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UCHWAIA NR LXIIł522ł2ŃńŃ 

RAŚY MIśJSKIśJ JASIA 

 z dnia 15 marca 2010 r. 

  
w s”rawie zmienia–ąca uchwaJę w s”rawie zasad zarządu i trybu korzystania 

z gminnego obie—tu uwyteczno`ci ”ubliczne– ｦ Rynku w Ja`le oraz o—re`lenia s”osobu 

 
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ  
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz  
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, ”“zŁ 43 ze zmŁ) Rada Miejska JasJa uchwala, c“ 
nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/40/2003 Rady Miejskiej 

JasJa z dnia 3 lutego 2003 r. w s”rawie zasad zarządu 
i trybu korzystania z gminneg“ “biektu uwyteczn“`ci 
publicznej ｦ Rynku w Ja`le “raz “kre`lenia s”“sobu 

ustalania “”Jat za jeg“ k“rzystanie § 1 ust.1 otrzymuje 

brzmienie:  

ｭ1ŁIlekr“ć uchwaJa stan“wi “ Rynku, nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ”lac miejski zl“kaliz“wany w Ja`le 

na dziaJkach ewidŁ nr 2217 i nr 2218ł1, “bręb Nr 8 ｦ 

Centrum.  

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrz“wi Miasta JasJaŁ  

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
Województwa P“dkar”ackieg“Ł  

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– 
JasJa 

 

Andrze– Śyba` 
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UCHWAIA NR LVIłńŃń7łńŃ 

RADY MIASTA KROSNA 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  
zmienia–ąca uchwaJę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 

źagos”odarowania Przestrzennego miasta Krosna "_RÓŚMIś_CIś - VII" ul. Krakowska 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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) 

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 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199  

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

uchwala się, c“ nastę”uje: 

§ 1. Stwierdzając zg“dn“`ć z ustaleniami 

Studium Uwarunk“waL i Kierunków źag“s”“dar“wania 

Przestrzenneg“ Miasta Kr“sna uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr XXXVII/834/98 Rady Miejskiej w Kr“`nie z dnia 

15.06.1998 r., zmieni“neg“ uchwaJą Rady Miasta 
Krosna Nr LIII/1001/06 z dnia 26.07.2006 r. - 

w uchwale Nr XII/243/03 Rady Miasta Krosna z dnia 

26 wrze`nia 2003 rŁ w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Kr“sna "_RÓŚMIś_CIś - VII" ul. Krakowska, 

“gJ“sz“nej w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr 146, poz. 1901 z dnia  

27 ”audziernika 2003 rŁ w”r“wadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1Ł w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1)  teren ”rzeznacz“ny ”“d usJugi wraz z parkingiem 

wiel“”“zi“m“wym “raz urządzeniami 
infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem U/KS, " 

2Ł § 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 4. 1Ł Wyznacza się TśRśN źABUŚOWY 
USIUGOWśJ ź PARKINGIEM WIELOPOZIOMOWYM 
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o powierzchni 0,32 ha oznaczony na rysunku planu 

symbolem U/KS. 

2Ł Przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa 
i handlowa wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz 

urządzeniami infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie, o którym m“wa  
w ust. 1 d“”uszcza się: 

1)  l“kalizację bud“wli i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2)  l“kalizację n“wych, r“zbiórkę “raz ”rzebud“wę 
istniejących sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej. 

4. Na terenie, o którym m“wa w ust. 1 nie 

d“”uszcza się l“kalizacji: 

1)  warsztatów “bsJugi ”“jazdów mechanicznych; 

2)  stacji paliw; 

3)  “biektów handlu hurt“weg“; 

4)  dyskotek. 

5. Zasady zagospodarowania terenu: 

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie 

z rysunkiem planu; 

2)  ”“wierzchnia zabud“wy nie większa niw  
75% powierzchni terenu; 

3)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej: nie 
mniej niw 10% terenu; 

4)  n“wą sieć elektr“energetyczną 
i telekomunikacyjną nalewy wyk“nać wyJącznie 
w wersji kablowej podziemnej; 

5)  “b“wiązuje nakaz “d”r“wadzenia `cieków d“ 
kanalizacji miejskiej “raz zast“s“wanie urządzeL 
do oczyszczania wód “”ad“wych 
i roztopowych, 

6)  “b“wiązuje zast“s“wanie wszelkich 
zabez”ieczeL technicznych i technologicznych 

”rzed zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz 

powietrza. 

