wer“w“ ｦ pieszy. 

 

Uwagi nie uwzględniono, z uwagi na s”rzeczn“`ć ”r“”“n“waneg“ r“związania z ”rze”isami “b“wiązująceg“ 
”rawaŁ źg“dnie z artŁ 85Ł ustŁń ustawy ｭPraw“ w“dneｬ dla za”ewnienia stabiln“`ci waJów ”ł”“w“dzi“wych zabrania 
się mŁinŁ ”rzejewdwania ”rzez waJy “raz wzdJuw waJów “raz wyk“nywania “biektów bud“wlanych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 5Ń metrów “d str“ny waJu, 

 

Uwaga nr 9 d“tycząca: 

 sprzeciwu dla lokalizacji sklepu i parkingu na obszarach oznaczonych symbolem: 6.U-5, 6.KS-5 oraz lokalizacji 

drogi oznaczonej symbolem 5.KDz 

 niezg“dn“`ci za”isów ”lanu dla terenów “znacz“nych symb“lem 5ŁKŚz, 6.U-5, 6.KS-5, z zapisami studium 

uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Kr“sna “raz studium k“munikacyjneg“; 

 s”rzecznej z studium decyzji “ wyraweniu zg“dy na bud“wę skle”u i ”arkingu w terenach 6ŁU-5 i 6.KS-4; 

 niezg“dn“`ci z ”rze”isami ”rawa kraj“weg“ “raz ws”óln“t“weg“ w zakresie “chr“ny `r“d“wiska Studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Kr“sna “raz Planu zag“s”“dar“wania 
przestrzennego Miasta Krosna; 

 braku strategicznej “ceny w”Jywu r“związaL ”rzyjętych w ”r“jekcie ”lanu na `r“d“wisk“; 

 

 Uwagi dotyczące– s”rzeciwu dla lo—alizac–i 
sklepu i parkingu na obszarach oznaczonych 

symbolem: 6.U-5, 6.KS-5 (bJędnie ”“dany 

symbole terenu ｦ wJa`ciwy symb“l terenu t“ 
4.KS-5) oraz lokalizacji drogi oznaczonej 

symbolem 5ŁKŚz nie uwzględnionoŁ 
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 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m, 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kr“snaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) ustalenia 
“b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy 
”rzy s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 

studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“ c“ nastę”uje: 

 ｭBiorąc ”od uwagę - zweryfikowane zgodnie  

z aktualnymi rozpoznaniami i programem 

urbanistycznym - przeprowadzone analizy  

w Studium komunikacyjnym (z roku 1993), 

zostaJ za”rojektowany ukJad dróg 
zabez”ieczający obsJugę kierunkowych 
gJównych ciąweL ruchuŁ Model ukJadu, zbliwony 
do rusztowo - obwodnicowego, umowliwia 
segregację  
i poprawne funkcjonalnie prowadzenie ruchu 

zewnętrznego i wewnętrznego. 

Podstawowa idea ”odziaJu miast na strefy 
komunikacyjne - centralną, ”o`rednią i ”eryferyjną - 

 z równymi ”riorytetami `rodków ”rzewozowych, 
zostaJa o”racowana juw z ”oczątkiem lat 80Ł  
i zalecona do stosowania ”rzez ówczesne 
Ministerstwo Administracji i Gospodarki Terenowej.  

W my`l ”ostulowanych zasad zaleca się najczę`ciej 
ksztaJtowanie systemów komunikacyjnych w ukJadzie 
”odstawowych trzech stref o zrównicowanym ”odziale 
zadaL ”rzewozowych (”omiędzy komunikację 
zbiorową, indywidualną, ”ieszą)Ł Granice stref 

najJatwiej wyznaczyć ”o”rzez ograniczenie ciągami 
komunikacyjnymi, które umowliwiają bez”o`rednie 
sterowanie dostę”no`ciąŁｬ 

 Obszar “bjęty “”rac“waniem ”lanu znajduje się 
w wyznaczonej w studium strefie komunikacyjnej 

ｭAｬ, tzwŁ centralnej, “graniczonej ulicami:  

JŁ PiJsudskieg“, Legi“nów, Bursaki, 
Nie”“dlegJ“`ci, Iukasiewicza (w ukJadzie 
d“cel“wym, z ”rzebiciem d“ AlŁ Nie”“dlegJ“`ci)Ł 

W zakresie systemu komunikacyjnego miasta 

zg“dnie z za”isami studium ustala się iw: 

ｭDla Krosna ”odstawowym zadaniem, 

”ierwszym krokiem umowliwiającym w”rowadzenie 
efektywnych zmian w organizacji ruchu w centrum 

jest realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym samym 
domknięcie obwodnicy centrum od strony ”oJudniowej 
miasta, jak równiew modernizacja skrzywowaLŁ 
Odno`nie ”lanowanej ulicy Iukasiewicza (”oJączenie 
ulicy Krakowskiej z Lwowską) uwawa się za sJuszne 
obniwenie ”arametrów technicznych zakJadanych  

w planie zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z 1/2 i utrzymanie 

rezerwy w liniach regulacyjnych minimalnych dla tej 

klasy ulicy - szeroko`ci 30 mŁ Powodem takiej decyzji 
jest utrzymanie konsekwentnie ciągu ulic Krakowska 
Iukaszewicza -Lwowska o podobnych parametrach, 

jak równiew istniejące zainwestowanieŁｬ 

Lokalizacja sklepu i parkingu w terenach 

oznaczonych symbolami 6.U-5 i 4.KS-5 wynika 

nat“miast z ”r“wadz“nej ”rzez wJadze miasta ”“lityki 
lokalizacyjnej na ww. terenach, tj. wydanego 

