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3) czas roz”oczęcia i zakoLczenia konsultacji, 

4) formę konsultacji, 

5) zasięg terytorialny konsultacjiŁ 

3Ł OgJoszenie o ”rze”rowadzeniu konsultacji 
jest zamieszczane w terminie nie krótszym niw 7 dni 

”rzed datą roz”oczęcia konsultacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu, 

zakJadka ｭOrganizacje ”ozarządoweｬ w IaLcucie oraz 
na tablicach ogJoszeL w Starostwie Powiatowym  
w IaLcucieŁ 

4Ł W zalewno`ci od ”otrzeb, ogJoszenie  
o ”rze”rowadzeniu konsultacji mowe być zamieszczone 
w prasie lokalnej. 

§ 5Ł ńŁ Konsultacje mogą być ”rowadzone  
w formie: 

1) forum dyskusyjnego z uwyciem strony 
internetowej Powiatu IaLcuckiego, 

2) formularza, który mowna ”obrać ze strony 
internetowej Powiatu IaLcuckiego, 

3) otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji ”ozarządowych, 

4) w inny dostę”ny s”osóbŁ 

2Ł Z otwartego s”otkania s”orządza się 
”rotokóJ, którego zaJącznikiem jest lista obecno`ci 
uczestników s”otkania. 

3Ł Forma w zalewno`ci od jej ”rzedmiotu, 
zostaje okre`lona w ogJoszeniu o konsultacjiŁ 

4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych 

z organizacjami ”ozarządowymi termin na wyrawenie 

o”inii nie mowe być krótszy niw ń4 dni od dnia ich 
ogJoszeniaŁ 

§ 6Ł 1. O”inie i uwagi zgJoszone w czasie 
konsultacji, kierowane są do wyznaczonej ”rzez 
Zarząd Powiatu komórki organizacyjnej Starostwa 
Powiatowego w IaLcucie lub jednostki organizacyjnej 
Powiatu IaLcuckiego  w zalewno`ci od ”rzedmiotu 
konsultacji. 

2. Wyznaczona ”rzez Zarząd Powiatu 
IaLcuckiego komórka organizacyjna Starostwa 
Powiatowego w IaLcucie lub jednostka organizacyjna 
Powiatu IaLcuckiego, roz”atruje zgJoszone o”inie  
i uwagi i ”rzekazuje ”ro”ozycję stanowiska w tej 
s”rawie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu 

IaLcuckiegoŁ 

3Ł Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie 
zgJoszonych o”inii i uwag, wraz ze stanowiskiem 

Zarządu Powiatu IaLcuckiego, z ”odaniem 
uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, 
zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej  
i na stronie internetowej Powiatu, zakJadka 
ｭOrganizacje ”ozarządoweｬ, nie ”óuniej niw w ciągu 
3Ń dni od zakoLczenia konsultacjiŁ 

4. W uzasadnionych przypadkach, wyniki 

konsultacji mogą być ”rezentowane w trakcie 
otwartych s”otkaLŁ 

5Ł Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu 

IaLcuckiego ”rzedstawia Radzie Powiatu IaLcuckiego 
w uzasadnieniu do ”rojektów aktów, o których mowa 
w § ńŁ 

§ 7Ł Konsultacje mają charakter o”iniodawczy, 
a ich wyniki nie są wiąwące dla organów Powiatu 
IaLcuckiegoŁ 
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UCHWAIA NR XVIIIł228/11 

RADY MIASTA KROSNA 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego miasta Krosna "_RÓŚMIś_CIś IV" ulŁ Wieniaws—iego i Chopina 

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

poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  

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

poz. 1241; 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 w związku  
z art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  

Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz.880; 

z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 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 
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i Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159,  

Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Krosna po 

stwierdzeniu, we ”rzedstawiona do uchwalenia zmiana 
”lanu nie narusza ustaleL Studium UwarunkowaL 
i Kierunków Zagos”odarowania Przestrzennego Miasta 
Krosna uchwalonego uchwaJą Nr XXXVIIł834ł98 
Rady Miejskiej w Kro`nie z dnia 15 czerwca 1998 r. 

zmienionego uchwaJą Rady Miasta Krosna  
Nr LIII/1001/06 z dnia 26 li”ca 2ŃŃ6 rŁ oraz uchwaJą 
Rady Miasta Krosna Nr LVII/1045/10 z dnia 29 marca 

2ŃńŃ rŁ uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr III/59/02 Rady Miasta 

Krosna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Krosna "_ródmie`cie IV" ulŁ Wieniawskiego 
i Cho”ina, ogJoszonej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego z 2003 r. Nr 15,  

poz. 298 - wprowadza się nastę”ujące zmiany: 

ńŁ Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 

ｭ§ 8a. ńŁ Wyznacza się teren zabudowy 
mieszkaniowo-usJugowej oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem MU1 - teren z podstawowym 

przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz mieszkaniowo - usJugowej 
o powierzchni ok. 0,08 ha. 