6. Cechy zabudowy: 

1)  wys“k“`ć zabud“wy: nie więcej niw 
3 kondygnacje nadziemne; 

2)  d“”uszcza się k“ndygnację zawierającą 
urządzenia techniczne związane z funkcją 
budynku jako 4 k“ndygnację “ powierzchni 

wewnętrznej nie większej niw 30% ”“wierzchni 
wewnętrznej 3 kondygnacji budynku; 

3)  d“”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne 
z przeznaczeniem na parkingi; 

4)  wzdJuw linii r“zgraniczającej z terenami ZI, obiekt 

nalewy realiz“wać ze `cianami ”eJnymi, bez 

“tw“rów, “ “d”“wiedniej iz“lacyjn“`ci 
akustycznej; 

5)  ge“metria dachu: dach ”Jaski, d“”uszcza się 
dachy o nachyleniu ”“Jaci nie większym niw  
300 z kalenicą najwywszą skier“waną równ“legle 
do osi ulicy Krakowskiej; 

6)  d“”uszcza się ”arkingi l“kaliz“wane na dachu 
ostatniej kondygnacji budynku. 

7. Zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci:  
Nie d“”uszcza się wydzielenia “drębnych dziaJek ”“d 
zabud“wę usJug“wąŁ 

8Ł źasady ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1)  “b“wiązuje za”ewnienie szczególnej starann“`ci 
w ksztaJt“waniu ”ierzei zabud“wy wzdJuw ulicy 
Krakowskiej; 

2)  “b“wiązuje utrzymanie i dodatkowe nasadzenia 

krzewów i drzew w ”asie terenu ”“między liniami 
rozgraniczającymi ulic a liniami zabudowy; 

3)  dopuszcza się: 

a)  umieszczanie reklam i n“`ników reklam“wych na 
`cianach zewnętrznych budynku “ wielk“`ci nie 
większej niw “brys `ciany, 

b)  ”“jedyncze reklamy mal“wane bez”“`redni“ na 
`cianach, 

c)  umieszczanie reklam i znaków inf“rmacyjnych 
w liniach rozgraniczających terenu; 

4)  “granicza się wys“k“`ć reklam w“ln“st“jących d“ 
6 m ponad poziom terenu; 

5)  nie d“”uszcza się umieszczania n“`ników 
reklamowych i reklam na urządzeniach 
infrastruktury technicznej. 

9Ł Ś“stę”n“`ć k“munikacyjna: 

1)  zjazdy: zgodnie z rysunkiem planu; 

2)  “b“wiązuje za”ewnienie nastę”ującej liczby 
miejsc postojowych: 

a)  miejskie, “góln“d“stę”ne ｦ nie mniej niw  
150 miejsc, 

b)  d“datk“w“ “góln“d“stę”ne dla funkcji 
usJug“wej - nie mniej niw 1 miejsce postojowe na 

50 m2 powierzchni wewnętrznej ”rzeznacz“nej 
na usJugiŁ 

10Ł P“wiązania z ukJadem zewnętrznym 
infrastruktury technicznej ”“”rzez sieć r“zdzielczą 
i indywidualne ”rzyJączaŁ " 

3Ł w § 5 ustŁ2 d“daje się ”kt 3 w brzmieniu: 

ｭ3)  d“”uszcza się l“kalizację k“ndygnacji 
podziemnych parkingu z zachowaniem 

powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 

terenu. " 
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§ 2. S”“sób zmian, “ których m“wa w § 1 jest 

”rzedstawi“ny na zaJączniku graficznym nr 1 do 

niniejszej uchwaJy, stan“wiącym integralną czę`ć 
zmiany ”lanu, s”“rządz“nym na k“”ii rysunku planu 

wymienionego w § 1Ł 

§ 3. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna. 

 

§ 4. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa P“dkar”ackieg“Ł 

§ 5. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
30 dni “d dnia “gJ“szeniaŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RADY 

 

StanisJaw SJy` 
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