”raw“m“cneg“ ”“zw“lenia na bud“węŁ P“zw“lenie na 
bud“wę wydane z“staJ“ na ”“dstawie decyzji  
o warunkach zabud“wy, która t“ decyzja zg“dnie  
z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rawa nie ma 
“dniesienia d“ ustaleL studium, i nie musi być z nimi 
zgodna jak ma to miejsce w wypadku planu 

miejsc“weg“Ł P“nadt“ z ustaleL “b“wiązująceg“ 
studium nie wynika bez”“`redni“, iw realizacja 
kwestionowanego przez autora uwagi sklepu  

i parkingu sprzeczna jest ze studium. Zapis studium 

dla obszaru M1 (zabud“wy `ródmiejskiej) w “brębie 
któreg“ zl“kaliz“wane są terenach oznaczone 

symbolami: 6.U-5 i 4.KS-5 mówi jedynie  
ｭo wykluczeniu rozwoju zabudowy naruszającej 
istniejący ukJad urbanistyczny, gabaryty i charakter 
”rzestrzennyｬ. Wydana natomiast decyzja  

“ warunkach zabud“wy zg“dnie z “b“wiązującymi 
”rze”isami ”rawa musi uwzględniać charakter  
i gabaryty zabud“wy sąsiedniej “raz fakt, iw budynek 
dawnej fabryka lnu wpisany jest do ewidencji 

zabytkówŁ P“zw“lenia za` na bud“wę musi być 
zg“dne z wydaną wcze`niej decyzją “ warunkach 
zabudowy. Rezygnacja z proponowanego w planie 

”rzeznaczenie kwesti“n“wanych w tre`ci uwagi 
terenów narawa budwet miasta na wy”Jatę 
“dszk“d“waL wynikających w”r“st z ”rze”isów artŁ 
36 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

”rzestrzennymŁ ArtykuJ 36 ustawy mówi b“wiem iw: 
ｭjeweli w związku z uchwaleniem ”lanu miejscowego 
albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomo`ci lub jej 
czę`ci w dotychczasowy s”osób lub zgodny  
z dotychczasowym ”rzeznaczeniem staJo się 
niemowliwe bądu istotnie ograniczone, wJa`ciciel albo 
uwytkownik wieczysty nieruchomo`ci mowe wądać od 
gminy odszkodowania za ”oniesioną rzeczywistą 
szkodę lub wyku”ienia nieruchomo`ci lub jej czę`ciｬŁ 

Uwaga dotycząca s”rzeczne– ze studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego decyz–i o wyraweniu zgody na budowę 
sklepu i parkingu w terenach 6.U-5 i 6.KS-4 (bJędnie 
podany symbole terenu ｦ wJa`ciwy symbol terenu to 

4.KS-5) jest bezzasadana, ”“niewaw d“tyczy 
”raw“m“cnej decyzji “ ”“zw“leniu na bud“wę 
wydanej na podstawie decyzji o warunkach 

zabud“wy, które t“ decyzje wydan“ ”rzed wyJ“weniem 
”r“jektu ”lanu d“ wglądu ”ubliczneg“Ł P“nadt“ 
zgodnie z ob“wiązującym ”rawem ustalenia studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ nie mają w”Jywu na wydawaną 
decyzję “ warunkach zabud“wy c“ wynika 
bez”“`redni“ z ”rze”isów ustawy “ ”lan“waniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ art. 59 i art. 61 

Uwaga dotycząca niezg“dn“`ci z ”rze”isami 
”rawa kraj“weg“ “raz ws”óln“t“weg“ w zakresie 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 118  - 11835 -  Poz. 2272 
 

“chr“ny `r“d“wiska Studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta 
Krosna oraz Planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Krosna jest bezzasadana. 

Przedmiotem uwag jest projekt miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭStare Miasto 
ńｬ, a nie obowiązu–ący do—ument Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Krosna. Projekt planu 

s”“rządz“ny z“staJ zg“dnie z “b“wiązującymi 
”rze”isami ustaw i uzyskaJ ”“zytywne uzg“dnienia  
i “”inie wszystkich wJa`ciwych d“ “”ini“wania  
i uzgadniania ”lanów “rganów i instytucjiŁ P“nadt“ 
aut“r uwagi nie ”rzytacza w tre`ci uwagi wadneg“ 
konkretnego przepisu prawa w zakresie ochrony 

`r“d“wiska, który z“staJ narusz“ny ustaleniami 
projektu planu. Walory krajobrazowe Starego Miasta  

“ których m“wa w tre`ci uwagi chr“ni“ne są 
ustaleniami planu poprzez; 

 uwzględnienie “”rac“wanych dla ”“trzeb 
projektu planu i uzgodnionych przez 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków 
wytycznych k“nserwat“rskich, celem których 
byJa identyfikacja i wal“ryzacja zas“bów 
decydujących “ wyjątk“wych wal“rach 
kraj“brazu kultur“weg“ Starówki Kr“`nieLskiej; 

 uwzględnienie wni“sków wynikających  
z opracowania ekofizjograficznego, 

“”rac“waneg“ ”rzed ”rzystą”ieniem d“ 
opracowania projektu planu. Opracowanie 

ek“fizj“graficzne jest d“kumentacją 
”rzyr“dniczą s”“rządzaną dla ”“trzeb ”rac 
planistycznych w zakresie zagospodarowania 

”rzestrzenneg“, stan“wiącą ”“dstawę d“ 
zapewnienia realizacji zasady zrówn“waw“neg“ 
r“zw“ju ”“”rzez f“rmuJ“wanie ustaleL  
w s”rawach ”rzeznaczania terenów na 
“kre`l“ne cele “raz “kre`lanie zasad ich 
zag“s”“dar“wania i zabud“wyŁ Stan“wi takwe 
”“dstawę d“ “ceny stanu i funkcj“n“wania 
`r“d“wiska, jeg“ wrawliw“`ci i “d”“rn“`ci na 
degradację “raz zd“ln“`ci d“ regeneracji,  
a takwe “ceny wal“rów i zas“bów `r“d“wiska 
w ”r“gn“zie “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
”r“jektów ”lanów zag“s”“dar“wania 
przestrzennego 

Uwaga dotycząca bra—u strategiczne– oceny 
w”Jywu rozwiązaL ”rzy–ętych w ”ro–e—cie ”lanu na 

