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UCHWADA NR XLVI/389/2010

 RADY MIASTA KRAZNIK

	z	dnia	27	papdziernika	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kra[nik dla 
dziaEek na terenie miasta Kra[nik, obręb Kwiatkowice

Na	 podstawie	 art.	 18	 ust.	 2	 pkt.	 5	 ustawy	 z	
dnia	 8	 marca	 1990	 roku	 o	 samorządzie	 gminnym	
(tekst	 jednolity:	Dz.	U.	 z	2001	 roku	Nr	142,	poz.	
1591;	z	pópniejszymi	zmianami)	oraz	art.	20	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	 roku	o	planowaniu	 i	 zago-
spodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	
80,	 poz.	717;	 z	 pópniejszymi	 zmianami)	w	 związ-
ku	 z	 uchwaEą	Nr	XXI/192/2008	Rada	Miasta	Kra-
[nik	 z	 dnia	 26	 czerwca	 2008	 r.	 w	 sprawie	 przy-
stąpienia	 do	 opracowania	 zmiany	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	
Kra[nik	 dla	 dziaEek	 wyszczególnionych	 w	 zaEącz-
niku,	 Nr	 XXII/197/2008	 Rady	 Miasta	 Kra[nik	 z	
dnia	31	 lipca	2008	 r.	w	sprawie	 zmiany	uchwaEy	
Nr	 XXI/192/2008	 Rady	 Miasta	 Kra[nik	 z	 dnia	 26	
czerwca	2008	r.,	Nr	XXIV/214/2008	Rady	Miasta	
Kra[nik	z	dnia	30	papdziernika	2008	r.	w	sprawie	
zmiany	 uchwaEy	 Nr	 XXII/197/2008	 Rady	 Miasta	
Kra[nik	z	dnia	31	lipca	2008	r.	w	sprawie	zamiany	
uchwaEy	Nr	XXI/192/2008	Rady	Miasta	Kra[nik	 z	
dnia	26	czerwca	2008	r.,	oraz	stwierdzając,	re	plan	
jest	zgodny	ze	Studium	uwarunkowaG	i	kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Kra[nik,	
zatwierdzonym	 uchwalą	 Nr	 XLVI/388/2010	 Rady	
Miasta	Kra[nik	z	dnia	27	papdziernika	2010	r.,	Rada	
Miasta	Kra[nik	uchwaEa	co	następuje:	

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1.	1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	miasta	Kra[nik	dla	
dziaEek	na	terenie	miasta	Kra[nik,	obręb	Kwiatkowi-
ce,	zwaną	dalej	planem.

2.	 Granice	 obszaru	 objętego	 ustaleniami	 planu	
pokazano	na	 rysunku	planu	 sporządzonym	w	ska-
li	1:1000,	stanowiącym	integralną	czę[ć	niniejszej	
uchwaEy,	oznaczonym	jako	zaEącznik	nr	1.

3.	ZaEącznikami	do	niniejszej	uchwaEy	są	ponadto:
1)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

do	projektu	planu	wniesionych	w	okresie	wyEorenia	
do	publicznego	wglądu	｠	stanowiące	zaEącznik	nr	2	
do	uchwaEy;

2)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisa-
nych	 w	 planie	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	 zasadach	 ich	 finansowania	 ｠	 stanowiące	 za-
Eącznik	nr	3	do	uchwaEy.

4.	Przedmiotem	planu	są	ustalenia	dotyczące:
1)	 przeznaczenia	 terenów	 oraz	 linii	 rozgranicza-

jących	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	
zasadach	zagospodarowania;

2)	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego;

3)	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-
zu	kulturowego;

4)	 zasad	 ochrony	 dziedzictwa	 kulturowego	 i	 za-
bytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej;

5)	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych;

6)	 parametrów	 i	 wskapników	 ksztaEtowania	 za-
budowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	linii	
zabudowy,	 gabarytów	 obiektów	 i	 wskapników	 in-
tensywno[ci	zabudowy;

7)	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
lub	obiektów	podlegających	ochronie	 ,	 ustalonych	
na	podstawie	odrębnych	przepisów,	w	tym	terenów	
górniczych,	 a	 takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeG-
stwo	 powodzi	 oraz	 zagroronych	 osuwaniem	 się	
mas	ziemnych;

8)	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem	miejscowym;

9)	szczególnych	warunków	zagospodarowania	te-
renów	oraz	ograniczeG	w	ich	urytkowaniu,	w	tym	
zakazu	zabudowy;

10)	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	sys-
temów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej;

11)	 sposobów	 i	 terminów	 tymczasowego	 zago-
spodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenów;

12)	 stawek	 procentowych	 sEurących	 naliczaniu	
opEat	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	froncie	dziaEki	｠	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	

dziaEki	budowlanej,	która	przylega	do	drogi,	z	któ-
rej	odbywa	się	gEówny	wjazd	lub	wej[cie	na	dziaEkę	
budowlaną;

2)	linii	rozgraniczającej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
granice	pomiędzy	terenami	o	rórnym	przeznaczeniu	
podstawowym	lub	o	rórnych	zasadach	zagospoda-
rowania,	ustalone	niniejszym	planem;

3)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczone	 na	 rysunku	 planu	 linie,	
przed	które	nie	more	być	wysunięte	lico	zewnętrz-
nej	nadziemnej	[ciany	wznoszonego	budynku,	z	do-
puszczeniem	zgodnego	z	obowiązującymi	przepisa-
mi	odrębnymi	wysunięcia	przed	nie	na	gEęboko[ć	do	
1,5m	gzymsów,	balkonów,	 loggii,	wykuszy,	zada-
szeG	nad	wej[ciami,	pochylni	i	schodów	zewnętrz-
nych;
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4)	 no[niku	 reklamy	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
urządzenie	 reklamowe	 w	 jakiejkolwiek	 materialnej	
formie	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	i	zamo-
cowaniami,	zawierające	powierzchnię	przeznaczoną	
do	eksponowania	reklamy;

