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UCHWAIA Nr XVIIIł227łńń 

 RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Krosna ”nŁ ｭPrzemysJowa Iｬ 
 

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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i 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 i 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 i Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 

poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 

Nr 149, poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 

ust. 1 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 i Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i 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 i Nr 220, poz. 1413; 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; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

Nr 153, ”oz. 901), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosno 

uchwalonego UchwaJą Nr XXXVII/834/98 Rady 
Miejskiej w Kro`nie z dnia 15.06.1998 r. zmienionego 

uchwaJami Rady Miasta Krosna Nr LIII/1001/06 z dnia 

26.07.2006 r. oraz Nr LVII/1045/10 z dnia 29 marca 

2010 r., uchwala się, co nastę”u–e:  
 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą nr XXXV/701/05 
Rady Miasta Krosna z dnia 24 czerwca 2005 roku 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. 

ｭPrzemysJowa Iｬ, ｭSuchodóJ IXｬ, ｭSuchodóJ Xｬ 
i ｭ_ródmie`cie IXｬ, stwierdza–ąc zgodno`ć ze Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Krosna ”rzy–ętego uchwaJą 
Nr XXXVII/834/98 Rady Miasta Krosna z dnia 

15 czerwca 1998 r., zmienionego uchwaJą 
nr LIII/1001/06 z dnia 26 li”ca 2006 r. oraz uchwaJą 
Nr LVII/1045/10 z dnia 29 marca 2010 r., uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ”n. ｭPrzemysJowa Iｬ obe–mu–ący obszar 
o Jączne– ”owierzchni o—. 324,38 ha. 

 

2. Przedmiotem miejscowego planu 

zagospodarowania ”rzestrzennego –est o—re`lenie 
granicy ”lanu, wyznaczenie terenów o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 

zagospodarowania oraz linii rozgranicza–ących te 
tereny, o—re`lenie zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego, o—re`lenie zasad i standardów 
—sztaJtowania zabudowy, o—re`lenie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

3. Granice obszaru ob–ętego ”lanem 
zaznaczono na rysunku planu w skali 1:2000 

stanowiącym zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy. 
 

4. źaJączni—ami do uchwaJy są: 
 

1) Integralnie związany z uchwaJą rysune— 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wraz z wyrysem ze Studium 

uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Krosna, stanowiący 
zaJączni— nr 1; 

 

2) Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy, stanowiące 
zaJączni— nr 2; 

 

3) Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do ”ro–e—tu ”lanu, stanowiące zaJączni— nr 3. 
 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

 

§ 2. 1. Te—st ”lanu, stanowiący tre`ć ninie–sze– 
uchwaJy, zawiera się w 2 —ole–nych rozdziaJach: 
ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegóJowe. 

 

2. Obszar ob–ęty ”lanem zostaJ ”odzielony na 
68 terenów. 

 

3. Przez teren elementarny rozumie się teren 
wydzielony liniami rozgranicza–ącymi o jednakowym 

przeznaczeniu lub jednakowych zasadach 

zagospodarowania. 

 

4. Kawdy teren elementarny oznaczono 
symbolem cyfrowo-literowym, —tóry stanowi tzw. 

symbol terenu. Pierwsza liczba oznacza numer kolejny 

terenu, symbole literowe oznacza–ą ”rzeznaczenie 
terenu wedJug § 3 ust. 1 pkt 1. 

 

5. Wy–a`nienie ”o–ęć uwytych w niniejszym 

planie: 

 

1) Miesz—anie integralnie związane z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią gos”odarczą - mieszkanie (lokal 

lub dom miesz—alny) niezbędne dla 
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”rawidJowego funkcjonowania terenu lub 

obiektu, zgodnego z przeznaczeniem w planie, 

zlo—alizowane na dziaJce ws”ólne– z obiektem 

gospodarczym; 

 

2) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i 

budowlanej - wiel—o`ć ”owierzchni 
nowowydzielane– dziaJ—i budowlane– ustalona 
w —artach terenów, —tóra nie dotyczy dziaJe— 
”od urządzenia infrastru—tury techniczne–, drogi 
oraz ciągi ”ieszo-jezdne i ”rze–`cia ”iesze; 

 

3) Obiekt o warto`ciach —ulturowych - budynek 

lub budowla, dawna lub ws”óJczesna, ma–ąca 
w caJo`ci lub w czę`ci znaczenie dla 
dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze 

względu na swą warto`ć historyczną, 
archite—toniczną, nau—ową, artystyczną lub 
tradyc–ę mie–scową; 

 

4) GJówna droga startowa - gJówna droga 
startowa na lotnisku Krosno; 

 

5) ŚziaJalno`ć lotnicza i o—oJo lotnicza - produkcja 

stat—ów ”owietrznych i podobnych maszyn, 

naprawa i —onserwac–a stat—ów ”owietrznych, 
dziaJalno`ć usJugowa ws”omaga–ąca trans”ort 
lotniczy; 

 

6) Nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, których 

nie nalewy ”rze—raczać ”rzy lo—alizac–i nowych 
budyn—ów oraz rozbudowie istnie–ących. 
Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy 
czę`ci —ubatury obie—tu (n”.: w postaci ganku, 

wykusza lub innej) o —ubaturze nie wię—sze– niw 
21 m3, –edna— wysunięcie to nie mowe być 
wię—sze niw 2 m. Linie zabudowy nie dotyczą 
o—a”ów i gzymsów oraz bal—onów i loggi 

wysuniętych ”rzed linię nie więce– niw 1,5 m; 
 

7) Powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy ”o—ryty ro`linno`cią oraz woda 

powierzchniowa na dziaJce budowlane–, a ta—we 
50% sumy nawierzchni tarasów 
i stro”odachów, urządzonych –a—o staJe 
trawni—i lub —wietni—i na ”odJowu 
zapewnia–ącym ich naturalną wegetac–ę, 
o ”owierzchni nie mnie–sze– niw 10 m2; 

 

8) UsJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi: handlu detalicznego, gastronomii, 
rzemiosJa usJugowego (”oza warsztatami 
obsJugi samochodów i stacjami paliw), 

administracji i bez”ieczeLstwa ”ublicznego, 

Jączno`ci, informac–i, nau—i i o`wiaty, zdrowia 
i o”ie—i s”oJeczne–, —ultu religijnego, kultury 

i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur 

—omercy–nych, ban—ów i innych o analogicznym 

do powywszych chara—terze i stopniu 

uciąwliwo`ci, —tórych normalne fun—c–onowanie: 
 

a) nie ”owodu–e ”rze—roczenia wadnego 
z ”arametrów dopuszczalnego poziomu 

sz—odliwych lub uciąwliwych oddziaJywaL na 
`rodowis—o ”oza za–mowanym obie—tem, 

 

b) nie –est uródJem uciąwliwych lub sz—odliwych 
od”adów, nie ”owodu–e nieodwracalnych zmian 
`rodowiska przyrodniczego w obrębie 
za–mowane– dziaJ—i, 

 

c) ani w waden inny oczywisty s”osób nie 
pogarsza warun—ów uwyt—owania terenów 
sąsiadu–ących n”. ”rzez emis–ę nie”rzy–emnych 
za”achów, dymów, s—Jadowanie 
nieestetycznych od”adów na otwarte– 
przestrzeni; 

 

9) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - stosunek 

procentowy powierzchni zabudowy wszystkich 

budyn—ów zna–du–ących się na dane– dziaJce do 
powierzchni dziaJ—i. Śo obliczenia ws—auni—a 
nalewy ”rzy–ąć fragment ”owierzchni dziaJ—i 
zna–du–ący się w liniach rozgranicza–ących 
terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę; 

 

10) Wymagania parkingowe - wymagana minimalna 

ilo`ć mie–sc ”osto–owych, —tórą nalewy 
zapewnić na terenie dziaJ—i budowlane–; 

 

11) Wyso—o`ć zabudowy - wyso—o`ć mierzona od 
”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym 
we–`ciu do budyn—u lub czę`ci ”ierwsze– 
kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy 

lub na–wywszego ”un—tu na ”okryciu kubatury, 

wraz z umieszczonymi na obiektach 

urządzeniami, masztami odgromni—owymi, 
antenami, kominami i reklamami; 

 

12) Karta terenu - zestawienie ustaleL ”lanu dla 
wydzielonych liniami rozgranicza–ącymi 
”oszczególnych terenów o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania. 

 

§ 3. 1. Przeznaczenia terenów: 
 

1) Na ”otrzeby ninie–szego ”lanu definiu–e się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenia terenów: 

 

a) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - 

budyn—i miesz—alne –ednorodzinne wolnosto–ące 
jedno - lub dwumiesz—aniowe. Śo”uszcza się 
obiekty gospodarczo - garawowe, 
ogólnodostę”ne terenowe urządzenia s”ortowo 

- re—reacy–ne, do–`cia, do–azdy, ”ar—ingi, a ta—we 
lo—alizac–ę usJug nieuciąwliwych w budynku 

miesz—alnym ”rzy zaJoweniu, we nie ”rze—roczą 
40% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u 
mieszkalnego, 

 

b) MU - zabudowa mieszkaniowo-usJugowa 
–ednorodzinna zawiera–ąca zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną MN (w zabudowie 
wolnosto–ące–, bliuniaczej lub szeregowej) 

i usJugi nieuciąwliwe U. UsJugi nieuciąwliwe 
nalewy lo—alizować w jednym budynku z fun—c–ą 
miesz—aniową lub w wolnosto–ącym budynku 

usJugowym, ”rzy czym ”owierzchnia zabudowy 
wolnosto–ącego budyn—u usJugowego nie mowe 
być wię—sza niw 150 m2, a funkcja usJugowa 
nie mowe ”rze—roczyć 50% ”owierzchni 
zabudowy na dziaJce budowlane– - chyba we 
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ustalenia szczegóJowe stanowią inacze–. 
Śo”uszcza się obie—ty gos”odarczo-garawowe, 
ogólnodostę”ne terenowe urządzenia s”ortowo-

re—reacy–ne oraz ”ar—ingi, do–`cia i dojazdy, 

 

c) MWU - zabudowa mieszkaniowo-usJugowa 
wielorodzinna zawiera–ąca zabudowę 
miesz—aniową wielorodzinną MW i usJugi 
nieuciąwliwe U. UsJugi nieuciąwliwe nalewy 
lo—alizować w jednym budynku z fun—c–ą 
miesz—aniową w kondygnacji parteru lub 

w wolnosto–ącym budyn—u usJugowym. 
Fun—c–a miesz—aniowa wielorodzinna nie mowe 
”rze—roczyć 50% ”owierzchni zabudowy na 
dziaJce budowlane–. Śo”uszcza się obie—ty 
gospodarczo-garawowe, ogólnodostę”ne 
terenowe urządzenia s”ortowo-rekreacyjne oraz 

”ar—ingi, do–`cia i dojazdy, 

 

d) PU - tereny obie—tów ”rodu—cy–no-usJugowych 
- wszel—a dziaJalno`ć gos”odarcza ”rodu—cy–no-

usJugowa z wyJączeniem s—Jadowania od”adów 
”rzemysJowych, obie—tów emitu–ących odory, 
szpitali i domów o”ie—i s”oJeczne–, budyn—ów 
związanych ze staJym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i mJodziewy. Śo”uszcza się: 
parkingi i garawe dla samochodów cięwarowych 
(w tym tzw. ｭtirówｬ), do–`cia i dojazdy, 

 

e) U - usJugi - usJugi nieuciąwliwe, z wyJączeniem: 
uciąwliwego rzemiosJa ”rodu—cy–nego, stac–i 
”aliw, warsztatów samochodowych 

blacharskich i la—ierniczych, stac–i obsJugi 
samochodów cięwarowych i autobusów, innych 
usJug o ”odobnym sto”niu uciąwliwo`ci. 
Śo”uszcza się: ”ar—ingi i garawe dla 
samochodów osobowych, salony 
samochodowe (z serwisem), hurtownie do 

