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UCHWAŁA NR LXXII/1262/10
RADY MIASTA KROSNA

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: uchwalenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1”. 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 

214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 

20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ; zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz.880; z 2008r. Nr 123, poz.803, nr 199, poz.1227, Nr 201, 

poz.1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz.804, Nr 130, 

poz. 871), po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto 

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosno, przyjętego 

uchwałą Nr XXXVII/834/98 Rady Miejskiej w Krośnie dnia 15 czerwca 1998 roku, zmienionego uchwałą Rady 

Miasta Krosna Nr L III/1001/06 z dnia 26 lipca 2006 roku, po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu oraz po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, Rada Miasta Krosna uchwala co 

następuje : 

§ 1. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1, zwany dalej planem. 

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1.
USTALENIA PORZĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. Plan STARE MIASTO 1, obejmuje teren w mieście Krosno o powierzchni 59,60 ha, którego granice 
oznaczone są na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1, składa się z tekstu planu 
stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników graficznych sporządzonych na mapie sytuacyjno – 
wysokościowej w skali 1:1000: 

1) Załącznik Nr 1 - Rysunek planu - podział obszaru opracowania na kwartały oraz strefy ochrony 
konserwatorskiej, strategiczne przestrzenie publiczne i obszary do rewitalizacji; 

2) Załącznik Nr 2 - Rysunek - ustalenia planu zgodnie z art.15. ust.2. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.; 

3. Załączniki do Uchwały stanowią: 

1) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu; 
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2) Załącznik Nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy; 

§ 3. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH PLANU OKREŚLEŃ 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) kwartale zabudowy - należy przez to rozumieć obszar za na załączniku Nr 1, wydzielony liniami 
przerywanymi, nie obejmujący terenów dróg publicznych, dla którego przeznaczenie terenów ustalono na 
załączniku Nr 2.; 

2) terenie - należy przez to rozumieć obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi na załączniku Nr 2, o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, jeżeli z treści niniejszej uchwały nie wynika inaczej; 

3) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich części 
zawierający się w terenie ograniczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przeznaczonym do 
zainwestowania; 

4) budynkach zabytkowych - należy przez to rozumieć obiekty wpisane do rejestru zabytków WKZ oraz do 
gminnej ewidencji zabytków; 

5) oficynie - należy przez to rozumieć boczne skrzydło kamienicy lub budynek stojący za kamienicą frontową, 
dobudowane do niej od strony podwórza w sposób zapewniający wejście do niego, o prostszej formie 
architektonicznej niż kamienica frontowa; 

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, który 
zajmuje nie mniej niż 55% jego powierzchni, wraz z elementami zagospodarowania uzupełniającego 
i towarzyszącego, związanymi bezpośrednio z funkcją terenu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć planowany rodzaj przeznaczenia terenu inwestycji 
(obejmujący jedną, kilka działek ewidencyjnych lub ich część), zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, inny niż 
podstawowe przeznaczenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie 
koliduje z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie 
dopuszczalne nie może przekroczyć 45% powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest na zasadach 
określonych w ustaleniach szczegółowych; 

8) strategicznych przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć ulice tworzące główną oś kompozycyjną 
układu urbanistycznego wraz z głównymi placami miejskimi oraz tereny otwarte z ciągami widokowymi 
wzdłuż Lubatówki i Wisłoka, będące przedpolem widokowym Starego Miasta, oznaczone na rysunku Nr 1. 
pionowymi szrafami; 

9) zabudowie pierzejowej - należy przez to rozumieć zabudowę zwartą, w tym realizowaną w granicach działek, 
bez występujących wzdłuż ulic i placów przerw w zabudowie; 

10) usługach - należy przez to rozumieć: 

a) wszystkie usługi komercyjne służące zaspokojeniu potrzeb ludności, również podstawowe, nastawione na 
zysk, z wyjątkiem usług handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

b) usługi publiczne realizowane jako inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

c) usługi podstawowe związane z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców. Usługi podstawowe nie 
obejmują usług drobnej wytwórczości; 

11) drobnej wytwórczości - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą związaną z produkcją - zabudowa 
techniczno-produkcyjna oraz rzemiosłem – warsztaty rzemieślnicze, nie stwarzające uciążliwości dla 
sąsiednich terenów o innej funkcji np. mieszkaniowej, usługowej lub rekreacyjnej; 

12) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której obowiązkowo należy usytuować 
ścianę frontową budynku , w tym słupy podcieni lub co najmniej 60% jej długości i powierzchni. Nie dotyczy 
to elementów architektonicznych takich jak: wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 
oraz innych detali wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad terenem; 
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13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię w której może być usytuowana ściana 
frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa ich przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu. 
Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: wykusz, balkon, wspornik, wykusz, gzyms, okap 
dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, nadwieszonych nad 
terenem; 

14) ukształtowanej historycznie linii zabudowy - należy przez to rozumieć obowiązującą dla budynków linię 
wyznaczoną elewacjami frontowymi istniejących budynków lub punktami jej przebiegu, w której 
obowiązkowo winna być umieszczona ściana frontowa nowego budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego; 

15) rewitalizacji – należy przez to rozumieć działania prowadzone w istniejących przestrzeniach 
zurbanizowanych, które obejmują ich rewaloryzację rozumianą jako kompleksową, długofalową operację 
w różnych obszarach dzielnicy Stare Miasto, zmierzającą do ożywienia społecznego i gospodarczego dzielnicy 
i miasta; 

16) fizjonomii budynku - należy przez to rozumieć, gabaryty budynku, kształtu dachu, kompozycję i fakturę 
elewacji, jej podziały i proporcje oraz podziały okien i drzwi. 

17) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy kubaturowej, liczoną po obrysie 
zewnętrznym ścian; 

18) ciągach komunikacyjnych - należy przez to rozumieć drogi wewnętrzne i dojazdy ; 

19) wysokości budynku - należy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od istniejącej średniej wysokości 
terenu przy budynku do głównej kalenicy budynku; 

20) wysokości budynku od strony przystokowej - należy przez to rozumieć wysokość budynku liczoną od miejsca 
przecięcia linii stoku istniejącego terenu, z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku, do głównej 
kalenicy budynku; 

21) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, schodzące 
się w jednym punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy; 

22) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci mniejszym niż 12 stopni; 

23) otwarciach dachowych - należy przez to rozumieć różnego rodzaju okna połaciowe lub lukarny, facjatki, 
„jaskółki”, „kapliczki”, otwarcia pulpitowe; 

24) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć obiekty budowlane infrastruktury technicznej, związane 
z: 

a) zaopatrzeniem w energie elektryczną; 

b) zaopatrzeniem w gaz; 

c) zaopatrzeniem w wodę; 

d) odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych; 

e) zapewnieniem dostępu do usług teleinformatycznych; 

f) zaopatrzeniem w ciepło; 

g) oświetleniem ulicznym; 

25) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

26) RZGW - należy przez to rozumieć Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 

27) strefie ochrony archeologicznej- należy przez to rozumieć obszary, w których znajdują się zabytki 
archeologiczne, w tym udokumentowane badaniami archeologicznymi; 

28) strefie nadzoru archeologicznego - należy przez to rozumieć obszary, w których mogą znajdować się zabytki 
archeologiczne. 
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Rozdział 2.
USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW OBJĘTYCH PLANEM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY 

1. Obowiązuje ochrona: 

1) krajobrazu kulturowego całego obszaru objętego ustaleniami planu, na zasadach określonych w ustaleniach 
szczegółowych dla wydzielonych terenów; 

2) historycznego układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego miasta Krosna wpisanego do rejestru zabytków 
pod numerem A-376, decyzją L.dz.UOZ-4-4148/35-1/2009 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru 
zabytków z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym Nr 1; 

3) zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego, przedstawionych na załączniku 
graficznym Nr 1; 

4) zabytków archeologicznych województwa podkarpackiego, przedstawionych na załączniku graficznym Nr 1; 

5) zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Krosna, przedstawionych na załączniku 
graficznym Nr 1. 

2. Ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej, dla których obowiązują ograniczenia oraz zakazy 
i nakazy ustalone niniejszym planem: 

1) strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, które obejmują obiekty o najwyższej wartości kulturowej wraz z ich 
bezpośrednim otoczeniem, zgodnie z decyzją o wpisie do rejestru zabytków województwa podkarpackiego; 

2) strefy ochrony archeologicznej; 

3) strefę nadzoru archeologicznego; 

4) strefę ochrony historycznego centrum miasta Krosna; 

3. Ustala się obszary do rewitalizacji (przedstawione graficznie na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały) 
obejmujące: 

1) strefę ochrony historycznego centrum miasta Krosna; 

2) kwartał nr 1; 

3) kwartał nr 4; 

4) kwartał nr 5; 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

1. Na całym terenie objętym ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych kwartałów zabudowy: 

1) obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do rzędnej 325 m npm; 

2) obowiązuje utrzymanie ukształtowanych historycznie linii zabudowy wyznaczonych pierzejami zabudowy, za 
wyjątkiem fragmentów dla których ustalenia szczegółowych dla wydzielonych kwartałów zabudowy stanowią 
inaczej; 

3) obowiązuje realizacja zabudowy zwartej, w tym w granicy działek, lub wolnostojącej, chyba, że w ustaleniach 
szczegółowymi dla wydzielonych terenów wprowadzono inne ustalenia; 

4) obowiązuje zakaz realizacji dachów namiotowych; 

5) obowiązuje ochrona obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, poprzez zachowanie zewnętrznej 
fizjonomii budynku. Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynków znajdujących się 
w ewidencji zabytków, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych kwartałów zabudowy; 

6) dopuszcza się przeznaczenie poddaszy budynków na cele użytkowe; 

7) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 

8) dopuszcza się zastosowanie cegły pełnej i piaskowca jako materiałów elewacyjnych; 

9) obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych garaży i kiosków oraz obiektów tymczasowych, za wyjątkiem 
służących organizacji imprez masowych oraz za wyjątkiem lokalizacji w strefie ochrony historycznego centrum 
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miasta Krosna, kiosków sprzedaży prasy, sezonowych ogródków gastronomicznych oraz obiektów 
tymczasowych związanych z kiermaszami okazjonalnymi; 

10) obowiązujące zakazy rozbudowy budynków, zawarte w ustaleniach szczegółowych planu, nie dotyczą 
rozbudowy związanej z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

2. We wszystkich strefach ochrony konserwatorskiej obowiązuje: 

1) w zabudowie pierzejowej - zakaz nadwieszania fragmentów budynków poza linię zabudowy wyznaczoną 
pierzeją, za wyjątkiem nadwieszenia wykuszy o szerokości nie większej niż 3 metry i głębokości nie większej 
niż 1,5 metra; 

2) w zabudowie oficynowej w kwartałach 6-13 i 15-22 lokalizacja budynków w granicy z działką sąsiednią; 

3) zakaz stosowania dachów płaskich i pogrążonych w terenach zwartej zabudowy pierzejowej i w terenach 
zabudowy wolnostojącej, za wyjątkiem terenów, w których budynki sąsiednie posiadają tego typu 
rozwiązania; 

4) stosowanie pokrycia dachów dachówką ceramiczną i cementową lub blachą płaską „na wysoki rąbek” 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości, za wyjątkiem budynków wpisanych do rejestru zabytków. 
Dopuszcza się stosowanie blachy miedzianej; 

5) przy wtórnych podziałach budynków, zakaz wyprowadzania ścianek ogniowych dzielących przestrzeń 
poddaszy, ponad dach; 

6) zakaz stosowania lukarn doświetlających przestrzeń poddaszy istniejących budynków, jeżeli nakryte są 
dachami o spadkach połaci mniejszych niż 35 stopni; 

7) w przypadku przebudowy budynków mieszkalnych i przeznaczenia ich na cele usługowe, dopuszcza się 
wykonanie na elewacji wejść do budynku w miejscu otworów okiennych w ścianie frontowej. Obowiązek 
wykonania witryn z drewna lub elementów metalowych licowanych drewnem. Dopuszcza się stosowanie 
elementów z drewnopodobnych tworzyw sztucznych. Zakaz stosowania w ścianie frontowej witryn i drzwi 
wejściowych o łącznej szerokości przekraczającej 50% długości ściany; 

8) w budynkach zabytkowych, przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej obowiązek zachowania historycznego 
podziału stolarki, poprzez proporcje okien i drzwi, podziały i detal; 

9) zakaz stosowania na elewacjach materiałów w intensywnych i agresywnych kolorach: np. czerwieni, błękitów, 
czy żółci; 

10) zakaz stosowania na elewacjach elementów winylowych, blaszanych, ceramicznych oraz prefabrykowanego 
detalu typu tralki, figury; 

11) w obiektach usługowych realizacja krat i rolet zabezpieczających witryny, od strony wewnętrznej lokali, 
z obowiązkiem montowania krat i rolet składanych lub zwijanych, w grubości ściany; 

12) w zabudowie pierzejowej, obowiązek lokalizacji ogrodzeń w linii wyznaczonej pierzeją. 

