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UCHWADA NR XL/344/2010

 RADY MIASTA KRAZNIK

	z	dnia	13	maja	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kra[nik

Na	 podstawie	 art.18	 ust.2	 pkt.	 5,	 art.	 40	 ust.	
1,	 art.	41	ust.	1	ustawy	 z	dnia	8	marca	1990	 r.	
o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142	
poz.1591,	z	pópn.	zm./,	art.14	ust.	8,	art.	20	ust.1,	
art.	27	i	art.29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	/Dz.	
U.	Nr	80,	poz.717,	z	pópn.	zm./	oraz	UchwaEy	Rady	
Miasta	 Kra[nik	 Nr	 XX/174/2008	 z	 dnia	 29	 maja	
2008	 r.	 w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 zmiany	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
miasta	Kra[nik	｠	Rada	Miasta	Kra[nik	uchwala,	co	
następuje:

RozdziaE I
USTALENIA OGÓLNE

§	1.	1.	Wprowadza	się	zmianę	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Kra[nik,	
zatwierdzonego	UchwaEą	Nr	XXVIII/397/2004	Rady	
Miejskiej	w	Kra[niku	z	dnia	21	papdziernika	2004	r.	
w	sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospo-
darowania	przestrzennego	miasta	Kra[nik	(Dz.	Urz.	
Woj.	Lub.	Nr	26	poz.	826	z	dnia	11.02.2005	r.),	z	
pópniejszymi	zmianami,	dla	terenu	dziaEki	nr	158/9,	
poEoronej	 w	 obrębie	 ｧPóEnocｦ,	 przy	 ulicach:	 SEo-
wackiego,	Urzędowskiej	i	Al.	NiepodlegEo[ci,	wraz	z	
przylegEymi	fragmentami	tych	ulic,	zwaną	dalej	pla-
nem,	w	granicach	oznaczonych	na	rysunku	planu	w	
skali	1:1000.

2.	Plan	stanowią:
1)	ustalenia,	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy,
2)	rysunek	planu	w	skali	1:1	000,	zaEącznik	gra-

ficzny	Nr	1,
3)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

wniesionych	 do	 projektu	 planu,	 zaEącznik	 nr	 2	 do	
uchwaEy,

4)	sposób	realizacji	zapisanych	w	planie	inwesty-
cji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	
do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasady	ich	finanso-
wania,	zaEącznik	nr	3	do	uchwaEy.

§	2.	1.	Ustalenia	planu	wyrarone	są	w	postaci:
1)	UstaleG	ogólnych	dotyczących	warunków	i	za-

sad	 regulacji	 zagospodarowania	 obszaru,	 okre[lo-
nych	w:	

§	4	｠	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	kra-
jobrazu	kulturowego	

§	5	｠	Zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	
§	6	｠	Zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	prze-

strzennego	i	przestrzeni	publicznych	

§	7	｠	Parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabu-
dowy	oraz	zagospodarowania	terenu	

§	8	｠	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
2)	 UstaleG	 ogólnych	 dotyczących	 rozwoju	 infra-

struktury	technicznej,	okre[lonych	w:§	9	｠	Zasady	
ksztaEtowania	i	rozwoju	systemów	komunikacji	i	in-
frastruktury	technicznej

3)	UstaleG	szczegóEowych	dla	terenów	o	rórnym	
sposobie	urytkowania,	okre[lonych	w	§10-§16.

2.	Przedmiotem	ustaleG	planu	są	następujące	te-
reny	poEorone	w	granicach	objętych	uchwaEą,	ozna-
czone	symbolami:

1)	 Tereny	 zabudowy	 usEugowej:	 UC	 -	 tereny	
obiektu	 handlowego	 o	 powierzchni	 sprzedary	 po-
wyrej	2000m²

2)	Tereny	 komunikacji:	KX	 -	 ciąg	pieszo	｠	 jezd-
ny	KDZ-P	-	droga	powiatowa,	ulica	klasy	Z	zbiorcza	
KDG-W	-	droga	wojewódzka,	ulica	klasy	G	gEówna	
KDW	-	droga	wewnętrzna	z	placem	manewrowym

3)	Tereny	zieleni:	ZI	｠	tereny	zieleni	izolacyjnej
3.	 Następujące	 oznaczenia	 graficzne	 w	 rysunku	

planu	są	ustaleniami	obowiązującymi:
1)	granice	obszaru	objętego	planem,
2)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	sposobie	

przeznaczenia,
3)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy.
4.	Na	terenach,	o	których	mowa	w	planie	zago-

spodarowania	 ustala	 się	 przeznaczenie	 podstawo-
we,	z	dopuszczeniem	funkcji	towarzyszących,	uzu-
peEniających	 funkcję	 podstawą	 i	 nienaruszających	
rysunku	 planu	 oraz	 zasad	 ustalonych	 w	 dalszych	
przepisach	uchwaEy.

