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UCHWAIA NR IXłń3Ńłńń 

RADY MIASTA KROSNA 

 z dnia 11 marca 2011 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ｭKro`cien—o XIｬ 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
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) 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, ”ozŁ 1043), ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosno 

uchwalonego UchwaJą Nr XXXVIIł834ł98 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 

2010rŁ, uchwala się, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

Ustalenia w”rowadza–ące 

§ 1. 1Ł Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna 

ｭKro`cienko XIｬ, zwany dalej planem. 

2Ł Plan obejmuje obszar ”oJowony w obrębach 
SuchodóJ i Kro`cienko Niwne ｦ o powierzchni ok.  

98 ha, zawarty ”omiędzy ulicą Bieszczadzką, granicą 
Miejscowych Planów źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Krosna ｭ_ródmie`cie XII", 
ｭKro`cienko X", ulicą Sikorskiego, granicą dziaJki 
3200ł2, torami kolejowymi, granicą dziaJki 2013 oraz 
granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Krosna ｭSuchodóJ VII"Ł 

3Ł źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) źaJącznik Nr 1 stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy - rysunek planu w skali 1:2000 

2) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) źaJącznik Nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

4Ł UchwaJa obejmuje ustalenia ”lanu zawarte 
w: 

1) Śziale IIŁ Ustalenia ogólne obowiązujące na 
caJym obszarze objętym ”lanem, 

2) Dziale III. Ustalenia szczegóJowe obowiązujące 
na ”oszczególnych terenach wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi i wyrównionych 
symbolami cyfrowo ｦ literowymi i cyfrowo ｦ 

literowo - cyfrowymi, 

3) Rysunku ”lanu zawierającym ustalenia 
w zakresie: 

a) granic obszaru objętego ”lanem, 

b) granic terenu zamkniętego, 

c) linii rozgraniczających tereny o równym 
przeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

d) przeznaczenia terenu wg symboli podanych 

w § 5-18, 

e) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

f) obowiązujących linii zabudowy, 

g) obszaru uwytkowania zielenią urządzoną, 

h) linii ”odziaJu dziaJek, 

i) osi kompozycyjnej. 

5. Ustalenia planu, o których mowa  
w ust. 4 obowiązują JącznieŁ 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) podstawowym przeznaczeniu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ustalone w planie przeznaczenie 

terenu o okre`lonym s”osobie 
zagospodarowania w obrębie obszaru 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 
któremu winny być ”od”orządkowane inne 
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s”osoby zagos”odarowania okre`lone, jako 
dopuszczone, 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 
i o”isaną w tek`cie, okre`lającą do”uszczalne 
zbliwenie elewacji budynku do linii 
rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem 

wysunięcia ”rzed wyznaczoną linię schodów, 
ganku, daszka, wykusza, tarasu, przy czym 

elementy te nie mogą ”omniejszać tej 
odlegJo`ci o więcej niw 4 m, 

3) obowiązu–ące– linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez  
to rozumieć `cisJe usytuowanie elewacji 
budynków w wyznaczonej linii 

z do”uszczeniem wysunięcia ”rzed wyznaczoną 
linię schodów, ganku, daszka, wykusza,  

tarasu, ewentualnie innych fragmentów 
elewacji, ”rzy czym elementy te nie mogą 
”omniejszać tej odlegJo`ci o więcej niw 2 m, 

4) ws—auni—u zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”owierzchnię zabudowy kubaturowej 
w stosunku do powierzchni dziaJki lub terenu 
inwestycji, 

5) powierzchnia zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”owierzchnię budynku liczoną ”o 
zewnętrznym obrysie w poziomie terenu. Do 

powierzchni zabudowy nie wlicza się czę`ci 
budynku ”oJowonej nad terenem oraz tarasów 
otwartych i zadaszonych, 

6) usJugach ”ublicznych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć związaną z realizacją 
celów ”ublicznych w rozumieniu ”rze”isów 
o gospodarce nieruchomo`ciami, 

7) usJugach —omercy–nych ｦ rozumie się ”rzez to 
usJugi i urządzenia usJugowe w zakresie: 

handlu, gastronomii, turystyki i rekreacji, 

finansów i ubez”ieczeL, edukacji, administracji 
gos”odarczej, obsJugi komunikacji, usJugi 
bytowe oraz inne usJugi o zbliwonym 
charakterze, w obiektach wolnostojących lub 
w wydzielonych lokalach uwytkowych, 

8) usJugach rzemie`lniczych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi nie”rodukcyjne tznŁ 
o charakterze wykonawczym, naprawczym, 

konserwacyjnym sprzętu, urządzeL i dóbr, 

9) usJugach ”odstawowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi handlu, gastronomii, 
nieuciąwliwe usJugi dla ludno`ci, w tym usJugi 
rzemie`lnicze, 

10) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi, których oddziaJywanie na 
otoczenie nie powoduje pogorszenia 

standardów, jako`ci `rodowiska, 

11) usJugach centrotwórczych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi charakterystyczne dla centrum 

miasta, gromadzące większą gru”ę ludno`ci 
nastawioną na zas”okojenie ”otrzeb z dziedziny 

kultury, rekreacji, wypoczynku i usJug 
komercyjnych (handel, gastronomia, itp.), 

12) ”rzestrzeni ogólnodostę”ne– ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzestrzeL otwartą w strukturze 

funkcjonalno-”rzestrzennej miasta, do której 
niezalewnie od formy wJasno`ci ”owinien być 
zagwarantowany dostę” dla wszystkich, 
sJuwącej za miejsce s”otkaL, koncentracji wycia 
s”oJecznego, lokalizacji znaczących dla miasta 

obiektów, w tym z zakresu usJug 
centrotwórczych, 

13) drobne– wytwórczo`ci ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć gos”odarczą związaną 
z ”rodukcją i rzemiosJem nie stwarzającą 
uciąwliwo`ci dla sąsiadujących terenów funkcji 
mieszkaniowej, usJugowej i rekreacyjnej, 

14) szyldzie - nalewy ”rzez to rozumieć zewnętrzne 

oznaczenie staJego miejsca wykonywania ”rzez 
”rzedsiębiorcę dziaJalno`ci gos”odarczej, 
zawierającego grafikę reklamową, okre`lającą 
nazwę i charakter ”rowadzonej dziaJalno`ci lub 
zawierające oznaczenie ”rzedsiębiorcy - 

umieszczanego nad witryną lub wej`ciem do 
lokalu lub miejsca prowadzenia dziaJalno`ci 
gospodarczej, o maksymalnej powierzchni 

3 m2, 

15) wiel—ogabarytowych urządzeniach 
reklamowych - nalewy ”rzez to rozumieć 
elementy reklamowe - wolnostojące lub 
umieszczone na obiekcie budowlanym (w tym 

tzw. billboardy): 

a) ”Jaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji 

(elewacji) większej niw 6 m2, 

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co 
najmniej jeden przekracza 2 m, o wysoko`ci 
najwywszej krawędzi elementu ”rzekraczającej 
2,5 m od poziomu ”rzylegJego terenu, 

c) sJu”y i maszty reklamowe o wysoko`ci 
przekraczającej 4 m od ”oziomu ”rzylegJego 
terenu, 

16) dojazdach niewydzielonych - nalewy ”rzez to 
rozumieć nie wydzielone liniami 
rozgraniczającymi na rysunku ”lanu istniejące 
i ”rojektowane dojazdy, za”ewniające obsJugę 
obiektów w ramach terenów inwestycji przez 

dostę” do dróg ”ublicznych, 

17) parking zielony - nalewy ”rzez to rozumieć 
parking wykonany z ”Jyt awurowych lub innych 
elementów, umowliwiających wegetację 
ro`linno`ci trawiastej, 

18) elewacji frontowej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
elewację usytuowaną od strony dróg 
publicznych, 

19) dominancie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć lokalne 
wy”iętrzenie obiektu zajmujące do  
20% powierzchni rzutu kondygnacji znajdującej 
się bez”o`rednio ”od nią lub której stanowi 
czę`ć, lub wolnostojący element, 
”rzewywszający maksymalną wysoko`ć obiektu 
kubaturowego, 
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20) pierzei ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ciąg 
frontowych elewacji budynków usytuowanych 
w jednym szeregu wzdJuw jednej linii zabudowy, 

zamykający jedną stronę ulicy, 

21) ”asawu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ciąg ”ieszy 
Jączący funkcjonalnie budynki w poziomie 

parteru z wej`ciami do lokali usJugowych, 
realizowany w formie ciągu wewnątrz budynku, 
ciągu ”rzekrytego zadaszeniem lub otwartego 

ciągu ”ieszego, 

22) osi kompozycyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
o` wyznaczającą wnętrza urbanistyczne lub o` 
zamkniętą dominantami. 

§ 3. 1Ł Ustala się nastę”ujące symbole dla 
okre`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

3) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej, 

4) MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usJugami, 

5) U - teren zabudowy usJugowej, 

6) UC - tereny rozmieszczenia obiektów 
handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2, 

7) ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 

8) ZP - teren zieleni urządzonej, 

9) KDGP - tereny dróg ”ublicznych klasy GP ｦ 

gJównej ruchu ”rzys”ieszonego, 

10) KDG - tereny dróg ”ublicznych klasy G ｦ 

gJównej, 

11) KDZ - tereny dróg ”ublicznych klasy ź ｦ 

zbiorczej, 

12) KDL - tereny dróg ”ublicznych klasy L ｦ 

lokalnej, 

13) KDD - tereny dróg ”ublicznych klasy Ś ｦ 

dojazdowej. 