§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zagospodarowaniu terenów, obowiązują zakazy i ograniczenia 
oraz warunki ochrony wprowadzone w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały wynikające z położenia 
obszaru opracowania w: 

1) Obszarze historycznego układu urbanistycznego zespołu staromiejskiego miasta Krosna wpisanego do rejestru 
zabytków pod numerem A-376, decyzją L.dz.UOZ-4-4148/35-1/2009 w sprawie wpisania dobra kultury do 
rejestru zabytków z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym Nr 1; 

2) Obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w oparciu o zasięg zalewu wodami powodziowymi Q1 – 
zgodnie ze „Studium określającym granice w/w obszarów dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoka od 
przekroju zaporowego zbiornika Besko”, zatwierdzonym przez Dyrektora RZGW, oznaczonych na rysunku 
planu skośnymi szrafami i symbolem ZZ, w których obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia 
wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią; 

3) Obszarze Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 432 - Dolina rzeki Wisłok - (klasyfikacja wg A. 
Kleczkowskiego); 
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4) Obszarze przestrzeni powietrznej dla istniejącego lotniska Krosno; 

5) Potencjalnym obszarze sieci NATURA 2000 – PLTM 257 „Wisłok środkowy z dopływami”. 

2. Obowiązuje ochrona wiązu szypułkowego przy ul. Kapucyńskiej objętego decyzją o wpisie do rejestru 
pomników przyrody z dn. 15.11.1978 r. poz. 103 , zgodnie z ustaleniami jak dla terenu 1.ZC-25 w § 33; 

3. Dopuszcza się jako tymczasowe dotychczasowe użytkowanie terenów i obiektów, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 

4. Obowiązek realizacji nowych budynków i rozbudowy istniejących przy uwzględnieniu: 

1) ukształtowanych historycznie linii zabudowy w obszarze objętym strefą ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna; 

2) wyznaczonych na rysunku planu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

3) niewyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy od istniejących dróg publicznych z uwzględnieniem pkt 1; 

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg wewnętrznych, zlokalizowanych w odległości 4 metrów od linii 
rozgraniczającej drogi; 

5) odległości od obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

5. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje kształtowanie terenów oznaczonych pionowymi szrafami 
na załączniku Nr 1., jako strategicznych obszarów przestrzeni publicznych, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
dla wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu. Przy zagospodarowaniu ww. przestrzeni publicznych 
obowiązują następujące zasady: 

1) zakaz realizacji ogrodzeń, za wyjątkiem terenów dla których dopuszczono je ustaleniami szczegółowymi 
planu; 

2) realizacja jednorodnych stylistycznie obiektów małej architektury oraz lamp w obrębie każdej wyznaczonej 
przestrzeni publicznej; 

3) realizacja nawierzchni placów i ścieżek pieszych z wykorzystaniem naturalnych materiałów kamiennych 
i kostki brukowej; 

4) zakaz asfaltowania nawierzchni, za wyjątkiem jezdni w pasach drogowych; 

5) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam oraz bilbordów; 

6) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej z pojedynczymi drzewami, stanowiącymi akcenty lub dominanty 
w krajobrazie przestrzeni publicznej. 

6. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

7. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z elementów 
prefabrykowanych z polami wypełnionymi elementami tzw. ozdobnymi – tralkami, figurami geometrycznymi, 
ornamentami roślinnymi itp. oraz ogrodzeń pełnych tynkowanych, blaszanych i z tworzyw sztucznych, z cegły 
silikatowej, kamienia w formie otoczaków i barwnych ciosów. 

8. Na obszarze objętym ustaleniami planu dla terenów skarpy, oznaczonych symbolami 5.ZU-6, 6.ZU-7, 7.ZU-
11, 8.ZU-11, 9.ZU-12, 10.ZU-13, 10a.ZU-13, 12.ZU-16, 13.ZU-22, 15.ZU-24, 17.ZU-27, 21.ZU-32, 22.ZU-33 
obowiązuje ochrona ukształtowania terenu z dopuszczeniem korekty lub uzupełnienia zieleni zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla każdego z terenów. 

9. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje ochrona urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 
potok Lubatówka; 

10. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje przestrzeganie dopuszczalnych wartości hałasu 
w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: 

1) MW - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) MN/U, U/MW/MN i U/MW - jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych; 
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4) 1.UPo-16, 2.UPo-26, 3.UP-27, 3.UPo-27, 4.UPo-28 - jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

11. Dla terenów wymienionych w ust. 10, a położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych w pierwszej 
linii zabudowy, przy przebudowie, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz realizacji nowych budynków, 
obowiązuje stosowanie zabezpieczeń technicznych zapewniających przestrzeganie dopuszczalnych wartości 
hałasu; 

12. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

13. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, za 
wyjątkiem tych, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak 
znaczącego wpływu na środowisko; 

14. Zakazy wymienione w pkt 12 i 13 nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
komunikacji a także urządzeń przeciwpowodziowych. 

§ 7. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych: 

a) na obiektach zabytkowych, za wyjątkiem związanych z informacją o prowadzonej działalności; 

b) w arkadach podcieni kamienic przyrynkowych; 

c) w terenach dróg publicznych wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, za wyjątkiem 
znaków wymienionych w przepisach o znakach i sygnałach oraz znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

d) we wszystkich terenach nie przeznaczonych do zabudowy; 

2) realizacja reklam, szyldów i tablic informacyjnych w terenach przeznaczonych do zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania; 

3) zakaz umieszczania banerów informacyjnych w przestrzeniach publicznych oraz na elewacjach budynków; 

4) zakaz umieszczania reklam powyżej kondygnacji przyziemia, w tym na wysokości dachów; 

5) zakaz umieszczania reklam wolnostojących, w tym „kobyłek” na chodnikach, za wyjątkiem towarzyszących 
usługom gastronomicznym; 

6) zakaz używania w nośnikach komunikacji wizualnej jaskrawej kolorystyki, szkła lustrzanego lub 
koloryzowanego; 

7) zakaz stosowania neonów oraz reklam świetlnych emitujących oświetlenie pulsujące lub fosforyzujące; 

2. W zakresie lokalizacji reklam, szyldów i tablic informacyjnych dopuszcza się: 

1) Sytuowanie szyldów i tablic informacyjnych na elewacjach budynków, o pow. nie większej niż 1,0 m2 oraz 
wysokości lub szerokości do 40 cm; 

2) Sytuowanie wspornikowych, kutych w metalu znaków (logo) wzorowanych na historycznych znakach cechów 
rzemieślniczych o wielkości do 0,5 m2; 

3) Sytuowanie nazw lokali usługowych wykonanych z ażurowych, kutych liter o wysokości do 0,50 m 
montowanych na elewacjach budynków. 

§ 8. USTALENIA W ZAKRESIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

1. Dopuszcza się podziały działek w dostosowaniu do ich przeznaczenia określonego w niniejszym planie 
i zasad podziału określonych w ustaleniach szczegółowych; 

2. Obowiązek prowadzenia linii podziału na działki, prostopadle do linii rozgraniczających drogi publiczne, 
z tolerancją do 25 % w obie strony; 

3. Dopuszcza się podziały związane z poprawą możliwości zagospodarowania istniejących działek tj. 
powiększeniem ich powierzchni, zapewnieniem dojazdów i dojść; 
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§ 9. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

1. Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz 
wynikającą z programu rozwoju infrastruktury technicznej likwidację istniejących obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej; 

2. Dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej niezbędnych dla 
obsługi terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, w liniach rozgraniczających dróg oraz w terenach 
zainwestowanych oraz zieleni i wód, chyba, że ustaleniami planu dla tych terenów wprowadzono zakaz ich 
lokalizacji. 

3. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę: 

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej o przekroju nie mniejszym niż Ø 40, zaopatrywanej 
z ujęć wody zlokalizowanych na rzece Jasiołka, Wisłok oraz zbiornika Besko; 

2) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie istniejącej sieci realizację hydrantów zewnętrznych lub 
zbiorników przeciw pożarowych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia pożarów. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych: 

1) Odprowadzenie ścieków sanitarnych na komunalną oczyszczalnię ścieków Krosno - Białobrzegi siecią 
kanalizacji sanitarnej; 

2) Realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym niż Ø 160, we wszystkich 
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, z podłączeniem do kolektorów biegnących w ulicach Legionów, 
Piłsudskiego, oraz prawobrzeżnego Lubatówki; 

3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5. W zakresie składowania odpadów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązują zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Krosna, przyjęte stosowną uchwałą Rady Miasta Krosna. 

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) Dopuszcza się doprowadzenie gazu ziemnego poprzez sieć gazową nisko i średnio prężną oraz korzystanie 
z alternatywnych źródeł gazu, w tym zbiorników na gaz płynny. 

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na bazie kotłowni indywidualnych lub ciepłociągami z kotłowni 
lokalnych; 

2) Obiekty w obszarze objętym planem mogą być zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o zasilanie: 

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz płynny; 

b) energią elektryczną; 

c) energią słoneczną; 

d) niskosiarkowymi paliwami płynnymi lub stałymi; 

e) biomasą i drewnem. 

3) Obowiązuje zakaz stosowania paliw wysokoemisyjnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elektryczną: 

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich napięć poprzez stacje transformatorowe; 

2) Dopuszcza się realizację stacji transformatorowych na działkach o powierzchni nie większej niż 120 m2 
w zależności od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie; 

3) Realizacja nowych sieci niskiego i średniego napięcia jako podziemnych oraz kablowanie istniejących sieci 
przy ich przebudowie; 

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletechniczne: 
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1) Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy kablowych ziemnych 
i innych dostępnych rozwiązań. 

10. W zakresie komunikacji: 

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących dróg wewnętrznych oraz dojazdów wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi oraz realizację nowych ciągów komunikacyjnych, niewyznaczonych na 
rysunku planu; 

2) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg oraz realizacji nowych, realizację ścieżek rowerowych 
w liniach rozgraniczających dróg; 

3) Dopuszcza się realizację ciągów pieszych, w tym spacerowych wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku 
planu o szerokości nie mniejszej niż 1,50 m; 

4) Zakaz realizacji ogrodzeń w pasach drogowych. Dopuszcza się realizacje ogrodzeń w liniach rozgraniczających 
dróg. 

DZIAŁ II.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1.
USTALENIA PLANU DLA WYDZIELONYCH KWARTAŁÓW 

§ 10. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 1., położonego w widłach rzeki Wisłok i potoku Lubatówka, 
zamkniętego od południa ulicą Piłsudskiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia części terenu w strefie nadzoru archeologicznego oraz 
stanowiska archeologicznego nr 55; 

2. Tereny wód płynących oznaczone symbolem 1.WS/ZI-1 – pow. 1,33 ha: 

1) Zakaz zabudowy. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) Dopuszcza się techniczne umocnienia koryta, w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową; 

3) Dopuszcza się lokalizację trawiastych terenów plażowych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, ścieżek i szlaków rowerowych oraz kładek na trasie 
projektowanych ciągów, o szerokości nie większej niż 3,0 metry, z zakazem asfaltowania ich nawierzchni. 

3. Tereny zieleni oznaczone symbolem 1.ZU-1 – pow. 0,70 ha i 1a.ZU-1 – pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne - rekreacja; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej, na następujących zasadach: 

a) dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

b) dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie terenów, w tym lokalizację urządzeń sportowo – rekreacyjnych 
typu: trawiaste boiska do gier, place zabaw dla dzieci, trawiaste tereny plażowe, urządzone i zadaszone 
miejsca do grillowania i na ognisko itp. 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1.MN-1 – pow. 0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

4) Dopuszcza się wyłącznie przebudowę istniejących budynków mieszkalnych, przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 
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b) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 50% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

7) Lokalizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się 1-no miejsce w garażu. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1.U-1 – pow. 0,13 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż funkcje gastronomiczne; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem wymienionego w pkt 5. oraz zakaz lokalizacji obiektów 
tymczasowych; 

5) Dopuszcza się lokalizację nowego budynku, wyłącznie w wypadku likwidacji budynku istniejącego, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy budynku nie może przekroczyć 300 m2; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 43 stopni. Dopuszcza 
się dachy wielopołaciowe; 

d) dopuszcza się płaskie stropodachy, pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich 
użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarn lub okien połaciowych. Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długości okapu; 

f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 40% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

8) Realizacja, nie mniej niż 10 miejsc postojowych. 

6. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 1.E-1 – pow. 0,006 ha: 

1) Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń stacji trafo; 

2) Dojazd z istniejącej drogi wewnętrznej. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDw-1 – pow. 0,14 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m i jej 
elementów takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się realizację drogi jako ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5 m; 
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3) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej; 

4) Obowiązek realizacji placu do zawracania o wymiarach 15 m x 15 m na zakończeniu drogi. 