§	3.	Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	pla-
nu	jest:1.	Wyznaczenie	terenu	pod	obiekt	handlowy	
o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000m²	.

2.	Zmiana	ukEadu	komunikacyjnego	w	obrębie	pla-
nu.

§	4.	ZASADY	OCHRONY	ZRODOWISKA,	PRZY-
RODY	I	KRAJOBRAZU	KULTUROWEGO.

1.	Ustala	się	zakaz	odprowadzania	[cieków	komu-
nalnych	i	deszczowych	do	wód	i	do	gruntu.

2.	 W	 związku	 z	 poEoreniem	 terenu	 w	 strefie	
ochrony	 po[redniej	 zewnętrznej	 ujęcia	 wody	 obo-
wiązują	 szczególne	warunki	 zabezpieczenia	gruntu	
i	wód	podziemnych	przed	infiltracją	zanieczyszczeG,	
w	tym	produktów	ropopochodnych,	a	takre	lokalny	
monitoring	czysto[ci	wód	podziemnych.
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3.	Obowiązuje	urządzenie	pasa	zieleni	 izolacyjnej	
od	strony	poEudniowej	i	zachodniej.

§	 5.	 ZASADY	 OCHRONY	 DZIEDZICTWA	 KUL-
TUROWEGO.	Na	caEym	obszarze	planu	obowiązuje	
wymóg	wynikający	z	art.	32	ustawy	z	dnia	23	lipca	
2003	 r.	 o	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	 nad	 zabyt-
kami,	 zobowiązujący	 osoby,	 które	 w	 trakcie	 pro-
wadzenia	robót	budowlanych	lub	ziemnych	odkryEy	
przedmiot,	co	do	którego	istnieje	przypuszczenie,	re	
jest	on	zabytkiem,	do	wstrzymania	wszelkich	robót	
mogących	 uszkodzić	 lub	 zniszczyć	 odkryty	 przed-
miot,	odpowiedniego	zabezpieczenia	miejsca	 i	nie-
zwEocznego	powiadomienia	wojewódzkiego	konser-
watora	zabytków	lub	burmistrza	miasta.

§	 6.	 ZASADY	 OCHRONY	 I	 KSZTADTOWANIA	
DADU	PRZESTRZENNEGO	I	PRZESTRZENI	PUBLICZ-
NYCH.	Ze	względu	na	eksponowane	poEorenie	przy	
drodze	wojewódzkiej,	teren	nalery	zagospodarować	
starannie	w	zakresie	nawierzchni,	maEej	architektury	
i	zieleni	towarzyszącej.

§	7.	PARAMETRY	I	WSKAoNIKI	KSZTADTOWA-
NIA	 ZABUDOWY	 ORAZ	 ZAGOSPODAROWANIA	
TERENU.1.	Nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	ozna-
czono	na	rysunku	planu.

2.	 Dączna	 powierzchnia	 zabudowy	 do	 60%	 po-
wierzchni	dziaEki	budowlanej.

3.	Wysoko[ć	górnej	krawędzi	elewacji	frontowej	
budynku	handlowego	do	12,0	m	nad	poziomem	te-
renu.

4.	Ze	względu	na	projektowanie	obiektu	wielko-
powierzchniowego,	 którego	 bryEa	 będzie	 wynikaEa	
z	 przyjętych	 rozwiązaG	 funkcjonalnych,	 technicz-
nych	i	technologicznych	(trudnych	do	zdefiniowania	
na	etapie	planu)	nie	stawia	się	wymogu	okre[lonej	
geometrii	dachu	pod	warunkiem	nieprzekroczenia	w	
najwyrszym	punkcie	15,0	m	nad	poziomem	terenu.

5.	Nalery	zapewnić	niezbędną	ilo[ć	miejsc	parkin-
gowych	licząc	min	1	miejsce	na	30	m²	powierzchni	
sprzedary,	dopuszcza	się	realizację	parkingów	pod-
ziemnych.

6.	Nalery	zapewnić	w	granicach	dziaEki	nr	ewid.	
158/9	min.	10%	terenów	biologicznie	czynnych.

7.	Plan	wprowadza	zakaz	prowadzenia	prac	niwe-
lacyjnych	 i	 nadsypywania	 terenu	w	sposób	utrud-
niający	odpEyw	wód	opadowych,	a	takre	radykalnie	
zmieniających	istniejącą	rzepbę	terenu.