2Ł Kawdy teren o równym ”rzeznaczeniu lub 
sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku 

planu oraz w tek`cie niniejszej UchwaJy wyrówniono 
symbolem cyfrowo-literowym oraz cyfrowo ｦ literowo 

- cyfrowym, np. 2.UC, 1.UC.1, gdzie: 

1) pierwsza cyfra ｦ oznacza tereny o tym samym 

przeznaczeniu, o którym mowa w pkt 2, ale 

równym sposobie zagospodarowania 

i zabudowy, 

2) symbol literowy ｦ oznacza podstawowe 

przeznaczenie terenu, 

3) druga cyfra ｦ oznacza kolejny numer 

”orządkowy terenu wyrówniający go s”o`ród 
”ozostaJych terenówŁ 

3Ł Kawdy teren o równym ”rzeznaczeniu lub 
sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku 

”lanu zostaJ ograniczony linią rozgraniczającą 
obowiązującą w osi jej oznaczenia graficznego. 

ŚźIAI II 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ustala się zasady ochrony 
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się realizację zabudowy w granicy 

dziaJki, jako bliuniaczej lub szeregowej, 

2) na terenie objętym ”lanem obowiązuje zakaz 
realizacji zabudowy zagrodowej, 

3) na terenie objętym ”lanem obowiązuje zakaz 
lokalizacji obiektów tymczasowych za 
wyjątkiem tymczasowych obiektów na okres 

budowy oraz kiosków z ”rasą, 

4) w przypadku realizacji ogrodzenia od strony 

drogi ”ublicznej obowiązek jego lokalizacji 
w linii rozgraniczającej teren drogi i dziaJki 
budowlanej. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady realizac–i 
reklam: 

1) do”uszcza się realizację reklam w terenach 

zabudowy w formie: 

a) szyldów oraz tablic informacyjnych na 
obiektach, 

b) wielkogabarytowych urządzeL reklamowych 
wyJącznie w terenach oznaczonych symbolem 

UC o wysoko`ci do 25 m ”rzy uwzględnieniu 
za”isu § 4 ust. 10 pkt 6, 

2) zabrania się realizacji reklam: 

a) na terenach zieleni oznaczonych symbolami  

ZI i ZP, 

b) na terenach dróg ”ublicznych oznaczonych 
symbolami KDGP, KDG, KDZ, KDL i KDD. 

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

1) źachować do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowisku: 

a) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem MN, MW ｦ jak dla terenów ”od 
zabudowę mieszkaniową, 

b) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami MWU, MNU ｦ jak dla terenów ”od 
zabudowę mieszkaniowo ｦ usJugową, 

2) chronić dolinę ”otoku ”Jynącego wzdJuw 
”oJudniowej granicy terenu 1.ZP.1 poprzez: 
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a) zakaz realizacji obiektów budowlanych oraz 
tymczasowych obiektów, 

b) obowiązek utrzymania istniejących siedlisk 
przyrodniczych w pasie o szeroko`ci minŁ  
15 m wzdJuw ”otoku - jako obudowy 

biologicznej, 

3) zachować warunki wynikające z ”oJowenia 
terenów objętych ”lanem w obszarze GJównego 
źbiornika Wód Podziemnych Śolina Rzeki 
WisJok Nr 432 ”o”rzez: 

a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cieków do ziemi, 

b) realizację kanalizacji zbiorczej w obszarze 

objętym ”lanem, 

4) zachować ”owierzchnię terenu biologicznie 
czynną dla wydzielonych kategorii terenów 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
zawartymi w Śziale III niniejszej uchwaJy, za 
wyjątkiem terenów z istniejącą juw zabudową 
i nie speJniających za”isanych w ustaleniach 

szczegóJowych wymagaL, gdzie w”rowadza się 
zakaz pomniejszania obecnej powierzchni 

terenu biologicznie czynnej, 

5) zakaz realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco i ”otencjalnie oddziaJywać na 
`rodowisko, za wyjątkiem dróg, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz ”rzedsięwzięć 
planowanych w terenach oznaczonych 

symbolami UC i U. 

4. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury 
ws”óJczesne–: 

1) ochronę zaznaczonego na rysunku planu 

stanowiska archeologicznego ujętego 
w ewidencji zabytków ｦ nr 75 na obszarze  

52 ｦ `lad osadnictwa ｦ wczesny neolit EB, 

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

1) nie ustala się wielko`ci dziaJek za wyjątkiem 
okre`lonym w pkt 2 ｦ dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach MN, 

MNU i usJugowej UŁ Śla ”ozostaJych terenów 
wielko`ć nowych dziaJek dostosować do 
rodzaju i charakteru inwestycji z zachowaniem 

szczegóJowych warunków zagos”odarowania 

okre`lonych w ustaleniach planu dla 

”oszczególnych terenów oraz mowliwo`ci 
obsJugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej, 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, mieszkaniowo-usJugowej 
i usJugowej ustala się: 

a) minimalną wielko`ć nowowydzielanych dziaJek 
budowlanych: 

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
w terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN i MNU ｦ 700 m2, 

- dla zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej lub 
szeregowej w terenach oznaczonych na 

rysunku planu symbolami MN ｦ 350 m2, 

- dla zabudowy usJugowej w terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami U ｦ 

1000 m2, 

b) minimalną szeroko`ć frontów 
nowowydzielanych dziaJek: 

- dla zabudowy mieszkaniowej w terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN 

i MNU: 18 m dla zabudowy wolnostojącej,  
12 m dla zabudowy bliuniaczej i 8 m dla 

zabudowy szeregowej, 

- dla zabudowy usJugowej w terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami U ｦ 

20 m, 

c) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do 

pasa drogowego w przedziale 45o-90o, 

3) do”uszcza się zmianę wskazanego na rysunku 

”lanu ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane ”rzy 
zachowaniu ustalonych linii zabudowy, ukJadu 
komunikacyjnego i ustaleL ”kt 2Ł 

6. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wysoko`ć budynków zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi, 

2) wskaunik zabudowy zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi, 

3) dla terenu MWU zachować nie”rzekraczalne 
linie zabudowy obiektów kubaturowych, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

4) zachować nie”rzekraczalne i obowiązujące linie 
zabudowy obiektów kubaturowych od linii 
rozgraniczających dróg: 

a) KDGP - ul. Bieszczadzka ｦ 25 m dla obiektów 
usJugowych i 40 m dla obiektów 
mieszkaniowych, za wyjątkiem terenów  
1.UC.1 i 1.UC.2 ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

b) KDG ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

c) KDZ ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

d) KDL ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

e) KDD ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

5) na obszarze objętym ”lanem, za wyjątkiem 
terenów 1ŁUCŁ1 i 1ŁUCŁ2, do”uszcza się 
nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów, 
w ”asie ”omiędzy ustaloną linią zabudowy, 
a linią rozgraniczającą drogę, ”rzy zachowaniu 
warunku nie”rzekraczania istniejącej linii 
zabudowy wyznaczonej przez obiekt 

rozbudowywany i jego wysoko`ci okre`lonej 
w ustaleniach szczegóJowych, warunków 
technicznych budynków oraz ochrony ”rzed 
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drganiem i haJasem wywoJanym ruchem 
koJowym, 

6) inwestycje realizować ”rzewidując 
proporcjonalną liczbę miejsc ”arkingowych: 

a) dla obiektów handlowo-usJugowych 
”rowadzących s”rzedaw detaliczną i usJugi dla 
ludno`ci ｦ 1 miejsce postojowe na 25 m2 

powierzchni uwytkowej, nie wliczając 
powierzchni magazynowej, 

b) dla biur, administracji ｦ 1 miejsce postojowe na 

20 m2 ”owierzchni uwytkowej, 

c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) ｦ 1 miejsce 

postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne, 

d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ｦ 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

e) dla innych obiektów usJugowych i rzemiosJa ｦ 

1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych, 

f) dla usJug w wydzielonych lokalach 

w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ｦ 

3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, 

g) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

h) ustalenia lit. a-g nie dotyczą terenów, dla 
których ustalenia szczegóJowe stanowią 
inaczej, 

7) ustalenia w zakresie architektury: 

a) geometria dachów: 

- w terenach MN obowiązek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, 

o nachyleniu gJównej ”oJaci dachowej  
20-35o dla obiektów mieszkaniowych oraz  
15-35o dla obiektów gos”odarczo-garawowychŁ 
Śo”uszcza się kontynuację istniejącej formy 
dachu w przypadku rozbudowy lub nadbudowy 

budynku, 

- dla ”ozostaJych terenów obowiązek stosowania 
na obiektach dachów, o nachyleniu ”oJaci 
dachowej 0-35o, 

- zakaz realizacji obiektów z dachami 

uskokowymi i asymetrycznymi, 

b) `ciany budyn—ów - zakaz stosowania okJadzin 
typu siding, blacha, 

c) ogrodzenia - realizować ogrodzenia 
z materiaJów ”ochodzenia naturalnego (drewno, 
kamieL), metal, kuty metalŁ Obowiązuje zakaz 
stosowania do realizacji ogrodzeL 
”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych, od 
strony dróg ”ublicznychŁ 

7. Wymagania wyni—a–ące z potrzeb 

—sztaJtowania ”rzestrzeni ogólnodostę”ne–: 

1) wyznacza się obszary ”rzestrzeni 
ogólnodostę”nej obejmujące zes”oJy: 

a) usJug centrotwórczych w ramach terenów UC, 
U i MWU, 

b) zieleni urządzonej, 

2) dla ”rzestrzeni ogólnodostę”nej, o których 
mowa w pkt 1 ustala się obowiązek 
zapewnienia dostę”no`ci osobom 
nie”eJnos”rawnym do: 

a) komunikacji: ciągów ”ieszych, ”rzej`ć ”ieszych, 
czasowych miejsc postojowych i likwidacji 

”rogów wysoko`ciowych, 

b) obiektów usJugowych, 

3) w ”rzestrzeni ogólnodostę”nej ustala się 
nastę”ujące zasady zagos”odarowania terenu 
i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeL 
reklamowych za wyjątkiem terenów UC, 

b) do”uszcza się wkom”onowanie reklam 
w elementy maJej architektury, 

c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem lokalizacji kiosków 
z ”rasąŁ 

8. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 

1) system komunikacyjny Krosna w obrębie ”lanu 
oparty jest o: 

a) elementy ukJadu ”odstawowego: ulicę 
Bieszczadzką (1ŁKDGP) ｦ droga gJówna ruchu 
przyspieszonego na kierunku JasJo-Sanok oraz 

ulicę Sikorskiego (1ŁKŚźŁ1) ｦ droga zbiorcza 

”rowadząca ruch na kierunku centrum miasta 

Krosna ｦ Ięwany, 

b) elementy ukJadu ws”omagającego: 
projektowane drogi lokalne i dojazdowe (1.KDL 

i 1.KDD) za”ewniające obsJugę terenów 
inwestycyjnych w granicach obszaru objętego 
planem, 

c) ”rojektowane elementy ukJadu ”odstawowego: 
drogi gJówne 1ŁKŚGŁ1 i 1.KDG.2 oraz zbiorcze 

1ŁKŚźŁ2 Jączące ulicę Bieszczadzką z ulicą 
Sikorskiego, stanowiące fragmenty dróg 
obwodowych miasta Krosna, 

2) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej 

ilo`ci, okre`lonej w ust. 6 pkt 6, dla 

projektowanych inwestycji, nalewy realizować 
w ramach dziaJki budowlanej, na której 
realizowana jest inwestycja, 

3) dojazd do dziaJek budowlanych za 

”o`rednictwem dróg (dojazdu) lub bez”o`rednio 
z drogi publicznej, odpowiednio do 

przeznaczenia i s”osobu uwytkowania dziaJek, 

4) dojazdy nie wyznaczone w planie liniami 

rozgraniczającymi, niezbędne dla 
”oszczególnych dziaJek budowlanych, 

zapewniające dostę” do dróg ”ublicznych 
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nalewy wytyczać w s”osób uwzględniający 
obsJugę terenów znajdujących się 
w sąsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu 

oraz z uwzględnieniem mowliwo`ci ”rowadzenia 
lokalnych sieci uzbrojenia technicznego, przy 

czym: 

a) dla obsJugi 1 - 5 dziaJek do”uszcza się 
wydzielenie dojazdu o minimalnej szeroko`ci 
5 m i dJugo`ci nie większej niw 50m, 

b) obsJuga więcej niw 5 dziaJek wymaga 
wydzielenia drogi wewnętrznej o minimalnej 

szeroko`ci 8 m, zakoLczonej placem do 

zawracania samochodów o wymiarach 

min.12,5x12,5m, lub zapewnienie wyjazdu na 

drogę ”ubliczną bez konieczno`ci zawracaniaŁ 

9. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) w za—resie gos”odar—i od”adami ustala się: 
nakaz prowadzenia gospodarki odpadami na 

zasadach obowiązujących w mie`cie Krosno, 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a) doprowadzenie wody w obszar objęty ”lanem 
”o”rzez istniejące magistrale Ø 500 mm,  
Ø 300mm biegnące wzdJuw zachodniej granicy 
opracowania i Ø 300 mm wzdJuw ”óJnocnej 

granicy oraz istniejące wodociągi rozdzielczeŁ 
Śo”uszcza się korekty ”rzebiegu, ”rzebudowę 
istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL infrastruktury wodociągowej 
stosownie do szczegóJowych rozwiązaL 
technicznych, w s”osób nie kolidujący z innymi 

ustaleniami planu, 

b) do”uszcza się zao”atrzenie w wodę ze uródeJ 
indywidualnych, 

c) zabez”ieczenie ”rzeciw”owarowego 
zaopatrzenia w wodę, 

3) w za—resie gos”odar—i `cie—owe– ustala się: 

a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych z obszaru 

objętego ”lanem ”o”rzez istniejącą sieć 
kanalizacji sanitarnej Ø 800 mm biegnącą 
w ”óJnocno ｦ zachodniej czę`ci i Ø 400 mm 
w ”óJnocno ｦ wschodniej czę`ci obszaru oraz 
sieć kanalizacyjną rozdzielczą, do oczyszczalni 
`cieków komunalnychŁ Śo”uszcza się korekty 
przebiegu, przebudowę istniejącej sieci oraz 
budowę nowych sieci i urządzeL infrastruktury 
kanalizacyjnej stosownie do szczegóJowych 
rozwiązaL technicznych, w s”osób nie 
kolidujący z innymi ustaleniami planu, 

b) w przypadku realizacji zabudowy w terenie 

gdzie projektowana jest sieć kanalizacyjna ｦ do 

czasu jej wybudowania, do”uszcza się 
indywidualne rozwiązanie gos”odarki `ciekowej 
mŁinŁ ”o”rzez realizację szczelnych zbiorników 
wybieralnych usytuowanych w obrębie dziaJki 
budowlanej, z których `cieki wywowone będą 
do oczyszczalni komunalnej zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w mie`cie Krosno, 

4) w za—resie od”rowadzania wód deszczowych 
ustala się: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych z obszaru 

objętego ”lanem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej Ø 200 mm i Ø 300 mm 
zlokalizowanej przy ”óJnocnej granicy ”lanuŁ 
Śo”uszcza się korekty ”rzebiegu, ”rzebudowę 
istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci 
i urządzeL stosownie do szczegóJowych 
rozwiązaL technicznych, w s”osób nie 
kolidujący z innymi ustaleniami planu, 

b) parkingi i place realizować, jako utwardzone 
awurowe ”ozwalające na ”rzedostawanie się 
wodom o”adowym bez”o`rednio do gruntuŁ 
W ”rzy”adku realizacji ”arkingów i ”laców 
o powierzchni utwardzonej ”eJnej nakJada się 
obowiązek od”rowadzenia `cieków o”adowych 
do kanalizacji deszczowejŁ Śo”uszcza się 
realizację ”od ”owierzchnią ”arkingów 
zbiorników wód o”adowych z mowliwo`cią 
wykorzystania wody po uprzednim jej 

podczyszczeniu np. do nawadniania zieleni, 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a) zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez istniejące 
sieci Ø 300 mm, Ø 250 mm i Ø 150 mmŁ 
Śo”uszcza się korekty ”rzebiegu, ”rzebudowę 
istniejącej sieci oraz budowę nowych sieci 
dystrybucyjnej i urządzeL infrastruktury 
gazowniczej stosownie do szczegóJowych 

rozwiązaL technicznych w s”osób nie 
kolidujący z innymi ustaleniami planu, 

b) do”uszcza się indywidualne rozwiązania 
(lokalny zbiornik propan ｦ butan, butle 

gazowe), 

6) w zakresie infrastruktury energetycznej  

ustala się: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną ”o”rzez 
istniejący ukJad sieci i urządzeL 
elektroenergetycznych na poziomie `rednich 
na”ięć lub jego rozbudowę, 

b) mowliwo`ć ”rzebudowy lub lokalizacji nowych 
stacji transformatorowych SN/NN i linii 

zasilających SN ”rzy s”eJnieniu warunku, we 
nowe odcinki linii zasilających wykonane 
zostaną jako kablowe (obszar usytuowany 

w strefie nalotów lotnisk Krosno i Iwonicz) i nie 

będą naruszać ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

c) do”uszcza się lokalizację urządzeL 
”rodukujących energię odnawialną w formie 

solarów instalowanych na dachach budynków, 

7) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 

a) ogrzewanie w oparciu o indywidualne 

rozwiązania ”rzy zastosowaniu ”aliw - mediów 
”rzyjaznych `rodowisku nie ”owodujących 
przekroczenia dopuszczalnych norm 

zanieczyszczeL ”owietrzaŁ W przypadku 

mowliwo`ci zaopatrzenie zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w energię cie”lną 
z kotJowni miejskiej, 
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b) zaopatrzenie zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w energię cie”lną z kotJowni 
miejskiej, 

8) w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala 

się: 

a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną z istniejącej 
sieciŁ Śo”uszcza się korekty ”rzebiegu, 
”rzebudowę istniejącej sieci oraz budowę 
nowych sieci i urządzeL infrastruktury 
teletechnicznej, stosownie do szczegóJowych 
rozwiązaL technicznych w s”osób nie 
kolidujący z innymi ustaleniami planu, 

b) w strefie nalotu lotnisk Krosno i Iwonicz, 

obejmującej caJy obszar ”lanu zakaz budowy 
wolnostojących stacji bazowych telefonii 
komórkowej i radiofonii. 

10. Szczególne warun—i zagos”odarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu, w tym 

zabudowy: 

1) uwzględnić zlokalizowane na terenie sieci 
infrastruktury technicznej, 

2) nasadzenia drzew i krzewów lokalizować 
w odlegJo`ci minŁ 2 m od zewnętrznej `cianki 
gazociągu, 

3) ”rzy realizacji inwestycji uwzględnić istniejące 
urządzenia melioracyjne i zachować od nich 
normatywne odlegJo`ci - zakaz zabudowy 

kubaturowej w pasie 3 m (obustronnie) od 

górnej krawędzi skar”y brzegowej rowu 
melioracyjnego. W przypadku realizacji 

zabudowy w terenach zdrenowanych, 

obowiązek zabez”ieczenia ”ozostaJej sieci 
drenarskich w s”osób, umowliwiający jej 
funkcjonowaniaŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę 
i kanalizowanie sieci drenarskich, 

4) zakaz zabudowy kubaturowej w pasie  

15 m (obustronnie) od górnej krawędzi  
skarpy brzegowej potoku, 

5) w strefie nalotu lotnisk Krosno i Iwonicz, 

obejmującej caJy obszar ”lanu ｦ w nowych 

budynkach mieszkalnych, stosować 
zabez”ieczenia (okna duwiękochJonne) 
ograniczające krótkotrwaJą (w momencie startu 
i lądowania) emisję haJasu, 

6) dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza 

oraz urządzeL lokalizowanych na dachach 

budynków, zachować wysoko`ć jaką ”owinny 
speJniać obiekty budowlane w otoczeniu 

lotniska. 