5)	 obszarze	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	
objęty	ustaleniami	planu,	w	granicach	przedstawio-
nych	na	rysunku	planu;

6)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	powierzchnię	wyznaczoną	przez	rzut	pionowy	
zewnętrznych	 krawędzi	 budynku	 na	 powierzchnię	
dziaEki;

7)	 przeznaczeniu	 podstawowym	 ｠	 nalery	 przez	
to	rozumieć	takie	przeznaczenie,	które	uznaje	się	za	
dominujące	na	danym	terenie;

8)	przeznaczeniu	uzupeEniającym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	przeznaczenie	 inne	nir	podstawowe,	do-
puszczone	na	warunkach	okre[lonych	planem;

9)	przepisach	odrębnych	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi;

10)	szpalerach	drzew	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
jednorzędowe	 nasadzenia	 drzew	 zgodnie	 z	 rysun-
kiem	planu,	w	odstępach	zapewniających,	wytwo-
rzenie	zwartej	[ciany	zieleni	przez	korony	drzew,	z	
dopuszczeniem	realizacji	pomiędzy	poszczególnymi	
drzewami,	w	sposób	nie	zakEócający	ciągEo[ci	szpa-
leru,	wjazdów	do	garary	i	wjazdów	na	dany	teren;

11)	szyldzie	reklamowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	no[nik	 reklamowy	podający	nazwę	dziaEalno-
[ci	znajdującej	się	w	budynku,	na	którym	jest	zain-
stalowany;

12)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	teren	ogra-
niczony	na	rysunku	planu	liniami	rozgraniczającymi	
i	oznaczony	symbolem,	w	którym	cyfry	oznaczają	
numer	terenu	w	obszarze,	litery	oznaczają	przezna-
czenie	podstawowe;

13)	 tymczasowym	 zagospodarowaniu	 terenu	 ｠	
nalery	przez	to	rozumieć	ograniczone	w	czasie	za-
gospodarowanie	terenu	dopuszczone	na	warunkach	
okre[lonych	w	planie;

14)	uchwale	｠	nalery	przez	to	rozumieć	niniejszą	
uchwaEę,	o	ile	z	tre[ci	przepisu	nie	wynika	inaczej;

15)	usEugach	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	dziaEal-
no[ć	prowadzoną	w	obiektach	wolnostojących	lub	
lokalach	 urytkowych	 wbudowanych,	 której	 celem	
jest	zaspokojenie	potrzeb	ludno[ci,	a	nie	wytwarza-
nie	 bezpo[rednio	 metodami	 przemysEowymi	 dóbr	
materialnych,	z	wykluczeniem	usEug	uciąrliwych;

16)	usEugach	uciąrliwych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 wszelką	 dziaEalno[ć	 lub	 obiekty,	 które	 mogą	
powodować	 zanieczyszczenia	 [rodowiska,	 w	 tym	
usEugi	 i	 obiekty	 zaliczane	 do	 przedsięwzięć	mogą-
cych	zawsze	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	
dla	 których	obowiązek	 sporządzenia	 raportu	o	od-
dziaEywaniu	na	[rodowisko	jest	obligatoryjny;

17)	wskapniku	 intensywno[ci	 zabudowy	｠	 nale-
ry	przez	to	rozumieć	maksymalną	warto[ć	stosun-
ku	 powierzchni	 caEkowitej	wszystkich	 kondygnacji	
nadziemnych,	wszystkich	budynków	 istniejących	 i	
lokalizowanych	na	danej	dziaEce	budowlanej	do	po-

wierzchni	caEkowitej	tej	dziaEki;
18)	 wskapniku	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 nalery	

przez	to	rozumieć	stosunek	powierzchni	zabudowy	
do	powierzchni	dziaEki	wyrarony	w	procentach;

19)	 wysoko[ci	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 wymiar	 pionowy	 zabudowy	 mierzonej	 od	
poziomu	 terenu	 do	 najwyrej	 poEoronej	 górnej	 po-
wierzchni	przekrycia	budynku.

§3.	1.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysun-
ku	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:

1)	granica	obszaru	objętego	planem;
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	lub	o	rórnych	zasadach	zagospodarowania;
3)	 oznaczenia	 porządkowe	 ｠	 cyfrowe	 i	 literowe	

terenów;
4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
5)	szpalery	drzew.
2.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunku	planu	nie	wy-

mienione	w	ust.	1	mają	wyEącznie	charakter	 infor-
macyjny.

§4.	Ustala	się	następujące	symbole	okre[lające	w	
planie	podstawowe	formy	przeznaczenia	i	zagospo-
darowania	terenów:

1)	MW	｠	teren	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej;

2)	RU-	teren	obsEugi	produkcji	w	gospodarstwach	
le[nych;

3)	 P	 -	 teren	 zabudowy	 produkcyjnej,	 skEadów	 i	
magazynów;

4)	KDD	｠	teren	dróg	klasy	dojazdowej.

§5.	Ustala	 się	 tereny	przeznaczone	dla	 realizacji	
celów	publicznych:

1)	tereny	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami	
KDD,	jako	tereny	związane	z	budową	i	utrzymaniem	
dróg	 publicznych,	 obiektów	 i	 urządzeG	 transpor-
tu	publicznego,	budową	 i	utrzymaniem	obiektów	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.