1000 m2 powierzchni sprzedawy, budyn—i 
zamieszkania zbiorowego, trafostacje, 

miesz—ania integralnie związane z ”rowadzoną 
dziaJalno`cią gos”odarczą, ”ar—ingi, do–`cia 
i dojazdy, 

 

f) ZP - tereny zieleni urządzone– - tereny 

przestrzeni ”ubliczne–, n”.: ”ar—i, zieleLce, 
ogrody, w —tórych co na–mnie– 80% 
”owierzchni stanowi ”owierzchnię biologicznie 
czynną. Śo”uszcza się: obie—ty budowlane 
obsJugu–ące uwyt—owni—ów, n”.: gastronomia, 
szalety, wy”owyczalnie s”rzętu turystycznego 

oraz obie—ty obsJugu–ące uwyt—owni—ów nie 
wymaga–ące ”ozwolenia na budowę, chyba we 
ustalenia szczegóJowe stanowią inacze–. 
Śo”uszcza się urządzanie do–`ć, do–azdów 
i miejsc postojowych, 

 

g) ZKE - zieleL —ra–obrazowo-ekologiczna - np.: 

naturalne zadrzewienia i zakrzewienia, tereny 

podmo—Je, zieleL na skarpach, drobne cieki 

wraz z zielenią ”rzywodną, zbiorni—i wodne, 
otwarte tereny nadwodne. Istnie–ącą zabudowę 
i urządzenia, dotychczasowe uwyt—owanie 
rolnicze t–. Ją—i i pastwiska, uprawy polowe, 

sady i ogrody oraz istnie–ące obie—ty związane 
z dziaJalno`cią rolniczą uzna–e się za zgodne 

z ”lanem. Śo”uszcza się urządzanie do–`ć, 
do–azdów i miejsc postojowych, 

 

h) KLL - teren komunikacji - lotnisko z obiektami 

i towarzyszącymi usJugami - terminal 

”asawers—i, hangary, obie—ty obsJugi 
technicznej, obiekty dyda—tyczne związane ze 
sz—oleniem lotniczym, ”ar—ingi, usJugi 
hotelarskie, obiekty handlowo-usJugowe, stac–e 
paliw, 

 

i) tereny komunikacji drogowej z dopuszczeniem 

lo—alizac–i –ezdni, `ciewe— rowerowych, 

chodni—ów, ”rzyulicznych ”asów ”osto–owych, 
zatok par—ingowych dla samochodów, zato— 
przystan—owych dla ”o–azdów —omuni—ac–i 
zbiorowej i ta—sówe—, wiat ”rzystan—owych, 
zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeL 
technicznego uzbro–enia terenu, urządzeL 
organizac–i ruchu, o`wietlenia dróg, elementów 

wy”osawenia dróg i urządzenia ”rzestrzeni 
publicznych, tereny oznaczono symbolami: 

 

- KDGp - ”ubliczne drogi gJówne ruchu 
przyspieszonego, 

 

- KDG - ”ubliczne drogi gJówne, 
 

- KDZ - publiczne drogi zbiorcze, 

 

- KDL - publiczne drogi lokalne, 

 

- KDD - publiczne drogi dojazdowe, 

 

j) KS - tereny obsJugi —omuni—ac–i drogowe–, 
 

k) KDW - drogi wewnętrzne; 
 

2) Śo czasu realizac–i zamierzeL zgodnych 
z ”lanem utrzymu–e się uwyt—owanie istnie–ące– 
zabudowy, —tóre– ”rzeznaczenie, gabaryty, 
wyso—o`ć i rodzaj dachu, linie zabudowy, 

powierzchnia zabudowy nie są zgodne 
z ustaleniami ”lanu; do”uszcza się remont 
i ”rzebudowę istnie–ące– zabudowy z zakazem 

–e– rozbudowy lub nadbudowy, ”owodu–ących 
dalsze przekroczenie dopuszczalnych 

ws—auni—ów lub ”arametrów. 
 

2. Zasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 

1) Obowiązu–ą nie”rze—raczalne linie zabudowy 
wedJug oznaczeL na rysun—u ”lanu; 

 

2) Śo”uszcza się nadbudowę i rozbudowę 
istnie–ących obie—tów, w ”asie ”omiędzy 
ustaloną linią zabudowy, a linią rozgranicza–ącą 
drogę, ”rzy zachowaniu warun—u 
nie”rze—raczania istnie–ące– linii zabudowy 

wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany 

i –ego wyso—o`ci o—re`lone– w ustaleniach 

szczegóJowych, warun—ów technicznych 
budyn—ów oraz ochrony ”rzed drganiem 
i haJasem wywoJanym ruchem —oJowym; 
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3) źa—az w”rowadzania wyso—ie– ro`linno`ci 
i drzew pod liniami elektroenergetycznymi 

w pasie o szero—o`ci 11m (”o 5,5m w obie 

strony od osi linii); 

 

4) Jeweli ustalenia szczegóJowe nie stanowią 
inacze– gJówną —alenicę budyn—u nalewy 
lo—alizować ”rosto”adJe lub równolegJe 
w stosunku do drogi, przy czym z uwagi na 

uwarun—owania terenowe do”uszcza się 
odchylenie o —ąt max. 30o w stosunku do 

drogi; na dziaJ—ach narownych ”oJowenie 
—alenicy gJówne– nalewy dostosować do –edne– 
z dróg, ”rzy —tórych zlo—alizowana –est dziaJ—a; 

 

5) W strefie nalotu lotnis—a Krosno, obe–mu–ące– 
caJy obszar ”lanu - w nowych budynkach 

miesz—alnych, stosować zabez”ieczenia (o—na 
duwię—ochJonne) ogranicza–ące —rót—otrwaJą 
(w momencie startu i lądowania) emis–ę haJasu; 

 

6) Dla budyn—ów i obie—tów trudno 
dostrzegalnych z ”owietrza oraz dla urządzeL 
lo—alizowanych na dachach budyn—ów, 
zachować wyso—o`ć –a—ą ”owinny s”eJniać 
obiekty budowlane w otoczeniu lotniska. 