ŚźIAI III 

Ustalenia szczegóJowe 

RozdziaJ ń 

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1.MN.1 (0,67 ha), 1.MN.2 (0,88 

ha), 1.MN.3 (2,87 ha) i 1.MN.4 (2,86 ha) 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) obiekty gospodarczo-garawowe i garawe na 
samochody osobowe i dostawcze do 2,5 tony, 

2) wolnostojące obiekty usJug ”odstawowych 
z ograniczeniem do 100 m2 powierzchni 

uwytkowej, z tym, we ”owierzchnia uwytkowa 
usJug ”odstawowych nie mowe stanowić więcej 
niw 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

3) remont, ”rzebudowę, odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania 
istniejącej zabudowy, zachowując obowiązujące 
przeznaczenie terenu oraz zasady 

zagospodarowania terenu i ksztaJtowania 
zabudowy jak dla obiektów 
noworealizowanych, 

4) obiekty maJej architektury (altany, wiaty, 
zadaszenia, kapliczki itp.), 

5) ogólnodostę”ne terenowe urządzenia s”ortowo-

rekreacyjne (place zabaw, boiska), 

6) dojazdy i doj`ciaŁ 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  

w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 40%, 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki ”od zabudowę 
mieszkaniową ”rzy w”rowadzeniu funkcji 
usJugowej ｦ 1000 m2, 

3) wysoko`ć budynków mieszkalnych - do 10 m, 

4) wysoko`ć budynków garawowo-gospodarczych 

- do 5 m, 

5) wysoko`ć budynków o których mowa  
w ust. 2 pkt 2 ｦ do 6 m, 

6) maksymalna wysoko`ć ”od”iwniczenia 
budynków ”onad ”oziom terenu ｦ 1 m, 

7) zachować minimum 40% ”owierzchni terenu 

biologicznie czynnej, 

8) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJy, 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami 1.MW.1 (1,64. ha), 1.MW.2  

(4,21 ha), 1.MW.3 (4,12 ha), 1.MW.4 (3,52 ha) 

i 1.MW.5 (3,62 ha) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinnąŁ 
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2. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) wolnostojące obiekty usJugowo-handlowe 

z ograniczeniem powierzchni zabudowy  

do 400 m2, 

2) obiekty garawowe z wyJączeniem gru” ”owywej 
”ięciu realizowane, jako zabudowa 
towarzysząca zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

3) obiekty zaplecza technicznego przy obiektach 

usJugowych, 

4) remont, ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
istniejącej zabudowy jednorodzinnej w terenie 

1.MW.5, 

5) zieleL urządzoną, 

6) obiekty maJej architektury, 

7) ogólnodostę”ne terenowe urządzenia s”ortowo-

rekreacyjne (place zabaw, boiska), 

8) ciągi ”ieszo-jezdne i `ciewki rowerowe, 

9) dojazdy i doj`ciaŁ 

3. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 60%, 

2) wysoko`ć budynków mieszkalnych ｦ do 18 m, 

za wyjątkiem dominanty, dla której ustala się 
wysoko`ć ｦ do 25 m ”rzy uwzględnieniu za”isu 
§ 4 ust. 10 pkt 6, 

3) wysoko`ć obiektów usJugowych ｦ do 10 m, 

4) wysoko`ć obiektów garawowych i zaplecza 

technicznego ｦ do 5 m, 

5) w ”oszczególnych terenach, za wyjątkiem 
terenu 1ŁMWŁ1, obowiązek urządzenia 
”rzestrzeni ogólnodostępnej w postaci np. 

”lacu, zielonej ”rzestrzeni urządzonej, 
stanowiącej nie mniej niw 15% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

6) w terenie 1.MW.3 i 1ŁMWŁ4 obowiązek 
urządzenia zieleni, w obszarze uwytkowania 
zielenią urządzoną wskazanym na rysunku 

planu, 

7) obowiązek wydzielenia miejsca ”od 
magazynowanie od”adów komunalnych, 

8) nakaz maskowania zielenią oraz stosowania 
kolorystyki zewnętrznej umowliwiającej 
wkomponowanie w otoczenie miejsca 

magazynowania od”adów komunalnych, 

9) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJy, 

10) zachować minimum 25% ”owierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

11) wszelkie dziaJania na obiektach istniejącej 
zabudowy jednorodzinnej, o których  
mowa w ust. 2 pkt 4 na warunkach jak  

w § 5 ust. 3 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usJugowe–, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1.MNU.1 (3,09 ha), 1.MNU.2 (0,95 ha) 

i 1.MNU.3 (1,22 ha) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usJugi 
komercyjne. 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1, poza przeznaczeniem podstawowym 

do”uszcza się; 

1) garawe na samochody osobowe i dostawcze do 

2,5 tony, 

2) obiekty drobnej wytwórczo`ci, 

3) remont, ”rzebudowę, odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania 
istniejącej zabudowy, zachowując obowiązujące 
przeznaczenie terenu oraz zasady 

zagospodarowania terenu i ksztaJtowania 
zabudowy jak dla obiektów 
noworealizowanych, 

4) urządzenia terenowe i obiekty maJej 
architektury, 

5) zieleL urządzoną, 

6) funkcja usJugowa i drobna wytwórczo`ć nie 
mogą ”rzekroczyć 50% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy na dziaJce budowlanej, 

7) doj`cia i dojazdy. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ustŁ 1, ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 60%, 

2) wysoko`ć budynków mieszkalnych 
i usJugowych ｦ do 10 m, 

3) wysoko`ć budynków, o których mowa  
w ust. 2 pkt 2 ｦ do 9 m, 

4) wysoko`ć obiektów gos”odarczych 
i garawowych ｦ do 6 m, 

5) zachować minimum 20% ”owierzchni 
biologicznie czynnej, 

6) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 
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§ 8. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, oznaczony 

na rysunku planu symbolem 1.MWU.1 (2,75 ha) 

i 1.MWU.2 (1,39 ha) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz 
usJugi publiczne i komercyjne, w tym: 

1) obiekty handlu z wyJączeniem handlu ”ojazdami 

mechanicznymi i ”aliwami do ”ojazdów, 

2) obiekty gastronomii, 

3) instytucje finansowe i bankowe, 

4) obiekty biur i administracji, 

5) usJugi medyczneŁ 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) obiekty garawowe z wyJączeniem gru” ”owywej 
”ięciu realizowane jako zabudowa 
towarzysząca zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

2) obiekty zaplecza technicznego przy obiektach 

usJugowych, 

3) zieleL urządzoną, 

4) obiekty maJej architektury, 

5) ogólnodostę”ne terenowe urządzenia s”ortowo-

rekreacyjne (place zabaw, boiska), 

6) realizację ciągów ”ieszo-jezdnych i `ciewek 
rowerowych, 

7) dojazdy i doj`ciaŁ 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 50%, 

2) wysoko`ć budynków mieszkalnych ｦ do 18 m, 

3) wysoko`ć obiektów usJugowych ｦ do 10 m, 

4) funkcję usJugową realizować od strony drogi 
1.KDZ.1, 

5) wysoko`ć obiektów garawowych i zaplecza 

technicznego ｦ do 5 m, 

6) obowiązek wydzielenia miejsca ”od 
magazynowanie od”adów komunalnych, 

7) nakaz maskowania zielenią oraz stosowania 
kolorystyki zewnętrznej umowliwiającej 
wkomponowanie w otoczenie miejsca 

magazynowania od”adów komunalnych, 

8) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJy, 

9) zachować minimum 30% powierzchni terenu 

biologicznie czynnej, 

10) w granicach terenu 1.MWU.1: 

a) obowiązek ksztaJtowania ”ierzei od strony drogi 
1.KDZ.1, 

b) obowiązek urządzenia ”rzestrzeni 
ogólnodostę”nej w postaci np.: placu, zielonej 

”rzestrzeni urządzonej, stanowiącej nie mniej 

niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

RozdziaJ 2 

TśRśNY źABUŚOWY USIUGOWśJ 

§ 9. 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 

usJugowe–, oznaczony na rysunku planu symbolem 

1.U (3,67 ha) z podstawowym przeznaczeniem pod 

usJugi komercyjne. 

2. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) obiekty drobnej wytwórczo`ci, 

2) hotele i motele, 

3) wydzielenie funkcji mieszkaniowej w obiekcie 

usJugowym, 

4) obiekty maJej architektury (altany, wiaty, 

zadaszenia, kapliczki itp.), 

5) ciągi ”iesze i `ciewki rowerowe, 

6) dojazdy i doj`ciaŁ 

3. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 60%, 

2) wysoko`ć budynków ｦ do 12 m, 

3) zachować minimum 10% ”owierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

4) do”uszczona funkcja mieszkaniowa nie mowe 
”rzekroczyć 20% ”owierzchni uwytkowej 
obiektu, 

5) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny rozmieszczenia 

obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
”owywe– 2ŃŃŃ m2 oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1.UC.1 (6,48 ha) i 1.UC.2 (8,80 ha) 

z podstawowym przeznaczeniem pod centrum 

handlowo-usJugowo-rozrywkowe, w formie budynku 

lub zes”oJu budynków stanowiących jeden kom”leks 
funkcjonalny ze zintegrowanymi funkcjami np: 

1) handlową (”awilony i galerie handlowe), 
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2) sportowo-rekreacyjno-wy”oczynkową, 

3) kulturalno-rozrywkową (n”Ł galeria, kino, kluby 
nocne, dyskoteka), 

4) hotelarską, 

5) gastronomiczną (n”Ł kawiarnie, restauracje), 

6) administracyjno-finansową (n”Ł instytucje 
finansowe i bankowe, biura projektowe 

i badawczo-rozwojowe), 

7) usJugi rzemie`lniczeŁ 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) urządzenia terenowe i obiekty maJej 
architektury, 

2) remont i ”rzebudowę istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej w terenie 1.UC.1 i 1.UC.2, 

3) zieleL urządzoną, 

4) ciągi ”iesze i pieszo-jezdne, 

5) doj`cia i dojazdy. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 80%, 

2) wysoko`ć budynków ｦ do 16 m, 

3) obowiązek w”rowadzenia dominanty 
architektonicznej w formie obiektu 

wolnostojącego lub w bryle budynku 

zamykającej o` kom”ozycyjną w terenie 1.UC.2 

ｦ wysoko`ć dominanty do 25 m ”rzy 
uwzględnieniu za”isu § 4 ust. 10 pkt 6, 

4) zachować minimum 10% ”owierzchni terenu 
biologicznie czynnej, 

5) w ”oszczególnych terenach obowiązek 
realizacji zieleni urządzonej, stanowiącej nie 
mniej niw 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

