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UCHWAŁA Nr VIII/32/2009 

RADY GMINY W KRASNEM 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne  

w obrębie geodezyjnym Krasne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), po stwierdzeniu 
zgodnoŌci z ustaleniami Studium UwarunkowaŊ i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Krasne zatwierdzonego uchwałņ nr II/72001 
Rady Gminy Krasne z dnia 29 marca 2001r. z póŎ-
niejszymi zmianami, Rada Gminy Krasne uchwala, 
co nastňpuje: 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Krasne 
zatwierdzonego uchwałņ nr III/14/2007 Rady 
Gminy Krasne z dnia 25 kwietnia 2007r. w ob-
rňbie geodezyjnym Krasne, zwanņ dalej „Pla-
nem”. 

2. Plan składa siň z nastňpujņcych czňŌci stano-
wiņcych integralnņ całoŌń: 

1) czňŌń tekstowa stanowiņca treŌń niniejszej 
uchwały, 

2) czňŌń graficzna – rysunek planu w skali 
1:2000 stanowiņcy załņcznik nr 1, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu – załņcznik nr 2, 

4) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
bňdņcych zadaniami własnymi gminy – za-
łņcznik nr 3. 

3. Przedmiot, zakres i granice planu okreŌla 
uchwała nr VI/30/2007 Rady Gminy Krasne z 
dnia 19 wrzeŌnia 2007r.  

4. Rysunek planu stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały obowiņzuje w nastňpujņcym zakresie 
ustaleŊ: 

 

 

1) granicy obszaru objňtego planem, 

2) linii rozgraniczajņcych tereny o róŐnych 
funkcjach i zasadach zagospodarowania, 

3) przeznaczenia terenu, 

4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy. 

§ 2. 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1. planie - naleŐy przez to rozumień ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiņce przepisy gminne,  

2. uchwale – naleŐy przez to rozumień niniejszņ 
uchwałň, o ile z treŌci przepisu nie wynika in-
aczej, 

3. przepisach szczególnych i odrňbnych - naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem, wynikajņce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych 
(art. 104 KPA), 

4. rysunku planu - naleŐy przez to rozumień 
ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w 
skali 1: 2 000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, 

5. obszarze planu - naleŐy przez to rozumień 
obszar okreŌlony granicami opracowania 
planu, 

6. terenie (kompleksie) - naleŐy przez to rozu-
mień najmniejszņ wydzielonņ jednostkň usta-
leŊ planu, oznaczonņ numerem i symbolem 
literowym, dla której ustalono przepisy szcze-
gółowe, 

7. działce budowlanej - naleŐy przez to rozumień 
nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň gruntu, 
przeznaczonņ w planie pod zabudowň, której 
wielkoŌń, kształt, dostňp do drogi publicznej i 
wyposaŐenie w urzņdzenia infrastruktury 
technicznej spełniajņ wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych, wynikajņce z ustaw i usta-
leŊ planu, 
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8. dostňpie do drogi publicznej - naleŐy przez to 

rozumień bezpoŌredni dostňp do tej drogi al-
bo dostňp przez drogň wewnňtrznņ, 

9. przeznaczeniu podstawowym - naleŐy przez 
to rozumień okreŌlony w planie rodzaj prze-
znaczenia, które obejmuje niemniej niŐ 70% 
powierzchni uŐytkowej obiektów zlokalizowa-
nych na danym terenie, 

10. przeznaczeniu uzupełniajņcym - naleŐy przez 
to rozumień dopuszczony w planie rodzaj 
przeznaczenia, obejmujņcy nie wiňcej niŐ 30% 
powierzchni uŐytkowej obiektów zlokalizowa-
nych na danym terenie, 

11. powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień czňŌń działki budowlanej, 
która pozostaje niezabudowana powierzch-
niowo lub kubaturowo w głņb gruntu, na nim 
oraz nad nim, nie stanowiņca nawierzchni do-
jazdów oraz dojŌń pieszych, pokryta roŌlinno-
Ōciņ lub uŐytkowana rolniczo, 

12. urzņdzeniach infrastruktury technicznej dla 
potrzeb lokalnych – naleŐy przez to rozumień 
sieci: wodociņgowe, kanalizacyjne, telefo-
niczne, gazowe i energetyczne wraz z urzņ-
dzeniami technicznymi zwiņzanymi z funkcjo-
nowaniem tych sieci na wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi terenie z wyłņczeniem 
urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych z funkcjo-
nowaniem tych sieci i realizowanych dla całej 
miejscowoŌci lub kilku miejscowoŌci, 

13. urzņdzeniach komunikacji kołowej i pieszej - 
naleŐy przez to rozumień komunikacjň we-
wnňtrznņ łņcznie z miejscami postojowymi 
dla potrzeb obsługi terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczajņcymi. 

14. obszarze przestrzeni publicznej - naleŐy przez 
to rozumień obszar o szczególnym znaczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaŊców, po-
prawy jakoŌci ich Őycia i sprzyjajņcy nawiņ-
zywaniu kontaktów społecznych ze wzglňdu 
na jego połoŐenie oraz cechy funkcjonalno – 
przestrzenne. 