 

3. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 
 

1) Dopuszcza się ”odziaJy nieruchomo`ci wzdJuw 
linii rozgranicza–ących tereny oraz do–azdy 
wewnętrzne. Minimalne wiel—o`ci dziaJe— 
budowlanych nie dotyczą dziaJe— ”od 
urządzenia infrastru—tury technicznej oraz 

do–azdy wewnętrzne; 
 

2) Jeweli w związ—u z ”odziaJem nieruchomo`ci na 
dziaJ—i lub Jączeniem i ”onownym ”odziaJem, 
niezbędne –est utworzenie nowe– drogi 
za”ewnia–ące– do–azd do dziaJe—, musi ona 
od”owiadać nastę”u–ącym warunkom: 

 

a) dla obsJugi 1 dziaJ—i do”uszcza się wydzielenie 

dojazdu o minimalne– szero—o`ci 5 m, 

 

b) dla obsJugi 2 - 5 dziaJe— do”uszcza się 
wydzielenie dojazdu o minimalne– szero—o`ci 
6 m i dJugo`ci nie wię—sze– niw 50 m, 

 

c) obsJuga więce– niw 5 dziaJe— wymaga 
wydzielenia drogi wewnętrzne– o minimalnej 

szero—o`ci 8 m, na —oLcu drogi ”lac do 
zawracania samochodów o wymiarach 

min.12,5 m x 12,5 m lub zapewnienie wyjazdu 

na drogę ”ubliczną bez —onieczno`ci 
zawracania; 

 

3) SzczegóJowe zasady ”odziaJu nieruchomo`ci 
o—re`lone w ustaleniach szczegóJowych w § 5 - 

kartach terenów dotyczą nowych wydzieleL. 
 

4. Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego: 

 

1) Zakaz wznoszenia i sytuowania reklam 

wolnosto–ących i związanych z budynkiem, 

—tórych ”owierzchnia –est wię—sza od 1 m2, za 

wy–ąt—iem terenów zabudowy miesz—aniowo-

usJugowe–, ”rodu—cyjno-usJugowe– oraz usJug 
gdzie ”owierzchnia re—lam nie mowe być 
wię—sza niw 2 m2; 

 

2) na terenach komunikacji drogowej, zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowo-

usJugowe– linie tele—omuni—acy–ne, 
elektroenergetyczne niskiego i `redniego 
na”ięcia nalewy u—Jadać doziemnie. 

 

5. źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

 

1) Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp, nie 

dotyczy terenów dróg; 
 

2) Na obszarach o s”ad—ach ”owywe– 20% 
zabezpieczenie skarp przed procesami 

erozyjnymi i osuwaniem się mas ziemnych; 

 

3) źachowanie urządzeL melioracy–nych; 
do”uszcza się ”rzebudowę ”od warun—iem 
zachowania fun—c–onalno`ci systemu. 
 

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
Obowiązu–e ochrona zachowawcza obie—tu 
o warto`ciach kulturowych oznaczonego na rysunku 

planu - zachowanie zasadnicze– bryJy budyn—ów, 
—sztaJtu dachu i rodzaju pokrycia, proporcji i —sztaJtu 
otworów o—iennych i drzwiowych, detalu 

architektonicznego. Śo”uszcza się rozbudowę 
i nadbudowę z zachowaniem ”oJudniowej i zachodniej 

elewacji budynku. 

 

7. Tereny lub obie—ty ”odlega–ące ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: 
 

1) W za—resie ochrony `rodowis—a: 
 

a) obowiązu–ą do”uszczalne ”oziomy haJasów dla 
ｭterenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usJugową", 

 

b) teren ”lanu zna–du–e się na obszarze gJównego 

zbiorni—a wód ”odziemnych nr 432 - dolina 

rze—i WisJo— (w obszarze Na–wywsze– Ochrony 
Wód Podziemnych ｭONOｬ), 

 

2) W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów: na terenie ”lanu zna–du–e się 
stanowis—o archeologiczne zna–du–ące się 
w ewidencji konserwatorskiej; 

 

3) W za—resie ”rze”isów techniczno-budowlanych: 

teren ”lanu zna–du–e się w zasięgu strefy 

ograniczeL wyso—o`ci zabudowy wo—óJ lotnis—a 
Krosno. 

 

8. źasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

 

1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji: 
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a) dojazd do terenu planu od ulic Podkarpackiej, 

źręciLs—ie– i Batorego, 

 

b) u—Jad —omuni—acy–ny na obszarze ”lanu 
stanowią drogi gJówne, zbiorcze, lo—alne, 
do–azdowe, wewnętrzne oraz dojazdy 

wewnętrzne wydzielane w ramach wtórnych 
”odziaJów nieruchomo`ci; 

2) Warunki w za—resie urządzania mie–sc 
parkingowych: 

 

a) obowiązu–ą ws—auni—i ”ar—ingowe do obliczania 
za”otrzebowania inwestyc–i na ilo`ć mie–sc 
parkingowych dla samochodów osobowych: 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

Ws—auni—i 
miejsc 

parkingowych 

1 budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min. 1 

2 budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min. 1,2 

3 hotele, pensjonaty 10 Jówe— min. 6 

4 motele 1 ”o—ó– 1,2 

5 domy dziennego i staJego ”obytu dla osób starszych 15 Jówe— min. 1,3 

6 
sklepy o ”owierzchni s”rzedawowe– do 1000 m2, domy 

towarowe wielokondygnacyjne 
100 m2 ”ow. s”rzedawy min. 2,5 

7 targowiska, hale targowe 100 m2 ”ow. caJ—owite– min. 2,5 

8 restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc konsumpcji min. 24 

9 biura, urzędy, ”oczty, banki 100 m2 ”ow. uwyt—owe– min. 3 

10 przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m2 ”ow. uwyt—owe– min. 3 