§ 11. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 2., (teren podskarpia), położonego między ulicami Piłsudskiego i Pod-
wale oraz dolną krawędzią skarpy miejskiej. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 2.U-2 – pow. 0,54 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi pocztowe, telekomunikacyjne, łączności oraz administracji; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę związaną wyłącznie ze zmianą konstrukcji dachowych istniejących 
budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz zwiększania powierzchni zabudowy oraz wysokości istniejących budynków; 

b) dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 40 stopni. Dopuszcza się 
dachy wielopołaciowe oraz pulpitowe; 

c) dopuszcza się płaskie stropodachy, pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich 
użytkowania jako tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

d) zakaz przesuwania względem siebie głównych połaci dachowych w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Zakaz lokalizacji elementów informacji wizualnej, za wyjątkiem znaków wymienionych w przepisach 
o znakach i sygnałach oraz tablic informacyjnych o świadczonych usługach; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne; 

9) Lokalizacja nie mniej niż 10 stanowisk postojowych. 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KS-2 – pow. 0,22 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – przystanek autobusowy, parkingi i place; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia piesze; 

3) Zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku związanego z obsługą przystanku autobusowego 
i parkingu; 

4) Obowiązek lokalizacji małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej. 

§ 12. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 3., położonego między ulicami Podwale, Paderewskiego i bulwarami nad 
potokiem Lubatówka. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia części terenu w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej 
oraz w obszarze stanowiska archeologicznego nr 53; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 2.ZU-3 – pow. 0,42 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 
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2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Obowiązek lokalizacji ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 3.U-3 – pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż: usługi handlu i gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem wymienionych w pkt 5. oraz przewiązki łączącej istniejące 
dwa budynki; 

5) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków, wyłącznie w wypadku likwidacji budynków istniejących, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy budynku nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu inwestycji; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy o kącie nachylenia głównych połaci od 30 – 43 stopni. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe; 

d) dopuszcza się płaskie stropodachy, pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich 
użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) dopuszcza się podział elewacji z użyciem elementów pionowych i poziomych. Zakaz stosowania na 
elewacjach budynków jednolitych ścian osłonowych oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 

h) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków, przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 95% terenu inwestycji; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy jako wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 15 do 80 stopni, przy czym obowiązuje realizacja 
głównej kalenicy budynku równolegle do linii rozgraniczającej ulicy Podwale oznaczonej symbolem 1.KDl. 
Dopuszcza się dachy mansardowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej; 
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4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 4.U-3 – pow. 0,31 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkalnictwo, zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi ochrony zdrowia; 

4) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę odbudowę i istniejących budynków; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne ; 

7) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 10 stanowisk postojowych. 

§ 13. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 4., położonego między ulicami Paderewskiego, Podwale 
i Czajkowskiego oraz potokiem Lubatówka. 

1. Tereny zieleni oznaczone symbolem 3.ZU-4 – pow. 0,63 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Obowiązek lokalizacji ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej. 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 1.U/MW/MN -4 – pow. 0,24 ha, 
2.U/MW/MN -4 – pow. 1,21 ha, 3.U/MW/MN -4 – pow. 0,35 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się lokalizację : 

a) usług i mieszkalnictwa na już wydzielonych geodezyjnie działkach; 

b) w wypadku wydzielania nowych działek dla mieszkalnictwa jednorodzinnego, realizowanego jako budynki 
wolnostojące, obowiązuje min. wielkość działki 600 m2; 

c) w wypadku wydzielania nowych działek dla usług, realizowanych jako budynki wolnostojące, obowiązuje 
min. wielkość działki 1200 m2; 

4) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia i odnowy 
biologicznej, edukacji, biura oraz drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

5) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

6) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w pierwszej linii zabudowy 
zlokalizowanej wzdłuż dróg publicznych; 

7) Obowiązuje zabudowa zwarta w pierwszej linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż dróg publicznych. 
Dopuszcza się zabudowę zwartą zlokalizowaną wzdłuż terenu oznaczonego symbolem 3.ZU-4; 

8) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz lokalizację nowych budynków, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy w wypadku usług realizowanych jako budynki wolnostojące nie może przekroczyć 
60% terenu inwestycji, a w wypadku mieszkalnictwa realizowanego jako budynki wolnostojące – 50%; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 25 do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 
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d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się dachy pulpitowe lub płaskie stropodachy, pełniące funkcje 
terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy 
w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

9) Dopuszcza się lokalizację garaży, realizowanych wyłącznie jako wbudowane lub realizowane w ramach 
rozbudowy budynków mieszkalnych i usługowych; 

10) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na działkach mieszkaniowych na powierzchni nie 
mniejszej niż 25% terenu inwestycji, a dla usług – 15%; 

11) Dostęp do terenów z wyznaczonych dróg publicznych i drogi wewnętrznej oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

12) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 5.U-4 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz zamiast istniejącego budynku, 
w wypadku jego likwidacji, lokalizację nowego budynku, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji; 

b) lokalizacja budynku jako wolnostojącego; 

c) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 25 do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn; 

f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenu z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 2.KS-4 – pow. 0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 
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4) Obowiązek lokalizacji na powierzchni nie mniejszej niż 10% zieleni niskiej oraz drzewiastej, lokalizowanej 
wzdłuż granic terenów oznaczonych symbolem 1.U/MW/MN – 4 oraz 2.U/MW/MN – 4; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej. 

6) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 2.KDw-4 – pow. 0,03 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 
5 m do 8 m i ich elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m; 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi. 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

§ 14. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 5., położonego między ulicami Czajkowskiego, Tkacką, Grodzką, 
granicą parku miejskiego oraz potokiem Lubatówka. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia części terenu w obszarze stanowiska archeologicznego 
nr 49; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 4.ZU-5 – pow. 0,34 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Obowiązek lokalizacji ciągu spacerowego i ścieżki rowerowej. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 1.MW-5 – pow. 0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi, zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się lokalizację usług jako wbudowanych na poziomie parteru budynku; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku, z obowiązkiem stosowania na elewacjach 
budynków kolorów pastelowych. Dopuszcza się nadbudowę budynków i wykorzystanie uzyskanej w ten 
sposób powierzchni na cele użytkowe, wyłącznie w wypadku nadbudowy związanej ze zmianą konstrukcji 
dachu (zmiana stropodachu na dach stromy); 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 25% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na rysunku planu ciągi 
komunikacyjne; 

8) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje realizacja, nie 
mniej niż 2 stanowiska postojowe dla każdej usługi. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolami 4.U/MW/MN -5. – pow. 1,51 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się : 

a) lokalizację usług i mieszkalnictwa na już wydzielonych geodezyjnie działkach; 

b) w wypadku wydzielania nowych działek dla mieszkalnictwa jednorodzinnego, realizowanego jako budynki 
wolnostojące, obowiązuje min. wielkość działki 600 m2; 
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c) w wypadku wydzielania nowych działek dla usług, realizowanych jako budynki wolnostojące, obowiązuje 
min. wielkość działki 1200 m2; 

4) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, usługi 
związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura oraz drobna wytwórczość 
realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

5) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

6) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż 
dróg publicznych 

7) Obowiązuje lokalizacja zabudowy zwartej w pierwszej linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż dróg 
publicznych. Dopuszcza się lokalizację zabudowy zwartej zlokalizowanej wzdłuż terenu oznaczonego 
symbolem 4.ZU-5; 

8) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz lokalizację nowych budynków, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy w wypadku usług realizowanych jako budynki wolnostojące nie może przekroczyć 
60% terenu inwestycji, a w wypadku mieszkalnictwa realizowanego jako budynki wolnostojące – 50%; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 15 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 25 do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się dachy pulpitowe lub płaskie stropodachy , w tym pełniące funkcje 
terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy 
w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

9) Dopuszcza się lokalizację garaży, realizowanych wyłącznie jako wbudowane lub realizowane w ramach 
rozbudowy budynków mieszkalnych i usługowych; 

10) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na działkach mieszkaniowych na powierzchni nie 
mniejszej niż 25% terenu inwestycji, a dla usług – 15%; 

11) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

12) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja , nie mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 6.U-5 – pow. 0,39 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu i gastronomii oraz kultury i sportu; 

4) Zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych; 

5) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącego budynku, przy zachowaniu 
następujących zasad: 
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a) przebudowa budynku znajdującego się w ewidencji zabytków, z obowiązkiem odtworzenia jego formy 
architektonicznej od strony ulicy 6.KDl; 

b) nadbudowa może być związana wyłącznie z montażem urządzeń technologicznych związanych z funkcją 
budynku; 

c) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

8) Obowiązuje lokalizacja stanowisk postojowych w terenie 6.KS-5. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 3.KS-5 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1.KDl. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 4.KS-5 – pow. 0,50 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem parterowego budynku socjalno - administracyjnego związanego 
z obsługą parkingu, w którym znajdują się co najmniej sanitariaty i pomieszczenia dla jego dozoru, o kubaturze 
nie większej niż 150 m3; 

4) Obowiązek lokalizacji zieleni niskiej z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi wzdłuż granicy terenu 
oznaczonego symbolem 4.U/MW/MN–5 i 6.U-5; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KDz lub na 
drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 6.KDl, poprzez niewyznaczone na rysunku planu ciągi 
komunikacyjne. 

8. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 2.E-5 – pow. 0,02 ha: 

1) Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń stacji trafo; 

2) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz poprzez 
niewyznaczone na rysunku planu ciągi komunikacyjne. 

§ 15. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 6., położonego między ulicą Piłsudskiego, zespołem kościoła farnego 
i dolną granicą skarpy miejskiej. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 5.ZU-6 – pow. 0,20 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się realizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 
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3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 1.U/MW -6 – pow. 0,10 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, dojazdy, miejsca 
postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia, usługi związane 
z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura, banki oraz drobna wytwórczość 
realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem budynku lokalizowanego na północnym zamknięciu pierzei 
ulicy Piłsudskiego, na następujących zasadach: 

a) budynek w zabudowie zwartej jako dobudowany do budynku istniejącego nr 25 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką ; 

b) obowiązek realizacji budynku o zmiennej wysokości w kalenicy. Obowiązek realizacji kalenicy nowego 
budynku na styku z budynkiem nr 25 (oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką) na jednym 
poziomie. Wysokość nowego budynku w kalenicy, w najniższej części nie może być mniejsza niż 10 m od 
poziomu istniejącego terenu na styku z budynkiem nr 25; 

c) dopuszcza się podział elewacji z użyciem elementów pionowych i poziomych. Obowiązuje zakaz stosowania 
na elewacji budynku jednolitych ścian osłonowych oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 

d) dachy wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 25 do 43 stopni; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę budynków oraz nadbudowę budynku nr 23 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, lokalizowane wyłącznie w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi 
publicznej; 

b) nadbudowa budynku nr 23 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, nie może przekroczyć 
wysokości istniejących, sąsiednich budynków tj. wysokości 17 metrów; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe. 
Zakaz realizacji dachów namiotowych. 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się dachy pulpitowe lub płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje 
terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy 
w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) obowiązek poprawy estetyki budynku przy ul. Piłsudskiego nr 21 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 
2 żółtą kropką poprzez zastosowanie na elewacji detalu architektonicznego typu: gzymsy, „boniowanie”, 
zastosowanie zróżnicowanej faktury materiału lub kolorystyki; 

f) dopuszcza się otwarcia dachowe połaciowe od strony ulicy Piłsudskiego oraz lukarny od strony skarpy. 
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. 
Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne; 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 2.U/MW -6 – pow. 0,25 ha: 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia, biura, banki, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna wytwórczość 
realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę oraz prace budowlane związane z poprawą estetyki oficyn, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

b) dopuszcza się zmianę formy dachu w oficynie budynku nr 13 oznaczonej na załączniku graficznym Nr 
2 żółtą kropką, poprzez założenie połaci ze spadkiem w kierunku skarpy; 

c) obowiązek poprawy estetyki budynku przy ul. Piłsudskiego nr 15 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 
2 żółtą kropką poprzez zastosowanie na elewacji stanowiącej ramy placu przed budynkiem muzeum, detalu 
architektonicznego typu: gzymsy, „boniowanie”, zastosowanie zróżnicowanej faktury materiału lub 
kolorystyki; 

d) dopuszcza się otwarcia dachowe połaciowe od strony ulicy Piłsudskiego oraz lukarny od strony skarpy. 
Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. 
Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 7.U-6 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi kultury; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.K-6 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) realizację nawierzchni placu z wykorzystaniem naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej; 

b) obowiązek lokalizacji małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci; 

c) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

§ 16. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 7., (teren zabytkowego kościoła farnego z otoczeniem) położonego 
między ulicą Piłsudskiego oraz ulicami: Portiusa, Zjazdową i Podwale. 
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1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i stanowiska 
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 6.ZU-7 – pow. 0,19 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – ciągi piesze oraz schody terenowe. 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