6) zabudowę ksztaJtować wzdJuw osi 
kom”ozycyjnej (”óJnoc-”oJudnie) wyznaczającej 
gJówny ciąg ”ieszy w formie ”asawu 
z ”rzej`ciem ”odziemnym ”od drogą 1ŁKŚG 
1 Jączącym tereny 1ŁUCŁ1 i 1.UC.2, 

7) w granicach terenu 1.UC.2 od strony drogi ｦ 

ulŁ Bieszczadzkiej (1ŁKŚGP) urządzić ”rzystanek 
komunikacji publicznej, 

8) w granicach terenu 1ŁUCŁ2 urządzić ciąg ”ieszy 
z miejscami do wy”oczynku Jączący ”rzystanek 
komunikacji publicznej z obiektem centrum 

handlowo-usJugowego, 

9) obsJuga komunikacyjna terenu 1ŁUCŁ1 z dróg 
1.KDL.5, 1.KDGP, 1.KDG 1: 

a) wjazd: 

- z drogi 1.KDL.5, 

- na zasadzie bezkolizyjnego lewoskrętu z drogi 

1.KDGP, 

- zasadzie ”rawoskrętu z drogi 1.KDG.1, 

b) wyjazd: 

- na drogę 1ŁKŚLŁ5, 

- na zasadzie ”rawoskrętów na drogi 1ŁKŚGP, 
1.KDG.1, 

10) obsJuga komunikacyjna terenu 1ŁUC 2 z dróg 
1.KDL.1, 1.KDG 1 oraz z drogi krajowej  

nr 28 znajdującej się ”oza granicą obszaru 
objętego ”lanem: 

a) wjazd: 

- z drogi 1.KDL 1, 

- na zasadzie ”rawoskrętu z drogi 1.KDG.1, 

- na zasadzie ”rawoskrętu z drogi krajowej  

nr 28 znajdującej się ”oza granicą obszaru 
objętego ”lanem, 

b) wyjazd: 

- na drogę 1ŁKŚLŁ1, 

- na zasadzie ”rawoskrętu na drogę 1ŁKŚGŁ1, 

- na zasadzie ”rawoskrętu na drogę krajową  
nr 28 znajdującą się ”oza granicą obszaru 
objętego ”lanem, 

11) parkingi i ”odjazdy dla samochodów 
dostawczych realizować od strony dróg 
1.KDL.1 i 1.KDL.5, 

12) minimalna powierzchnia zabudowy  

dla obiektów, o których mowa w ust. 1 ｦ 

10000 m2, 

13) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 11. 1Ł Wyznacza się teren rozmieszczenia 

obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy 
powywe– 2ŃŃŃ m2 oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2.UC (17,68 ha) z podstawowym 

przeznaczeniem pod centrum handlowo-usJugowo-

rozrywkowe, w formie budynku lub zes”oJu budynków 
stanowiących jeden kom”leks funkcjonalny ze 
zintegrowanymi funkcjami np: 

1) handlową (”awilony i galerie handlowe), 

2) sportowo-rekreacyjną i odnowy biologicznej, 

3) kulturalno-rozrywkową (n”Ł galeria, kluby 
nocne, dyskoteka), 

4) hotelarską, 
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5) turystyczno-wy”oczynkową, 

6) gastronomiczną (n”Ł kawiarnie, restauracje), 

7) administracyjno-finansową (n”Ł instytucje 
finansowe i bankowe, biura projektowe 

i badawczo-rozwojowe), 

8) usJugi rzemie`lniczeŁ 

2. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) urządzenia terenowe i obiekty maJej 
architektury, 

2) stację ”aliw oraz obiekty związane z obsJugą 
ruchu samochodowego, 

3) zieleL urządzoną, 

4) ciągi ”iesze i pieszo-jezdne, 

5) doj`cia i dojazdy. 

3. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obowiązek w”rowadzenia dominanty 
architektonicznej w formie obiektu 

wolnostojącego lub w bryle budynku ｦ 

wysoko`ć dominanty do 25 m, ”rzy 
uwzględnieniu za”isu § 4 ust. 10 pkt 6, 

2) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 80%, 

3) wysoko`ć budynków ｦ do 15 m, 

4) obowiązek realizacji zieleni urządzonej, 
stanowiącej nie mniej niw 10% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

5) zabudowę oraz zieleL ksztaJtować w s”osób 
zapewniający otwarcie widokowe na ”rzestrzeL 
ogólnodostę”ną od strony drogi 1ŁKŚźŁ1, 

6) stację ”aliw i usJugi towarzyszące lokalizować 
w ”oJudniowej czę`ci terenu z obsJuga 
komunikacyjną od drogi 1ŁKŚźŁ1 lub 1ŁKŚźŁ2, 

7) urządzić ciąg ”ieszy z miejscami do 

wypoczynku ”rowadzący od centrum 
handlowego do przystanku kolejowego 

planowanego w terenie 1.ZI.5, 

8) obowiązek urządzenia zieleni, w obszarze 

uwytkowania zielenią urządzoną wskazanym na 
rysunku planu z minimalnym udziaJem  
50% gatunków ro`lin zimozielonych, 

9) obsJuga komunikacyjna terenu z drogi 1.KDL.4 

i 1.KDZ.1, 

10) zachować minimum 10% ”owierzchni 
biologicznie czynnej, 

11) parkingi i ”odjazdy dla samochodów 
dostawczych realizować od strony terenu 
zamkniętego, 

12) obowiązek zabez”ieczenia miejsc ”arkingowych 

zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 6 niniejszej uchwaJy, 

13) minimalna powierzchnia zabudowy  

dla obiektów, o których mowa w ust. 1 ｦ 

20000 m2. 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

RozdziaJ 3 

TERENY ZIELENI 

§ 12. 1Ł Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZI.1  

(1,27 ha), 1.ZI.2 (0,51 ha), 1.ZI.3 (0,75 ha), 1.ZI.4 

(0,98 ha), 1.ZI.5 (0,97 ha), 1.ZI.6 (0,65), 1.ZI.7 

(0,12 ha) i 1.ZI.8 (0,24 ha) z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od zieleL izolacyjną wysoką i niską 
wzdJuw linii kolejowej i wzdJuw drogi ”ublicznej 

1.KDG.2. 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) lokalizację obiektów maJej architektury (altany, 

zadaszenia, kapliczki, pomniki, itp.), 

2) lokalizację budynku lokalnego przystanku 

kolejowego w terenie 1.ZI.5, 

3) parkingi zielone w terenie 1.ZI.5, 

4) ciągi ”ieszo-jezdne, `ciewek i rowerowe 

i dojazdy do dziaJek budowlanychŁ 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

1) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 
kubaturowej za wyjątkiem obiektów 
wymienionych w ust. 2, pkt 2, 

2) dopuszczone w terenie 1.ZI.5 zielone parkingi 

realizować w bez”o`rednim sąsiedztwie 
przystanku kolejowego, o którym mowa  
w ust. 2, pkt 2, 

3) wysoko`ć budynku, o którym mowa  
w ust. 2 pkt 2 - do 10 m, 

4) maksymalny wskaunik zabudowy ｦ 5%. 

4Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 13. 1Ł Wyznacza się tereny zieleni urządzone– 
oznaczone na rysunkach planu symbolami 1.ZP.1 

(2,38 ha), 1.ZP.2 (0,07 ha) i 1.ZP.3 (0,73 ha) 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od zieleL 
urządzonąŁ 

2. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się: 

1) realizację maJej architektury (zadaszenia, Jawki 

itp.), 
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2) realizację ogólnodostę”nych terenowych 
urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych (boiska, 

place zabaw), 

3) realizację ciągów ”ieszo-jezdnych i `ciewek 
rowerowych. 

3. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 

kubaturowej. 

4Ł Obowiązek zagos”odarowania terenu 1ŁźP 
zielenią ”arkowąŁ 

5Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

RozdziaJ 4 

TERENY KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 14. 1Ł Wyznacza się teren drogi publicznej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KDGP 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od drogę ”ubliczną 
klasy GP (gJówną ruchu ”rzy`”ieszonego) wraz 
z urządzeniami odwodnienia i o`wietleniaŁ 

2. W granicach terenu wyznaczonego  

w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się obiekty i urządzenia stosownie do klasy 
drogi. 

3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1, 

zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów maJej architektury 
(kioski, budki telefoniczne, przystanki) 

w odlegJo`ci mniejszej niw 10 m od 
skrzywowaL, 

2) lokalizowania ogrodzeLŁ 

4Ł Szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

5Ł W granicach terenów KŚGP w miejscu 

”rze”Jywu rowów i cieków ustala się obowiązek 
realizacji urządzeL gwarantujących zachowanie ich 
ciągJo`ciŁ 

6Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 15. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDG.1 

i 1.KDG.2 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 

”ubliczne klasy G (gJównej) wraz z urządzeniami 
odwodnienia i o`wietleniaŁ 

2. W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się obiekty i urządzenia stosownie do klasy 
drogi. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ustŁ 1, zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów maJej architektury 
(kioski, budki telefoniczne, przystanki) 

w odlegJo`ci mniejszej niw 10m od skrzywowaL, 

2) lokalizowania ogrodzeLŁ 

4Ł W ciągu drogi KŚG ”rzejazd ”rzez teren kolei 
wykonać w formie wiaduktu. 