§6.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	 Eadu	 przestrzennego	 caEego	 obszaru	
objętego	planem:

1)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
i	zagospodarowania	terenu,	zawarte	w	ustaleniach	
szczegóEowych	dla	terenów;

2)	 przebieg	 nieprzekraczalnych	 linii	 zabudowy	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

3)	zakaz	umieszczania	wolnostojących	no[ników	
reklamowych,	jereli	ustalenia	szczegóEowe	nie	sta-
nowią	inaczej;

4)	 zakaz	 lokalizacji	 no[ników	 reklamowych	 na	
ogrodzeniach	od	strony	dróg	publicznych;

5)	dopuszcza	się	lokalizowanie	no[ników	reklamo-
wych	 na	 budynkach	 usEugowych	 pod	 warunkiem,	
re	 ich	 Eączna	 powierzchnia	 nie	 zajmie	 więcej	 nir	
20%	powierzchni	Eącznej	wszystkich	elewacji	dane-
go	budynku;

6)	dopuszcza	się	lokalizowanie	szyldów	reklamo-
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wych	na	budynkach	pod	warunkiem,	re	maksymalna	
powierzchnia	jednego	szyldu	reklamowego	wyniesie	
｠	 2,0	m²	 oraz	 ich	 Eączna	 powierzchnia	 na	 danym	
budynku	 nie	 zajmie	 więcej	 nir	 10	 %	 powierzchni	
elewacji	budynku,	na	którym	są	zlokalizowane.

§7.	Ustala	 się	 zasady	ksztaEtowania	zabudowy	 i	
sposobów	zagospodarowania	terenu:

1)	 odlegEo[ć	 zabudowy	 od	 krawędzi	 jezdni	 dróg	
wewnętrznych,	 nieoznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
min.	4,0	m;

2)	na	 terenach	objętych	niniejszym	planem	obo-
wiązuje	zakaz	 lokalizowania	obiektów	handlowych	
o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000m2;

3)	w	 zakresie	 sposobu	 i	 terminu	 tymczasowego	
zagospodarowania,	urządzenia	i	urytkowania	terenu	
ustala	się,	re	do	czasu	zagospodarowania	terenów	
zgodnie	z	niniejszym	planem,	obowiązuje	ich	wyko-
rzystanie	w	sposób	dotychczasowy.

§8.	Ustala	się	zasady	i	warunki	scalania	i	podziaEu	
nieruchomo[ci:

1)	na	obszarze	planu	nie	wyznacza	się	obszarów	
wymagających	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci;

2)	w	zakresie	zasad	podziaEu	nieruchomo[ci	ustala	
się:

a)	 nakaz	 dokonywania	 podziaEów	 nieruchomo-
[ci	 wedEug	 zasad	 podziaEów	 na	 dziaEki	 budowlane	
gwarantujących	 zachowanie	 warto[ci	 urytkowej	
zgodnej	z	przeznaczeniem	w	planie	wszystkich	frag-
mentów	terenu	objętego	podziaEem,	z	zachowaniem	
innych	ustaleG	planu;

b)	dokonywanie	podziaEów	nieruchomo[ci	zgodnie	
z	 warunkami	 zawartymi	 w	 ustaleniach	 szczegóEo-
wych;

c)	 wydzielona	 dziaEka	 musi	 posiadać	 dostęp	 do	
drogi	publicznej;

d)	 parametry	 dziaEek	 budowlanych	 okre[lone	 w	
uchwale	nie	 dotyczą	urządzeG	 infrastruktury	 tech-
nicznej	i	komunikacyjnej,	których	celem	nie	jest	wy-
dzielenie	 dziaEek	 budowlanych,	 lecz	 poprawa	 wa-
runków	istniejącego	zagospodarowania.

§9.	Ustala	się	zasady	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego:

1)	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	nastę-
pujące	 zasady	 ochrony	 [rodowiska	 oraz	 ochrony	
przyrody:

a)	obowiązek	zachowania	poziomu	haEasu	zgodnie	
z	przepisami	szczególnymi	dla	terenów	chronionych	
akustycznie	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbo-
lami:

-	MW	｠	jak	dla	terenów	przeznaczonych	pod	zabu-
dowę	mieszkaniową;

b)	zakaz	skEadowania	odpadów	(w	tym	odpadów	
niebezpiecznych),	 czasowe	 gromadzenie	 odpadów	
wytwarzanych	na	obszarze	planu	-	zgodnie	z	prze-
pisami	odrębnymi;

c)	 nakaz	 realizacji	 projektowanych	 szpalerów	
drzew,	w	miejscach	wskazanych	na	rysunku	planu	

symbolem	graficznym;
d)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-

wsze	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	 dla	
których	sporządzenie	raportu	oddziaEywania	na	[ro-
dowisko	 jest	 wymagane	 w	 rozumieniu	 przepisów	
odrębnych,	 z	 wyjątkiem	 obiektów	 infrastruktury	
technicznej	i	komunikacyjnej;

2)	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 cze[ć	 terenów	
zlokalizowana	 jest	 w	 granicach	 strefy	 ochronnej	
po[redniej	 zewnętrznej	 ujęcia	 wody	 Okręgowej	
SpóEdzielni	Mleczarskiej	w	Kra[niku,	dla	której	obo-
wiązują	 zasady	 zagospodarowania	 zgodnie	 z	 de-
cyzją	 w	 sprawie	 ustanowienia	 stref	 ochronnych	
w	 szczególno[ci	 Decyzją	 Wojewody	 Lubelskiego	
OS.II.6210/368/97	lub	innymi	decyzjami	wydanymi	
w	sprawie	stref	ochrony	sanitarnej	ujęć	wód,	a	tak-
re	ich	pópniejszymi	zmianami.