11 —o`cioJy, —a”lice 100 m2 ”ow. uwyt—owe– min. 1,2 

12 domy parafialne, domy kultury 100 m2 ”ow. uwyt—owe– min. 0,8 

13 kina 100 mie–sc siedzących min. 22 

14 hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe, stadiony 100 mie–sc siedzących min. 16 

15 obiekty muzealne i wystawowe 100 m2 ”ow. uwyt—owe– min. 2 

16 sz—oJy ”odstawowe, gimnazja i sz—oJy `rednie 1 pomieszczenie do nauczania min. 1,5 

17 ”rzedsz—ola, `wietlice 1 oddziaJ min. 3 

18 ”lace s—Jadowe, hurtownie, magazyny 1000 m2 ”ow. s—Jadowej min. 4,5 

19 za—Jady ”rzemysJowe, rzemiosJo 10 zatrudnionych min. 2 

 

 

 

b) obliczoną za ”omocą ws—auni—ów ilo`ć mie–sc 
”ar—ingowych, nalewy zao—rąglić w górę do 
”eJne– liczby, 

 

c) w ”rzy”ad—ach szczególnych dla fun—c–i nie 
wymienionych w ”owywszym wy—azie, ilo`ć 
mie–sc ”ar—ingowych nalewy o—re`lić w s”osób 
indywidualny, dostosowu–ąc do ”rogramu 
zamierzenia inwestycyjnego. 

 

9. źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

 

1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu infrastruktury technicznej: lokalizacja 

sieci infrastruktury technicznej, w tym 

”owiązaL z ukJadem zewnętrznym, w liniach 

rozgranicza–ących dróg i do–azdów –est 
obowiązu–ącą zasadą. Śo”rowadzenie wody 
”o”rzez magistralę Ø 300 mm oraz wodociągi 
rozdzielcze, od”rowadzenie `cie—ów ”o”rzez 
sieć —analizac–i sanitarne– Ø 1000 mm, Ø 900 
mm oraz sieć rozdzielczą; od”rowadzenie wód 
opadowych i rozto”owych ”o”rzez sieć 
—analizac–i deszczowe– Ø 900 mm, Ø 800 mm, 
Ø 700 mm oraz sieć rozdzielczą, zao”atrzenie 
w gaz ziemny ”o”rzez sieci Ø 300 mm, Ø 250 
mm oraz sieć rozdzielczą; zao”atrzenie 
w energię ele—tryczną ”o”rzez u—Jad sieci 
i urządzeL ele—troenergetycznych wyso—ich, 

`rednich lub nis—ich na”ięć. Śo”uszcza się 
lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej we wszystkich terenach 

elementarnych oraz do”uszcza się —ore—ty 
”arametrów i przebiegu sieci wraz 

z urządzeniami stosownie do szczegóJowych 
rozwiązaL technicznych, w s”osób nie 
—olidu–ący z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu; 

 

2) Realizac–ę nowych obie—tów nalewy 
s—oordynować z uzbrojeniem terenu 

w infrastru—turę techniczną: 
 

a) woda - z sieci wodociągowe–, do”uszcza się 
z u–ęć indywidualnych, 

 

b) ele—tryczno`ć - z sieci elektrycznej, 

 

c) gaz - z sieci, do”uszcza się ze zbiorni—ów 
indywidualnych, 

 

d) ogrzewanie - z sieci, grupowych lub 

indywidualnych nis—oemisy–nych uródeJ cie”Ja, 
 

e) `cie—i sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 

do czasu realizac–i sieci do”uszcza się zbiorni—i 
bezod”Jywowe, 

 

f) wody opadowe - do”uszcza się do gruntu, 
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g) gospodarka odpadami - nakaz prowadzenia 

gospodarki odpadami na zasadach 

obowiązu–ących w gminie Krosno. 

 

10. Tymczasowe zagospodarowanie, 

urządzanie i uwyt—owanie terenu: do czasu realizac–i 
zamierzeL zgodnych z ”lanem utrzymu–e się 
dotychczasowe uwyt—owanie. 

 

§ 4. 1. Na rysun—u ”lanu zawarto nastę”u–ące 
ustalenia: 

 

1) Granica obszaru ob–ętego ”lanem, 
 

2) Linie rozgranicza–ące tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 

4) Oznaczenia identyfi—acy–ne terenów 
wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi - 

symbole cyfrowo-literowe, zawiera–ące numer 
kolejny terenu i symbole literowe zawiera–ące 
symbol ”rzeznaczenia wedJug § 3 ust.1 pkt 1, 

 

5) Symbole graficzne oznacza–ące elementy 
zagospodarowania liniowe, lub punktowe, 

—tórych wydzielenie liniami rozgranicza–ącymi 
–est niemowliwe lub niecelowe - n”. ”rze–`cia 
piesze i `ciew—i rowerowe. Przebiegi elementów 
liniowych są orientacy–ne, do s”recyzowania 
w projekcie zagospodarowania terenu, 

 

6) Granice stref i oznaczenia obie—tów ob–ętych 
ochroną oraz tereny i obie—ty ob–ęte ochroną na 
podstawie ”rze”isów odrębnych. 
 

2. W ”lanie nie wystę”u–ą ustalenia dotyczące: 
 

1) Granic obszarów rehabilitac–i istnie–ące– 
zabudowy i infrastruktury technicznej, 

 

2) Granic obszarów wymaga–ących ”rze—sztaJceL 
lub rekultywacji, 

 

3) Granic terenów re—reacy–no-wypoczynkowych 

oraz terenów sJuwących organizac–i im”rez 
masowych. 

