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UCHWAIA Nr LXXIłń222łńŃ 

 RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 29 ”audzierni—a 2010 rŁ 
 

zmieniająca uchwaJę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Krosna "TRAUGUTTA - I" 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

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

poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675) 

oraz art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 i art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz.717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 

poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Krosna po 

stwierdzeniu zgodno`ci ”rzedstawione– do uchwalenia 
zmiany planu z ustaleniami Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów źagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Krosna uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł834ł98 
Rady Miejskiej w Kro`nie z dnia 15.06.1998 r. 

zmienionego uchwaJą Rady Miasta Krosna 
Nr LIII/1001/06 z dnia 26Ł07Ł2006 rŁ oraz uchwaJą 
Rady Miasta Krosna Nr LVII/1045/10 z dnia 

29Ł03Ł2010 rŁ uchwala, co nastę”u–e:  
 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/582/2000 Rady 

Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krosna "TRAUGUTTA - I" 

ogJoszone– w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego z 2001 r. Nr 9, poz. 113 zmienionej 

uchwaJą Nr XXł344ł08 Rady Miasta Krosna z dnia 

31 stycznia 2008 rŁ zmienia–ącą uchwaJę w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Krosna "Traugutta - I", 

ogJoszoną w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego z 2008 r. Nr 15, poz. 374 - 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

 

1Ł w § 4 w ust. 1: 

 

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

 

ｭ5) Teren zabudowy usJugowe– oznaczony na 
rysun—u ”lanu symbolem UAłś1 (w § 16)Ł" 

 

2) ”o ”—t 14 doda–e się ”—t 14a w brzmieniu: 

 

ｭ14a) Teren komunikacji oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDW1 - droga wewnętrzna 
(w § 26a)." 

 

2Ł § 16 otrzymu–e brzmienie: 
 

ｭ§ 16. 1Ł Wyznacza się TśRśN źABUŚOWY 
USIUGOWśJ oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 
UA/E1 o powierzchni ok. 2,85 ha. Teren przeznacza 

się ”od zabudowę usJugową dla fun—c–i z zakresu 

administrowania, edukacji, zakwaterowania 

zbiorowego oraz kultury. 

 

2. Na terenie, o —tórym mowa 
w ust. 1 do”uszcza się: 
 

1) lo—alizac–ę urządzeL s”ortu i rekreacji, 

 

2) lo—alizac–ę wbudowanych fun—c–i usJug 
gastronomii i handlu detalicznego o powierzchni 

uwyt—owe– nie wię—sze– niw 300 m2; 

 

3) ”rzebudowę, nadbudowę, rozbudowę oraz 
rozbiór—ę istnie–ących budyn—ów, budowli 
i urządzeL; 

 

4) lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej. 

 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 

nie do”uszcza się: 
 

1) lokalizacji wolnosto–ących budyn—ów 
garawowych; 

 

2) obie—tów tymczasowych; 
 

3) ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o z wyJączeniem 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

 

4. Zasady zagospodarowania terenu: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 10 % ”owierzchni terenu inwestyc–i; 
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3) ws—auni— wiel—o`ci ”owierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 

nie więce– niw 70 %; 
 

4) ”omiędzy linią rozgranicza–ącą drogi KŚW1 
a nie”rze—raczalną linią zabudowy nalewy 
lo—alizować zieleL urządzoną z elementami 

maJe– archite—tury, ”rze–`cia ”iesze i dojazdy 

oraz mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
osobowych; 

 

5) za—azu–e się umieszczania re—lam, szyldów lub 
zna—ów handlowych ”owywe– obrysu elewac–i 
budyn—ówŁ 
 

5. Cechy zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć zabudowy nie wię—sza niw trzy 
kondygnacje nadziemne; 

 

2) geometria dachów: 
 

a) nachylenie ”oJaci dachowych nie wię—sze 
niw 300, 

 

b) wyso—o`ć na–wywsze– —alenicy: nie więce– niw 
16,0 m mierzona od poziomu terenu przy 

we–`ciu gJównym do budyn—u, 
 

c) do”uszcza się stro”odachyŁ 
 

6Ł źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych: 
 

1) ”owierzchnia nowe– dziaJ—i: nie mnie– 
niw 0,20 ha; 

 

2) szero—o`ć frontu nowe– dziaJ—i: nie mnie– 
niw 20,0 m 

 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— 
o ”arametrach innych niw w pkt 1 i 2 

z ”rzeznaczeniem ”od urządzenia infrastru—tury 
technicznej; 

 

4) —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do osi drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDW1: 770 ｦ 900. 

 

7Ł Powiązania z u—Jadem zewnętrznym 
komunikacji: 

 

1) dojazd: z drogi ”ubliczne– drogą wewnętrzną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem KŚW1; 

 

2) ”ar—ingi: na wyznaczonym terenie nalewy 
za”ewnić mie–sca ”osto–owe dla samochodów 
osobowych w ilo`ci nie mnie–sze– niw 2 miejsca 

na 100 m2 ”owierzchni wewnętrzne– obie—tówŁ 
 

8Ł Powiązania z u—Jadem zewnętrznym 
infrastru—tury techniczne– ”o”rzez sieć rozdzielczą 
i indywidualne ”rzyJącza: 
 

1) nową sieć ele—troenergetyczną 
i tele—omuni—acy–ną nalewy wy—onać wyJącznie 
w wersji kablowej podziemnej; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
systemu drenarskiego; 

 

3) obowiązu–e na—az od”rowadzenia `cie—ów do 
sieci kanalizacji miejskiej oraz zastosowanie 

urządzeL do oczyszczania wód o”adowych 
i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych. 

 

9Ł Śo”uszczalny ”oziom haJasu na terenie: –a— 
dla terenów zabudowy związane– ze staJym ”obytem 
dzieci i mJodziewyŁ" 

 

3Ł ”o § 26 doda–e się § 26a w brzmieniu: 

 

ｭ§ 26a. 1Ł Wyznacza się TśRśN KOMUNIKACJI 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDW1, 

o pow. o—Ł 0,10 ha stanowiący fragment ”asa 
drogowego istnie–ące– ulicyŁ Teren ”rzeznacza się ”od 
drogę wewnętrznąŁ 

 

2Ł Ustalenia szczegóJowe: 
 

1) szero—o`ć –ezdni: nie mnie– niw 2,25 m od osi 
jezdni; 

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - nie 

mniej niw 3,0 m od osi –ezdniŁ" 

 

4Ł ”o § 31 doda–e się § 31a w brzmieniu: 

 

ｭ§ 31a. Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu, w wyso—o`ci 5% dla terenu 
zabudowy usJugowe– oznaczonego symbolem UAłś1 
oraz 1% dla terenu komunikacji oznaczonego 

symbolem KDW1." 

 

§ 2. S”osób zmian, o —tórych mowa w § 1 jest 

”rzedstawiony na zaJączni—u graficznym nr 1 do 

ninie–sze– uchwaJy, stanowiącym integralną czę`ć 
zmiany planu, s”orządzonym na fragmencie —o”ii 
rysunku planu wymienionego w § 1Ł 

 

§ 3. Traci moc uchwaJa Nr XXł344ł08 Rady 
Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2008 rŁ zmienia–ąca 
uchwaJę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna 

ｭTraugutta - Iｬ, ogJoszona w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego z 2008 r. Nr 15, 

poz. 374. 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna. 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

StanisJaw SJy` 
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