§10.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	 rozbudowy	
i	 budowy	 systemów	 infrastruktury	 technicznej	 na	
obszarze	objętym	planem:

1)	W	zakresie	 lokalizacji	urządzeG	sieciowych	in-
frastruktury	technicznej:

a)	plan	dopuszcza	budowę	 i	modernizację	sieci	 i	
urządzeG	infrastruktury	technicznej	w	liniach	rozgra-
niczających,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	sieci	infrastruktury	technicznej	oraz	urządzenia	
z	nimi	związane	nalery	 lokalizować	w	projektowa-
nych	 i	 istniejących	 pasach	 drogowych,	 a	 w	 przy-
padku	lokalizowania	na	innych	terenach	｠	w	sposób	
podporządkowany	okre[lonej	w	planie	funkcji	tere-
nu	i	nie	kolidujący	z	planowaną	zabudową;

c)	 dopuszcza	 się	 przeprowadzenie	 tranzytowych	
sieci	 infrastruktury	 technicznej	 nie	 pokazanych	 na	
rysunku	planu	pod	warunkiem,	re	wykonanie	ich	nie	
będzie	sprzeczne	z	ustaleniami	planu	i	nie	będzie	ko-
lidować	z	istniejącą	i	projektowaną	zabudową;

d)	morliwo[ć	lokalizacji	stacji	transformatorowych	
w	granicach	planu	pod	warunkiem,	re	ich	sytuowa-
nie	nie	będzie	kolidowaEo	z	istniejącą	i	nowoprojek-
towaną	 zabudową-	 uszczegóEowienie	 w	 projekcie	
budowlanym;

2)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę,	ustala	się:
a)	zasilanie	w	wodę	z	 istniejącej	 i	projektowanej	

sieci	wodociągowej;
b)	dopuszcza	się	lokalizację	sieci	wodociągowych,	

poza	liniami	rozgraniczającymi	dróg	zgodnie	z	prze-
pisami	odrębnymi;

c)	 przy	 realizacji	 nowych	 i	 przebudowie	 istnieją-
cych	 ujęć	 sieci	 wodociągowych,	 na	 obszarze	 ob-
jętym	 planem,	 nakazuje	 się	 realizację	 hydrantów	
przeciwporarowych	 i	 innych	 pródeE	 zaopatrzenia	
wodnego;

d)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
wodociągowej;

3)	 W	 zakresie	 odprowadzania	 [cieków	 sanitar-
nych	oraz	wód	opadowych,	ustala	się:

a)	odprowadzenie	[cieków	sanitarnych	do	istnieją-
cej	i	projektowanej	sieci	kanalizacyjnej;

b)	nakaz	podEączania	nowych	odbiorców	do	sieci	
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kanalizacyjnej;
c)	 morliwo[ć	 odprowadzania	 wód	 opadowych	

bezpo[rednio	do	gruntu	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi;

d)	 zakaz	 odprowadzania	 wód	 opadowych	 zanie-
czyszczonych	 produktami	 organicznymi,	 ropopo-
chodnymi	i	mineralnymi	do	ciągów	kanalizacji	desz-
czowej	i	do	gruntu;

4)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	gaz,	ustala	się:
a)	zasilanie	w	gaz	ziemny	przewodowy	za	po[red-

nictwem	istniejącej	i	projektowanej	sieci;
b)	budowę	nowych	gazociągów	w	liniach	rozgra-

niczających	dróg,	poza	pasami	jezdni	zgodnie	prze-
pisami	odrębnymi;

5)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną,	
ustala	się:

a)	morliwo[ć	przebudowy	istniejącej	sieci	elektro-
energetycznej;

b)	 zasilanie	 odbiorców	w	 energię	 elektryczną	 za	
po[rednictwem	istniejących	i	nowoprojektowanych	
stacji	transformatorowych	zgodnie	z	zapotrzebowa-
niem	odbiorców	na	energię	elektryczną;

c)	budowę	o[wietlenia	ulicznego	w	liniach	rozgra-
niczających	dróg;

6)	W	zakresie	zaopatrzenia	w	ciepEo,	ustala	się:
a)	morliwo[ć	zaopatrzenia	z	lokalnych	pródeE	cie-

pEa	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;
b)	morliwo[ć	zaopatrzenia	w	ciepEo	z	miejskiej	sie-

ci	ciepEowniczej;
7)	W	zakresie	telekomunikacji,	ustala	się:
a)	budowę	sieci	telekomunikacyjnej	nalery	realizo-

wać	w	oparciu	o	warunki	techniczne	wydane	przez	
dysponenta	sieci;

8)	W	zakresie	gospodarki	odpadami,	ustala	się:
a)	 obsEugę	 zgodnie	 z	 gospodarką	 okre[loną	 w	

gminnym	programie	gospodarki	odpadami	 i	przepi-
sami	odrębnymi.

§11.	Ustala	się	zasady	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	komunikacji:

1)	UkEad	komunikacyjny	tworzą	drogi	dojazdowe	
oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami:	KDD.	Są	to	
drogi	istniejące,	których	trasy	zostaEy	wykorzystane	
w	 planie,	 których	 przebieg	 ustalono	 w	 niniejszym	
planie;

2)	Na	 terenach	przeznaczonych	na	cele	 komuni-
kacji,	 ustala	 się	 następujące	 zasady	 zagospodaro-
wania:

a)	morliwo[ć	lokalizowania	obiektów	maEej	archi-
tektury,	 jak:	 sEupy	 ogEoszeniowe,	 Eawki,	 elementy	
dekoracyjne,	itp.,	w	liniach	rozgraniczających	dróg	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

b)	dopuszcza	się	lokalizację	[cierek	rowerowych,	
chodników,	zieleni	wysokiej	i	niskiej	oraz	infrastruk-
tury	technicznej	｠	sieci	i	urządzenia	wraz	z	przyEą-
czami	do	budynków;

3)	 przy	 wyznaczaniu	 dróg	 wewnętrznych,	 nie	
oznaczonych	 na	 rysunku	 planu,	 obowiązuje	 mini-
malna	szeroko[ć	6,0	m.