`rodowis—o jest bezzasadanaŁ źg“dnie z “b“wiązującą 
ustawą ｭO ud“stę”nianiu inf“rmacji “ `r“d“wisku  
i jeg“ “chr“nie, udziale s”“JeczeLstwa w “chr“nie 
`r“d“wiska “raz “cenach “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ｬ ”“”rzez ｭstrategiczną ocenę 
oddziaJywania na `rodowis—oｬ r“zumie się 
”“stę”“wanie w s”rawie “ceny “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ skutków realizacji ”lanu “bejmujące: 

 uzg“dnienie st“”nia szczegóJ“w“`ci inf“rmacji 
zawartych w ”r“gn“zie “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“, 

 s”“rządzenie ”r“gn“zy “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“, 

 uzyskanie wymaganych ustawą “”inii tjŁ “”inii 
PaLstw“weg“ P“wiat“weg“ Ins”ekt“ra 
Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochr“ny _r“d“wiska (art58, ust3 i art 57Ł 
ust.2); 

 za”ewnienie m“wliw“`ci udziaJu s”“JeczeLstwa 
w postę”“waniu; 

Do projektu miejscowego planu 

zag“s”“dar“wania Stare Miast“ s”“rządz“na z“staJa 
zgodnie z przepisami ww. ustawy, prognoza 

“ddziaJywania na `r“d“wisk“, której zakres i st“”ieL 
szczegóJ“w“`ci uzg“dni“ny z“staJ jak stan“wi t“  
art. 53 cytowanej wywej ustawy z PaLstw“wym 
P“wiat“wym Ins”ekt“rem Sanitarnym w Kr“`nie “raz 
Regi“nalnym Śyrekt“rem Ochr“ny _r“d“wiska  
w Rzesz“wieŁ Pr“gn“za “ddziaJywania na `r“d“wisk“ 
wraz z ”r“jektem ”lanu uzyskaJa ”“zytywną “”inię 
PaLstw“weg“ P“wiat“weg“ Ins”ekt“ra Sanitarnego  

w Kr“`nie(”ism“ znak:PSNźŁ46ń2-9-1/09 z dnia 

23.04.2009r) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_r“d“wiska w Rzesz“wie(”ism“ znak: RŚO_ ｦ  

18-WOO_-7048-5-43/09/ap z dnia 15.05.2009r). 

źa“”ini“wany i uzg“dni“ny ”rzez wJa`ciwe 
organy i instytucje projekt ”lanu wraz z ”r“gn“zą 
“ddziaJywania na `r“d“wisk“ wyJ“w“ny z“staJ 
dwukr“tnie d“ wglądu ”ubliczneg“Ł W trakcie “bu 
wyJ“weL ”r“jektu ”lanu wraz z ”r“gn“zą 
zainteres“wani mieli m“wliw“`ć wn“szenia d“ “bu 
wwŁ d“kumentów uwag i wni“skówŁ Równ“cze`nie  
z projektem ”lanu i ”r“gn“zą wyJ“w“ne d“ wglądu 
”ubliczneg“ byJy wwŁ “”inie PaLstw“weg“ 
P“wiat“weg“ Ins”ekt“ra Sanitarneg“ w Kr“`nie “raz 
Regi“nalneg“ Śyrekt“ra Ochr“ny _r“d“wiska  
w Rzeszowie. 

 

Uwaga nr 10 d“tycząca: 

 wykre`lenia za”isu dla kwartaJu nr ń4 d“tycząceg“ usunięcia elementów które “”tycznie zmniejszają 
”Jaszczyznę ”lacu w tym drzew iglastych; 

 usunięcia z ustaleL ”lanu dr“gi “znacz“nej symb“lem 5ŁKŚz; 

 

Uwagi dotyczące– wy—re`lenia za”isu dla 
—wartaJu nr ń4 dotyczącego usunięcia elementów 
—tóre o”tycznie zmnie–sza–ą ”Jaszczyznę ”lacu w tym 
drzew iglastych, nie uwzględniono. Zgodnie  

z “”rac“wanymi i uzg“dni“nymi ”rzez W“jewódzkieg“ 

K“nserwat“ra źabytków wytycznymi 
k“nserwat“rskimi, “raz ｭGminnym ”r“gramem “”ieki 
nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ, s”“rządz“nym przez 

Kraj“wy O`r“dek BadaL i Ś“kumentacji źabytków  
w Warszawie, w “”arciu “ ustawę “ “chr“nie 
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zabytków i “”iece nad zabytkamiŁ ｭGminny ”r“gram 
“”ieki nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ ustala kierunki  
i zakres ”rzedsięwzięć, które winny być ”“dejm“wane 
w celu “chr“ny wart“`ci kultur“wej miastaŁ Rada 
Miasta ”“dejmując UchwaJę Nr XIXł3Ń8łŃ7 z dnia  
28 grudnia 2ŃŃ7 r“ku, ”rzyjmującą ｭPr“gramｱｬ d“ 
realizacji, zaakce”t“waJa ustal“ne w nim f“rmy  
i met“dy “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, które  
w znacznej czę`ci “dn“szą się d“ sfery ”lan“wania 

 i zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. 

Pr“gramem ｭrozwawenia wymaga korekta obecnie 
istniejącej w rynku zieleni - usunięcie drzew iglastych 
(`wierków srebrzystych) jako niezgodnych  
z historycznie uwarunkowaną tradycją miejsca i ich 
wymiana na zieleL wysoką li`ciastą (n”Ł gJóg 
dwuszyjkowy ”eJnokwiatowy lub klony szcze”ione na 
pniu). P“nadt“ ”r“”“n“wana zmiana ustaleL ingeruje 

i narusza warunki uzg“dnienia W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków, który w wy”adku Rynku 
Kr“`nieLskieg“ w”isaneg“ d“ rejestru WKź jest 
“rganem decydującym “ kawdym dziaJaniu w jeg“ 
“brębie, zg“dnie z artŁ 36 ustawy “ “chr“nie 
zabytków i “”iece nad zabytkamiŁ 

Uwagi dotyczące– usunięcia z ustaleL ”lanu 
drogi oznaczone– symbolem 5ŁKŚz nie uwzględniono. 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz 

 “ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m, 
jest k“nsekwencją ustaleL “b“wiązująceg“ 
ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 

KrosnaｬŁ źg“dnie b“wiem z artŁ 9 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowania 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz.  

UŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmianami) ustalenia 
“b“wiązująceg“ na “bszarze gminy studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzenneg“ są wiąwące dla “rganów gminy 
”rzy s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 
studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“ c“ nastę”uje: 

 ｭBiorąc ”od uwagę - zweryfikowane zgodnie 

 z aktualnymi rozpoznaniami i programem 

urbanistycznym - przeprowadzone analizy  

w Studium komunikacyjnym (z roku 1993), 

zostaJ za”rojektowany ukJad dróg 
zabez”ieczający obsJugę kierunkowych 
gJównych ciąweL ruchuŁ Model ukJadu, zbliwony 
do rusztowo -obwodnicowego, umowliwia 
segregację i ”o”rawne funkcjonalnie 
”rowadzenie ruchu zewnętrznego  
i wewnętrznegoŁ Podstawowa idea ”odziaJu 
miast na strefy komunikacyjne - centralną, 
”o`rednią i ”eryferyjną - z równymi ”riorytetami 
`rodków ”rzewozowych, zostaJa o”racowana 
juw  
z ”oczątkiem lat 80Ł i zalecona do stosowania 
”rzez ówczesne Ministerstwo Administracji  
i Gospodarki Terenowej. W my`l 
”ostulowanych zasad zaleca się najczę`ciej 
ksztaJtowanie systemów komunikacyjnych  
w ukJadzie ”odstawowych trzech stref  
o zrównicowanym ”odziale zadaL 
”rzewozowych (”omiędzy komunikację 
zbiorową, indywidualną, ”ieszą)Ł Granice stref 
najJatwiej wyznaczyć ”o”rzez ograniczenie 
ciągami komunikacyjnymi, które umowliwiają 
bez”o`rednie sterowanie dostę”no`ciąŁｬ 

 Obszar “bjęty “”rac“waniem ”lanu znajduje się 
w wyznaczonej w studium strefie 

k“munikacyjnej ｭAｬ, tzwŁ centralnej, 
“granicz“nej ulicami: JŁ PiJsudskiego, 

Legi“nów, Bursaki, Nie”“dlegJ“`ci, 
Iukasiewicza (w ukJadzie d“cel“wym,  
z ”rzebiciem d“ AlŁ Nie”“dlegJ“`ci)Ł 

W zakresie systemu komunikacyjnego miasta 

zgodnie z za”isami studium ustala się iw: 

ｭDla Krosna podstawowym zadaniem, 

pierwszym krokiem umowliwiającym w”rowadzenie 
efektywnych zmian w organizacji ruchu w centrum 

jest realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym samym 
domknięcie obwodnicy centrum od strony ”oJudniowej 
miasta, jak równiew modernizacja skrzywowaLŁ 
Odno`nie ”lanowanej ulicy Iukasiewicza (”oJączenie 
ulicy Krakowskiej z Lwowską) uwawa się za sJuszne 
obniwenie ”arametrów technicznych zakJadanych  
w planie zagospodarowania przestrzennego  

z Z 2/2 (dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z ½ 

 i utrzymanie rezerwy w liniach regulacyjnych 

minimalnych dla tej klasy ulicy - szeroko`ci  
30 m. Powodem takiej decyzji jest utrzymanie 

konsekwentnie ciągu ulic Krakowska Iukaszewicza -

Lwowska o ”odobnych ”arametrach, jak równiew 
istniejące zainwestowanieŁｬ 

 

UWAGI źIOvONś W TRAKCIś TRźśCIśGO WYIOvśNIA PROJśKTU PLANU ŚO PUBLICźNśGO WGLĄŚUŁ 

 

Uwaga nr 2 d“tycząca: 

 dopuszczenia nadbudowy kamienicy przy ul. Rynek 16 oraz zamieszczenia w ustaleniach planu dla terenu 

oznaczonego symbolem 15.U/M ｦ ń5 d“datk“weg“ za”isu w ”kt 6 “ nastę”ującej tre`ci ｭdo”uszcza się 
nadbudowę kamienicy ”rzy ulŁ Rynek 16, oznaczonej na zaJączniku graficznym wóJta kro”kąŁ Obowiązuje 
realizacja nadbudowy jako trzeciej niskiej kondygnacji bez uwytkowego ”oddasza lub wykorzystanie 
uwytkowego ”oddasza z do`wietleniem w formie lukarn ”rzy jednoczesnej rezygnacji z dodatkowego pietra.  

W obu ”rzy”adkach wysoko`ć kalenicy ”owinna być zrównicowana i nie ”okrywać się z wysoko`cią  
w budynkach sąsiadującychŁ Wskazane jest aby byJa ona niwsza, ”odobnie jak ”oziom gzymsu wieLczącegoｬ. 
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Autorzy uwagi inf“rmują, iw ”r“”“n“wany za”is d“tyczący nadbud“wy kamienicy Rynek ń6 wynika  
z postanowienia WKZ z 12 grudnia 2007r znak: UOZ-K-1-4155/150-2ł2ŃŃ7 wydaneg“ w t“ku ”“stę”“wania 
“ ustalenie warunków zabud“wy, jak równiew z wytycznych k“nserwat“rskich ”rzyjętych przez  

WKZ 2 czerwca 2009r (znak: UOZ ｦK-1-4155/139/2009); 

 uzu”eJnienia za”isu zamieszcz“neg“ w § 5 ustŁń, ”kt 5 “ m“wliw“`ć nadbud“wy budynków ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków; 

 

 

