
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Obwieszczenie Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego  

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst 

jednolity uchwały Nr XV/325/99 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 12 z dnia 29 lutego 2000 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

uchwałą Nr XL/819/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego poz. 2039 z dnia 25 kwietnia 2013 r.) zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszego 

obwieszczenia. 

2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje §1 pkt 4, §2, §3, §4 i §5 uchwały Nr XL/819/13 Rady Miasta 

Krosna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2039 z dnia 25 kwietnia 

2013 r.), które stanowią: 

„§ 1. 4) na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały: 

a) skreśla się linie podziału wewnętrznego działek, 

b) wkreśla się linie rozgraniczające teren zabudowy usługowej - usługi zdrowia, handlu i administracji, jego 

symbol „1U” oraz barwne oznaczenie 

- zgodnie z rysunkiem zmiany planu. 

§ 2. Zakres zmian obejmuje obszar o powierzchni 0,2 ha, położony przy ul. Kopalnianej, który na rysunku 

zmiany planu określają granice obszaru objętego zmianą planu. 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu sporządzony na fragmencie kopii 

rysunku planu, o którym mowa w §1 pkt 4, w skali 1: 1 000, stanowiący Załącznik Nr-1 do uchwały, 

zawierający wyrys z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ze zmianami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.” 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

 

Stanisław Słyś 
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Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia 

Rady Miasta Krosna 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

Uchwała Nr XV/325/99 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; 

Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, 

poz. 1126), art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 1999 r Nr 15, poz. 139), oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78; z 1997 r. Nr 60, poz.370; Nr 80, poz. 505; Nr 160, poz. 1079) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się przedstawiony przez Zarząd Miasta Krosna - Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Krosna „Krościenko V”, zwany dalej Planem. 

2. Integralną częścią Planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, 

bądź różnych zasadach zagospodarowania są obowiązującymi ustaleniami Planu. 

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń Planu są: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku Planu symbolami MN -  

o powierzchni: 5 MN - 1,20 ha; 6 MN - 0,77 ha; 8 MN - 0,75 ha; 9 MN - 1,06 ha; 10 MN - 0,79 ha, 

1a)
1) 

Teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1U - o powierzchni  

0,19 ha, 

2) tereny zieleni izolacyjnej niskiej oznaczone na rysunku Planu symbolem ZN - o powierzchni: 1 ZN -  

1,29 ha, 

3) tereny urządzeń elektroenergetycznych oznaczone na rysunku Planu symbolem EE - o powierzchni:  

3 EE - 1,19 ha, 

4) tereny zieleni wysokiej izolacyjnej i ogólnodostępnej oznaczone na rysunku Planu symbolem ZW -  

o powierzchni: 11 ZW - 0,42 ha, 

5) tereny ciągu pieszo - rowerowego oznaczone na rysunku Planu symbolem KR o powierzchni: 2 KR -  

0,20 ha, 

6) tereny komunikacji oznaczone na rysunku Planu symbolami: 4 KD, 7 KD, 12 KL, 13 KG. 

2. W stosunku do zabudowy na terenach o których mowa w ust. 1, pkt. 1 ustala się wymagania: 

1) wysokość budynków do 2 kondygnacji, z dachem spadzistym od 35º do 45º, 

1a)
2) 

w obrębie terenu 1U: 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 15 m (dla obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej - 35 m), 

b) maksymalny, poziomy wymiar gabarytowy nadziemnych części obiektów budowlanych: 65 m, 

c) dachy: dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º, dopuszcza się dachy 

płaskie, 

2) dostosowanie bryły budynku do stylu i form opartych na regionalnych i lokalnych tradycjach budownictwa, 

                                                      
1) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 1 lit. a) uchwały Nr XL/819/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna - „Krościenko V” 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2039 z dnia 25 kwietnia 2013 r.), który wszedł w życie z dniem 10 maja 2013 r. 
2) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 1 lit. b) uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 

10 maja 2013 r. 
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3) zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz. 

3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego; 

2) odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych – odprowadzenie do kanalizacji miejskiej 

zakończonej oczyszczalnią ścieków; odprowadzenie ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej; 

2a)
3) 

w zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych z terenu 1U: po ich wstępnym oczyszczeniu, do 

kanalizacji miejskiej; 

2b)
4) 

w zakresie odprowadzenia wód opadowo - roztopowych z terenu 1U, z powierzchni szczelnie 

utwardzonych - do kanalizacji deszczowej; do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, dopuszcza się 

odprowadzenie do ziemi lub wód powierzchniowych po oczyszczaniu tych ścieków do poziomów 

nieprzekraczających najwyższych dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń; 

3) ogrzewanie w oparciu o indywidualne rozwiązania (preferowane ekologiczne - głównie olejowe lub 

gazowe); 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci; 

5) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci; należy 

zachować odległości bezpieczne od istniejących gazociągów niskiego ciśnienia tj. 1,5 m do budynków 

mieszkalnych; 

6) gospodarka odpadami - zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie miasta Krosna. 

4. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem, tereny poszczególne pozostają 

w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 3. 1. Obszar oznaczony symbolem 5 MN - zainwestowany w stanie istniejącym trzema budynkami 

jednorodzinnymi, stanowiącymi trzy odrębne działki budowlane. Projektuje się sześć nowych działek do 

zabudowy budynkami jednorodzinnymi. Dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych 

wolnostojących, lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi, oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także niezbędnych budynków gospodarczych, 

bądź garaży wolnostojących. Dojazdy do działek od strony północnej projektowaną drogą dojazdową 

(sięgaczem) oznaczoną symbolem 4 KD i od strony południowej projektowaną drogą dojazdową (sięgaczem) 

oznaczoną symbolem 7 KD. 

2. Obszar oznaczony symbolem 6 MN - teren niezabudowany, na którym projektuje się sześć działek do 

zabudowy budynkami jednorodzinnymi, oraz cztery działki do zabudowy dwoma budynkami bliźniaczymi (ze 

względu na małą szerokość działek). 

Dopuszcza się lokalizację na działkach budynków usługowych wolnostojących, lub usług wbudowanych 

za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, oraz mogących pogorszyć 

stan środowiska, a także niezbędnych budynków gospodarczych, bądź garaży wolnostojących. Dojazdy do 

działek od strony północnej projektowaną drogą dojazdową (sięgaczem) oznaczoną symbolem 4 KD i od 

strony południowej projektowaną drogą dojazdową (sięgaczem) oznaczoną symbolem 7 KD. 

3. Obszar oznaczony symbolem 8 MN (w obszarze górniczym) - teren niezabudowany, na którym 

projektuje się sześć działek do zabudowy budynkami jednorodzinnymi i cztery działki do zabudowy dwoma 

budynkami bliźniaczymi (ze względu na małą szerokość działek). Dopuszcza się lokalizację na działkach 

budynków usługowych wolnostojących, lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także niezbędnych 

budynków gospodarczych, bądź garaży wolnostojących. Dojazdy do działek od strony północnej projektowaną 

drogą dojazdową (sięgaczem) oznaczoną symbolem 7 KD, od strony południowej istniejącą drogą dojazdową - 

lokalną oznaczoną symbolem 12 KL. 

                                                      
3) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 1 lit. c) uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 

10 maja 2013 r. 
4) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 1 lit. c) uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 

10 maja 2013 r. 
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4. Obszar oznaczony symbolem 9 MN (w obszarze górniczym) - zainwestowany w stanie istniejącym 

dwoma budynkami jednorodzinnymi, stanowiącymi dwie odrębne działki budowlane. Projektuje się siedem 

działek do zabudowy budynkami jednorodzinnymi. Dopuszcza się lokalizację na działkach budynków 

usługowych wolnostojących, lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi, oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także niezbędnych budynków 

gospodarczych, bądź garaży wolnostojących. Dojazdy do działek od strony północnej projektowaną drogą 

dojazdową (sięgaczem) oznaczoną symbolem 7 KD, od strony południowej istniejącą drogą dojazdową - 

lokalną oznaczoną symbolem 12 KL. 

5. Obszar oznaczony symbolem 10 MN (w obszarze górniczym) - teren niezabudowany, na którym 

projektuje się sześć działek do zabudowy budynkami jednorodzinnymi. Dopuszcza się lokalizację na działkach 

budynków usługowych wolnostojących, lub usług wbudowanych za wyjątkiem inwestycji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a także niezbędnych 

budynków gospodarczych, bądź garaży wolnostojących. Dojazdy do działek od strony północnej istniejącą 

drogą dojazdową - lokalną oznaczoną symbolem 12 KL. 

5a.
5) 

Teren oznaczony symbolem 1U (w obszarze i terenie górniczym „Krościenko I”): 

1) Dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej oraz budowę nowej zabudowy 

usługowej, z zakresu usług zdrowia, handlu i administracji; 

2) Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej powyżej 1 kondygnacji w budynku usługowym - 

nie więcej niż 35% powierzchni użytkowej budynku; 

3) Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także zieleni urządzonej; 

4) Wskaźniki zagospodarowania działek budowlanych: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0.2, 

b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2.2, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej 

w stosunku do powierzchni tej działki: 60%, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- od drogi 12 KL: 7,5 m licząc od linii rozgraniczającej teren 1U od południa, 

- od drogi 7KD: 5 m licząc od linii rozgraniczającej teren 1U od północy, 

e) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: minimum 15% powierzchni działki budowlanej, 

f) obsługa komunikacyjna terenu: 

- od strony południowej za pomocą drogi 12KL, znajdującej się poza obszarem zmiany planu, 

- od strony północnej za pomocą drogi 7KD, znajdującej się poza obszarem zmiany planu, 

g) minimalna ilość miejsc parkingowych: 1 miejsce na każde 100 m
2 
powierzchni użytkowej budynku; 

5) Zasady kształtowania działek budowlanych: 

a) minimalna powierzchnia: 500 m
2
, 

b) minimalna szerokość frontów działek: 10 m, 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 80-90º. 