RozdziaE 2
Ustalenia szczegóEowe

§12.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1MW	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-
kaniowa	wielorodzinna;

2)	 przeznaczenie	 podstawowe	 stanowi	 kontynu-
ację	funkcji	zlokalizowanej	na	terenach	bezpo[red-
nio	przylegEych	do	obszaru	opracowania;

3)	zakaz	zabudowy;
4)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 urządzeG	 budowla-

nych;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	obowiązują:
a)	zakaz	podziaEu	na	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego	ustala	się:
a)	wysoko[ć	ogrodzeG	do	1,8	m,	mierząc	od	po-

ziomu	chodnika	lub	poziomu	terenu	do	najwyrszego	
punktu	ogrodzenia;

b)	dopuszcza	się	stosowanie	ogrodzeG	w	formie	
rywopEotów;

c)	zakaz	realizacji	ogrodzeG	peEnych	i	z	przęsEami	z	
prefabrykowanych	elementów	betonowych;

7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	obsEuga	terenu	1MW	z	istniejącego	zjazdu	z	dro-

gi	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	01KDD,	
która	Eączy	się	bezpo[rednio	z	istniejącą	droga	kra-
jową	nr	19;

b)	 morliwo[ć	 wyznaczania	 dróg	 wewnętrznych	
zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	§11,	pkt.3;

8)	dla	terenu	1MW,	objętego	strefą	ochrony	po-
[redniej	zewnętrznej	ujęcia	wody	obowiązują	usta-
lenia	zawarte	w	§9,	pkt.2;

9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§10;

10)	warto[ć	stawki	procentowej	sEurącej	nalicza-
niu	 opEaty	wynikającej	 ze	wzrostu	warto[ci	 nieru-
chomo[ci	wynosi	1	%.

§13.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1RU	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	obsEuga	produk-
cji	w	gospodarstwach	le[nych;

2)	 przeznaczenie	 podstawowe	 stanowi	 kontynu-
ację	funkcji	zlokalizowanej	na	terenach	bezpo[red-
nio	przylegEych	do	obszaru	opracowania;

3)	zakaz	zabudowy;
4)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 urządzeG	 budowla-

nych;
5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	

parametrów	dziaEki	budowlanej	obowiązują:
a)	zakaz	podziaEu	na	dziaEki	budowlane;
6)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego	ustala	się:
a)	wysoko[ć	ogrodzeG	do	1,8m,	mierząc	od	po-

ziomu	chodnika	lub	poziomu	terenu	do	najwyrszego	
punktu	ogrodzenia;

b)	dopuszcza	się	stosowanie	ogrodzeG	w	formie	
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rywopEotów;
c)	zakaz	realizacji	ogrodzeG	peEnych	i	z	przęsEami	z	

prefabrykowanych	elementów	betonowych;
7)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	obsEuga	terenu	1RU	z	drogi	oznaczonej	na	ry-

sunku	 planu	 symbolem	 01KDD,	 która	 Eączy	 się	
bezpo[rednio	z	istniejącą	droga	krajową	nr	19	oraz	
istniejącej	 drogi	 wewnętrznej	 zlokalizowanej	 poza	
obszarem	opracowania	;

b)	 morliwo[ć	 wyznaczania	 dróg	 wewnętrznych	
zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	§11,	pkt.3;

8)	dla	terenu	1MW,	objętego	strefą	ochrony	po-
[redniej	zewnętrznej	ujęcia	wody	obowiązują	usta-
lenia	zawarte	w	§9,	pkt.2;

9)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowiązu-
ją	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§10;

10)	warto[ć	stawki	procentowej	sEurącej	nalicza-
niu	 opEaty	wynikającej	 ze	wzrostu	warto[ci	 nieru-
chomo[ci	wynosi	1	%.

§14.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	1P	ustala	się:

1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 zabudowa	 pro-
dukcyjna,	skEadów	i	magazynów;

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	usEugi;
3)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	

o	 przeznaczeniu	 podstawowym	w	 zakresie	 jej	 bu-
dowy:

a)	maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	
60	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;

b)	 udziaE	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 mini-
mum	-	20	%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;

c)	maksymalny	wskapnik	 intensywno[ci	 zabudo-
wy	-	1,2;

d)	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 14,0	 m,	 przy	 czym	
max	 2	 kondygnacje,	 okre[lona	 wysoko[ć	 nie	 do-
tyczy	 obiektów	 takich	 jak	 kominy,	 maszty,	 silosy	
i	 inne	 obiekty	 i	 urządzenia	 towarzyszące,	 których	
wysoko[ć	 wynika	 z	 wymogów	 technologicznych,	
jednak	nie	więcej	nir	25,0	m;

e)	dachy	pEaskie	i	wielospadowe	o	kącie	pochyle-
nia	poEaci	dachowych	do	45°;

f)	zakaz	stosowania	do	wykoGczenia	elewacji	bu-
dynków	okEadzin	z	tworzyw	sztucznych	typu	siding;

g)	w	odniesieniu	do	zabudowy	istniejącej	ustalenia	
lit.	a,	b,	c,	d,	e,	f	nalery	stosować	odpowiednio	w	
ramach	dokonywanej	zmiany;