 

3. PozostaJe oznaczenia na rysun—u ”lanu 
stanowią informac–e i nie są ustaleniami ”lanu. 
 

 

 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe dla wydzielonych terenów 

 

§ 5. Obowiązu–ą ustalenia szczegóJowe: 
 

1. Karta terenu 01.MU 

 

Symbol terenu: 

01.MU 

Powierzchnia: 

0,18 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usJugowa 

2) 
źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 25% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) 
Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 600 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 
 

2. Karta terenu 02.MN 

 

Symbol terenu: 

02.MN 

Powierzchnia: 

0,47 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 25% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 25o do 45o, 

do”uszcza się dachy –ednos”adowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 700 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 159  - 13034 -  Poz. 2301 

3. Karta terenu 03.MWU - 07.MWU 

 

Symbol terenu: 

03.MWU, 

04.MWU, 

05.MWU, 

06.MWU, 

07.MWU 

Powierzchnia: 

2,32 ha, 

1,78 ha, 

1,09 ha, 

0,33 ha, 

0,83 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usJugowa wielorodzinna 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 25% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 35% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 16 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2500 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

4. Karta terenu 08.MU, 09.MU 

 

Symbol terenu: 

08.MU, 

09.MU 

Powierzchnia: 

0,92 ha, 

0,12 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usJugowa 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 35% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 600 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 16 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

5. Karta terenu 10.U 

 

Symbol terenu: 

10.U 

Powierzchnia: 

0,38 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

6. Karta terenu 11.PU 

 

Symbol terenu: 

11.PU 

Powierzchnia: 

2,05 h 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodukcyjno-usJugowych 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 14 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 
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3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

7. Karta terenu 12.PU 

 

Symbol terenu: 

12.PU 

Powierzchnia: 

2,08 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 14 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna powierzchnia wydzielanej dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

8. Karta terenu 13.PU 

 

Symbol terenu: 

13.PU 

Powierzchnia: 

12,34 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 14 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna powierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

9. Karta terenu 14.PU 

 

Symbol terenu: 

14.PU 

Powierzchnia: 

10,26 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cy–no-usJugowych z podstawowym 

przeznaczeniem ”od dziaJalno`ć lotniczą i o—oJo lotniczą 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 7 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o, 

f) Lo—alizowanie obie—tów —ubaturowych o rzucie prosto—ątnym 
w ta—im u—Jadzie, aby bo— dJuwszy byJ ”rosto”adJy do osi gJówne– drogi 
startowej, a odlegJo`ć ”omiędzy budyn—ami równa byJa ”rzyna–mniej 

dwu—rotne– ich wyso—o`ci. Na—azu–e się wy—onanie u—Jadu —alenic 
”rosto”adle do osi gJówne– drogi startowe–. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 
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10. Karta terenu 15.PU 

 

Symbol terenu: 

15.PU 

Powierzchnia: 

6,12 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 

2) Zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 14 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

11. Karta terenu 16.U 

 

Symbol terenu: 

16.U 

Powierzchnia: 

0,65 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 75% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

12. Karta terenu 17.U 

 

Symbol terenu: 

17.U 

Powierzchnia: 

1,10 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

13. Karta terenu 18.MWU 

 

Symbol terenu: 

18.MWU 

Powierzchnia: 

1,83 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usJugowa wielorodzinna 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 
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14. Karta terenu 19.U, 20.U 

 

Symbol terenu: 

19.U, 

20.U 

Powierzchnia: 

1,64 ha, 

1,37 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlanej: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

15. Karta terenu 21.PU 

 

Symbol terenu: 

21.PU 

Powierzchnia: 

0,19 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 

2) Zasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 500 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 12 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 70o do 90o. 

 

 

16. Karta terenu 22.U, 23.U 

 

Symbol terenu: 

22.U, 

23.U 

Powierzchnia: 

1,39 ha, 

1,17 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna powierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 600 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 12 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

17. Karta terenu 24.U 

 

Symbol terenu: 

24.U 

Powierzchnia: 

0,17 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 
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3) Zasady i warunki scalania 

i podziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 600 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 12 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

18. Karta terenu 25.ZP-28.ZP 

 

Symbol terenu: 

25.ZP, 

26.ZP, 

27.ZP, 

28.ZP 

Powierzchnia: 

0,84 ha, 

0,64 ha, 

1,07 ha, 

1,33 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urządzone– - tereny przestrzeni publicznej 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury (zadaszenia, 

Jaw—i, it”.) 
,b) Śo”uszcza się realizac–ę urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych 

(boiska, itp.). 

 

 

19. Karta terenu 29.ZP 

 

Symbol terenu: 

29.ZP 

Powierzchnia: 

2,26 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urządzone– - tereny przestrzeni publicznej. Teren zieleni 

niskiej. 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

Obowiązu–e za—az zabudowy. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Obowiązu–e za—az sadzenia drzew. 

 

 

20. Karta terenu 30.U 

 

Symbol terenu: 

30.U 

Powierzchnia: 

1,10 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o kącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 500 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 12 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 70o do 90o. 

 

 

21. Karta terenu 31.ZKE, 32.ZKE 
 

Symbol terenu: 

31.ZKE, 

32.ZKE 

Powierzchnia: 

0,18 ha, 

0,60 ha 

1) Przeznaczenie terenu: źieleL —ra–obrazowo-ekologiczna 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

Obowiązu–e za—az realizacji zabudowy kubaturowej. 

 
 

22. Karta terenu 33.KS 

 

Symbol terenu: 

33.KS 

Powierzchnia: 

0,14 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Teren obsJugi —omuni—ac–i drogowe–. Śo”uszcza się ”ar—ing dla 
samochodów osobowych. 

2) Zasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

Obowiązu–e za—az realizacji zabudowy kubaturowej. 
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23. Karta terenu 34.KS 

 

Symbol terenu: 

34.KS 

Powierzchnia: 

0,57 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obsJugi —omuni—ac–i drogowe–. Śo”uszcza się garawe. 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 45% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
Minimalna powierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlane– - 600 m2. 