5) Dopuszcza się lokalizację pomników. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 5.U/MW/MN -7 – pow. 0,10 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, biura, usługi związane z upiększaniem (typu 
fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną; 

3) Zakaz realizacji nowych budynków za wyjątkiem rozbudowy istniejącego budynku Podwale nr 6 w kierunku 
południowym, na następujących zasadach: 

a) realizacja budynku w zabudowie zwartej jako dobudowanego do budynku istniejącego nr 6 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

b) wysokość budynku w kalenicy nie może przekroczyć wysokości budynku istniejącego nr 6 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką tj. wysokości 12 metrów; 

c) dopuszcza się podział elewacji z użyciem elementów pionowych i poziomych. Zakaz stosowania na elewacji 
budynku jednolitych ścian osłonowych oraz jednolitych powierzchni poszczególnych kondygnacji, 
z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni nieprzejrzystych np. 
ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej niż 40% powierzchni 
elewacji; 

d) dachy wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci jak w budynku nr 6 oznaczonym na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką, z tolerancją do 5 stopni; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

4) Dopuszcza się lokalizację w linii rozgraniczającej ulicy Podwale, jako przedłużenie w kierunku południowym 
ściany budynku nr 6 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, muru pełnego z zastosowaniem 
kamienia łamanego cegły klinkierowej wzorowanego na istniejącym murze oporowym w głębi działki. 
Dopuszcza się lokalizację przejść i przejazdu oraz krytych ruchomych schodów, zapewniających dostęp do 
terenu parkingu oznaczonego symbolem 14.KS-7; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

b) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych 
odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 6.U/MW/MN -7 – pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, biura, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, 
kosmetyczka) i odnową biologiczną; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 
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5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynku oraz poprawę estetyki północnej ściany szczytowej, poprzez 
m.in. likwidację witryny sklepowej; 

6) Obowiązuje stosowanie pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

5. Tereny zabudowy kultu religijnego oznaczone symbolem 1.UPr-7 – pow. 0,36 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa związana z kultem religijnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – administracja związana z kultem religijnym, zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji. 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

6. Tereny zabudowy kultu religijnego oznaczone symbolem 2.UPr-7 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – administracja związana z kultem religijnym; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków z obowiązkiem stosowania na elewacjach 
budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

4) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

5) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

7. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 3.E-7 – pow. 0,02 ha: 

1) Obowiązek zmiany formy architektonicznej istniejącej stacji trafo i nawiązanie do zabudowy staromiejskiej 
poprzez realizację kamiennych ścian i pokrycie dachu dachówką; 

2) Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń stacji trafo; 

3) Dopuszcza się lokalizację w linii rozgraniczającej ulicy Podwale muru pełnego z zastosowaniem kamienia 
łamanego cegły klinkierowej wzorowanego na istniejącym murze oporowym w głębi działki. Dopuszcza się 
lokalizację przejść i przejazdu; 

4) Obowiązek zachowania terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 50% terenu; 

5) Dojazd z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 2.K-7 – pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac parafialny; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu parafialnego, poprzez: 

a) realizację nawierzchni placu z wykorzystaniem naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej; 

b) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

c) obowiązek lokalizacji małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci; 

d) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 5.KS-7 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 
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3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KDd. 

§ 17. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 8., położonego między ulicami: Piłsudskiego, Portiusa i Rynkiem. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 3.U/MW -8 – pow. 0,14 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia, biura, 
banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze. 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejących budynków przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) przy rozbudowie obowiązuje zakaz przekraczania wysokości istniejącego budynku, przy którym realizowana 
jest rozbudowa. Wysokość rozbudowywanego budynku od 12 metrów do 17 metrów; 

b) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

§ 18. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 10., położonego między ulicami Pawła z Krosna, Piłsudskiego 
i Słowackiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 4.U/MW -10 – pow. 0,23 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, biura, banki, ochrony 
zdrowia, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem zabudowy działki przy ulicy Słowackiego nr 2213/13 
oznaczonej na załączniku graficznym Nr 2 żółtą obwódką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) wysokość budynku na poziomie kalenicy nie może przekraczać wysokości budynku sąsiadującego od 
południa tj. wysokości od 13 do 15 metrów; 

b) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) realizacja połaci dachowych o spadkach zbliżonych do spadków założonych na dachach sąsiednich 
budynków z tolerancją do 5 stopni; 
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e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków, przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) lokalizacja budynków w zabudowie zwartej,w linii zabudowy zlokalizowanej w linii rozgraniczającej dróg 
publicznych; 

b) wysokość obiektów w kalenicy nie może przekroczyć wysokości budynku zamykającego pierzeję przy ulicy 
Piłsudskiego nr 12 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką tj. wysokości 16 metrów; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 25 do 35 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się doświetlenie 
poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dopuszcza się lokalizację ogrodzenia od budynku przy ulicy Słowackiego 9 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką, na przedłużeniu wykształconej linii zabudowy do ostatniego budynku w pierzei 
ulicznej. Dopuszcza się realizację ogrodzenia jako muru pełnego, na wzór występujących na terenie Krosna lub 
konstrukcji z kutych elementów o formie prostej i ażurowej; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych; 

8) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach. 

§ 19. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 11., położonego między ulicami Legionów i Piłsudskiego oraz połu-
dniową granicą działki nr 2184/1. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony archeologicznej i stanowiska 
archeologicznego nr 50; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 8.ZU-11 – pow. 0,11 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 7.U/MW/MN -11 – pow. 0,08 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynków polegającą wyłącznie na realizacji tarasów, 
werand, ganków i wiatrołapów, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż dróg publicznych; 

b) wysokość obiektu nie może przekroczyć 11 metrów od strony przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 
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d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych; 

8) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach. 

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 8.U-11 – pow. 0,18 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się lokalizację usług kultury; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 6.KS-11 – pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3.KDz. 

§ 20. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 12., położonego między południową granicą działki nr 2184/1, ulicami 
Słowackiego, Blich, ciągiem pieszym na podskarpie i ulicą Legionów. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 9.ZU-12 – pow. 0,34 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 5.U/MW -12 – pow. 0,60 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu i gastronomiczne, kultury, ochrony zdrowia, hotelarskie, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura, banki oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem terenów przy ulicy Słowackiego pomiędzy Nr 10 i 16 oraz 
Nr 20 i 16 oznaczonych na załączniku graficznym Nr 2 żółtą obwódką, w których obowiązuje: 

a) budynki o gabarytach i formie dostosowanej do sąsiednich budynków w pierzei; 
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b) dostosowanie wysokości okapu i kalenicy zabudowy uzupełniającej do budynku przy ulicy Słowackiego 10 
oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy czym wysokość budynku nie może 
przekroczyć 15 metrów; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) dostosowanie spadków połaci dachowych do spadków założonych na dachach sąsiednich budynków 
z tolerancją do 5 stopni; 

e) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni przeświecających i przeźroczystych (transparentnych) np. 
szkła lub wyłącznie powierzchni nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie 
powierzchni transparentnych na nie więcej niż 50% powierzchni elewacji; 

f) stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych 
odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynków oraz nadbudowę oficyn, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż dróg publicznych lub w formie 
oficyn; 

b) przy nadbudowie oficyn zakaz przekraczania wysokości budynków w pierzei. Oficyny realizowane jako 
rozbudowa budynków w pierzei ulicy Słowackiego nie mogą przekroczyć wysokości budynków w pierzei. 
Obowiązuje zróżnicowanie wysokości oficyn i obniżenie ich wysokości od strony skarpy; 

c) dopuszcza się nadbudowę budynków zlokalizowanych w pierzei ulicznej związaną z możliwością 
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe, w tym zwiększenia wysokości budynku w kalenicy nie więcej 
niż 0,80 m; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

e) dopuszcza się dachy pulpitowe wyłącznie w oficynach lokalizowanych w granicach działki z obowiązkiem 
stosowania dachów o tym samym spadku, przy oficynach dobudowanych do istniejących; 

f) dopuszcza się płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem 
ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

g) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

h) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 9.U-12 – pow. 0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi sportu i rekreacji, usługi gastronomiczne, administracja publiczna, 
biura, usługi ochrony zdrowia; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę budynków; 
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6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 7.KS-12 – pow. 0,12 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3.KDz. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 14.KS-12 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3.KDz. 

§ 21. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 13., położonego między Rynkiem, ulicą Blich, ciągiem pieszym na 
podskarpie, ulicą Legionów i granicą zespołu Franciszkańskiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 7.ZU-13 – pow. 0,12 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków. Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i schodów terenowych oraz 
lokalizację obiektów budowlanych, typu winda, kryte schody ruchome, mury oporowe, tarasy widokowe, 
związanych z funkcjonowaniem i dostępem do obiektów zlokalizowanych w terenie 10.U-13; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

3. Tereny zieleni oznaczone symbolem 10.ZU-13 – pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 6.U/MW -13 – pow. 0,30 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, kultury, ochrony zdrowia, handlu, hotelarskie, usługi 
związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura, banki; 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynków oraz nadbudowę oficyn, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) rozbudowa budynków wyłącznie w formie oficyn; 
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b) przy nadbudowie oficyn zakaz przekraczania wysokości budynków w pierzei. Oficyny realizowane jako 
rozbudowa budynków w pierzei Rynku i ulicy Franciszkańskiej nie mogą przekroczyć wysokości budynków 
w pierzei. Obowiązuje zróżnicowanie wysokości oficyn i obniżenie ich wysokości od strony skarpy; 

c) dopuszcza się nadbudowę budynków zlokalizowanych w pierzei ulicznej związaną z możliwością 
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe, w tym zwiększenia wysokości budynku w kalenicy 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

e) dopuszcza się dachy pulpitowe wyłącznie w oficynach lokalizowanych w granicach działki z obowiązkiem 
realizacji dachów o tym samym spadku, przy oficynach dobudowanych do istniejących; 

f) dopuszcza się płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem 
ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

g) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

h) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 10.U-13 – pow. 0,08 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi kultury i gastronomii oraz centrum wystawienniczego; 

4) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) dopuszcza się likwidację istniejącego szaletu miejskiego, w celu umożliwienia budowy centrum 
wystawienniczego; 

b) zakaz realizacji budynku o wysokości większej niż górna krawędź attyki istniejącego budynku galerii BWA 
tj. 4,5 m licząc od poziomu istniejącego terenu przy głównym wejściu do budynku BWA od strony Rynku; 

c) dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe. Zakaz 
realizacji dachów namiotowych. 

d) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

6. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 11.U-13 – pow. 0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi administracji, kultury, gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę budynków przy zachowaniu następujących zasad: 
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a) rozbudowa budynków wyłącznie w formie oficyn; 

b) oficyny realizowane jako rozbudowa budynków w pierzei Rynku nie mogą przekroczyć wysokości 
budynków w pierzei; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) dopuszcza się dachy pulpitowe wyłącznie w oficynach lokalizowanych w granicach działki z obowiązkiem 
stosowania dachów o tym samym spadku, przy oficynach dobudowanych do istniejących; 

e) dopuszcza się płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem 
ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

f) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązek zagospodarowania dziedzińca realizowanego na zapleczu kamienicy Rynek 1 oznaczonej na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką łącznie z terenem placu miejskiego oznaczonego symbolem 4.K-13; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 5 stanowisk postojowych; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 4.K-13 – pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zagospodarowanie placu łącznie z dziedzińcem zlokalizowanym na zapleczu kamienicy Rynek 1, oznaczonej 
na załączniku graf. nr 2 żółtą kropką; 

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

c) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

d) lokalizację pomników; 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych ustawianych 
przez gminę, w tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 8.KS-13 – pow. 0,21 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3.KDz. 

§ 22. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 14., obejmującego Rynek Starego Miasta. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz w strefie ochrony archeologicznej i stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków; 

2. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 5.K-14 – pow. 0,90 ha: 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – komunikacja; 

3) Obowiązek kształtowania placu jako przestrzeni publicznej o charakterze miejskim, poprzez m.in.: 

a) przebudowę płyty Rynku z obowiązkiem zastosowania bruku, za wyjątkiem pasów jezdnych i przejść dla 
pieszych oraz miejsc do parkowania, gdzie dopuszcza się zastosowanie innych elementów kamiennych; 

b) zachowanie przy przebudowie płyty Rynku historycznego traktu stanowiącego główną oś kompozycyjną 
zespołu staromiejskiego i rysunku rzutów średniowiecznych budowli; 

c) zakaz wprowadzania w obrębie płyty Rynku trwałych obiektów i nadziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej, za wyjątkiem oświetlenia ulicznego i hydrantów; 

d) zakaz wprowadzania elementów reklamowych na płycie Rynku oraz zakaz lokalizacji wolnostojących tablic 
reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym dotyczących obiektów użyteczności publicznej 
oraz historii Krosna; 

e) zachowanie studni w zieleni komponowanej, jako elementu zagospodarowania płyty Rynku; 

f) lokalizację małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenia i tablic informujących 
o zabytkach, z obowiązkiem zastosowania jednorodnych stylistycznie form; 

g) zakaz sadzenia drzew iglastych; 

h) zakaz lokalizacji miejsc postojowych i parkingów, za wyjątkiem miejsc postojowych realizowanych 
w ciągach istniejących ulic dojazdowych oznaczonych symbolami 7.KDd, 9.KDd i 5.KDd; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę przedprożowych piwnic kamienic przyrynkowych, z ich 
przeznaczeniem pod usługi kultury i gastronomii – tereny wystawiennicze; 

5) Dopuszcza się realizację komunikacji, w tym miejsc postojowych w ciągach istniejących ulic dojazdowych. 