4)	parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
o	przeznaczeniu	uzupeEniającym	w	zakresie	 jej	bu-
dowy:

a)	 maksymalna	 powierzchnia	 zabudowy	 40	 %	
powierzchni	zabudowy	o	przeznaczeniu	podstawo-
wym;

b)	wysoko[ć	zabudowy	do	9,0	m,	przy	czym	max.	
2	kondygnacje;

c)	dachy	pEaskie	i	wielospadowe	o	kącie	pochyle-
nia	poEaci	dachowych	do	45°;

d)	zakaz	stosowania	do	wykoGczenia	elewacji	bu-
dynków	okEadzin	z	tworzyw	sztucznych	typu	siding;

e)	w	odniesieniu	do	zabudowy	istniejącej	ustalenia	

lit.	a,	b,	c,	d,	nalery	stosować	odpowiednio	w	ra-
mach	dokonywanej	zmiany;

5)	w	zakresie	warunków	podziaEu	nieruchomo[ci	i	
parametrów	dziaEki	budowlanej	obowiązują:

a)	powierzchnia	dziaEki	nie	mniejsza	nir	2000	m2;
b)	szeroko[ć	frontu	dziaEki	nie	mniejsza	nir	30	m;
c)	 kąt	 poEorenia	 wydzielonych	 dziaEek	 budowla-

nych	w	 stosunku	do	 przylegEego	 pasa	 drogowego	
od	70°	do	90°;

6)	w	zakresie	okre[lenia	linii	zabudowy:
a)	nieprzekraczalne	 linie	zabudowy	zgodnie	z	 ry-

sunkiem	planu;
7)	w	zakresie	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego	ustala	się:
a)	dla	 istniejących	budynków	 i	czę[ci	budynków	

zlokalizowanych	wzdEur	planowanej	drogi	ekspreso-
wej	w	 zakresie	 remontu	 i	 nadbudowy,	 obowiązek	
zastosowania	zabezpieczeG	od	uciąrliwo[ci	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi;

b)	dla	nowej	 zabudowy,	której	 lokalizacja	plano-
wana	 jest	 wzdEur	 planowanej	 drogi	 ekspresowej,	
obowiązek	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	
zmniejszających	 uciąrliwo[ci	 i	 zwiększających	 od-
porno[ć	budynków	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

c)	morliwo[ć	lokalizowania	obiektów	o	powierzch-
ni	do	20m2	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	terenów	
a	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

d)	 lokalizację	 ogrodzeG	 frontowych	 dziaEek	 bu-
dowlanych	zgodnie	z	liniami	rozgraniczającymi	dróg	
wyznaczonych	planem,	przy	czym	dopuszcza	się	ich	
wycofanie	w	gEąb	dziaEki	budowlanej	w	miejscach	
sytuowania	 bram	 wjazdowych	 oraz	 w	 przypadku	
konieczno[ci	ominięcia	 istniejących	przeszkód	 (itp.	
drzew,	urządzeG	infrastruktury	technicznej	itp.);

e)	 zakaz	 realizacji	 ogrodzeG	 peEnych	 z	 przęseE	 z	
prefabrykowanych	 elementów	 betonowych,	 cegEy	
oraz	z	blachy;

f)	wysoko[ć	ogrodzeG	do	2,2	m,	mierząc	od	po-
ziomu	chodnika	lub	poziomu	terenu	do	najwyrszego	
punktu	ogrodzenia;

g)	dopuszcza	się	stosowanie	ogrodzeG	w	formie	
rywopEotów;

8)	dla	terenu	1P	objętego	strefą	ochrony	po[red-
niej	zewnętrznej	ujęcia	wody,	obowiązują	ustalenia	
zawarte	w	§9	pkt.2;

9)	w	zakresie	obsEugi	komunikacyjnej,	ustala	się:
a)	obsEuga	terenu	1P	z	drogi	oznaczonej	na	rysun-

ku	planu	symbolami	02KDD	poprzez	drogę	01KDD,	
która	Eączy	się	bezpo[rednio	z	istniejącą	droga	kra-
jową	nr	19	oraz	utrzymanie	istniejących	zjazdów;

b)	 morliwo[ć	 wyznaczania	 dróg	 wewnętrznych	
zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	§11,	pkt.3;

10)	 dla	 terenu	 1P,	 objętego	 strefą	 ochrony	 po-
[redniej	zewnętrznej	ujęcia	wody	obowiązują	usta-
lenia	zawarte	w	§9,	pkt.2;

11)	w	zakresie	zapewnienia	miejsc	parkingowych	
lub	postojowych	na	danej	nieruchomo[ci	ustala	się	
minimum	3	miejsca	postojowe	na	10	zatrudnionych,	
w	tym	10%	jako	miejsca	postojowe	ogólnodostęp-
ne	dla	osób	niepeEnosprawnych	｠	minimum	1	miej-
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sce	postojowe;
12)	w	zakresie	infrastruktury	technicznej	obowią-

zują	odpowiednie	ustalenia	zawarte	w	§10;
13)	warto[ć	stawki	procentowej	sEurącej	nalicza-

niu	 opEaty	wynikającej	 ze	wzrostu	warto[ci	 nieru-

chomo[ci	wynosi	1	%.

§15.	 Dla	 poszczególnych	 dróg,	 oznaczonych	 na	
rysunku	planu,	następujące	warunki	funkcjonalno	-	
techniczne:

1)	warto[ć	stawki	procentowej	sEurącej	naliczaniu	
opEaty	 wynikającej	 ze	 wzrostu	 warto[ci	 nierucho-
mo[ci	wynosi	0,1	%.

RozdziaE 3
Przepisy koGcowe

§16.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	ry-
cie	niniejszego	planu,	 a	nie	 zakoGczonych	decyzją	
ostateczną	,	stosuje	się	ustalenia	planu.