§	8.	ZASADY	PODZIADU	NIERUCHOMOZCI.	Do-
puszcza	 się	 wydzielenie	 dziaEki	 budowlanej	 prze-
znaczonej	 pod	 lokalizację	 urządzeG	 stacji	 trans-
formatorowej	 niezbędnych	 do	 jej	 poprawnego	
funkcjonowania.

§	 9.	 ZASADY	 KSZTADTOWANIA	 I	 ROZWOJU	
SYSTEMÓW	 KOMUNIKACJI	 I	 INFRASTRUKTURY	
TECHNICZNEJ.

1.	ObsEuga	komunikacyjna:	dojazd	 z	drogi	woje-

wódzkiej	 2	 KDG	 ｠	 W	 po	 przez	 drogę	 powiatową	
3	KDZ	｠	P	 i	ciąg	pieszo	｠	 jezdny	5	KX.	Dla	drogi	
wojewódzkiej	2	KDG	｠	W	wprowadza	się	kontrolę	
dostępno[ci	 przez	 skrzyrowania.	ObsEuga	 komuni-
kacyjna	terenu	dziaEki	nr	158/9	z	drogi	powiatowej	
3	KDZ	｠	P	i	z	ciągu	pieszo	｠	jezdnego	5	KX.

2.	ObsEuga	w	zakresie	infrastruktury	technicznej:
1)	Zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącej	sieci	komu-

nalnej.
2)	Odprowadzenie	 [cieków	 sanitarnych	 do	miej-

skiego	systemu	kanalizacji	sanitarnej.
3)	Odprowadzenie	wód	opadowych	do	ulicznego	

systemu	 kanalizacji	 deszczowej	 wyposaronego	 w	
urządzenia	do	podczyszczania.

4)	Zaopatrzenie	w	ciepEo	z	miejskiego	systemu	cie-
pEowniczego	lub	z	indywidualnych	urządzeG	grzew-
czych	zasilanych	paliwem	ekologicznie	czystym.

5)	Zaopatrzenie	w	gaz	z	miejskiego	systemu	ga-
zowniczego.

6)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	miejskie-
go	systemu	elektroenergetycznego.	Ze	względu	na	
wzrost	zapotrzebowania	na	moc	i	energię	elektrycz-
ną	na	terenie	oznaczonym	symbolem	1	UC	nalery	
przewidzieć	morliwo[ć	budowy	stacji	transformato-
rowej	15/04	kV,	na	gruncie	o	uregulowanym	sto-
sunku	prawnym,	z	dostępem	do	drogi	publicznej.

7)	 Zagospodarowanie	 odpadów.	 Ustala	 się	 wy-
wóz	odpadów	na	skEadowisko	centralne.

RozdziaE II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§	10.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	 1	 UC	 ustala	 się:1.	 Przeznaczenie	 tere-
nu:	 Funkcja	 podstawowa:	 obiekt	 handlowy	 o	 po-
wierzchni	sprzedary	powyrej	2000m²	z	dopuszcze-
niem	 usEug	 uzupeEniających:	 gastronomia,	 drobne	
rzemiosEo	i	inne	usEugi	komercyjne.

2.	Zasady	zagospodarowania:
1)	obowiązują	parametry	i	wskapniki	podane	w	§	

7,
2)	urządzenie	pasa	zieleni	osEonowej	w	formie	ry-

wopEotu	od	strony	poEudniowej,
3)	nieprzekraczalna	 linia	zabudowy	zgodnie	z	 ry-

sunkiem	planu,	lecz	nie	blirej	nir	11,0	m	od	krawę-
dzi	drogi	3	KDZ	-	P,

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 powiatowej	3	
KDZ	｠	P	i	z	ciągu	pieszo	｠	jezdnego	5	KX	na	warun-
kach	uzgodnionych	z	zarządcami	dróg,

5)	na	terenie	nalery	przewidzieć	morliwo[ć	budo-
wy	stacji	 transformatorowej	15/04	kV,	dopuszcza	
się	lokalizację	stacji	w	odlegEo[ci	1,5	m	od	granicy	
sąsiedniej	dziaEki	budowlanej,

6)	wysoko[ć	wolnostojących	no[ników	reklamo-
wych	nie	większa	nir	16	m,

7)	 dopuszcza	 się	 montar	 elementów	 reklamo-
wych:

a)	na	elewacjach	budynku,
b)	na	dachach	budynku.
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§	11.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	2	KDG-W	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	droga	wojewódzka
2.	Zasady	zagospodarowania:
1)	droga	klasy	gEównej,
2)	szeroko[ć	w	liniach	regulacyjnych	25,0	m,

§	12.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	3	KDZ	-P	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	droga	powiatowa
2.	Zasady	zagospodarowania:
1)	droga	klasy	zbiorczej,
2)	szeroko[ć	w	 liniach	 regulacyjnych	o	zmiennej	

szeroko[ci	od	17,0	m	do	70,0	m	w	obszarze	skrzy-
rowania	z	drogą	o	symbolu	2	KDG	｠W,	jak	oznaczo-
no	na	rysunku	planu.