Nie uwzględniono uwagi w czę`ci dotyczące– 
zamieszczenia w ustaleniach ”lanu za”isów 
dotyczących zasad rozbudowy —amienicy Ryne— ń6, 
”ro”onowanych w tre`ci uwagi. Kamienica Rynek 16 

w”isana jest d“ rejestru zabytków WKź, w związku  
z czym, zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rawa, 
(ustawa “ “chr“nie zabytków i “”iece nad zabytkami - 

artŁ 36) na wszelkie ”race w “brębie Kamienicy 
wymagane jest st“s“wne ”“zw“lenie W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków, który jak“ jedyny ma ”raw“ 
ustalić zakres ingerencji w ”“dlegający “chr“nie “biekt 
jak równiew zasady na jakich m“gą być ”r“wadzone 

wszelkie roboty budowlane. Ustalanie w planie  

wwŁ zasad jest naruszeniem ”rawa gdyw ingeruje  
w k“m”etencje W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra 
źabytkówŁ P“nadt“ zamieszczenie w ”r“jekcie ”lanu 
”r“”“n“waneg“ w tre`ci uwagi za”isu nie zwalnia 
wJa`ciciela(inwestora), od uzyskania stosownego 

”“zw“lenia k“nserwat“rskieg“, które wydawane jest 
niezalewnie “d ustaleL ”lanuŁ 

Uwagi dotyczące– uzu”eJnienia za”isu 
zamieszczonego w § 5 ustŁńŁ, ”—t 5, o mowliwo`ć 
nadbudowy budyn—ów u–ętych w gminne– ewidenc–i 
zabyt—ów nie uwzględniono. Zapis ww. zamieszczony 

jest w r“zdziale II, w którym znajdują się ustalenia  
w zakresie ksztaJt“wania zabud“wy d“tyczące 
wszystkich terenów “bjętych ustaleniami ”lanuŁ  
W związku z ”“wywszym zamieszczenie 
”r“”“n“waneg“ w tre`ci uwagi za”isu 

s”“w“d“waJ“by, iw m“wliwa byJaby nadbud“wa 
wszystkich budynków znajdujących się w ewidencji 
zabytków, c“ nie jest zg“dne z wytycznymi 
k“nserwat“rskimi jak równiew uzg“dnieniem ”r“jektu 
”lanu ”rzez W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źbytkówŁ 
M“wliw“`ć nadbud“wy ”“szczególnych “biektów 
znajdujących się w ewidencji zabytków wynika  
z ustaleL szczegóJ“wych dla wydziel“nych terenów  
w ”“szczególnych kwartaJach zabud“wyŁ 

 

Uwaga nr 5 d“tycząca: 

 usunięcia z za”isów ”lanu dla terenów Rynku za”isu “ tre`ci ｭ usunięcie elementów, które o”tycznie 
zmniejszają ”Jaszczyznę ”lacu, w tym drzew iglastychｬ 

 usunięcia z ”lanu ”r“jekt“wanej dr“gi “znacz“nej symb“lem 5ŁKŚz 

 

Uwagi dotyczące– wy—re`lenia za”isu dla 
—wartaJu nr ń4 dotyczącego usunięcia elementów 
—tóre o”tycznie zmnie–sza–ą ”Jaszczyznę ”lacu w tym 
drzew iglastych, nie uwzględniono. Zgodnie 

 z opracowanymi i uzgodnionymi przez 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków wytycznymi 
k“nserwat“rskimi, “raz ｭGminnym ”r“gramem “”ieki 
nad zabytkami Miasta Kr“snaｬ, s”“rządz“nym ”rzez 
Kraj“wy O`r“dek BadaL i Ś“kumentacji źabytków  
w WarszawieŁ ｭGminny ”r“gram “”ieki nad zabytkami 
Miasta Kr“snaｬ ustala kierunki i zakres ”rzedsięwzięć, 
które winny być ”“dejm“wane w celu “chr“ny 
wart“`ci kultur“wej miastaŁ Rada Miasta ”“dejmując 
UchwaJę Nr XIX/308/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku, 

”rzyjmującą ｭPr“gramｱｬ d“ realizacji, zaakce”t“waJa 
ustalone w nim formy i metody ochrony dziedzictwa 

kultur“weg“, które w znacznej czę`ci “dn“szą się d“ 
sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ww. Pr“gramem ｭrozwawenia wymaga 
korekta obecnie istniejącej w rynku zieleni - usunięcie 
drzew iglastych (`wierków srebrzystych) jako 
niezgodnych z historycznie uwarunkowaną tradycją 
miejsca i ich wymiana na zieleL wysoką li`ciastą (n”Ł 
gJóg dwuszyjkowy ”eJnokwiatowy lub klony 

szczepione na pniu). Ponadto proponowana zmiana 

ustaleL ingeruje i narusza warunki uzg“dnienia 
W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków, który  
w wy”adku Rynku Kr“`nienskieg“ w”isaneg“ d“ 
rejestru WKZ jest zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie 

zabytków i “”iece nad zabytkami, “rganem 
decydującym “ kawdym dziaJaniu w jeg“ “brębieŁ 

Uwagi dotyczące– usunięcia z ustaleL ”lanu 
drogi oznaczone– symbolem 5ŁKŚz nie uwzględnionoŁ 

 Wyznaczony w projekcie planu fragment drogi 

klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 5.KDz  

“ szer“k“`ci w liniach r“zgraniczających 4Ń m, 
jest k“nsekwencją ”r“wadz“nej “d lat ”rzez 
WJadze miasta Kr“sna ”“lityki w zakresie 
r“zw“ju systemu k“munikacji w mie`cie “raz 
ustaleL “b“wiązująceg“ ｭStudium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 

”rzestrzenneg“ Miasta Kr“snaｬŁ źg“dnie 
bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowania przestrzennym z dnia  

27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmianami) ustalenia “b“wiązująceg“ na 
“bszarze gminy studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ 
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są wiąwące dla “rganów gminy ”rzy 
s”“rządzaniu ”lanów miejsc“wych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwala plan miejscowy po 

stwierdzeniu jeg“ zg“dn“`ci z ustaleniami 

studiumŁ W “b“wiązującym studium 
uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ za”isan“ c“ nastę”uje: 