5Ł Szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

6. W granicach terenów KŚG w miejscu 

”rze”Jywu rowów i cieków ustala się obowiązek 
realizacji urządzeL gwarantujących zachowanie ich 
ciągJo`ciŁ 

7Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 16. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDZ.1 

i 1.KDZ.2 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 

publiczne klasy Z (zbiorczej) wraz z urządzeniami 
odwodnienia i o`wietleniaŁ 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się obiekty i urządzenia stosownie do klasy 

drogi. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ustŁ 1, zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów maJej architektury 
(kioski, budki telefoniczne, przystanki) 

w odlegJo`ci mniejszej niw 10m od skrzywowaL, 

2) lokalizowania ogrodzeLŁ 

4. Szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

5Ł W granicach terenów KŚź w miejscu 

”rze”Jywu rowów i cieków ustala się obowiązek 
realizacji urządzeL gwarantujących zachowanie ich 
ciągJo`ciŁ 

6Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 17. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDL.1, 

1.KDL.2, 1.KDL.3, 1.KDL.4 i 1.KDL.5 

z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne 

klasy L (lokalne) wraz z urządzeniami odwodnienia 
i o`wietleniaŁ 

2. W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się obiekty i urządzenia stosownie do klasy 
drogi. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ustŁ 1, zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów maJej architektury 
(kioski, budki telefoniczne, przystanki) 

w odlegJo`ci mniejszej niw 10m od skrzywowaL, 

2) lokalizowania ogrodzeLŁ 

4Ł Szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 
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5Ł W granicach terenów KŚL w miejscu 

”rze”Jywu rowów i cieków ustala się obowiązek 

realizacji urządzeL gwarantujących zachowanie ich 
ciągJo`ciŁ 

6Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

§ 18. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDD.1, 

1.KDD.2, 1.KDD.3, 1.KDD.4, 1.KDD.5, 1.KDD.6, 

1.KDD.7, 1.KDD.8, 1.KDD.9 i 1.KDD.10 

z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne 

klasy D (dojazdowe) wraz z urządzeniami odwodnienia 
i o`wietleniaŁ 

2Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się obiekty i urządzenia stosownie do klasy 
drogi. 

3Ł W granicach terenów wyznaczonych  
w ustŁ 1, zakazuje się: 

1) lokalizowania obiektów maJej architektury 
(kioski, budki telefoniczne, przystanki) 

w odlegJo`ci mniejszej niw 10m od skrzywowaL, 

2) lokalizowania ogrodzeLŁ 

4Ł Szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

5Ł W granicach terenów KŚŚ w miejscu 

”rze”Jywu rowów i cieków ustala się obowiązek 
realizacji urządzeL gwarantujących zachowanie ich 
ciągJo`ciŁ 

6Ł PozostaJe zasady jak w Dziale II. Ustalenia 

ogólneŁ 

ŚźIAI VI 

Ustalenia ”rze–`ciowe 

§ 19. Tereny objęte ”lanem utrzymuje się 
w dotychczasowym uwytkowaniu, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

§ 20. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się jednorazową o”Jatę w stosunku 

procentowym do wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na 
skutek uchwalenia planu w ”rzy”adku, gdy wJa`ciciel 
lub uwytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomo`ć 
w terminie nie ”óuniejszym niw 5 lat od daty wej`cia 
planu w wycie w wysoko`ci: 

1) dla terenów o symbolach MN, MNU, MWU, UC 

i U - 30 %, 

2) dla ”ozostaJych ｦ 1%. 

ŚźIAI V 

Ustalenia —oLcowe 

§ 21. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 22. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Rady Miasta Krosna 

Nr IX/130/2011 

z dnia 11.03.2011r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ｭKro`cienko XIｬ 
 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych 

do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”ro–e—tu  
Mie–scowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego Miasta Krosna ｭKro`cien—o XIｬŁ 

 

 

Rada Miasta Krosna ”o za”oznaniu się  
z nieuwzględnionymi uwagami ”odtrzymuje 
stanowisko Prezydenta Miasta Krosna w sprawie 

roz”atrzenia uwag wniesionych do wyJowonego do 
”ublicznego wglądu ”lanu miejscowego, które 
”rzedstawiają się nastę”ująco: 

1) Uwaga z dnia 30.04.2010r. ｦ Markusiewicz 

Antoni, 35-ńŃ3 Rzeszów, ulŁ Handlowa 2, 
dotyczy dz. nr 3200/1, 3200/2, 3200/3; 

Tre`ć uwagi: wniosek o zrównicowanie terminu 
wej`cia w wycie ”lanu ”o”rzez dodanie za”isu, we 
czę`ć ”lanu miejscowego dotycząca obszaru 
”oJowonego na ”óJnocny wschód od torów kolejowych 
(obejmującego dziaJki nr 3200ł1, 3200ł2 i 3200ł3) 
wejdzie w wycie ”o u”Jywie 30 dni o jego 
o”ublikowania w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Podkar”ackiego, za` czę`ć ”lanu obejmująca obszar 
na ”oJudniowy zachód od torów kolejowych wejdzie 

w wycie ”o u”Jywie 4 lat od jego o”ublikowania; 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z § 143 ｭźasad techniki ”rawodawczejｬ (zaJącznik do 
roz”orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
20 czerwca 2002r., Dz. U. z 2002r., Nr 100,  

”ozŁ 908) do aktów ”rawa miejscowego stosuje się 
od”owiednio zasady wyrawone mŁinŁ w dziale I - 

rozdziaJy 2-7 ｭźasad techniki ”rawodawczejｬ, chyba 
we ”rze”isy odrębne stanowią inaczejŁ § 44 ustŁ 1 
tych zasad stanowi, we ustawa ”owinna wchodzić  
w wycie w caJo`ci w jednym terminie, nie równicując 
terminów wej`cia w wycie ”rze”isów ustawyŁ  
§ 44 ustŁ 2 stanowi, we odstę”stwo od rozwiązania,  
o którym mowa w ustŁ 1, mowe nastą”ić tylko  
w ”rzy”adku ”rze”isów zmieniających, uchylających, 
”rzej`ciowych i dostosowującychŁ Merytoryczne 
za”isy ”lanu miejscowego nie mają charakteru 
”rze”isów wymienionych w § 44 ustŁ 2 ｭźasad 
techniki ”rawodawczejｬ, a ”rze”is szczególny artŁ 29 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym nie reguluje kwestii wej`cia w wycie 
”lanu miejscowego w czę`ci, wobec czego 
zastosowanie ma § 44 ustŁ 

2) Uwaga z dnia 10.05.2010r. ｦ Markusiewicz 

Antoni, 35-ńŃ3 Rzeszów, ulŁ Handlowa 2, 
dotyczy dz. nr 3200/1, 3200/2, 3200/3; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o wprowadzenie do 

za”isów uchwaJy nastę”ujących zmian: 

1. w § 4 ust 6 ”kt 6 litŁ a w”rowadzić 
za”is ｭmiejsce ”ostojowe na 50 m2 powierzchni 

uwytkowej, nie wliczając ”owierzchni magazynowej; 

2. w § 8 ust 1 ”kt 5 w”rowadzić za”is 
ｭ”oza sz”italne usJugi medyczne i klinikiｬ ｦ dotyczy 

1.MWU.2; 

3. w § 11 ust 3 ”kt 5: 

 w”rowadzić za”is ｭobowiązek realizacji  
w ramach inwestycji zieleni urządzonej 
stanowiącej nie mniej niw 5% terenu 
inwestycjiｬ, 

 usunąć za”is ｭobowiązek realizacji 
ogólnodostę”nego ”lacu ”ublicznegoｬŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
dotyczącej zmian za”isów okre`lających ilo`ć miejsc 
”ostojowych oraz udziaJu ”owierzchni biologicznie 
czynnejŁ źabez”ieczenie ”rawidJowej liczby miejsc 
”arkingowych jest konieczne dla ”rawidJowego 
funkcjonowania obiektów, szczególnie 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
wobec czego utrzymuje się wskaunik ustalony  
w ”rojekcie ”lanu § 4 ustŁ6 ”kt 6 w ilo`ci  
1 m na 25 m2 ”owierzchni uwytkowej, nie wliczając 
powierzchni magazynowej. 

Utrzymuje się równiew zawarty w § 11 ustŁ3 
”kt 5 obowiązek realizacji zieleni urządzonej, 
stanowiącej nie mniej niw 10% ”owierzchni dziaJki 
budowlanejŁ Utrzymanie mowliwie duwego udziaJu 
obszarów zieleni urządzonej, w tym takwe obszarów 
biologicznie czynnych ma istotne znaczenie dla 

za”ewnienia nalewytych warunków aerosanitarnych, 

ograniczania emisji haJasu, a takwe utrzymania 
minimalnego ”oziomu infiltracji wód do ”oziomów 
wodono`nych. 

Uwaga z dnia 07.05.2010r. AUTO-MARKET, 

Sp. z o.o., 35-959 Rzeszów, ulŁ Lwows—a 6, dotyczy 
dz. nr 1969, 1968, 1967, 1970, 1966/1, 1966/2, 

1966/3, 1966/4, 1953, 1946,1947/1, 1947/2, 

1947/3, 1948/4, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 

1928/1, 1928/3, 1928/4, 1927, 1924, 1914, 

1915/1, 1913/1, 1912, 1917, 1920, 1912, 1911/1, 

1904, 1906, 1907, 1908 i 1902; 
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Tre`ć uwagi: Wniosek o wprowadzenie do 

za”isów uchwaJy nastę”ujących zmian: 

1. W § 4 ustŁ 6 ”kt 6 lit a, wykre`lić za”is 
ｭ”owierzchni uwytkowejｬ i zastą”ić ”ojęciem 
ｭ”owierzchni s”rzedawyｬŁ, 

2. W § 10 ustŁ 3 ”ostulujemy wykre`lić 

 pkt 1, 

3. W”rowadzić dodatkowy ”unkt w § 10 
ustŁ 3 o brzmieniu: ｭŚo”uszcza się mowliwo`ć 
wprowadzenia dominant architektonicznych w formie 

obiektu wolnostojącego lub w bryle budynku ｦ 

wysoko`ć dominant do 25 mｬŁ 

4. W § 10 ustŁ 3 ”ktŁ 2 zmienić wskaunik 
zabudowy z 60% na 80%. 

5. Wykre`lić z § 10 ustŁ 3 ”ktŁ 7 za”is 
ｭuwzględnić o` kom”ozycyjną w ukJadzie 
zagos”odarowania terenów ”o”rzez realizację ciągu 
”ieszego biegnącego ”o”rzez oba tereny ”od 
wiaduktem drogowym, w formie ”asawu, `ciewki 
”ieszejｬŁ 