§17.	 UchwaEa	 wymaga	 ogEoszenia	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	 Województwa	 Lubelskiego	 oraz	 wy-

maga	opublikowania	na	stronie	internetowej	Urzędu	
Miasta	w	Kra[niku.

§18.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Kra[nik.

§19.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miasta	Kra[nik	
Tadeusz CzEonka
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b) wysokość zabudowy do 9,0 m, przy czym max. 2 kondygnacje; 
c) dachy płaskie i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych do 45°; 
d) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding; 
e) w odniesieniu do zabudowy istniejącej ustalenia lit. a, b, c, d, należy stosować odpowiednio 
w ramach dokonywanej zmiany; 
5) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej obowiązują: 
a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m2; 
b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m; 
c) kąt położenia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 
70° do 90°; 
6) w zakresie określenia linii zabudowy: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 
7) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
a) dla istniejących budynków i części budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej drogi 
ekspresowej w zakresie remontu i nadbudowy, obowiązek zastosowania zabezpieczeń od uciążliwości 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
b) dla nowej zabudowy, której lokalizacja planowana jest wzdłuż planowanej drogi ekspresowej, 
obowiązek zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości i zwiększających odporność 
budynków zgodnie z przepisami odrębnymi; 
c) możliwość lokalizowania obiektów o powierzchni do 20m2 pomiędzy linią rozgraniczającą terenów 
a nieprzekraczalną linią zabudowy; 
d) lokalizację ogrodzeń frontowych działek budowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi dróg 
wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie w głąb działki budowlanej w miejscach 
sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód itp. drzew, 
urządzeń infrastruktury technicznej itp.); 
e) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych z przęseł z prefabrykowanych elementów betonowych, cegły oraz 
z blachy; 
f) wysokość ogrodzeń do 2,2 m, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu do najwyższego 
punktu ogrodzenia; 
g) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń w formie żywopłotów; 
8) dla terenu 1P objętego strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, obowiązują ustalenia 
zawarte w §9 pkt.2; 
9) w zakresie obsługi komunikacyjnej, ustala się: 
a) obsługa terenu 1P z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami 02KDD poprzez drogę 01KDD, 
która łączy się bezpośrednio z istniejącą droga krajową nr 19 oraz utrzymanie istniejących zjazdów; 
b) możliwość wyznaczania dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami zawartymi w §11, pkt.3;
10) dla terenu 1P, objętego strefą ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody obowiązują ustalenia 
zawarte w §9, pkt.2; 
11) w zakresie zapewnienia miejsc parkingowych lub postojowych na danej nieruchomości ustala się 
minimum 3 miejsca postojowe na10 zatrudnionych, w  tym 10% jako miejsca postojowe ogólnodostępne dla 
osób niepełnosprawnych – minimum 1 miejsce postojowe; 
12) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte w §10; 
13 warto ść stawki procentowej s łu żącej naliczaniu op łaty wynikaj ącej ze wzrostu warto ści
nieruchomo ści wynosi1  %. 
 
§15. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, następujące warunki funkcjonalno - 
techniczne: 
Lp. Symbol odcinka 

drogi 
oznaczonego na 

rysunku planu 

Droga  
 

publiczna 

Klasa 
drogi 

Szerokość  Ustalenia  
 dodatkowe 

Uwagi 

1. 01KDD + dojazdowa 11,0 - 12,0 m chodnik 
minimum 

jednostronny 

droga projektowana 

2. 02KDD + dojazdowa 10,0 m na odcinku wzdłuż 
terenu 1P,  

 od terenu 1P do drogi 
01KDD  

 7,0 -9,0 m 
w przewężeniu, które 
wynika zistniejącego 

zainwestowania – zgodnie 
rysunkiem planu 

chodnik 
minimum 

jednostronny 

droga istniejąca�  
 poszerzana, 
zakończona 

placem 
manewrowym 

„zawrotką”, 
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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	nr	XLVI/389/2010

Rady	Miasta	Kra[nik
z	dnia	27	papdziernika	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Kra[nik dla dziaEek na terenie miasta Kra[nik, obręb Kwiatkowice wniesionych w okre-

sie wyEorenia do publicznego wglądu.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	ze	zm.)	Rada	
Miasta	Kra[nik	przyjmuje	następujące	rozstrzygnię-
cia	w	sprawie	 rozpatrzenia	uwag	do	Miejscowego	
Planu	 Zagospodarowania	 Przestrzennego	 miasta	
Kra[nik	dla	dziaEek	na	terenie	miasta	Kra[nik,	obręb	
Kwiatkowice:

Projekt	 Miejscowego	 Planu	 Zagospodarowania	
Przestrzennego	miasta	Kra[nik	dla	dziaEek	na	 tere-

nie	miasta	Kra[nik,	obręb	Kwiatkowice	wraz	z	pro-
gnozą	 oddziaEywania	 na	 [rodowisko	 zostaE	 jeden	
raz	wyEorony	do	publicznego	wglądu	w	dniach	od	
23.06.2010	r.	do	13.07.2010	r.	

W	 wyznaczonym	 terminie	 skEadania	 uwag	 ｠	 do	
dnia	27.07.2010	r.	wyEorenia	do	publicznego	wglą-
du	nie	wpEynęEa	radna	uwaga.	
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ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	nr	XLVI/389/2010

Rady	Miasta	Kra[nik
z	dnia	27	papdziernika	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kra[nik dla dziaEek na terenie miasta Kra[nik, obręb Kwiatkowice inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach finansowania

Jako	podstawę	prawną	przyjęto:
-	ustawa	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	

i	 zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	
poz.	717	z	p.	z.)