 

 

24. Karta terenu 35.KS, 36.KS 

 

Symbol terenu: 

35.KS, 

36.KS 

Powierzchnia: 

2,00 ha, 

0,33 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obsJugi —omuni—ac–i drogowe–. Śo”uszcza się stac–e ”aliw. 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 45% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 10 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

 

 

25. Karta terenu 37.KLL 

 

Symbol terenu: 

37.KLL 

Powierzchnia: 

199,5542 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Teren komunikacji - lotnisko z obiektami i towarzyszącymi usJugami 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 10% ”owierzchni dziaJ—i, 
b) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) Wyso—o`ć zabudowy - max. 18 m, 

d) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o. 

3) Zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabyt—ów oraz 
dóbr —ultury ws”óJczesne–: 

a) Na terenie zna–du–e się obie—t o warto`ciach —ulturowych - 
obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 3 ust. 6, 

b) Czę`ć terenu ”oJowona –est w granicach stanowiska archeologicznego 

(AZP 37)zna–du–ącego się w ewidencji konserwatorskiej. 

 

 

26. Karta terenu 38.ZP 

 

Symbol terenu: 

38.ZP 

Powierzchnia: 

3,40 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny zieleni urządzone– - tereny przestrzeni publicznej. Teren zieleni 

niskiej. 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

Obowiązu–e za—az zabudowy. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Obowiązu–e za—az sadzenia drzew. 

 

 

27. Karta terenu 39.PU-41.PU 

 

Symbol terenu: 

39.PU, 

40.PU, 

41.PU 

Powierzchnia: 

16,48 ha, 

7,78 ha, 

0,51 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 
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2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 7 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia 

od 0o do 25o, 

f) Lo—alizowanie obie—tów —ubaturowych o rzucie prosto—ątnym 
w ta—im u—Jadzie, aby bo— dJuwszy byJ ”rosto”adJy do osi gJówne– drogi 
startowej, a odlegJo`ć ”omiędzy budyn—ami równa byJa ”rzyna–mniej 

dwu—rotne– ich wyso—o`ci. Na—azu–e się wy—onanie u—Jadu —alenic 
”rosto”adle do osi gJówne– drogi startowe–. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

28. Karta terenu 42.PU 

 

Symbol terenu: 

42.PU 

Powierzchnia: 

0,24 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cyjno-usJugowych 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 14 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, –edno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia 

od 0o do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 

i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

29. Karta terenu 43.PU 

 

Symbol terenu: 

43.PU 

Powierzchnia: 

9,70 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Tereny obie—tów ”rodu—cy–no-usJugowych ”od dziaJalno`ć lotniczą 
i o—oJo lotniczą 

2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 60% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 7 m, 

e) Śachy ”Jas—ie, jedno-, dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 

0o do 25o, 

f) Lo—alizowanie obie—tów —ubaturowych o rzucie prosto—ątnym w takim 

u—Jadzie, aby bo— dJuwszy byJ ”rosto”adJy do osi gJówne– drogi 
startowej, a odlegJo`ć ”omiędzy budyn—ami równa byJa ”rzynajmniej 

dwu—rotne– ich wyso—o`ci. Na—azu–e się wy—onanie u—Jadu —alenic 
prostopadle do osi gJówne– drogi startowe–. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 1000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 20 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

30. Karta terenu 44.MWU, 45.MWU 

 

Symbol terenu: 

44.MWU, 

45.MWU 

Powierzchnia: 

0,48 ha, 

0,33 ha 

1) Przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usJugowa wielorodzinna 
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2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 25% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 35% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 16 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

3) Zasady i warunki scalania 

i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) Minimalna ”owierzchnia wydzielane– dziaJ—i budowlanej - 2000 m2, 

b) Szero—o`ć frontu wydzielane– dziaJ—i budowlane–: minimalna - 30 m, 

c) Kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJe— w stosun—u do dróg 
i do–azdów - od 0o do 90o. 

 

 

31. Karta terenu 46.U 

 

Symbol terenu: 

46.U 

Powierzchnia: 

0,04 ha 

1) Przeznaczenie terenu: UsJugi 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy - max. 40% powierzchni dziaJki, 

c) Powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni dziaJki, 

d) Wyso—o`ć zabudowy - max. 12 m, 

e) Dachy dwu- lub wielospadowe o —ącie nachylenia od 0o do 35o, 

do”uszcza się dachy ”Jas—ie i jednospadowe o —ącie nachylenia do 25o. 

 

 

32. Karta terenu 01.KDGp 

 

Symbol terenu: 

01.KDGp 

Powierzchnia: 

2,49 ha 

1) Klasa drogi: Fragment drogi gJówne– ruchu ”rzys”ieszonego 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 2/2 - dwie jezdnie o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalne– 2 m, `ciew—a rowerowa 
dwukierunkowa szer. min. 2,5 m o przebiegu orientacyjnym 

oznaczonym na rysunku planu - uwzględnia–ące istnie–ącą drogę ”oza 
granicami planu, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

33. Karta terenu 02.KDG 

 

Symbol terenu: 

02.KDG 

Powierzchnia: 

4,86 ha 

1) Klasa drogi: Fragment drogi gJówne– 
2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 2/2 - dwie jezdnie o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalnej 2 m, `ciew—a rowerowa 
dwukierunkowa szer. min. 2,5 m o przebiegu orientacyjnym 

oznaczonym na rysunku planu - uwzględnia–ące docelową drogę ”oza 
granicami planu, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

34. Karta terenu 03.KDZ-05.KDZ 

 

Symbol terenu: 

03.KDZ, 

04.KDZ, 

05.KDZ 

Powierzchnia: 

3,01 ha, 

0,10 ha, 

0,07 ha 

1) Klasa drogi: Fragment drogi zbiorczej 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Podkarpackiego Nr 159  - 13042 -  Poz. 2301 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 6 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalnej 2 m, `ciew—a rowerowa 
dwukierunkowa szer. min. 2,5 m o przebiegu orientacyjnym 

oznaczonym na rysunku planu - uwzględnia–ące docelową drogę ”oza 
granicami planu, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznej - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