 ｭBiorąc ”od uwagę - zweryfikowane zgodnie 

 z aktualnymi rozpoznaniami i programem 

urbanistycznym - przeprowadzone analizy  

w Studium komunikacyjnym (z roku 1993), 

zostaJ za”rojektowany ukJad dróg 
zabez”ieczający obsJugę kierunkowych 
gJównych ciąweL ruchuŁ Model ukJadu, zbliwony 
do rusztowo -obwodnicowego, umowliwia 
segregację i ”o”rawne funkcjonalnie 
”rowadzenie ruchu zewnętrznego  
i wewnętrznegoŁ Podstawowa idea ”odziaJu 
miast na strefy komunikacyjne - centralną, 
”o`rednią i ”eryferyjną - z równymi ”riorytetami 
`rodków ”rzewozowych, zostaJa o”racowana 
juw  
z ”oczątkiem lat 80Ł i zalecona do stosowania 
”rzez ówczesne Ministerstwo Administracji  

i Gos”odarki TerenowejŁ W my`l 
”ostulowanych zasad zaleca się najczę`ciej 
ksztaJtowanie systemów komunikacyjnych  
w ukJadzie ”odstawowych trzech stref  
o zrównicowanym ”odziale zadaL 
”rzewozowych (”omiędzy komunikację 
zbiorową, indywidualną, ”ieszą)Ł Granice stref 
najJatwiej wyznaczyć ”o”rzez ograniczenie 
ciągami komunikacyjnymi, które umowliwiają 
bez”o`rednie sterowanie dostę”no`ciąŁｬ 

 Obszar “bjęty “”rac“waniem ”lanu znajduje się 
w wyznaczonej w studium strefie 

k“munikacyjnej ｭAｬ, tzwŁ centralnej, 
“granicz“nej ulicami: JŁ PiJsudskieg“, 
Legi“nów, Bursaki, Nie”“dlegJ“`ci, 

Iukasiewicza (w ukJadzie d“cel“wym,  
z ”rzebiciem d“ AlŁ Nie”“dlegJ“`ci)Ł 

W zakresie systemu komunikacyjnego miasta 

zgodnie z za”isami studium ustala się iw: 

ｭDla Krosna ”odstawowym zadaniem, 

”ierwszym krokiem umowliwiającym w”rowadzenie 
efektywnych zmian w organizacji ruchu w centrum 

jest realizacja ”rzebicia ulŁ Iukasiewicza i tym samym 
domknięcie obwodnicy centrum od strony ”oJudniowej 
miasta, jak równiew modernizacja skrzywowaLŁ 
Odno`nie ”lanowanej ulicy Iukasiewicza (”oJączenie 
ulicy Krakowskiej z Lwowską) uwawa się za sJuszne 
obniwenie ”arametrów technicznych zakJadanych  
w planie zagospodarowania przestrzennego z Z 2/2 

(dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) na Z 1/2 i utrzymanie 

rezerwy w liniach regulacyjnych minimalnych dla tej 

klasy ulicy - szeroko`ci 30 mŁ Powodem takiej decyzji 
jest utrzymanie konsekwentnie ciągu ulic Krakowska 
Iukaszewicza -Lwowska o podobnych parametrach 

jak równiew istniejące zainwestowanieŁｬ 

W projekcie planu znajduje się jedynie niewielki 
fragment kwesti“n“wanej dr“gi stan“wiącej 
”“Jączenie ulicy Nie”“dlegJ“`ci (“d ulicy Gr“dzkiej)  
z ulicą Czajk“wskieg“, “ ”“wierzchni zaledwie  
Ń,25 haŁ Przebieg wwŁ “dcinka ulicy, która  
w zdecyd“wanej większ“`ci sw“jej ”“wierzchni 

”rzebiega ”“za granicami “bszaru “bjęteg“ ustaleniami 
”lanu, byJ analiz“wany ”rzez Urząd w kilku 
wariantachŁ Wybran“ “statecznie wariant, który  
w najmniejszy m“wliwy s”“sób ingeruje w teren 
Ogr“du J“rdan“wskieg“ i istniejący na wwŁ terenie 
drzewostanŁ Obecnie trwają ”race mające na celu 
realizację ”r“cedury związanych z ”“ddaniem  
wwŁ inwestycji strategicznej “cenie “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“, w której zg“dnie z ”rze”isami ustawy  
ｭO ud“stę”nianiu inf“rmacji “ `r“d“wisku i jeg“ 
ochronie, udziale spoJeczeLstwa w “chr“nie 
`r“d“wiska “raz “cenach “ddziaJywania na 
`r“d“wisk“ｬ, m“gą brać równiew udziaJ 
zainteres“wani mieszkaLcy ”“”rzez skJadanie uwag  
i wni“sków d“ “”rac“wanych d“kumentówŁ 

 

 

UWAGI źIOvONś W TRAKCIś CźWARTśGO WYIOvśNIA PROJśKTU PLANU ŚO PUBLICźNśGO WGLĄŚUŁ 

Uwaga nr 1 d“tycząca usunięcia za”isów zamieszcz“nych w ”r“jekcie ”lanu w § 24 ust. 3, pkt 5, a 

d“tyczących dJug“`ci i wys“k“`ci n“wej “ficyny realiz“wanej na za”leczu kamienicy Kazimierza Wielkieg“ 2; 

 

Uwagę uwzględniono czę`ciowo, usuwa–ąc 
sformuJowania dotyczące dJugo`ci oficynyŁ 
P“z“stawi“n“ nat“miast ustalenie d“tyczące 

wys“k“`ci n“w“realiz“wanej “ficyny, ”“niewaw  
w d“Jącz“nym d“ wni“sku ”i`mie W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków, nie “dn“si się “n d“ 
realizacji oficyny, tylko do nadbudowy budynku, przy 

ul. Kazimierza Wielkiego 2. Zgodnie z ustaleniami 

”r“jektu ”lanu, uzg“dni“nym ”rzez W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków, wys“k“`ć “mawianej 
“ficyny realiz“wanej jak“ d“bud“wana d“ `ciany 
szczyt“wej budynku szk“Jy zaw“d“wej “znacz“nego 

sk“`nymi szrafami, nie m“we być większa niw  
wwŁ budynek szk“Jy zaw“d“wejŁ Rezygnacja  

z ustalania w ”lanie maksymalnej wys“k“`ci 
noworealizowanej oficyny jest sprzeczna jest  

z “b“wiązkiem “chr“ny hist“rycznie uksztaJt“wanej 
sylwety Starego Miasta, wynikającym z za”isów 
“b“wiązująceg“ ｭStudium uwarunk“waL i kierunków 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Kr“snaｬ, 
“”rac“wanych dla ”“trzeb ”lanu ｭWytycznych 
k“nserwat“rskichｬ “raz ｭPr“gramu “”ieki nad 
zabytkamiｬŁ 