§	13.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	4	KDW	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	droga	wewnętrzna
2.	Zasady	zagospodarowania:
1)	droga	wewnętrzna	obsEugująca	teren	1UC
2)	szeroko[ć	w	liniach	regulacyjnych	10,0	m,

§	14.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	5	KX	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	ciąg	pieszo	｠	jezdny
2.	Zasady	zagospodarowania:
1)	szeroko[ć	w	liniach	regulacyjnych	min.	12,0	m,	

w	tym	utwardzony	ciąg	pieszo	｠	jezdny	o	szeroko-
[ci	nie	mniejszej	nir	5,0	m,

2)	 dopuszcza	 się	 przebieg	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	oraz	urządzeG	związanych	z	eksploata-
cją	drogi,

3)	zakazuje	się	lokalizowania	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	ciągu.

§	15.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	6	ZI	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	zieleG	izolacyjna
2.	Zasady	zagospodarowania:	pas	zieleni	izolacyj-

nej	zimozielonej	o	szer.	min	1,5	m,

§	16.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	7	ZI	ustala	się:

1.	Przeznaczenie	terenu:	zieleG	izolacyjna
2.	Zasady	zagospodarowania:	pas	zieleni	izolacyj-

nej	zimozielonej	o	szer.	min	3,0	m	od	strony	póEnoc-
nej	dziaEki.

RozdziaE III
PRZEPISY KOFCOWE

§	17.	Do	 czasu	 zmiany	 zagospodarowania	 tere-
nów	wyznaczonych	w	planie,	obowiązuje	utrzyma-
nie	obecnego	sposobu	urytkowania.

§	18.	W	wyniku	uchwalenia	zmiany	planu	 tracą	
moc	 ustalenia	 dotychczas	 obowiązującego	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	 miasta	 Kra[nik,	 uchwalonego	 UchwaEą	 Nr	
XXVIII/397/2004	Rady	Miejskiej	w	Kra[niku,	z	dnia	
21	 papdziernika	 2004	 r.,	 w	 sprawie	 uchwalenia	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	miasta	Kra[nik	(Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	Nr	26	poz.	
826	z	dnia	11.02.2005	r.),	z	pópniejszymi	zmiana-
mi,	w	zakresie	i	granicach	terenów	objętych	niniej-
szym	planem.

§	19.	Ustala	 się	 stawkę	 jednorazowej	opEaty	na	
rzecz	miasta	w	przypadku	zbycia	nieruchomo[ci,	od	
wzrostu	warto[ci	będącego	skutkiem	wej[cia	w	ry-
cie	uchwaEy	w	wysoko[ci	30%.

§	 20.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Kra[nik.

§	 21.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego	oraz	publi-
kacji	na	stronie	internetowej	Miasta.

§	22.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wojewódz-
twa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miasta	Kra[nik
Tadeusz CzEonka
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	XL/344/2010

Rady	Miasta	Kra[nik
z	dnia	13	maja	2010	r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Na	podstawie	art.	17	pkt	14	i	art.	20	ust.	1	usta-
wy	z	dnia	27	marca	2003r.	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	
z	pópn.	zm.)

§	1.	W	okresie	wyEorenia	 projektu	 zmiany	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
dla	miasta	Kra[nik	nie	wpEynęEa	radna	uwaga.



Poz.	1430	
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	73 ｠	7194	｠

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	XL/344/2010

Rady	Miasta	Kra[nik
z	dnia	13	maja	2010	r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Kra[nik o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kra[nik dla terenu dziaEki nr 158/9, poEoronej w obrębie ｧPóEnocｦ, przy ulicach: 
SEowackiego, Urzędowskiej i Al. NiepodlegEo[ci, wraz z przylegEymi fragmentami tych ulic inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na	podstawie	art.	17,	pkt	5	i	20	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	
o	sposobie	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-
tury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy	oraz	 zasadach	 ich	 finansowania,	 rozstrzyga	
się	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicznych.

Na	 terenie	 objętym	 zmianą	 planu	 nie	 występują	
elementy	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	(budo-
wa	dróg	gminnych	i	uzbrojenia),	nalerące	do	zadaG	
wEasnych	gminy,	których	realizacja	more	obciąrać	
budret	gminy.