6. S”recyzowanie za”isu § 10 ustŁ 3 ”kt 8 
o brzmieniu: ｭurządzić ”odjazd dla samochodówｬŁ 

7. U”orządkować za”isy dotyczące obsJugi 
komunikacyjnej terenów 1ŁUCŁ1 i 1ŁUCŁ2Ł, ”o”rzez 
”rzyjęcie nastę”ujących za”isów: 

 § 10 ustŁ 3 ”k 10 ｦ ｭobsJuga 
komunikacyjna terenu 1.UC.1 z drogi 1.KDG. 1 oraz 

wjazd i wyjazd na zasadach prawo- skrętu z drogi 
1ŁKŚGPŁｬ 

 § 10 ust. 3 pkt. 11 ｦ ｭobsJuga 
komunikacyjna terenu 1.UC.2 z drogi 1.KDG.1 oraz 

wjazd i wyjazd na zasadach prawo-skrętu z drogi 
1ŁKŚGPŁｬ zgodnie z odrębnymi ”rze”isamiŁ 

8. źa”is § 10 ustŁ 3 ”kt 14 uzu”eJnić 
”o”rzez uwzględnienie w jego tre`ci teren 1ŁUCŁ1Ł, 

9. W § 20 ”kt 1Ł zmienić wysoko`ć o”Jaty 
jednorazowej z 30% do 15%. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
dotyczącej ”unktów 1, 5, 7 i 9Ł 

Ad.1. 

ź uwagi na konieczno`ć za”ewnienia 
”rawidJowego funkcjonowania obiektów, szczególnie 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
koniecznym jest zabez”ieczenie ”rawidJowej liczby 
miejsc ”arkingowych, wobec czego utrzymuje się 
wskaunik ustalony w ”rojekcie ”lanu § 4 ustŁ6 ”kt 6 
litŁ a w ilo`ci 1 m na 25 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
nie wliczając ”owierzchni magazynowej; 

Ad.5. 

Utrzymuje się ustalenia zawarte w § 10 ustŁ 3 
”ktŁ 7 w brzmieniu ｭuwzględnić o` kom”ozycyjną  
w ukJadzie zagos”odarowania terenów ”o”rzez 

realizację ciągu ”ieszego biegnącego ”o”rzez oba 
tereny ”od wiaduktem drogowym, w formie ”asawu, 
`ciewki ”ieszejｬŁ źa”ro”onowana o` kom”ozycyjna nie 
ma na celu rozdrobnienia budynków, a jedynie 
zachowanie ”oJączeL dla ”ieszychŁ WedJug 
za”ro”onowanych ustaleL o` mowe być zrealizowana 
jako n”Ł ”rzej`cie w budynkuŁ 

Ad.7. 

W związku z konieczno`cią zachowania 
odpowiednich odlegJo`ci ”omiędzy wjazdamiłzjazdami 
na drogę 1ŁKŚGP (fragment ulicy Bieszczadzkiej ｦ 

Śroga Krajowa nr 28), zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
oraz uwzględniając konieczno`ć zachowania istniejącej 
zabudowy, odrzucono wariant dotyczący za”ewnienia 
obsJugi komunikacyjnej terenu 1ŁUCŁ2 z drogi 1ŁKŚGPŁ 

A.9. 

Uwaga nie mowe zostać uwzględniona  
w związku z ”rowadzoną ”olityką finansową  
i strategią ”lanistyczną miastaŁ W wyniku uchwalenia 
MPźP dziaJki ”oJowone w terenach UC zyskują na 
warto`ciŁ Jednorazową o”Jatę wnosi się w okre`lonym 
”rocencie od wzrostu warto`ci dziaJki, biorąc ”od 
uwagę równicę w cenie dziaJki ”o uchwaleniu  
w stosunku do ceny sprzed uchwalenia planu. 

3) Uwaga z dnia 26.04.2010r. - Guzik Aniela,  

38-400 Krosno, ul. Lwowska 27; Guzik 

StanisJaw, 38-457 źręcin, ulŁ Par—owa ńŃ; 
Guzik Andrzej, 31-422 Kra—ów, ulŁ Strzelców 
17/57; Guzik Antoni, 32-065 Krzeszowice, Os. 

Czatkowice 101; Guzik Maria, 31-72ń Kra—ów, 
ul. Lipska 53/8, dotyczy dz. nr 1954; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zmianę ”rzeznaczenia 
dziaJki funkcjonującej jako zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i ”oszanowanie wJasno`ci ”rywatnej 
poprzez wydzielenie z projektowanego obszaru 1.UC.1 

terenu dziaJki nr 1954 oraz ”rzeznaczenie jej ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MNŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
dotyczącej ”rzeznaczenia ”rzedmiotowej dziaJki ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinnąŁ źgodnie  
z tre`cią Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

”rzedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru 

rozwoju aktywno`ci gos”odarczej z ”rzeznaczeniem 
”od obszary rozwoju aktywno`ci gos”odarczej. 

4) Uwaga z dnia 13.04.2010r. ｦ źięba-Wó–ci— 
ślwbieta, Wó–ci— Krzysztof,  
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 21, dotyczy 

dz. nr 1910; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o wykre`lenie za”isu 

 § 10, w ustę”ie 3, ”kt 14, który mówi o zabudowie 
jednorodzinnej zlokalizowanej w terenie 1.UC.1, jako 

uwytkowanie tymczasowe, gdyw zabudowa nie koliduje 
z przeznaczeniem terenu oznaczonym na rysunku 

planu symbolem 1.UC.2 oraz wniosek o ”rzesunięcie 
linii rozgraniczającej teren ulŁ Bieszczadzkiej 
(projektowane rondo) w kierunku ronda  

i automatycznie ”rzesunięcie linii zabudowyŁ 
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Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
dotyczącej ”rzesunięcia linii rozgraniczającej ”asa dróg 
1.KDG.1 i 1.KDGP ｦ jej przebieg jest zgodny  

z wykonanym ”odziaJem geodezyjnym. 

5) Uwaga z dnia 04.05.2010r. - źięba-Wó–ci— 
ślwbieta, Wó–ci— Krzysztof, 38-400 Krosno,  

ul. Bieszczadzka 21, dotyczy dz. nr 1910; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zmianę ”rzeznaczenia 
dziaJki oznaczonej nr 1910 na dziaJkę ”od zabudowę 
mieszkalno-usJugowąŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z tre`cią Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

”rzedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru 

rozwoju aktywno`ci gos”odarczej z ”rzeznaczeniem 
”od obszary rozwoju aktywno`ci gos”odarczej. 

6) Uwaga z dnia 04.05.2010r. - Prajsner Zofia, 

38-400 Krosno, ul. Lwowska 25; Prajsner 

Andrzej, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 5; 

Prajsner Zbigniew, 38-400 Krosno, ulŁ vwir—i 
 i Wigury 4b/36; Skalska Jolanta  

38-400 Krosno, ul. Lwowska 25, dotyczy  

dz. nr 1955/1 i 1955/2; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zmianę ”rzeznaczenia 
dziaJek funkcjonujących, jako zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i ”oszanowania wJasno`ci ”rywatnej 

poprzez wydzielenie z projektowanego obszaru 1.UC.1 

teren dziaJek nr 1955ł1 i 1955ł2 oraz ”rzeznaczenie 
ich ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN, 
lub ewentualnie na MNU. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
dotyczącej przeznaczenia ”rzedmiotowych dziaJek ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub 
mieszkaniowo - usJugowąŁ źgodnie z tre`cią Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Krosna przedmiotowy teren 

znajduje się w granicach obszaru rozwoju aktywno`ci 
gospodarczej z przeznaczeniem pod obszary rozwoju 

aktywno`ci gos”odarczej. 

7) Uwaga z dnia 07.05.2010r. - Romanowski 

PaweJ, 38-400 Krosno, ul. Mickiewicza 24/17, 

dotyczy dz. nr 3280/8; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zmianę ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 3280ł8 ”rzewidywanej w ”lanie ”od budowę 
wielorodzinną na budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne, wolno stojące lub w zabudowie 
szeregowej, bliuniaczejŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Obszar, 

którego dotyczy uwaga, zgodnie z tre`cią Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Krosna znajduje się na terenach 
potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej M5. 

Są to tereny będące ”ers”ektywicznymi rezerwami dla 

”rzyszJej rozbudowy KrosnaŁ W ich obrębie nalewy 
dokonywać ”rzeksztaJceL istniejących terenów 
rolnych o ty”owym ukJadzie wJasno`ci w tereny 
zabudowy miejskiej oraz ograniczać roz”roszone 
zainwestowanie. 

8) Uwaga z dnia 07.05.2010r. - Romanowska-

Pietrzak Patrycja, 38-400 Krosno,  

ulŁ Tysiąclecia 5ał3Ń, dotyczy dzŁ nr 3280/9; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zmianę ”rzeznaczenia 
dziaJki nr 3280ł8 ”rzewidywanej ”rzeznaczeniem ”od 
budowę wielorodzinną na budownictwo mieszkalne 
jednorodzinne, wolno stojące lub w zabudowie 
szeregowej, bliuniaczejŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Obszar, 

którego dotyczy uwaga zgodnie z tre`cią Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Krosna znajduje się na terenach 
potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej M5. 

Są to tereny będące ”ers”ektywicznymi rezerwami dla 
przyszJej rozbudowy KrosnaŁ W ich obrębie nalewy 
dokonywać ”rzeksztaJceL istniejących terenów 
rolnych o ty”owym ukJadzie wJasno`ci w tereny 
zabudowy miejskiej oraz ograniczać roz”roszone 
zainwestowanie. 