§ 3. 

1. Plan zawiera ustalenia dotyczņce: 

1) przeznaczenia terenu 

2) zasad kształtowania ładu przestrzennego, 

3) zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej, 

5) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu, 

6) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji, 

7) zasad zagospodarowania tymczasowego te-
renu objňtego planem, 

8) terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 

9) stawki procentowej stanowiņcej podstawň 
do okreŌlania opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia planu okreŌlone sņ w treŌci niniejszej 
uchwały i na rysunku planu. 

§ 4. 

Na terenie objňtym planem nie zachodzņ prze-
słanki do ustalenia: 

1. granic i sposobów zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegajņcych ochronie ustalonych 
na podstawie odrňbnych przepisów (terenów 
górniczych, naraŐonych na niebezpieczeŊstwo 
powodzi oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas 
ziemnych), 

2. szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoŌci, 

3. obszarów rehabilitacji istniejņcej zabudowy i 
infrastruktury technicznej, obszarów wymaga-
jņcych przekształceŊ lub rekultywacji, 

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 

1. Teren obejmujņcy czňŌń działki nr 213/25 o 
powierzchni około 4,85ha oznaczony w planie 
symbolem R – „Tereny rolnicze” przeznacza siň 
pod funkcjň usługowņ i oznacza symbolem 
70 US – „Tereny sportu i rekreacji”. 

1) Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzņ-
dzenia sportowo - rekreacyjne. 

2) Przeznaczenie uzupełniajņce - zabudowa 
usługowa na potrzeby sportu i rekreacji 
(np. handel, gastronomia, baza noclegowa). 

2. W zakresie kształtowania ładu przestrzennego 
ustala siň: 

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu po-
winny tworzyń architektonicznņ całoŌń 
wkomponowanņ w otaczajņcy krajobraz, 

2) powiņzania komunikacyjne wewnņtrz terenu 
powinny zapewniń bezkolizyjnņ łņcznoŌń z 
istniejņcym układem drogowym oŌrodka 
gminnego Krasne, 
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3) zharmonizowanie zabudowy z otaczajņcym 
krajobrazem (skala, materiał, detal) w na-
wiņzaniu do historycznego charakteru miej-
scowoŌci Krasne, 

4) ochrona wartoŌci widokowych sņsiadujņ-
cych obiektów zabytkowych (koŌciół para-
fialny, zespół parkowo - rezydencjonalny). 

2. W zakresie ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz wprowadzania nieczyszczonych Ōcie-
ków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

2) zakaz lokalizowania obiektów i urzņdzeŊ 
oraz prowadzenia działalnoŌci usługowej 
mogņcej powodowań przekroczenia do-
puszczalnych poziomów hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego po-
za terenem wyznaczonym planem, 

3) obowiņzek zgodnego z zasadami ochrony 
Ōrodowiska unieszkodliwiania odpadów – 
selekcjň i gromadzenie odpadów w urzņ-
dzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia, odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjňtym w gospodarce 
komunalnej gminy, 

4) ochronň i utrzymywanie droŐnoŌci rowów 
melioracyjnych (sņsiadujņcych z terenem), 

5) zakaz realizacji obiektów budowlanych i 
ogrodzeŊ w odległoŌci mniejszej niŐ 5 m 
od korony rowu melioracyjnego, 

6) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki – 30%, 

7) preferencje do stosowania czynników 
grzewczych ze Ŏródeł bezpiecznych ekolo-
gicznie (olej opałowy, gaz, energia elek-
tryczna).  

3. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznej 
ustala siň:  

1) włņczenie kompleksu w obszar przestrzeni 
publicznej miejscowoŌci Krasne jako terenu 
bezpoŌrednio sņsiadujņcego z zabytkowym 
parkiem krajobrazowym objňtym strefņ 
ochrony konserwatorskiej włņczonym w 
przestrzeŊ publicznņ, 

2) realizacjň inwestycji o funkcji sportu i rekre-
acji (m.in. przystosowanie terenu do organi-
zowania imprez masowych), 

3) realizacja urzņdzeŊ komunikacyjnych (drogi, 
place, chodniki, oŌwietlenie, miejsca par-
kingowe), 

4) wprowadzenie zieleni urzņdzonej z elemen-
tami małej architektury, 

5) realizacji niezbňdnej infrastruktury technicz-
nej zwiņzanej z funkcjami kompleksu, 

6) promocja gminy. 