6. Obszar oznaczony symbolem 3 EE - teren istniejących urządzeń i obiektów elektroenergetycznych 

w postaci GPZ, oraz linii wychodzących - 110 kV w kierunku wschodnim ze strefą uciążliwości 40 m i 15 kV 

w kierunku południowo - wschodnim ze strefą uciążliwości 15 m (zgodnie z rysunkiem Planu). Dopuszcza się 

lokalizację nowych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych związanych z obsługą już istniejących. 

                                                      
5) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 10 maja 

2013 r. 
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7. Obszar oznaczony symbolem 1 ZN - tereny bez prawa zabudowy kubaturowej. Dopuszcza się przebieg 

sieci infrastruktury technicznej i lokalizację małej architektury. Projektuje się zieleń niską, w postaci krzewów 

i kwietników (izolacyjną). 

8. Obszar oznaczony symbolem 11 ZW - teren częściowo zainwestowany zielenią wysoką. Dopuszcza się 

przebieg sieci infrastruktury technicznej, lokalizację stacji trafo dla potrzeb nowego osiedla domków 

jednorodzinnych i lokalizację małej architektury. Dopuszcza się przebieg ciągów pieszych, utwardzonych, oraz 

lokalizację placów ogólnodostępnych. Projektuje się zieleń wysoką typu parkowego, oraz uzupełniająco niską. 

9. Obszar oznaczony symbolem 2 KR - teren niezabudowany, przeznaczony pod ciąg pieszo - rowerowy, 

związany z obsługą osiedla domków jednorodzinnych. Rezerwuje się pas szerokości 6 metrów, przeznaczony 

pod utwardzoną drogę rowerową i pieszą z możliwością wprowadzenia pasa zieleni niskiej. Dopuszcza się 

przebieg sieci infrastruktury technicznej. Obszar bez prawa zabudowy kubaturowej. 

10. Obszar oznaczony symbolem 13 KG - teren w liniach rozgraniczających drogi głównej (ulica Ślączka, 

częściowo Wisze). Szerokość pasa drogowego wynosi 45 metrów. W pasie drogowym w stanie istniejącym 

znajduje się budynek jednorodzinny. Teren bez prawa zabudowy i rozbudowy. Linia zabudowy dla nowo 

projektowanych budynków wynosi min. 40 m od osi projektowanej jezdni drogi głównej. 

11. Obszar oznaczony symbolem 12 KL - teren w liniach rozgraniczających drogi lokalnej (ulica 

Kopalniana). Szerokość pasa drogowego wynosi 20 metrów. Docelowa szerokość jezdni wynosi 5 metrów. 

Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 15 metrów od krawędzi jezdni 

projektowanej (zgodnie z rysunkiem Planu). Dla działek 2161, 2151, 2150, 2149 ze względu na warunki 

ukształtowania terenu ustala się linię zabudowy 10 metrów od krawędzi jezdni projektowanej docelowo ulicy 

Kopalnianej. 

12. Obszar oznaczony symbolem 4 KD - teren w liniach rozgraniczających projektowanej drogi dojazdowej 

- sięgacza zakończonego patelnią. Szerokość pasa drogowego wynosi 15 metrów. Docelowa szerokość jezdni 

wynosi 5 metrów. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 10 metrów od 

krawędzi jezdni projektowanej (zgodnie z rysunkiem Planu). 

13. Obszar oznaczony symbolem 7 KD - teren w liniach rozgraniczających projektowanej drogi dojazdowej 

- sięgacza zakończonego patelnią. Szerokość pasa drogowego wynosi 15 metrów. Docelowa szerokość jezdni 

wynosi 5 metrów. Linia zabudowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 10 metrów od 

krawędzi jezdni projektowanej (zgodnie z rysunkiem Planu). 

§ 4. Jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie w związku z uchwaleniem niniejszego Planu a właściciel 

zbywa tę nieruchomość to Prezydent Miasta Krosna pobierze jednorazową opłatę w wysokości 30% wzrostu 

wartości nieruchomości. 

§ 4a.
6) 
Jeżeli wartość nieruchomości położonej w obrębie terenu U1 wzrośnie w związku z uchwaleniem 

zmiany planu, a właściciel zbywa tę nieruchomość to Prezydent Miasta Krosna pobierze jednorazową opłatę 

w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. 

§ 5. W granicach obszaru objętego Planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/85/94 Rady Miejskiej 

w Krośnie z dnia 8.12.1994 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 24, 

poz. 194 z dnia 14.12.1994 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krosna. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

                                                      
6) 

w brzmieniu ustalonym przez §1. pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 10 maja 

2013 r. 
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