1) Zasady zagospodarowania terenu: 

a) linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

b) do”uszcza się zabudowę w granicy terenu 

oznaczonej na rysunku planu literami ABC; 

c) funkcję usJugową lokalizować wyJącznie jako 
wbudowaną w kubaturę budynku 
mieszkalnego; 

d) powierzchnia uwytkowa funkcji usJugowych 
wbudowanych nie większa niw  
5Ń% ”owierzchni uwytkowej budynku 

mieszkalnego; 

e) wskaunik intensywno`ci zabudowy, liczony 
jako wskaunik ”owierzchni caJkowitej 
zabudowy w odniesieniu do ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, nie mniejszy niw Ń,3, nie większy 
niw ń,Ń; 

f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 3Ń% ”owierzchni dziaJki; 

g) reklamy: 

- zakazuje się umieszczania reklam, szyldów lub 
znaków handlowych ”owywej obrysu elewacji 
budynków mieszkalnych i mieszkalnych 

z wbudowanymi usJugami, 

- do”uszcza się reklamy wolnostojące 
o ”owierzchni nie większej niw ńŃ m2, 

- wysoko`ć reklam wolnostojących: nie większa 

niw 5 m; 

h) ogrodzenia: 

- wysoko`ć nie większa niw ń5Ń cm, 

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeL ”eJnych, 
dopuszcza się wywo”JotyŁ 

2) Cechy zabudowy: 

a) wysoko`ć budynków mieszkalnych i mieszkalno 

- usJugowych nie więcej niw 2 kondygnacje 

nadziemne + ”oddasze uwytkowe; 

b) geometria dachu budynków mieszkalnych 
i mieszkalno - usJugowych: dachy dwus”adowe 
lub wielo”oJaciowe, o spadkach od 25o do 45o; 

c) wysoko`ć najwywszej kalenicy budynków 
mieszkalnych i mieszkalno - usJugowych: nie 
więcej niw ń2,Ń m mierzona od ”oziomu terenu 
”rzy wej`ciu gJównym do budynku, kierunek 
kalenicy nalewy dostosować do sąsiedniej 
zabudowy; 

d) budynki gospodarcze i garawowe o wysoko`ci 
jednej kondygnacji nadziemnej; 

e) wysoko`ć najwywszej kalenicy budynków 
gospodarczych i garawowych nie więcej niw  
5,0 m mierzona od poziomu terenu przy 

wej`ciu gJównym do budynku; 

f) geometria dachu budynków gospodarczych 

i garawowych: dachy dwus”adowe lub 
wielo”oJaciowe o spadkach 15o do 25o; 

g) ”okrycie dachów: dachówka ceramiczna lub 
materiaJy dachówko-podobne w kolorze 

ciemnoczerwonym lub brązowym; 

h) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy lukarnami 

i oknami poJaciowymi; 

i) materiaJy wykoLczeniowe tradycyjne: kamieL, 
drewno, cegJa; tynki jasneŁ 

3) Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych: 

a) ”owierzchnia nowo utworzonej dziaJki nie 
mniejsza niw Ń,Ń3 ha; 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJek budowlanych 

o powierzchni mniejszej niw Ń,Ń3 ha 
z ”rzeznaczeniem ”od lokalizację urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

4) Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
komunikacji: 

a) dojazd z dróg ”ublicznych, ustalonych w mpzp 

ｭ_ródmie`cie XIIIｬ (uchwaJa Nr XXXVł6ń7łŃ8 
Rady Miasta Krosna z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krosna ｭ_ródmie`cie XIIIｬ, Śziennik Urzędowy 
Województwa Podkar”ackiego Nr 101  

poz. 2757 z dnia 17 grudnia 2008 r.) oraz 

ustalonych w m”z” ｭ_ródmie`cie XIVｬ 
(uchwaJa Nr XXXVIIł679łŃ9 Rady Miasta 
Krosna z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krosna ｭ_ródmie`cie XIVｬ, Śziennik Urzędowy 
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Województwa Podkar”ackiego Nr ń6 ”ozŁ 4Ń3 
z dnia 18 marca 2009 r.) - ulic klasy lokalnej; 

b) miejsca postojowe w ilo`ci nie mniejszej niw 
1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny, 

c) dla usJug wbudowanych nalewy dodatkowo 
wydzielić miejsca ”ostojowe w granicach 

dziaJki budowlanej, w ilo`ci nie mniejszej niw 
1 stanowisko na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej 
funkcji usJugowej, 

d) nawierzchnia miejsc postojowych utwardzona, 

”rzesiąkliwaŁ 

5) Powiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”rzez sieć rozdzielczą 
i indywidualne ”rzyJącza, obowiązuje 
od”rowadzenie `cieków do miejskiej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

6) Ustala się maksymalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowejŁ" 

2Ł Po § ń9 dodaje się § ń9a w brzmieniu: 

ｭ§ 19a. Ustala się stawkę ”rocentową, na 
”odstawie której okre`la się jednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem zmiany planu, w wysoko`ci 3Ń% dla 
terenu zabudowy mieszkaniowej oznaczonego 

symbolem MU1." 

§ 2. ZaJącznikiem do niniejszej uchwaJy jest 
zaJącznik graficzny nr ń stanowiący integralną czę`ć 
zmiany ”lanu, s”orządzony na ko”ii rysunku 
obowiązującego ”lanu w skali 1:1000. 

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

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw SJy` 
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