4. W zakresie parametrów i wskaŎników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala siň:  

1) maksymalna nieprzekraczalna liniň zabudo-
wy - 6m od linii rozgraniczajņcej drogň 
oznaczonņ w obowiņzujņcym planie 4KDW, 

2) wysokoŌń zabudowy do dwóch kondygnacji 
(z poddaszem uŐytkowym), dachy dwu- lub 
wielospadowe, o nachyleniu połaci od         
0o – 45o,  

3) parametry okreŌlone w pkt 2 nie dotyczņ 
obiektów i urzņdzeŊ zwiņzanych z funkcjņ 
sportowo - rekreacyjnņ, których wysokoŌń 
wynika bezpoŌrednio z wymogów technicz-
nych i konstrukcyjnych, 

4) lokalizacja urzņdzeŊ zwiņzanych z funkcjņ te-
renu (sanitariaty, punkty gromadzenia od-
padów, elementy małej architektury), 

5) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ rekla-
mowych zharmonizowanych z zagospoda-
rowaniem terenu, 

6) wyznaczenie parkingu dla obsługi ruchu 
komunikacyjnego, 

7) zapewnienie obsługi komunikacyjnej na wy-
znaczonym terenie poprzez drogi we-
wnňtrzne o szerokoŌci minimum 6.0m, 

8) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i 
ogrodzeŊ w odległoŌci mniejszej niŐ 5m 
od korony rowu melioracyjnego, 

9) koniecznoŌń wprowadzenia pasa zieleni izo-
lacyjnej (wysokiej i niskiej) od terenów pro-
jektowanej zabudowy mieszkaniowej 17 MN 
oraz terenów i urzņdzeŊ obiektów kanalizacji 
i oczyszczania Ōcieków - 20 K (oznaczonych 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krasne). 

5. W zakresie infrastruktury technicznej i komuni-
kacji ustala siň: 

1) zaopatrzenie w wodň (w tym do celów 
przeciwpoŐarowych) z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej, 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej od-
prowadzenie Ōcieków do szczelnych zbior-
ników (szamb) opróŐnianych okresowo 
przez specjalistyczny zakład, 

3) zagospodarowanie wód opadowych w 
granicach wyznaczonego terenu z wyko-
rzystaniem naturalnej retencji terenu, 
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4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 

a) powiņzania sieci elektroenergetycznej z 
istniejņcņ infrastrukturņ energetycznņ 
oraz budowň nowych sieci realizowań 
na podstawie odrňbnych projektów 
technicznych opracowanych w oparciu 
o warunki przyłņczenia wydane przez 
Przedsiňbiorstwo Energetyczne na 
wniosek podmiotu przyłņczanego, 

b) przebudowa istniejņcej infrastruktury 
energetycznej, kolidujņcej z projekto-
wanymi obiektami moŐe byń realizo-
wania przez właŌciciela sieci na koszt 
podmiotu, który tň zmianň w planie 
powoduje, po zawarciu stosownej 
umowy. 

5) zaopatrzenie w ciepło ze Ŏródeł indywidu-
alnych, z preferencjņ ekologicznych czyn-
ników grzewczych (gaz, energia elektrycz-
na, olej opałowy - o niskiej zawartoŌci 
siarki lub odnawialne Ŏródła energii), 

6) gospodarka odpadami – koniecznoŌń se-
gregacji odpadów (miejsca na pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów) oraz zor-
ganizowany wywóz na składowisko odpa-
dów w sposób i na zasadach okreŌlonych 
indywidualnie przez słuŐby komunalne, 

7) dopuszcza siň lokalizacjň elementów infra-
struktury technicznej nie kolidujņcych z 
ustaleniami planu, 

8) planowane sieci i przyłņcza infrastruktury 
technicznej zaleca siň prowadziń pod zie-
miņ, 

10) obsługň komunikacyjnņ terenu za poŌred-
nictwem drogi 4 KDW.  

§ 6. 

Stawkň procentowņ stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siň w wysokoŌci 0%. 

§ 7. 

Teren do czasu zabudowy i zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu pozostaje w dotych-
czasowym uŐytkowaniu. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy 
Krasne. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Józefa E. Grzeszczak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VIII/32/2009 

Rady Gminy w Krasnem 
z dnia 26 listopada 2009r. 

 
 

CZŇŋŃ GRAFICZNA  
rysunek zmiany planu (obrňb geodezyjny Krasne) w skali 1:2000 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/32/2009 

Rady Gminy w Krasnem 
z dnia 26 listopada 2009r 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy w Krasnem rozstrzyga: 

Sposób rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Krasne w obrňbie geodezyjnym Krasne 

1. Wniosek Zakładu Energetycznego w Płocku-Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. (pismo Znak D2-TD-003021-
2009 z dnia 28 wrzeŌnia 2009 roku) dotyczņcy uszczegółowienia zapisów w zakresie zaopatrzenia w ener-
gie elektrycznņ zostaje uwzglňdniony i ujňty w planie § 5 ust. 5 

2. Innych uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Józefa E. Grzeszczak 

 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/32/2009 

Rady Gminy w Krasnem 
z dnia 26 listopada 2009r. 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.) Rada Gminy w Krasnem rozstrzyga: 

Sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, bňdņcych zadaniami 
własnymi gminy. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Józefa E. Grzeszczak 
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UCHWAŁA Nr VIII/36/2009 

RADY GMINY W KRASNEM 

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2014. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŐn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. 

Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy w Krasnem 
uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchwaliń wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2010-2014 o treŌci: Wieloletni program gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2010-2014.  
 

 