§ 23. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 15., położonego między Rynkiem, ulicami: Portiusa, Zjazdową, Podwale 
i południową granicą działki nr 2255. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i w strefie nadzoru archeologicznego; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 11.ZU-15 – pow. 0,10 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 7.U/MW -15 – pow. 0,53 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, handel, gastronomiczne, kultury, edukacji, ochrony 
zdrowia, pracownie, biura, banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową 
biologiczną oraz drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem budynku na zapleczu kamienicy Kazimierza Wielkiego 2, 
oznaczonej na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, dla którego obowiązuje: 

a) realizacja budynku na zapleczu kamienicy Kazimierza Wielkiego 2 oznaczonej na załączniku graficznym Nr 
2 żółtą kropką, jako dobudowanego do ściany szczytowej budynków usytuowanych w granicy terenów 
oznaczonych symbolem 1.UPo-16, o wysokości nie większej niż ww. budynki, tj. nie większej niż 16 
metrów; 
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b) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji. 

c) dach dwu lub wielospadowy o spadkach połaci od 25 do 40 stopni; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, i rozbudowę budynków oraz nadbudowę kamienicy Rynek 16 
i Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonych na załączniku graficznym Nr 2 żółtymi kropkami, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) rozbudowa budynków wyłącznie w formie oficyn; 

b) oficyny realizowane jako rozbudowa budynków w pierzei Rynku i ulicy Kazimierza Wielkiego nie mogą 
przekroczyć wysokości budynków w pierzei. Obowiązuje zróżnicowanie wysokości oficyn i obniżenie ich 
wysokości od strony skarpy; 

c) w wypadku nadbudowy kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na załączniku graficznym 
Nr 2 żółtą kropką, obowiązuje zakaz nadbudowy ścianki kolankowej w elewacji frontowej budynku oraz 
podwyższania kalenicy budynku o więcej niż 1,00 m; 

d) w wypadku rozbudowy kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na załączniku graficznym 
Nr 2 żółtą kropką, obowiązuje realizacja oficyny przy ścianach szczytowych budynków szkoły zawodowej, 
tj. budynków usytuowanych w granicy terenów oznaczonych symbolem 1.UPo-16; 

e) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

f) dopuszcza się dachy pulpitowe wyłącznie w oficynach lokalizowanych w granicach działki z obowiązkiem 
stosowania dachów o tym samym spadku, przy oficynach dobudowanych do istniejących; 

g) dopuszcza się płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem 
ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych, za 
wyjątkiem oficyny realizowanej na zapleczu kamienicy Kazimierza Wielkiego 2, oznaczonej na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

h) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

i) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 5% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne. 

§ 24. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 16., położonego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Czajkowskiego, 
Podwale i południową granicą działki nr 2255. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 12.ZU-16 – pow. 0,29 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1.UPo-16 – pow. 0,48 ha: 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi oświaty i edukacji, administracji, kultury oraz gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 5 stanowisk postojowych; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

§ 25. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 17., położonego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza 
i Ordynacką. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 8.U/MW -17 – pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury i edukacji, ochrony 
zdrowia, biura, banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz 
drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze. 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

6) Dopuszcza się nadbudowę budynków zlokalizowanych w pierzei ulicy Ordynackiej związaną z możliwością 
wykorzystania poddaszy na cele użytkowe, w tym zwiększenia wysokości budynku w kalenicy nie więcej niż 
0,80 m; 

7) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i nadbudowę istniejących budynków; 

8) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

§ 26. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 18., położonego między ulicami: Ordynacką, Sienkiewicza, Szczepanika 
i Kazimierza Wielkiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 9.U/MW -18 – pow. 0,13 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia, biura, 
banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich terenów 
o innej funkcji; 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 
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5) Zakaz lokalizacji nowych budynków i nadbudowy istniejących, za wyjątkiem kamienicy przy ulicy 
Szczepanika 2, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, w której dopuszcza się wykorzystanie 
poddasza na cele użytkowe i zwiększenia wysokości budynku w kalenicy nie więcej niż 0,80 m; 

6) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

7) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
kwartału; 

9) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

§ 27. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 19., położonego pomiędzy ulicami: Szczepanika, Sienkiewicza, 
Czajkowskiego i Kazimierza Wielkiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 10.U/MW -19 – pow. 0,01 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, biura; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków i nadbudowy istniejącego; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

5) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 1.UP-19 – pow. 0,26 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

5) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 5 stanowisk postojowych; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

§ 28. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 20., położonego między Rynkiem i ulicami: Franciszkańską, 
Spółdzielczą i Sienkiewicza. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 11.U/MW-20 – pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury i edukacji, ochrony 
zdrowia, biura, banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz 
drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 
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4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków i nadbudowy istniejących; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków; 

7) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

§ 29. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 21 położonego pomiędzy ulicami: Spółdzielczą, Franciszkańską 
i Sienkiewicza. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz w strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 12 U/MW -21 – pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, ochrony zdrowia, biura, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna wytwórczość 
realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz nadbudowy istniejących budynków; 

6) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę budynków oraz lokalizację nowych, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) dopuszcza się realizację zabudowy wzdłuż pierzei ulicy Sienkiewicza i Spółdzielczej; 

b) dopuszcza się zamknięcie kwartału zabudowy od strony wschodniej pełnym murem o wysokości nie 
większej niż 2,0 m od poziomu istniejącego terenu, zlokalizowanym poza stacją trafo; 

c) wysokość nowych budynków w kalenicy nie może przekroczyć 14 metrów, przy czym wysokość gzymsu 
wieńczącego nową zabudowę winna być dostosowana do poziomu gzymsu budynku przy ul. 
Franciszkańskiej 10 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

d) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe 
z obowiązkiem dostosowania geometrii i spadków połaci dachowych do dachu na budynku przy 
Franciszkańskiej 10 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach podziemnych; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 6.K-21 – pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 
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a) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

b) stosowanie na nawierzchni placu naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej; 

c) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

d) lokalizację małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna; 

f) lokalizację nie więcej niż 15 miejsc postojowych. 

4. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 4.E-21 – pow. 0,002 ha: 

1) Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń stacji trafo; 

2) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

§ 30. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 22., położonego pomiędzy ulicami: Franciszkańską, Sienkiewicza, 
Forteczną i jej przedłużeniem w kierunku Sienkiewicza, ulicą Wisłocką, Legionów oraz północną granicą działki 
2139. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna, w strefie ochrony archeologicznej oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i obszarze 
stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 13.ZU-22 – pow. 0,18 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 13.U/MW -22 – pow. 0,18 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury i edukacji, ochrony 
zdrowia, biura, banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz 
drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze. 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parterów budynków; 

5) Zakaz nadbudowy istniejących budynków, za wyjątkiem budynków przy ulicy Franciszkańskiej nr 11 i nr 13 
oznaczonych na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką oraz budynku przylegającego do istniejącego domu 
handlowego w terenie 13.U-23. Nadbudowa nie może przekroczyć wysokości 15 metrów; 

6) Dopuszcza się nadbudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Franciszkańskiej nr 11 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką lub lokalizację nowego w miejscu istniejącego, przy uwzględnieniu 
następujących zasad: 

a) w wypadku realizacji nowego budynku, dopuszcza się urządzenie przejścia pieszego łączącego ulicę 
Forteczną z ulicą Franciszkańską; 

b) wysokość nowego budynku w kalenicy na poziomie kalenicy sąsiednich budynków przy ul. Franciszkańskiej 
tj. nie wiekszej niż 13 metrów; 

c) obowiązek dostosowania podziałów elewacji poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, do form 
elewacji sąsiednich budynków przy ul. Franciszkańskiej; 

d) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 
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e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) dachy dwuspadowe, z obowiązkiem dostosowania geometrii i spadków połaci dachowych do dachów 
sąsiednich budynków przy ul. Franciszkańskiej; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i połaci dachowych. Obowiązuje stosowanie na 
elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni 
i szarości; 

7) Dopuszcza się nadbudowę lub rozbudowę budynku przy ulicy Franciszkańskiej nr 13 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy uwzględnieniu następujących zasad: 

a) dopuszcza się podniesienie okapu do okapu przy ulicy Franciszkańskiej 15 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

b) wysokość budynku w kalenicy, na poziomie kalenicy budynku przy ul. Franciszkańskiej 15 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, ale nie większa niż 13 metrów, a od ulicy Fortecznej nie większej 
niż 16 m; 

c) dopuszcza się zabudowę wewnętrznego podwórka i nadbudowę oficyny od strony ulicy Fortecznej o dwie 
kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

d) obowiązek dostosowania podziałów elewacji poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, do form 
elewacji sąsiednich budynków przy ul. Franciszkańskiej; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) dachy dwuspadowe, z obowiązkiem dostosowania geometrii i spadków połaci dachowych do dachów 
sąsiednich budynków przy ul. Franciszkańskiej; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i połaci dachowych. Obowiązuje stosowanie na 
elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni 
i szarości; 

8) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) obowiązek estetyzacji przyziemi kamienic przy ulicy Franciszkańskiej poprzez zmianę witryn sklepowych 
oraz realizacje reklam i szyldów na zasadach ustalonych w planie w § 7; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

9) W wypadku rozbiórki części budynku gospodarczego dostawionego do oficyny kamienicy przy ulicy 
Franciszkańskiej nr 15 oznaczonej na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, od ul. Fortecznej dopuszcza się 
nadbudowę pozostałej części o jedną kondygnację, tj. nie wiecej niż 4,5m, z nadaniem jej formy nawiązującej 
do architektury budynku głównego; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

4. Tereny zabudowy kultu religijnego oznaczone symbolem 3.UPr-22 – pow. 0,41 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa związana z kultem religijnym; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – administracja związana z kultem religijnym, mieszkalnictwo, zieleń urządzona, 
miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji nowych budynków i nadbudowy istniejących; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków; 

5) Dopuszcza się lokalizację ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, łączącego ulicę Franciszkańską 
z ulicą Forteczną, wzdłuż linii rozgraniczającej terenów oznaczonych symbolem 13.U/MW-22; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

§ 31. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 23., położonego pomiędzy ulicami: Wisłoczą, Sienkiewicza, Forteczną 
i jej przedłużeniem w kierunku Sienkiewicza, na obrzeżu Placu Konstytucji 3-go Maja. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna i w strefie ochrony archeologicznej oraz w obszarze stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru 
zabytków i częściowo stanowiska archeologicznego nr 60; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 14.ZU-23 – pow. 0,13 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 14.U/MW -23 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, ochrony zdrowia, biura oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

5) Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę pawilonu handlowego dobudowanego do budynku Plac Konstytucji 
1 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji budynku wyższego niż sąsiedni, oznaczony na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, tj. 
budynku wyższego niż 13 metrów; 

b) obowiązek dostosowania podziałów elewacji poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, do formy 
elewacji sąsiedniego budynku przy Placu Konstytucji 1 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą 
kropką; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 8.U/MW/MN -23 – pow. 0,13 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, biura; 

4) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i odbudowę budynków, przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni . Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

6) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 12.U-23 – pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji funkcji innych niż usługi handlu i gastronomii; 

4) Zakaz nadbudowy istniejącego budynku, za wyjątkiem wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu; 

5) Dopuszcza się przebudowę budynku oraz prace budowlane związane z poprawą jego estetyki, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 7 metrów od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

6. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 13.U-23 – pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, kultury, gastronomii i administracji; 

4) Dopuszcza się lokalizację nowego budynku w miejscu istniejącego domu handlowego, na następujących 
zasadach: 

a) wysokość budynku nie większa niż 16 metrów; 

b) obowiązek realizacji budynku w zabudowie zwartej; 
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c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) zakaz realizacji elewacji budynku jako jednolitej płaszczyzny oraz jednolitych powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, z użyciem wyłącznie powierzchni transparentnych np. szkła lub wyłącznie powierzchni 
nieprzejrzystych np. ścian pełnych. Dopuszcza się zastosowanie powierzchni transparentnych na nie więcej 
niż 40% powierzchni elewacji; 