-	ustawa	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	
gminnym	(tekst	jednolity:	Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	
poz.	1591	z	p.	.z)

-	 ustawa	 z	 dnia	 13	 listopada	 2003	 r.	 o	 docho-
dach	jednostek	samorządu	terytorialnego	(Dz.	U.	z		
2008r.	Nr	88,	poz.	539	i	Nr	220,	poz.1419		z	p.	z.)

-	ustawa	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	o	gospodarce	
nieruchomo[ciami	(jednolity	tekst:	Dz.	U.	z	2000	r.	
Nr	46,	poz.	543	z	p.	z.)

-	ustawa	z	dnia	26	listopada	1998	r.	o	finansach	
publicznych	(Dz.	U.	Nr	155,	poz.	1014	z	p.	z.).

Celem	opracowania	jest	okre[lenie	sposobu	reali-
zacji	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej	 zapisa-
nych	 w	 projekcie	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	 terenu	 objętego	 planem,	 które	 nalerą	 do	
zadaG	wEasnych	miasta	oraz	zasady	ich	finansowa-
nia.

Opracowanie	sporządzono	po	analizie	wszystkich	
obowiązujących	w	 zakresie	 budretu	 gmin	 ustaw	 i	
przepisów	wykonawczych	do	nich,	jak	i	sporządzo-
nych	materiaEów	planistycznych,	a	w	szczególno[ci	
w	oparciu	o	prognozę	skutków	finansowych	uchwa-
lenia	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-
strzennego	oraz	Studium	uwarunkowaG	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	Miasta	Kra[nik.

W	celu	umorliwienia	realizacji	 inwestycji	kubatu-
rowych	 na	 terenach	 przeznaczonych	 pod	 zainwe-
stowania	 zabudowy	 produkcyjnej,	 która	 obecnie	
stanowią	tereny	poprodukcyjne	-	konieczna	będzie	
przebudowa	dróg,	która	wymagać	będzie	nakEadów	
finansowych.	

Finansowanie	 realizacji	 zadaG	 zapisanych	w	 pla-
nie	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej,	 które	na-
lerą	do	zadaG	wEasnych	miasta	jest	uzalernione	od	
zdolno[ci	 finansowej	 miasta	 i	 będzie	 okre[lona	 w	
wieloletnich	planach	inwestycyjnych	stanowiących	
zaEączniki	 do	 uchwaE	 budretowych	 w	 kolejnych	
okresach	czasowych.

Do	zadaG	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	na-
lerących	do	zadaG	wEasnych	miasta,	nalery:

-	 wydzielenie	 i	 wykup	 terenu	 pod	 nowe	 drogi	
gminne,	bądp	poszerzenie	istniejących,

-	wyposarenie	terenu	w	o[wietlenie	uliczne,
-	 budowa	 jezdni,	 chodników	 na	 drogach	 gmin-

nych.

Odrębnym	problemem	jest	zaopatrzenie	obszaru	w	
energię	elektryczną.	Zgodnie	z	prawem	energetycz-
nym,	realizacja	gEównych	sieci	przez	zakEad	energe-
tyczny	uzalerniona	jest	od	wcze[niej	sporządzonych	
planów	 zaopatrzenia	 w	 energię	 (z	 trzyletnim	 wy-
przedzeniem).	W	sytuacji	potrzeb	zasilania	w	ener-
gię	 obszaru	okre[lonego	w	projekcie	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	zasilanie	w	
energię	ma	być	 zagwarantowane	z	 istniejących,	a	
caEo[ć	potrzeb	wynikających	z	projektowanego	za-
gospodarowania	terenu	zostanie	pokryta	w	drodze	
budowy	sieci	napowietrznej	lub	kablowej	NN.

	 Inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	
ujęte	w	miejscowym	planie	zagospodarowania	prze-
strzennego	 miasta	 Kra[nik	 dla	 dziaEek	 na	 terenie	
miasta	Kra[nik,	obręb	Kwiatkowice,	nalerące	do	za-
daG	wEasnych	miasta	obejmują:

1)	 przebudowę	 dróg	 dojazdowych	 oznaczonych	
na	rysunku	planu	symbolami	KDD,	o	Eącznej	dEugo-
[ci	ok.	200	m.

Koniecznym	 będzie	 przebudowanie	 ok.	 200	 mb	
o[wietlenia	ulicznego.

Zrodki	 finansowe	 na	 te	 cele	 będą	 pochodzić	 ze	
[rodków	 wEasnych	 miasta	 ustalanych	 w	 poszcze-
gólnych	budretach	na	dany	rok	oraz	z	funduszy	po-
mocowych	Unii	Europejskiej.	

Kolejnym	 pródEem	 dochodu	 miasta	 będzie	 renta	
planistyczna	 pEacona	 na	 rzecz	 miasta,	 wynikająca	
ze	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci.

Morna	 zaEoryć,	 re	 programy	 unijne	 związane	 z	
pozyskiwaniem	funduszy	akcesyjnych,	które	wdro-
rono	 w	 mie[cie	 pozwolą	 na	 przyspieszenie	 prac	
związanych	z	realizacją	zadaG	inwestycyjnych	nale-
rących	do	zadaG	wEasnych.

Miasto	wykorzysta	wszystkie	morliwo[ci	dla	po-
zyskania	 funduszy	 w	 celu	 realizacji	 zapisanych	 w	
planie	 inwestycji	 infrastruktury	 technicznej,	 które	
nalerą	do	jego	zadaG	wEasnych.	Prognozowane	wy-
datki	związane	z	realizacją	ww.	projektu	winny	sta-
nowić	podstawę	do	podjęcia	prac	nad	ujęciem	ich	
w	Wieloletnich	Programach	Inwestycyjnych	Miasta	
Kra[nik.