35. Karta terenu 06.KDL 

 

Symbol terenu: 

06.KDL 

Powierzchnia: 

3,03 ha 

1) Klasa drogi: Droga lokalna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 6 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalnej 2 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

36. Karta terenu 07.KDD 

 

Symbol terenu: 

07.KDD 

Powierzchnia: 

0,49 ha 

1) Klasa drogi: Droga dojazdowa 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznej - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

37. Karta terenu 08.KDZ 

 

Symbol terenu: 

08.KDZ 

Powierzchnia: 

0,87 ha 

1) Klasa drogi: Droga zbiorcza 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki obustronnie o szero—o`ci minimalnej 2 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

38. Karta terenu 09.KDL, 10.KDL 

 

Symbol terenu: 

09.KDL, 

10.KDL 

Powierzchnia: 

0,26 ha, 

0,57 ha 

1) Klasa drogi: Fragment drogi lokalnej, droga lokalna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 5 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m - 

uwzględnia–ące docelową drogę ”oza granicami ”lanu, 
b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznej - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 
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39. Karta terenu 11.KDD-16.KDD 

 

Symbol terenu: 

11.KDD, 

12.KDD, 

13.KDD, 

14.KDD, 

15.KDD, 

16.KDD 

Powierzchnia: 

0,31 ha, 

0,36 ha, 

1,52 ha, 

0,22 ha, 

0,66 ha, 

0,70 ha 

1) Klasa drogi: Droga dojazdowa 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 5 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

40. Karta terenu 17.KDL 

 

Symbol terenu: 

17.KDL 

Powierzchnia: 

0,81 ha 

1) Klasa drogi: Droga lokalna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

41. Karta terenu 18.KDD 

 

Symbol terenu: 

18.KDD 

Powierzchnia: 

0,12 ha 

1) Klasa drogi: Droga dojazdowa 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznej - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

42. Karta terenu 19.KDL 

 

Symbol terenu: 

19.KDL 

Powierzchnia: 

3,81 ha 

1) Klasa drogi: Droga lokalna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ublicznej - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

43. Karta terenu 20.KDL, 21.KDL 

 

Symbol terenu: 

20.KDL, 

21.KDL 

Powierzchnia: 

0,44 ha, 

0,80 ha 

1) Klasa drogi: Droga lokalna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) 1/2 - jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 7 m, dwa pasy ruchu, 

chodniki co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalnej 1,5 m, 

b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 
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3) Zasady ochrony i —sztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

Tereny dróg ”ublicznych nalewą do ”rzestrzeni ”ubliczne– - nalewy 
”rzewidzieć obie—ty maJe– archite—tury, urządzenie zieleni oraz 

udogodnienia dla osób nie”eJnosprawnych. 

 

 

44. Karta terenu 22.KDW 

 

Symbol terenu: 

22.KDW 

Powierzchnia: 

0,04 ha 

1) Klasa drogi: Droga wewnętrzna 

2) Jezdnie, pasy ruchu, chodniki, 

`ciew—i rowerowe: 

a) Jedna jezdnia o szero—o`ci minimum 5 m, dwa pasy ruchu, chodniki 

co najmniej jednostronny o szero—o`ci minimalne– 1,5 m, 
b) Szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie z rysunkiem planu. 

 

 

 

§ 6. Śla nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa 
w związ—u z uchwaleniem ”lanu,a wJa`ciciel lub 
uwytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomo`ć, ustala 
się –ednorazową o”Jatę w stosunku procentowym do 

wzrostu te– warto`ci w wyso—o`ci 30%. 
 

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

 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego. 
 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

StanisJaw SJy` 
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źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Rady Miasta Krosna 

Nr XVIII/227/11 

z dnia 31.08.2011r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ｭPrzemysJowa Iｬ 
 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
Miejscowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego Miasta Krosna ｭPrzemysJowa IｬŁ 

 

Rada Miasta Krosna ”o za”oznaniu się 
z nieuwzględnionymi uwagami ”odtrzymu–e 
stanowisko Prezydenta Miasta Krosna w sprawie 

roz”atrzenia uwag wniesionych do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu ”lanu mie–scowego, —tóre 
”rzedstawia–ą się nastę”u–ąco: 
 

 

1. Uwaga Kierownika Biura Rozwoju Miasta Krosna 

z dnia 18.02.2011r.  

 

Tre`ć uwagi: Wniosek o rozdzielenie procedury 

planistycznej na dwa plany 

 

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona dotyczy 
”rocedury ”lanistyczne–, a nie wyJowonego ”ro–e—tu ”lanu. 
 

2. Uwaga Pana Ryszarda Lenarta - Radnego Miasta 

Krosna z dnia 17.02.2011r.  

 

Tre`ć uwagi: Wniosek o dopuszczenie na terenach 

oznaczonych symbolami MU realizowania zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej 

 

Rozstrzygnięcie: W planie wyznaczono tereny MU 

wyJącznie ze względu na istnie–ącą zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną. 
 

 

 

 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Rady Miasta Krosna 

Nr XVIII/227/11 

z dnia 31.08.2011r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ｭPrzemysJowa Iｬ 
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI  źAPISANYCH  
W PLANIś INWśSTYCJI ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI  

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy, stosownie do art. 216 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach ”ublicznych, finansowane będą 
z budwetu gminy Krosno, z zastrzeweniem 
punktu 2 i 3. 

 

2) Śo”uszcza się finansowanie ze `rod—ów 
”odmiotów ”rywatnych, na ”odstawie 
partnerstwa publiczno ｦ prywatnego. 

 

3) Śo”uszcza się finansowanie ze `rod—ów 
”ochodzących z budwetu Unii śuro”e–s—ie–, 

stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 
 

4) Śo”uszcza się finansowanie lub 
dofinansowanie ze `rod—ów ”ochodzących 
z budwetu ”aLstwa, stosownie do art. 124 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