9) Uwaga z dnia 07.05.2010r. - Gefert Beata, 

_wierzowa Pols—a, 38-457 źręcin,  
ulŁ Kro`nieLs—a ńŃ2, - dotyczy dz. nr 1929; 

Tre`ć uwagi: S”rzeciw dotyczący ”rzebiegu 
drogi lokalnej 1ŁKŚL1 ”rzez dziaJkę nr 1929Ł Wniosek 
o ”rzesunięcie tej drogi w kierunku ”óJnocnym  
z wykorzystaniem istniejącego dojazduŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie w czę`ci 
”rzesunięcia drogi ”oza dziaJkę 1929, z uwagi na 
konieczno`ć za”ewnienia niezbędnego 
skomunikowania. 

10) Uwaga z dnia 05.05.2010r. - Winiarska-Szota 

Marta, 38-400 Krosno, ul. Piastowska 24/12, 

dotyczy dz. nr 1995/4; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o ”rzeznaczenie dziaJki 
pod tereny budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Nieruchomo`ć, 
której dotyczy uwaga znajduje się ”oza obszarami 
”lanowanymi do zabudowy, w obrębie terenów zieleni 

urządzonej ｭźPｬ stanowiących jednocze`nie obudowę 
biologiczną cieku ”Jynącego wzdJuw fragmentu 
”oJudniowej granicy o”racowywanego terenu. 

11) Uwaga z dnia 07.05.2010r. ｦ Fruga BogusJaw, 
38-4ŃŃ Krosno, ulŁ PowstaLców Warszawy 
101, dotyczy dz. nr 3260, 3259 i 3258; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o ”rzeznaczenie dziaJek 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
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Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Obszar, 

którego dotyczy uwaga, zgodnie z tre`cią Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Krosna znajduje się na terenach 
potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej M5. 

Są to tereny będące ”ers”ektywicznymi rezerwami dla 
”rzyszJej rozbudowy KrosnaŁ W ich obrębie nalewy 
dokonywać ”rzeksztaJceL istniejących terenów 
rolnych o ty”owym ukJadzie wJasno`ci w tereny 
zabudowy miejskiej oraz nalewy ograniczać 
rozproszone zainwestowanie. 

12) Uwaga z dnia 07.05.2010r. - Tuchowski 

Antoni i Maria, 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 

2/6, dotyczy dz. nr 1948/2, 1948/3 i 1948/5; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o zamianę dziaJek  

nr 1948ł1, 1948ł3 oraz 1948ł5, ”rzez które 
”rzebiegają ”rojektowane drogi dojazdowe 1ŁKŚŚŁ1 
oraz 1ŁKŚŚŁ2Ł Wniosek o ”rzyJączenie do dziaJki  
nr 1948ł5 oraz czę`ci dziaJki nr 1948ł2 (na których 
stoją domki i inne urządzenia) do granicy  
z ”rojektowaną drogą 1ŁKŚŚŁ1Ł Reszta dziaJek  
nr 1948ł2 oraz caJa dziaJka nr 1948ł3 zostaJyby 
”rzyJączone do dziaJki nr 1950 stanowiącej wJasno`ć 
UM Krosno. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zamiana 

dziaJek nie stanowi czę`ci ”rocedury związanej  
z pracami nad miejscowym planem zagospodarowania 

”rzestrzennegoŁ Przesuniecie dróg nie jest mowliwe  
z uwagi na konieczno`ć za”ewnienia dojazdu do 
za”rojektowanych terenów 1ŁMNŁ1, 1ŁMNŁ2 oraz 
1.MNU.1. 

13) Uwaga z dnia 28.10.2010r. ｦ Teresa Zajdel 

(Opiekun prawny: Maria Jacek), 38-400 

Krosno, ul. Polna 24, dotyczy dz. nr 1963; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o ”rzesunięcie odcinka 
drogi 1.KDD.2 w kierunku rowu melioracyjnego 

zachowaniem 15m odlegJo`ci od granicy rowu  
w kierunku ”óJnocnymŁ Przesunięcie odcinka 
planowanej drogi zachowa mowliwo`ć zabudowy 
mieszkalnej (ok. 8 ar), a nie koliduje zasadniczo  

z ”rzebiegiem gJównych odcinków drogi, ”onadto 
likwiduje rondo i ”rzebiega w terenie ”JaskimŁ 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

_rodowiska w Rzeszowie obszar ”lanu graniczy  
z ”otokiem Olszyny, w celu stworzenia warunków 
umowliwiających swobodną migrację zwierząt 
brzegiem potoku oraz zachowanie jego budowy 

biologicznej nalewy wyznaczyć obszar ”eJniący funkcje 
przyrodnicze. Ponadto zgodnie ze Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta Krosna w obszarze tym nalewy 
uksztaJtować ”rzestrzennie ”ubliczne oraz 
ogólnodostę”ne tereny zielni tworzące ciągJy system 
”owiązaL z terenami zewnętrznymiŁ 

14) Uwaga z dnia 2.11.2010r. ｦ Guzik Aniela,  

38-400 Krosno, ul. Lwowska 27, Guzik 

StanisJaw, 38-457 źręcin, ulŁ Par—owa ńŃ, 
Guzik Andrzej, 31-422 Kra—ów, ulŁ Strzelców 
17/57, Guzik Antoni, 32-065 Krzeszowice, Os. 

Czatkowice 101, Guzik Maria, 31-72ń Kra—ów, 
ul. Lipska 53/8, dotyczy dz. nr 1954; 

Tre`ć uwagi: Ponowny wniosek o ”rzeznaczenie 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną caJej 
dziaJki nr 1954Ł W ”rzy”adku braku mowliwo`ci 
”rzeznaczenia terenu ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do”uszczenie mowliwo`ci rozbudowy  

i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego 
przynajmniej o 25% jego kubatury. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z tre`cią Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

przedmiotowy teren znajduje się w granicach  
obszaru rozwoju aktywno`ci gos”odarczej U24  

z ”rzeznaczeniem ”od obszary rozwoju aktywno`ci 
gospodarczej. 

15) Uwaga z dnia 03.11.2010r. - źięba-Wó–ci— 
ślwbieta, Wó–ci— Krzysztof 38-400 Krosno,  

ul. Bieszczadzka 21, dotyczy dz. nr 1910; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o do”uszczenie 
rozbudowy istniejących obiektów zlokalizowanych 
”rzy ulicy Bieszczadzkiej 21 na dziaJce nr 1910 ze 
względu na konieczno`ć ada”tacji istniejących 
budynków związaną z ”rowadzoną dziaJalno`cią oraz 
potrzebami rynku. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Przedmiotowe 

obiekty znajdują się ”omiędzy ”asem drogowym drogi 
1ŁKŚGP, a wyznaczoną od tej drogi nie”rzekraczalną 
linią zabudowyŁ Ponadto zgodnie z tre`cią Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Krosna przedmiotowy teren 

znajduje się w granicach obszaru rozwoju aktywno`ci 
gospodarczej U24 z przeznaczeniem pod obszary 

rozwoju aktywno`ci gos”odarczejŁ 

16) Uwaga z dnia 04.11.2010r. ｦ Prajsner Zofia, 

38-400 Krosno, ul. Lwowska 25 Prajsner 

Andrzej, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 25, 

Skalska Magdalena, 38-400 Krosno,  

ul. Lwowska 25, Skalska Jolanta, 

 38-400 Krosno, ul. Lwowska 25, dotyczy  

dz. nr 1955/1; 

Tre`ć uwagi: Ponowny wniosek o ”rzeznaczenie 
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną caJej 
dziaJki nr 1955ł1Ł W ”rzy”adku braku mowliwo`ci 
”rzeznaczenia terenu ”od zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną do”uszczenie mowliwo`ci rozbudowy  
i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego 
przynajmniej o 25% jego kubatury. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z tre`cią Studium uwarunkowaL i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

”rzedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru 
rozwoju aktywno`ci gos”odarczej U24  

z ”rzeznaczeniem ”od obszary rozwoju aktywno`ci 
gospodarczej. 

17) Uwaga z dnia 04.11.2010r. ｦ Joanna Śrąwe—, 
35-6Ń6 Rzeszów, ulŁ PowstaLców 
Listopadowych 39G, dotyczy dz. nr 1955/2; 

Tre`ć uwagi: Wniosek o ”rzeznaczenie ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną caJej dziaJki  
nr 1955/2. 

Rozstrzygnięcie: 

Uwaga rozpatrzona negatywnie. Zgodnie  

z tre`cią Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna 

”rzedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru 
rozwoju aktywno`ci gos”odarczej U24  

z ”rzeznaczeniem ”od obszary rozwoju aktywno`ci 
gospodarczej. 

 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Rady Miasta Krosna 

Nr IX/130/2011 

z dnia 11.03.2011r. 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Krosna ｭKro`cienko XIｬ 
 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANYCH  
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

 

1) Zapisane w planie inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

”ublicznych, finansowane będą z budwetu gminy 
Krosno, z zastrzeweniem ”unktu 2 i 3Ł 

2) Śo”uszcza się finansowanie ze `rodków 
”odmiotów ”rywatnych, na ”odstawie ”artnerstwa 
publiczno ｦ prywatnego. 

3) Śo”uszcza się finansowanie ze `rodków 
”ochodzących z budwetu Unii śuro”ejskiej, stosownie 

do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca  

2005 r. o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 

punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnegoŁ 

4) Śo”uszcza się finansowanie lub 
dofinansowanie ze `rodków ”ochodzących z budwetu 
”aLstwa, stosownie do artŁ 106 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
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UCHWAIA NR IXł49ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

 z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

  

w sprawie: ustalenia cen i o”Jat za usJugi ”rzewozowe, u”rawnieL do ”rze–azdów 
ulgowych i bez”Jatnych oraz ”rze”isów taryfowych w komunikacji miejskiej 

w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, —tóre ”rzystą”iJy 
do ”orozumieL międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 

 
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zm.), art.8 ust.1 Ustawy z dnia 5 lipca  

2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 z ”óunŁ 
zm.), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy z dnia  

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.  

U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 33a  