Jak wynika z ”rzyjęteg“ Uchwalą Rady Miasta 

Nr XIX/308/07 z dnia 28 grudnia 2007 ｭGminneg“ 
”r“gramu “”ieki nad zabytkamiｬ - ｭNalewy dąwyć do 
eliminowania niekorzystnych ”rzebudów  
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i ”rzeksztaJceL obiektów, co dokonaJo się mŁinŁ  
w ”rzy”adku kamienic, Rynek 17 (ws”óJczesne 
lukarny, agresywna kolorystyka), Rynek 15 

(nadbudowa)ｬ. ｭGminny ”r“gram “”ieki nad zabytkami 
Miasta Kr“snaｬ ustala kierunki i zakres ”rzedsięwzięć, 
które winny być ”“dejm“wane w celu “chr“ny 
wart“`ci kultur“wej miasta, a Rada Miasta ”“dejmując 
st“s“wną UchwaJę, ”rzyjmującą ｭPr“gramｱｬ d“ 
realizacji, zaakce”t“waJa ustal“ne w nim f“rmy 

 i met“dy “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, które  
w znacznej czę`ci “dn“szą się d“ sfery ”lan“wania 

 i zagospodarowania przestrzennego. 

Ochrona sylwety Starego Miasta wymaga 

uwzględnienia w ksztaJt“waniu zabudowy  

w “t“czeniu zes”“Jów i “biektów zabytk“wych, 
zasadniczych cech formy architektonicznej zabudowy 

historycznej, c“ ma równiew szczególne znaczenie 

zarówn“ dla “chr“ny hist“rycznych ”ierzei ulicznych 
jak równiew “ficyn“wej zabud“wy ”“dwórzy 
widocznych “d ulic “kalających starówkęŁ Ponadto 

zg“dnie z decyzją P“dkar”ackieg“ W“jewódzkieg“ 
K“nserwat“ra źabytków w Przemy`lu Kamienica przy 

ulŁ Kazimierza Wielkieg“ 2 wraz z dziaJką na której 
zl“kaliz“wana będzie “mawiana “ficyna, znajduje się 
we wpisanym do rejestru zabytków hist“rycznym 
ukJadzie urbanistycznym zes”“Ju star“miejskieg“,  
w którym “chr“nie ”“dlega mŁ inŁ hist“ryczna 
zabud“wa miastaŁ Pr“”“n“wana zmiana ustaleL 
projektu planu ingeruje i narusza warunki uzgodnienia 

W“jewódzkieg“ K“nserwat“ra źabytków, który  
w wypadku obszaru wpisanego do rejestru WKZ jest 

“rganem decydującym “ kawdym dziaJaniu w jeg“ 
“brębie, zg“dnie z artŁ 36 ustawy “ “chr“nie 
zabytków i “”iece nad zabytkamiŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ UchwaJy Nr LXXIIłń262łńŃ 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 10 listopada 2010 roku. 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś RAŚY MIASTA KROSNA 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w projekcie 

planu Stare Miasto 1 ｦ Miasto Krosno, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewących do zadaL wJasnych gminy 
 

I. S”osób realizac–i, za”isanych w ”lanie, 
inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ 

1. Do realizacji w latach 2010 ｦ 2019 

przewidziano: 

a. Bud“wę i m“dernizację dróg gminnych wraz  
z ch“dnikami i siecią “`wietlenia ulicznego  

w latach 2010 ｦ 2019 r.; 

b. Bud“wę ”arkingu 2ŁKS -4 wraz z “`wietleniem, 
w latach 2010 ｦ 2011 r.; 

c. Bud“wę ”arkingu ńńŁKS-29 wraz  

z “`wietleniem, w latach 2Ńńń ｦ 2012 r.; 

2. Włw zadania realiz“wane będą zg“dnie  
z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rawa 
materialnego i finansowego w tym zakresie. 

3. Realizacja w okresie 2010 ｦ 2019 i latach 

nastę”nych, ”“z“staJych inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nalewących d“ zadaL 
wJasnych gminy i ujętych w ”lanie, nie wymaga 
zmiany niniejszeg“ r“zstrzygnięciaŁ 

4. Wydatki na wwŁ zadanie będą wymagaJy 
zabez”ieczenia `r“dków finans“wych  
w budwecie miasta ”“ch“dzących z d“ch“dów 
wJasnych gminy i innych uródeJ, w ”rzybliw“nej 
wys“k“`ci: 

 12.589.000,00 zJ dla realizacji zadania  
1.a w latach 2010 ｦ 2Ńń9, (a więc 
ńŁ258Ł9ŃŃ,ŃŃ zJ rocznie dla realizacji zadania 

1.a), w tym; 

- 6ŃŃŁŃŃŃ,ŃŃ zJ ”rzyg“t“wanie inwestycji  
w latach 2010 - 2Ńń9 (a więc 6ŃŁŃŃŃ,ŃŃ zJ 
rocznie); 

- ńńŁ989ŁŃŃŃ,ŃŃ zJ bud“wa i m“dernizacja 

 dróg wraz z ch“dnikami i “`wietleniem 
ulicznym w latach 2010 - 2Ńń9 (a więc  
1.ń98Ł9ŃŃ,ŃŃ zJ r“cznie); 

 705.400,00 zJ dla realizacji zadania  
1.b w latach 2010 ｦ 2011, w tym; 

- ńŃńŁńŃŃ,ŃŃ zJ ”rzyg“t“wanie inwestycji 
(d“kumentacja ”r“jekt“wa, wyku” gruntów) w 
roku 2010; 

- 6Ń4Ł3ŃŃ,ŃŃ zJ bud“wa ”arkingu 2ŁKS-4 wraz 

 z “`wietleniem w r“ku 2Ńń1; 

 179.400,00 zJ dla realizacji zadania ńŁc  
w latach 2011 ｦ 2012, w tym; 