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

6) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 10 stanowisk postojowych; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 7.K-23 – pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zakaz realizacji ogrodzeń; 

b) realizację nawierzchni placu z wykorzystaniem naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej; 

c) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

d) lokalizację małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

e) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 8.K-23 – pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

b) lokalizację małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

c) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

§ 32. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 24., położonego pomiędzy ulicami: Wisłoczą, Legionów i Kapucyńską. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 15.ZU-24 – pow.0,75 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków. Obowiązek estetyzacji budynku szaletów miejskich, poprzez zmianę kolorystyki 
oraz dachu na płaski stropodach, pełniący funkcje terenów biologicznie czynnych; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 
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3. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone symbolem 1.MN/U-24 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo jednorodzinne oraz usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, ochrony zdrowia, usługi związane z upiększaniem 
(typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura oraz drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty 
rzemieślnicze; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków. 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 9.U/MW/MN-24 – pow. 0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, ochrony zdrowia, usługi związane z upiększaniem 
(typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną, biura oraz drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty 
rzemieślnicze; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynków; 

6) Lokalizacja nowych budynków, za wyjątkiem terenów przy ulicy Kapucyńskiej nr 11 i 15 oznaczonych na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtymi kropkami przy zachowaniu następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, o gabarytach i formie dostosowanej do zabytkowych budynków przy ulicy 
Kapucyńskiej nr 3 i 7 oznaczonych na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

b) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

c) obowiązek dostosowania spadków połaci dachowych do spadków założonych na dachach sąsiednich 
budynków z tolerancją do 5 stopni; 

7) Dopuszcza się rozbudowę budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi publicznej; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 15 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 
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9) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 2.MW-24 – pow.0,20 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi i garaże, zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku mieszkalnego; 

4) Dopuszcza się lokalizację zespołu garaży realizowanych na następujących zasadach: 

a) budynki lokalizowane w zabudowie zwartej; 

b) dopuszcza się lokalizację zespołu garaży na nie więcej niż 8 stanowisk postojowych; 

c) obowiązek lokalizacji budynków o wysokości do 6 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

d) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni, z zakazem przesuwania głównych 
połaci dachowych w płaszczyźnie pionowej; 

e) dopuszcza się płaskie stropodachy, pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych; 

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 25% terenu 
inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne; 

7) Obowiązuje lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje 
lokalizacja, nie mniej niż 5 stanowisk postojowych. 

6. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 14.U-24 – pow. 0,14 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne –zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi kultury, gastronomii i administracji, banki; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 10 stanowisk postojowych; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

7. Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolem 5.E-24 – pow. 0,01 ha: 

1) Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń stacji trafo; 

2) Obowiązek estetyzacji budynku stacji trafo, poprzez zmianę kolorystyki oraz dachu na płaski stropodach, 
pełniący funkcje terenów biologicznie czynnych; 

3) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 9.KS-24 – pow. 0,32 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 
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3) Zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem jednego parterowego budynku socjalno - administracyjnego 
związanego z obsługą parkingu, w którym znajdują się, co najmniej sanitariaty i pomieszczenia dla jego 
dozoru, o kubaturze nie większej niż 250 m3 zlokalizowanego we wschodniej części terenu, przy wjeździe 
z ulicy Kapucyńskiej; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3.KDz. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 13.KS-24 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

5) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 14.KDd. 

§ 33. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 25., położonego pomiędzy ulicami: Kapucyńską, Placem Konstytucji 3-
go Maja, Staszica i ulicą osiedlową, zamkniętego południowo-wschodnią granicą nieruchomości OO Kapucynów. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabytkowego cmentarza (nieczynnego) oznaczone symbolem 1.ZC-25 – pow. 0,08 ha. 

1) Obowiązek ochrony zabytkowego cmentarza poprzez; 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów małej architektury; 

b) lokalizację tablic informacyjnych, związanych wyłącznie z upamiętnieniem historii terenów i okolicy; 

c) uzupełnienia istniejącej zieleni; 

2) W wypadku przeniesienia cmentarza, obowiązuje zagospodarowanie terenu jako terenów zieleni urządzonej. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 15.U/MW -25 – pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż niż usługi gasronomii, ochrony zdrowia, biura; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 2 miejsca postojowe na każdej działce, na której będzie realizowana 
funkcja usługowa; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej lub drogi wewnetrznej. 

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 15.U-25 – pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, kultury, biura i gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 
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5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku przy ulicy Staszica nr 1 oznaczonego na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

6) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku sąsiadującego z budynkiem przy ulicy Staszica 
nr 1 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką od strony północnej, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) obowiązek realizacji budynku parterowego z dachem płaskim o wysokości nie większej niż 5 m; 

b) obowiązek realizacji elewacji budynku od strony ulicy Staszica, jako przedłużenia muru klasztornego; 

c) dopuszcza się doświetlenia budynku w formie świetlików; 

7) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

9) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 2 stanowiska postojowe; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy kultu religijnego oznaczone symbolem 4.UPr-25 – pow. 1,75 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa związana z kultem religijnym (zespół kościelno – klasztorny) ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – administracja związana z kultem religijnym, mieszkalnictwo, hipoterapia, zieleń 
urządzona, parking podziemny, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i odbudowę istniejących budynków oraz realizację 
nowych; 

4) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni od ceglanej do brązu oraz szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 50% terenu 
inwestycji. 

6) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach. 

7) Dopuszcza się lokalizację wielopoziomowego parkingu; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 9.K-25 – pow. 0,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) lokalizację małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci; 

b) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

c) uwzględnienie dojścia i dojazdu do kościoła; 

§ 34. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 26., położonego pomiędzy ulicami: Staszica, Skargi i Grodzka oraz 
Placem Konstytucji 3-go Maja. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 10.U/MW/MN -26 – pow. 0,75 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 
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3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, edukacji, ochrony 
zdrowia, biura, banki, usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz 
drobna wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Zakaz nadbudowy budynków w pierzei ulicy Staszica, za wyjątkiem kamienicy przy ul. Staszica 4 oznaczonej 
na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) dopuszcza się nadbudowę do wysokości nie większej niż wysokość budynku przy ulicy Staszica nr 
2 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką tj. wysokości nie większej niż 15 metrów; 

b) realizacja połaci dachowych o spadkach zbliżonych do spadków założonych na dachach sąsiednich 
budynków z tolerancją do 5 stopni; 

c) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę oraz realizację nowych budynków, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) budynki w zabudowie zwartej, w linii zabudowy zlokalizowanej wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Staszica 
oraz przy ulicy Skargi i Grodzkiej. Dopuszcza się zabudowę wolnostojącą przy ulicy Skargi i Grodzkiej; 

b) zakaz lokalizacji nowych budynków w zabudowie wolnostojącej wyższych niż 11 metrów nad istniejący 
poziom terenu; 

c) dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45 stopni. Dopuszcza się 
dachy wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 2.UP-26 – pow. 0,12 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż administracji; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji, w tym realizacja szpaleru drzew od strony ulicy Grodzkiej. 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 2.UPo-26 – pow. 0,39 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 
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3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi oświaty, administracji, kultury oraz gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych, poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. odrębnymi. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 10.K-26 – pow. 0,02 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

b) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni terenu; 

c) lokalizację małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

d) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna; 

4) Dopuszcza się lokalizację schodów wejściowych do budynku w terenie oznaczonym symbolem 2.UP-26. 

§ 35. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 27., położonego pomiędzy ulicami: Czajkowskiego, Grodzką i Tkacką. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu w strefie ochrony historycznego centrum miasta 
Krosna oraz częściowo w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 16.ZU-27 – pow. 0,007 ha i 17.ZU-27 – pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) W terenach 17.ZU-27 dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych, a w terenach 16.ZU-27 
zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za wyjątkiem nadziemnych. 

3. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 16.U/MW -27 – pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych , zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, biura, ochrony zdrowia; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejącego; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

4. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 17.U/MW-27 – pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu; 

4) Zakaz lokalizacji mieszkań na poziomie suteryn i parteru budynku; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejącego; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejącego budynku; 

7) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

9) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 11.U/MW/MN -27 – pow. 0,26 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – miejsca postojowe; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, ochrony zdrowia; 

4) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynku; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem lokalizowanych na części działki nr 2358/2 oznaczonej na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą obwódką, a położonej poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków WKZ, 
przy zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% terenu inwestycji; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

7) Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, w tym w garażach. 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

6. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 12.U/MW/MN -27 – pow. 0,34 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, kultury, edukacji, ochrony zdrowia i odnowy 
biologicznej, biura; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków, za wyjątkiem lokalizowanego na działce nr 2356 oznaczonej na 
załączniku graficznym Nr 2 żółtą obwódką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% terenu inwestycji; 

b) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów od strony przystokowej; 
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c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę budynków przy zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 40% terenu inwestycji; 

b) zakaz realizacji budynków wyższych niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna kondygnacja winna być 
realizowana w poddaszu. Wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów od strony 
przystokowej; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 30 do 45 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) przy rozbudowie budynków dopuszcza się dachy pulpitowe lub płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje 
terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako terenów rekreacyjnych oraz dachy 
w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

e) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

f) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

7. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 16.U-27 – pow. 0,07 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu, usług zdrowia i opieki społecznej, administracji; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

8. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 3.UP-27 – pow. 0,50 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż budynki domu dziecka, zakwaterowania turystycznego, oświaty 
i administracji; 

4) Zakaz nadbudowy istniejących budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% terenu inwestycji; 

b) dopuszcza się połączenie budynków krytymi przewiązkami; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe oraz dachy pulpitowe lub płaskie stropodachy, w tym pełniące funkcje terenów 
biologicznie czynnych oraz dachy w w formie tarasów widokowych; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dopuszcza się lokalizację pól do gier sportowych, w tym trawiastych boisk, kortów tenisowych, placów zabaw 
dla dzieci z zakazem asfaltowania ich nawierzchni, itp.; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 10 stanowisk postojowych; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych. 

9. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 3.UPo-27 – pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi oświaty i edukacji, administracji, kultury oraz gastronomii; 

4) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę budynku; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 5 stanowisk postojowych; 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

§ 36. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 28., położonego pomiędzy ulicami: Skargi, Lwowską, Staszica, 
Walslebena i Grodzką. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu częściowo w strefie ochrony historycznego 
centrum miasta Krosna i strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 18.ZU-28 – pow. 0,05 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – plac zabaw; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych; 
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5) Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za wyjątkiem nadziemnych. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 3.MW-28 – pow. 0,71 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi, zieleń urządzona, garaże, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi handlu i gastronomii realizowanych jako wbudowanych na poziomie 
parteru budynku; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków, przy zachowaniu obowiązku stosowania na 
elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni 
i szarości; 

6) Dopuszcza się nadbudowę budynków i wykorzystanie uzyskanej w ten sposób powierzchni na cele użytkowe, 
wyłącznie w wypadku nadbudowy związanej ze zmianą konstrukcji dachu (zmiana stropodachu na dach 
stromy); 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 25% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

9) Obowiązuje lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje 
lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska dla każdego lokalu usługowego. 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem 18.U/MW-28 – pow. 0,09 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej; 

4) Dopuszcza się nadbudowę, przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) obowiązek dostosowania podziałów elewacji poprzez odpowiedni rytm okien, ryzality, bonie, do form 
elewacji sąsiednich budynków; 

b) w wypadku realizacji ściany ogniowej od strony budynku „Sokoła” oznaczonego na załączniku graficznym 
Nr 2 żółtą kropką, obowiązuje zakaz jej realizacji jako jednolitej płaszczyzny. Dopuszcza się podział 
elewacji z zastosowaniem gzymsów kordonowych i boniowania; 

c) dopuszcza się nadbudowę budynku mieszkalnego w części południowej terenu do wysokości istniejącego 
dwukondygnacyjnego budynku; 

d) zakaz zwiększania wysokości istniejącego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego; 

e) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Obowiązek dostosowania geometrii 
dachu do form na sąsiednich budynkach; 

f) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

g) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 20% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych; 
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7) Lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się miejsca w garażu. 

5. Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem 19.U/MW-28 – pow. 0,19 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne ; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, biura, 
banki; 

4) Dopuszcza się lokalizację usług jako wbudowanych na poziomie parteru budynku wielorodzinnego; 

5) Zakaz lokalizacji nowych budynków i zwiększania powierzchni zabudowy oraz nadbudowy istniejących, za 
wyjątkiem budynku przy ulicy Staszica nr 22 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

6) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków oraz nadbudowę budynku przy ulicy Staszica 
nr 22 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą kropką, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) dopuszcza się nadbudowę budynku mieszkalnego o nie więcej niż 1 kondygnację tj. nie więcej niż 4 metry; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych . 

9) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje lokalizacja, nie 
mniej niż 2 stanowiska postojowe dla każdego lokalu usługowego. 

6. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej oznaczone symbolem 3.MN/U-28 – pow. 1,03 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo jednorodzinne oraz usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej oraz gastronomia w budynku przy ulicy Grodzkiej nr 21 oznaczonym na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

4) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków oraz przebudowę, odbudowę, rozbudowę istniejących budynków 
oraz nadbudowę parterowego budynku przy ulicy Walslebena, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz zwiększania wysokości istniejących budynków, za wyjątkiem parterowego budynku przy ulicy 
Walslebena. Wysokość nowych budynków oraz nadbudowanego parterowego budynku przy ulicy 
Walslebena nie może przekroczyć w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji dachowej 12 
metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; 

b) zakaz przekraczania wysokości istniejących budynków przy ich rozbudowie, za wyjątkiem parterowego 
budynku przy ulicy Walslebena; 

c) dachy jako dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Dopuszcza się dachy 
czterospadowe lub wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 
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e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

6) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne. 

7. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 17.U-28 – pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi kultury, gastronomii i administracji; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

8. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 4.UPo-28 – pow. 0,73 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urządzenia sportowe, usługi komercyjne, zieleń urządzona, miejsca 
postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi oświaty, edukacji, administracji, kultury oraz gastronomii; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejących; 

5) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejących budynków przy zachowaniu następujących 
zasad: 

a) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz przekraczania wysokości istniejących; 

b) dopuszcza się doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej 
lukarny liczona w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość 
lukarn nie może przekroczyć 2/3 długości okapu; 

c) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dopuszcza się lokalizację pól do gier sportowych, w tym trawiastych boisk, kortów tenisowych, placów zabaw, 
itp.; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej, poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 10.KS-28 – pow. 0,11 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, obiekty budowlane infrastruktury technicznej, dojścia i ciągi 
piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 
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4) Obowiązek lokalizacji zieleni niskiej z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi wzdłuż granicy terenu 
oznaczonego symbolem: 17.U-28, 3.MN/U-28, 18.U/MW-28 i 4.UPo-28; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 2.KDl. 

§ 37. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 29., położonego pomiędzy ulicami: Walslebena, Lwowską 
i Niepodległości. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu częściowo w strefie ścisłej ochrony 
konserwatorskiej; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 19.ZU-29 – pow. 0,02 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów, w tym zimozielonych. 

3. Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem 13.U/MW/MN -29 – pow. 1,18 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, biura, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

5) Zakaz nadbudowy budynków; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków oraz lokalizację nowych 
budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) wysokość nowych budynków w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji dachowej nie może 
przekroczyć 12 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dopuszcza się lokalizację garaży, realizowanych jako wbudowane lub realizowane w ramach rozbudowy 
budynków mieszkalnych i usługowych; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji, a w terenach budownictwa wielorodzinnego 25%; 

9) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 4 stanowisk postojowych. 

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych i poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 11.KS-29 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Obowiązek lokalizacji zieleni niskiej z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi wzdłuż granicy terenu 
oznaczonego symbolem 13.U/MW/MN-29; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną. 

§ 38. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 30., położonego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Niepodległości 
i Lwowską. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu częściowo w strefie ochrony historycznego 
centrum miasta Krosna i strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; 

2. Tereny zabudowy uslugowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem 14.U/MW/MN- 30 – pow. 0,56 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, biura, ochrony zdrowia i odnowy 
biologicznej; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

5) Zakaz nadbudowy budynków; 

6) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejących budynków oraz lokalizację nowych w strefach 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) wysokość nowych budynków w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji dachowej nie może 
przekroczyć 12 metrów nad istniejący poziom terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Obowiązek dostosowania geometrii dachu do form 
na sąsiednich budynkach; 

c) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków oraz lokalizację nowych poza 
strefami ochrony konserwatorskiej, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) przy rozbudowie budynków obowiązuje zakaz ich realizacji jako wyższych niż istniejące; 

b) wysokość nowych budynków w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji dachowej nie może 
przekroczyć 12 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się 
dachy wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

8) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji; 

9) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowisk postojowych. 
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10) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej i poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne. 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 11.K-30 – pow. 0,16 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

b) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

c) lokalizację małej architektury typu: ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

d) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

§ 39. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 31., położonego pomiędzy ulicami: Powstańców Warszawskich, 
Niepodległości i Wojska Polskiego. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu częściowo w strefie ochrony historycznego 
centrum miasta Krosna; 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 4.MW-31 – pow. 0,76 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się lokalizację usług jako wbudowanych na poziomie parteru budynku; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków, z obowiązkiem stosowania na elewacjach 
budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 25% terenu 
inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

8) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje lokalizacja, nie 
mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

3. Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczone symbolem 15.U/MW/MN -31 – pow. 0,51 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – drobna wytwórczość, magazyny , zieleń urządzona, magazyny i garaże, miejsca 
postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej, banki, domy zamieszkania zbiorowego (internaty, domy studenckie); 

4) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz lokalizację nowych budynków, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji nowych budynków o wysokości w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji 
dachowej większej niż 15 metrów nad istniejący poziom terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Obowiązek dostosowania geometrii dachu do form 
na sąsiednich budynkach. Zakaz realizacji dachów namiotowych. 

c) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i połaci dachowych; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 
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5) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 20% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

7) Lokalizacja nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się miejsce w garażu. 

4. Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem 16.U/MW/MN -31 – pow. 0,27 ha, 
17.U/MW/MN -31 – pow. 0,48 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, kultury, biura, ochrony zdrowia i odnowy 
biologicznej; 

4) Zakaz nadbudowy budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę oraz lokalizacje nowych budynków przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji nowych budynków wyższych niż 12 m oraz zwiększania wysokości istniejących 
budynków; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

7) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

5. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 18.U-31 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, obiekty miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi kultury, zdrowia, gastronomii i administracji; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejącego; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku, przy zachowaniu obowiązku stosowania na 
elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni 
i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

6. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 19.U-31 – pow. 0,28 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona,drobna wytwórczość, magazyny, garaże, miejsca postojowe; 
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3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, biura, hotele, banki, usługi handlu, łączności, 
administracji; 

4) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz lokalizację nowych budynków, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji nowych budynków o wysokości w kalenicy lub najwyżej położonym elemencie konstrukcji 
dachowej większej niż 15 metrów nad istniejący poziom terenu; 

b) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy czterospadowe 
lub wielopołaciowe; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 10% terenu 
inwestycji, w tym pasów zieleni o szerokości nie mniejszej niż 3,0 metry od strony terenów oznaczonych 
symbolem 4.MW-31; 

6) Obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 15 miejsc postojowych. 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 12.K-31 – pow. 0,06 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – plac miejski; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona; 

3) Obowiązek kształtowania terenu jako placu miejskiego stanowiącego przestrzeń publiczną, poprzez: 

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń; 

b) lokalizację zieleni niskiej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni terenu; 

c) lokalizację małej architektury typu; ławki, kosze na śmieci oraz posągów i pomników; 

d) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej oraz historii Krosna. 

§ 40. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 32., położonego pomiędzy ulicą osiedlową, południowo-wschodnią 
granicą nieruchomości OO Kapucynów i ulicami: Kapucyńską, Bursaki, Niepodległości i Powstańców 
Warszawskich. 

1. Obowiązują rygory ochrony wynikające z położenia terenu częściowo w strefie ochrony historycznego 
centrum miasta Krosna; 

2. Tereny zieleni oznaczone symbolem 21.ZU-32 – pow. 0,14 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się lokalizację krzewów, w tym zimozielonych; 

4) W obszarze oznaczonym pionowymi szrafami wyznacza się rejon lokalizacji wjazdu na teren podziemnego 
parkingu lokalizowanego w terenie 4.UPr-25. 

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem 5.MW-32 – pow. 0,44 ha i 5a.MW-
32 – pow. 0,95 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi, zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe, garaże; 
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3) Dopuszcza się lokalizację usług jako wbudowanych na poziomie parteru budynku lub dobudowanych do 
budynków mieszkaniowych; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejących budynków, z obowiązkiem stosowania na elewacjach 
budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Zakaz lokalizacji pojedynczych, wolnostojących garaży. Dopuszcza się lokalizację garaży w zabudowie 
zwartej. Wysokość budynków nie może przekroczyć w kalenicy wysokości 5 metrów nad poziom istniejącego 
terenu. Obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 35 stopni; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 25% terenu 
inwestycji; 

8) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne; 

9) Lokalizacja 1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie. Dla funkcji usługowych obowiązuje lokalizacja, nie 
mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

4. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolem 4.MN/U-32 – pow. 0,58 ha i 5.MN/U-
32 – pow. 0,24 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo realizowane jako budynki mieszkalne jednorodzinne lub 
mieszkania w budynkach usługowych oraz usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, handlu, kultury, edukacji, biura, ochrony zdrowia 
i odnowy biologicznej; 

4) Dopuszcza się nadbudowę, przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków oraz lokalizację 
nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz zwiększania wysokości istniejącego budynku. Wysokość nowych budynków w kalenicy nie może 
przekroczyć 10 metrów nad poziom terenu od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 45 
stopni ; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się lokalizację parterowych garaży, jako dobudowane do mieszkalnych. Wysokość garaży nie może 
przekroczyć w kalenicy wysokości 5 metrów nad poziom istniejącego terenu. Obowiązują dachy dwuspadowe 
lub wielopołaciowe oraz w wypadku dobudowanych do budynków mieszkalnych, dachy jednospadowe, o kącie 
nachylenia połaci do 35 stopni i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, w różnych odcieniach czerwieni 
i szarości. W wypadku garaży wolnostojących obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych 
o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachylenia; 

6) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 30% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne; 

8) Lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. miejsc 
postojowych wlicza się miejsca w garażu. 

5. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolami 18.U/MW/MN -32 – pow. 0,89 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne; 
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2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi hotelarskie, gastronomiczne, handlu, kultury, biura, ochrony zdrowia, 
usługi związane z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną; 

4) Lokalizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wyłącznie w formie domów mieszkalnych 
posiadających nie więcej niż 4-ry mieszkania; 

5) Obowiązuje lokalizacja w pierzei ulicy Powstańców Warszawskich budynków usługowych z dopuszczeniem 
mieszkań na wyższych kondygnacjach; 

6) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i rozbudowę oraz lokalizację nowych budynków, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) dopuszcza się lokalizację zabudowy zwartej w pierzei ulicy Powstańców Warszawskich; 

b) zakaz zwiększania wysokości istniejących budynków. Wysokość nowych budynków w kalenicy lub 
najwyżej położonym elemencie konstrukcji dachowej nie może przekroczyć 12 metrów nad istniejący 
poziom terenu; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 

d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

7) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

8) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja , nie mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

9) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych oraz poprzez niewyznaczone na 
rysunku planu ciągi komunikacyjne. 

6. Tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej oznaczone symbolem 20.U/MW -32 – pow. 0,25 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi oraz mieszkalnictwo wielorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – mieszkania w budynkach usługowych, zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, biura, ochrony zdrowia, usługi związane 
z upiększaniem (typu fryzjer, kosmetyczka) i odnową biologiczną oraz drobna wytwórczość realizowana jako 
warsztaty rzemieślnicze; 

4) Obowiązuje lokalizacja w pierzei ulicy Powstańców Warszawskich budynków usługowych z dopuszczeniem 
mieszkań na wyższych kondygnacjach; 

5) Dopuszcza się przebudowę, odbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Staszica 21 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką oraz realizację nowego budynku przy zachowaniu następujących zasad: 

a) zakaz lokalizacji nowego budynku wyższego niż przy ulicy Staszica 25 oznaczonego na załączniku 
graficznym Nr 2 żółtą kropką; 

b) dopuszcza się nadbudowę budynku przy ul. Staszica 21 oznaczonego na załączniku graficznym Nr 2 żółtą 
kropką, związaną z możliwością wykorzystania poddasza na cele użytkowe, przy czym zwiększenie 
wysokości budynku w kalenicy nie może przekroczyć 0,80 m; 

c) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 43 stopni. Dopuszcza się dachy 
wielopołaciowe; 
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d) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

e) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej i drogi wewnętrznej. 

7. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 20.U- 32 – pow. 0,05 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi zdrowia, gastronomii i handlu; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków oraz nadbudowy istniejącego; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku, z obowiązkiem stosowania na elewacjach 
budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi wewnętrznej. 

8. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 21.U- 32 – pow. 0,45 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojazdy, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi finansowe – banki oraz gastronomii jako towarzyszące funkcji 
podstawowej; 

4) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i odbudowę istniejących budynków, przy zachowaniu 
następujących zasad: 

a) przy nadbudowie istniejących budynków oraz ich rozbudowie obowiązuje zakaz przekraczania wysokości 
najwyższej istniejącej części budynku; 

b) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje uwzględnienie terenów biologicznie czynnych, na powierzchni nie mniejszej niż 20% terenu 
inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej oraz poprzez niewyznaczone na rysunku 
planu ciągi komunikacyjne; 

7) Obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 40 stanowisk postojowych. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 12.KS-32 – pow. 0,24 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – parkingi, place postojowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, dojścia i ciągi piesze; 

3) Zakaz lokalizacji budynków; 

4) Obowiązek lokalizacji zieleni niskiej z pojedynczymi drzewami lokalizowanymi wzdłuż granicy terenu 
oznaczonego symbolem 18.U/MW/MN-32 i 4.MN/U-32; 

5) Zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem znaków informacyjnych, w tym 
dotyczących obiektów użyteczności publicznej; 

6) Wjazd i wyjazd z terenu parkingu na drogę publiczną. 

10. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 3.KDw-32 – pow. 0,12 ha: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi wewnętrznej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nie mniejszej jednak niż 5 metrów i jej elementów, takich jak: 



Id: FMYDF-TRNTB-MVUBH-YFVQW-NAVYA. Podpisany Strona 59

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m; 

b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi. 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

§ 41. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 33., położonego pomiędzy ulicami: Kapucyńską, Legionów, 
Niepodległości i Bursaki. 

1. Tereny zieleni oznaczone symbolem 22.ZU-33 – pow. 0,24 ha. 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – zieleń urządzona; 

2) Zakaz lokalizacji budynków; 

3) Dopuszcza się nasadzenia krzewów, w tym zimozielonych; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz schodów terenowych. 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone symbolami 6.MN/U-33 – pow. 0,27 ha i 7.MN/U-
33 – pow. 0,35 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - mieszkalnictwo jednorodzinne oraz usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomiczne, handlu, biura, odnowy biologicznej oraz drobna 
wytwórczość realizowana jako warsztaty rzemieślnicze; 

4) Dopuszcza się nadbudowę, przebudowę, odbudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych, przy 
zachowaniu następujących zasad: 

a) wysokość obiektu w kalenicy nie może przekroczyć 10 metrów od strony przystokowej; 

b) dachy dwuspadowe lub wielopołaciowe, o kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 45 stopni; 

c) zakaz przesuwania głównych połaci dachowych względem siebie w płaszczyźnie pionowej. Dopuszcza się 
doświetlenie poddaszy poprzez realizację okien połaciowych lub lukarn. Szerokość jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć ½ długości okapu. Łączna szerokość lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długości okapu; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Dopuszcza się lokalizację garaży, realizowanych jako wbudowane lub realizowane w ramach roz-budowy 
budynków mieszkalnych. Zakaz lokalizacji zespołów garaży; 

6) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 20% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

7) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych; 

8) Dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego lokalizacja nie mniej niż 1 miejsca postojowe (w tym 
w garażu) na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo obowiązuje lokalizacja nie mniej niż 
2 miejsc postojowych na każdej działce, na której będzie lokalizowana funkcja usługowa jako wbudowana. Dla 
budynków usługowych obowiązuje lokalizacja, nie mniej niż 2 stanowiska postojowe. 

3. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 22.U- 33 – pow. 0,04 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi gastronomii i handlu; 

4) Zakaz lokalizacji nowych budynków; 

5) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę istniejącego budynku; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

4. Tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolem 23.U- 33 – pow. 0,79 ha: 
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1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Zakaz lokalizacji usług innych niż usługi bankowości, administracji, gastronomiczne, handlu, kultury, sportu, 
biura; 

4) Dopuszcza się lokalizację budynków, przy zachowaniu następujących zasad: 

a) dopuszcza się rozczłonkowanie obiektów i zróżnicowanie ich wysokości, przy czym wysokość obiektu 
w najwyższej części w kalenicy nie może przekroczyć 12 metrów nad poziom istniejącego terenu; 

b) dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 35 stopni. Dopuszcza się dachy wielopołaciowe i płaskie 
stropodachy, pełniące funkcje terenów biologicznie czynnych, z dopuszczeniem ich użytkowania jako 
terenów rekreacyjnych oraz dachy w formie tarasów widokowych i rekreacyjnych; 

c) zakaz stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych; 

d) obowiązuje stosowanie na elewacjach budynków kolorów pastelowych, a pokrycia połaci dachowych 
w różnych odcieniach czerwieni i szarości; 

5) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie czynnych nie mniejszych niż 10% powierzchni działki lub 
terenu inwestycji; 

6) Dostęp do terenów z wyznaczonej na rysunku planu drogi publicznej. 

§ 42. Ustalenia dla KWARTAŁU NR 34., położonego pomiędzy ulicami: Legionów i projektowaną ulicą 
oznaczoną w planie symbolem 11.KDl oraz rzeką Wisłok. 

1. Tereny wód płynących oznaczone symbolem 2.WS/ZI-34 – pow. 1,20 ha 

1) Przebieg wód płynących, zgodnie z ewidencją gruntów. Rzeczywisty przebieg rzeki wynika ze zmian 
wywołanych zwiększonymi przepływami wód; 

2) Zakaz zabudowy. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) Dopuszcza się techniczne umocnienia koryta, w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową; 

4) Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych, ścieżek i szlaków rowerowych, nie wyodrębnionych na rysunku 
planu, o szerokości nie większej niż 3,0 metry, z zakazem asfaltowania ich nawierzchni oraz kładek na trasie 
projektowanych ciągów. 

2. Tereny usług oznaczone symbolem 1.US- 34 – pow. 5,89 ha: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – obiekty i urządzenia sportowe; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń urządzona, miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się przebudowę i odbudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zespołu sportowo – 
rekreacyjnego; 

4) Dopuszcza się lokalizację nowych, parterowych obiektów kubaturowych związanych z funkcjonowaniem 
zespołu sportowo-rekreacyjnego; 

5) Obowiązuje realizacja ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym wzdłuż ulicy Legionów, stosownie do 
potrzeb, przy czym jako min. obowiązuje realizacja 50 miejsc postojowych; 

6) Obowiązuje lokalizacja zieleni urządzonej lokalizacja drzew i krzewów, w tym zimozielone, na min. 30% 
powierzchni terenu; 

7) Wjazd i wyjazd z terenu na drogę publiczną. 

Rozdział 2.
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 43. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

1. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 1.KDz – pow. 0,07 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 
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1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 
zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 25 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 7 m; 

b) chodniki dwustronne; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

2. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 2.KDz – pow. 0,03 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 
zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 20 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 7 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

3. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 3.KDz – pow. 2,91 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 
zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 30 m i jej elementów takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 7 m; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się lokalizację kładki pieszej na rzece Wisłok wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych; 

3) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

4. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 4.KDz – pow. 0,99 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji części drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 30 m i jej 
elementów realizowanych na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

5. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 5.KDz – pow. 0,25 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji części drogi publicznej klasy zbiorczej o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 40 m i jej 
elementów takich jak: 

a) 2 jezdnie o szerokości nie mniejszej niż 7 m każda; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

6. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 1.KDl – pow. 1,40 ha, 2.KDl – pow. 0,18 ha, 3.KDl – pow. 0,14 
ha, 4.KDl – pow. 0,08 ha, 5.KDl – pow. 0,17 ha, 6.KDl – pow. 0,13 ha, 7.KDl – pow. 0,44 ha, 8.KDl – pow. 0,44 
ha, 9.KDl – pow. 0,35 ha, 10.KDl – pow. 0,35 ha, 11.KDl – pow. 0,26 ha, 12.KDl – pow. 0,06 ha. Obowiązują 
następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych klasy lokalnej o szerokości w liniach rozgraniczających 
zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych jednak niż 12 m i ich elementów, takich jak: 
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a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m; 

b) dwustronne chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się zmniejszenie szerokości jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

7. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 1.KDd – pow. 0,35 ha, 2.KDd – pow. 0,15 ha, 3.KDd – pow. 
0,04 ha, 4.KDd – pow. 0,04 ha, 5.KDd – pow. 0,06 ha, 6.KDd – pow. 0,05 ha, 7.KDd – pow. 0,13 ha, 8.KDd – 
pow. 0,03 ha, 9.KDd – pow. 0,16 ha, 10.KDd – pow. 0,15 ha, 11.KDd – pow. 0,06 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych klasy dojazdowej o zmiennej szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu nie mniejszych niż: 

a) 10 m dla drogi oznaczonej symbolem 10.KDd; 

b) 9 m dla dróg oznaczonych symbolami: 3.KDd i 5.KDd 

c) 8 m dla dróg oznaczonych symbolami: 1.KDd, 2.KDd i 9.KDd; 

d) 7 m dla dróg oznaczonych symbolami: 4.KDd i 7.KDd; 

e) 6 m dla drogi oznaczonej symbolem 6.KDd; 

f) 5 m dla dróg oznaczonych symbolami: 8.KDd ; 

g) 4 m dla drogi oznaczonej symbolem 11.KDd; 

2) Dopuszcza się realizację dróg jako ciągów pieszo – jezdnych o zróżnicowanej nawierzchni kamiennej lub 
brukowej w granicach wyznaczonych linii rozgraniczających; 

3) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

8. Tereny komunikacji oznaczone symbolem 12.KDd – pow. 0,09 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji drogi publicznej klasy dojazdowej o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych niż 6 m i jej elementów, takich 
jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się zmniejszenie szerokości jezdni; 

3) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 

9. Tereny komunikacji oznaczone symbolami: 13.KDd – pow. 0,10 ha, 14.KDd – pow. 0,43 ha, 15.KDd – pow. 
0,25 ha, 16.KDd – pow. 0,17 ha. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji dróg publicznych klasy dojazdowej o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnych z wyznaczonymi na rysunku planu, nie mniejszych niż 10 m i jej elementów, 
takich jak: 

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą ruchu; 

2) Dopuszcza się zmniejszenie szerokości jezdni; 

3) Obowiązek lokalizacji placu do zawracania o wymiarach 15x15 m na zakończeniu drogi oznaczonej symbolem 
15.KDd; 

4) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej. 
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10. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 1.KX – pow. 0,009 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji kładki pieszej na rzece Wisłok; 

2) Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza jednak niż 4,5 m; 

3) Obowiązek lokalizacji pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu na kładkę. 

11. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 1.KP – pow. 0,90 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji skrzyżowania dróg publicznych; 

2) Przy realizacji skrzyżowania obowiązuje uwzględnienie: 

a) włączenia dróg oznaczonych symbolami 1.KDz, 2.KDz, 3.KDz, 1.KDl, 1.KDd i 1.KDw o szerokościach 
jezdni zgodnych z ustaleniami szczegółowymi planu dla tych dróg; 

b) chodników; 

c) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem dróg i obsługą ruchu; 

d) zieleni urządzonej niskiej; 

e) jednorodnych stylistycznie obiektów małej architektury oraz lamp, 

f) wykorzystania naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni placów i chodników; 

g) zakazu lokalizacji wolnostojących reklam oraz bilbordów. 

12. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 2.KP – pow. 0,35 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji skrzyżowania dróg publicznych; 

2) Przy realizacji skrzyżowania obowiązuje uwzględnienie: 

a) włączenia dróg oznaczonych symbolami 3.KDl, 5.KDl, 7.KDl, 9.KDd, 13.KDd i 14.KDd o szerokościach 
jezdni zgodnych z ustaleniami szczegółowymi planu dla tych dróg; 

b) chodników; 

c) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem dróg i obsługą ruchu; 

d) zieleni urządzonej niskiej; 

e) jednorodnych obiektów małej architektury oraz lamp, 

f) wykorzystania naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni placów i chodników; 

g) zakazu lokalizacji wolnostojących reklam oraz bilbordów. 

13. Tereny komunikacji oznaczone symbolem: 3.KP – pow. 0,35 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Tereny przeznaczone dla lokalizacji skrzyżowania dróg publicznych; 

2) Przy realizacji skrzyżowania obowiązuje uwzględnienie: 

a) włączenia dróg oznaczonych symbolami 7.KDl, 8.KDl, 9.KDl, 10.KDl o szerokościach jezdni zgodnych 
z ustaleniami szczegółowymi planu dla tych dróg; 

b) chodników; 

c) obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem dróg i obsługą ruchu; 

d) zieleni urządzonej niskiej; 

e) jednorodnych stylistycznie obiektów małej architektury oraz lamp, 

f) wykorzystania naturalnych materiałów kamiennych i kostki brukowej w nawierzchni placów i chodników; 

g) zakazu lokalizacji wolnostojących reklam oraz bilbordów. 
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DZIAŁ III.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 44. Ustala się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenów 
w związku z uchwaleniem planu, stawkę dla naliczania opłat w wysokości: 

1. 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: U, MN, U/MW/MN, U/MW, MN/U ; 

2. 5% dla terenów pozostałych. 

§ 45. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 
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