- 26Ł2ŃŃ,ŃŃ zJ ”rzyg“t“wanie inwestycji 
(d“kumentacja ”r“jekt“wa, wyku” gruntów)  
w roku 2011; 

- ń53Ł2ŃŃ,ŃŃ zJ bud“wa ”arkingu  
11.KS-29 wraz z “`wietleniem w r“ku 2Ńń2; 

5. Pr“gn“z“waną wys“k“`ć k“sztów “kre`l“n“ 
bez uwzględnienia zmian wart“`ci nakJadów 
inwestycyjnych w czasie na podstawie 

”r“gn“zy skutków finans“wych uchwalenia 
planu miejscowego Stare Miasto 1 ｦ Miasto 

Kr“sn“, s”“rządz“nej w kwietniu 2ŃŃ9 rŁ 
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6. WwŁ zadanie realiz“wane będzie siJami 
wJasnymi miasta z d“”uszczeniem realizacji 
siJami zewnętrznymiŁ WyJ“nienie wyk“nawcy 
”“winn“ “dbywać się w trybie i na zasadach 
“kre`l“nych w ustawie ｦ Praw“ zamówieL 
publicznych. 

II. Zasady finansowania zapisanych  

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. P“wywsze zadanie finans“wane będzie ze 
`r“dków kraj“wych i unijnychŁ _r“dki kraj“we 
czę`ci“w“ ”“ch“dzić będą ze `r“dków 
wJasnych gminy i budwetu ”aLstwa, funduszy 

2.  i d“tacji cel“wych, ”“wyczek i kredytów, 
`r“dków instytucji ”“zabudwet“wychŁ _r“dki 
unijne ”“ch“dzić będą z funduszy 
strukturalnych. 

3. Ś“”uszcza się udziaJ innych niw gmina 
inwest“rów w finans“waniu inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminyŁ 

4. R“zstrzygnięcie nie jest uchwaJą budwet“wą  
w s”rawie ”lan“wanych wydatków na 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

tylk“ ”r“”“zycją d“ r“zwawenia ”rzy 
uchwalaniu w ”rzyszJ“`ci budwetu gminy w tej 
czę`ciŁ 

III. S”osób realizacji i zasady finansowania 

włw inwestycji winny być uwzględni“ne  
w Wieloletnim planie finansowym i Wieloletnim 

programie inwestycyjnym. 

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, 

s”“s“bów realizacji “raz zasad finans“wania 
zapisanych w planie Stare Miasto 1 ｦ Miasto Krosno, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, d“k“nane zg“dnie  
z ”rze”isami “ finansach ”ublicznych, nie wymagają 
zmiany niniejszeg“ r“zstrzygnięciaŁ 

 

 

 

 

2273 

 

UCHWAIA NR XLVł453ł2ŃńŃ 

 RAŚY MIśJSKIśJ W SOKOIOWIś MAIOPOLSKIM 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

”rzestrzennego So—oJów MaJo”ols—i ｭOsiedle Pias—iｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ 
zm ), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óuniejszymi zmianami Rada Miejska w S“k“J“wie 
MaJ“”“lskim uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. ńŁ Stwierdzając zg“dn“`ć z ustaleniami 

Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
przestrzenneg“ gminy S“k“Jów MaJ“”“lski, 
uchwal“nym uchwaJą NR XXVIIł262ł2ŃŃń Rady 
Miejskiej w S“k“J“wie MaJopolskim z dnia 21 lutego 

2ŃŃń rŁ, uchwala się zmianę miejsc“weg“ ”lanu 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ S“k“Jów 
MaJ“”“lski ｭOsiedla Piaskiｬ, uchwal“neg“ uchwaJą  
Nr XXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w S“k“J“wie 
MaJ“”“lskim z dnia 26 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ 
“”ublik“waną w Dzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 144 poz. 2332 z dnia 24 listopada 

2ŃŃ5 r , zwaną dalej zmianą ”lanu 

2. Zmiana planu , o której m“wa  
w ust. 1 “bejmuje czę`ć “bszaru ”lanu “ ”“wŁ “k“J“ 
Ń,2Ń ha ”“J“w“ną ”rzy jeg“ zach“dniej granicyŁ 

3. Integralną czę`cią zmiany ”lanu jest 
zaJącznik nr ń (graficzny) d“ niniejszej uchwaJy ｦ 

stan“wiący rysunek zmiany ”lanu w skali 1:1000, 

s”“rządz“ny na k“”ii rysunku ”lanu, “b“wiązujący 
w zakresie zastosowanych w nim “znaczeL; 

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVIII/301/2005 Rady 

Miejskiej w S“k“J“wie MaJ“”“lskim z dnia  

26 ”audziernika 2ŃŃ5 rŁ w”r“wadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1) w § 5 ust 2 punkt 2 skre`la się zdanie: ｭna 
terenie MN 1 d“”uszcza się ”“większenie 
dziaJki ”rzylegającej d“ terenu zieleni 
przydomowej oznaczony symbolem Z o ten 

teren, z zakazem l“kalizacji budynków na 
terenie źｬ; w t“ miejsce w”r“wadza się zdanie 
w brzmieniu: ｭ”“nadt“, na dziaJce ”“J“w“nej na 
terenie MN 1 ”rzy skrzyw“waniu dróg 
oznaczonych symbolami KDW 1 i KDW5 

d“”uszcza się bud“wę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych w zabud“wie bliuniaczej, 
w tym bez”“`redni“ ”rzy granicy dziaJekｬ; 

2) w § 5 ust 2 po punkcie 2 d“daje się ”unkt 2a 
w brzmieniu: ｭ 2a ) w zagospodarowaniu 

terenu MNń nalewy uwzględnić ”“J“wenie na 
czę`ci stan“wiska arche“l“giczneg“ nr 2  

w S“k“J“wie MaJ“”“lskim (AźP 99-77/2) 

“kre`loneg“ jak“ urządzenie “br“nne z XVI- 

XVII w., zgodnie z przepisami zawartymi 

w ustawie o “chr“nie zabytków i opiece nad 

zabytkami;ｬ 


