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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji 
towarzyszącej 

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust.1, ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji 
towarzyszącej pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 
usługami w parterze i garażem podziemnym na działce nr 2581/2, z dwoma 
zjazdami z drogi dojazdowej 1.KDD9 – ul. kpt. Stanisława Betleja: przebudowa 
zjazdu, budowa dodatkowego zjazdu, zatoki parkingowej, wewnętrznego 
układu komunikacyjnego (parkingi, chodniki, dojazdy); przekładka sieci na 
działce nr 2581/2; wraz z przyłączami oraz likwidacją infrastruktury kolidującej; 
na działkach nr 2581/1, 2581/2, 2533/11, 2585/4, 2580/1 obr. 5 Śródmieście, 
przy ul. Lwowskiej 13 w Krośnie”. 

§ 2. Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową oraz inwestycją 
towarzyszącą, o której mowa w § 1, określono na załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Ustala się: 
1) minimalną powierzchnię użytkową mieszkań – 2800 m2; 
2) maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań – 3100 m2; 
3) minimalną liczbę mieszkań – 58; 
4) maksymalną liczbę mieszkań – 66. 

§ 4. Zakres inwestycji mieszkaniowej obejmuje przeznaczenie na 
działalność handlową lub usługową parteru lub części parteru budynku. 
Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność handlową lub usługową 
nie może przekroczyć 20% powierzchni użytkowej mieszkań. 
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§ 5. Przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej dokonano rozbiórki budynku handlowego, który był 
zlokalizowany na działce nr ewid. 2581/2 (obręb Śródmieście). Obecnie teren 
jest niezabudowany i niezagospodarowany. Planowana jest budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym, 
przebudowa istniejącego zjazdu i budowa dodatkowego zjazdu z ul. kpt. S. 
Betleja, budowa miejsc postojowych, dojazdów, chodników, pochylni i 
podestów zewnętrznych, lokalizacja lamp oświetlenia zewnętrznego oraz 
małej architektury, założenie trawników. Teren inwestycji objęty jest 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XIII” (przyjętego uchwałą Nr 
XXXV/617/08 Rady Miasta Krosna z dnia 28 listopada 2008 r. ogłoszoną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 101, poz. 2757 z 
dnia 17 grudnia 2008 r. zm. uchwałą Nr XXVII/535/16 Rady Miasta Krosna z 
dnia 31 maja 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego poz. 2462 z dnia 15 lipca 2016 r.). 

§ 6. Powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu i zmiany w 
dotychczasowym uzbrojeniu terenu: 
1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej poprzez 

projektowane przyłącze wodociągowe, istniejące przyłącze wodociągowe 
zostanie zlikwidowane; 

2) odprowadzanie ścieków bytowych – do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej, istniejące 
przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie zlikwidowane; 

3) odprowadzanie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej 
poprzez wymianę istniejącego włączenia do kanalizacji deszczowej oraz 
lokalizację osadników, separatorów i zbiornika retencyjnego, istniejąca 
zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej zostanie zlikwidowana; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego kabla 
przyłączeniowego, przeniesionego do nowej lokalizacji złącza, planowana 
jest przekładka sieci nN; 

5) zaopatrzenie w energię cieplną – z istniejącej sieci ciepłowniczej poprzez 
projektowane przyłącze ciepłownicze; 

6) zaopatrzenie w gaz – istniejące przyłącze gazowe zostanie zlikwidowane; 
7) infrastruktura teletechniczna – projektowany przyłącz. 

§ 7. Określa się charakterystykę inwestycji mieszkaniowej: 
1) zapotrzebowanie na: 

a) wodę – 23 m3/dobę, 
b) energię elektryczną – 151 kW, 
c) moc cieplną – 236 kW; 

2) odprowadzenia ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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3) odprowadzenia wód opadowych – do kanalizacji deszczowej; 
4) zagospodarowanie odpadów – odpady będą segregowane i odbierane 

przez firmę odbierającą odpady z terenu miasta; odbiór odpadów z 
wydzielonego śmietnika, wbudowanego na poziomie parteru; 

5) niezbędna liczba miejsc postojowych: 
a) dla części usługowej: 14 miejsc, 
b) dla części mieszkaniowej w zależności od liczby i powierzchni mieszkań, 

zgodnie ze wskaźnikami: 1 miejsce na 1 mieszkanie o powierzchni do 60 
m2 i 2 miejsca na 1 mieszkanie o powierzchni powyżej 60 m2; 

6) planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyka 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) planowana jest budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

z usługami w parterze z garażem podziemnym, dostęp do terenu 
zapewniać będą dwa zjazdy z ul. kpt. S. Betleja. Na działce planowana 
jest budowa miejsc postojowych wraz z wewnętrznym układem 
komunikacyjnym. Planowane jest przełożenie odcinka istniejącej sieci 
elektroenergetycznej oraz budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych. 
Ponadto na terenie inwestycji zostaną założone trawniki, 

b) planowany budynek mieszkalny będzie się składał z jednej kondygnacji 
podziemnej i sześciu kondygnacji nadziemnych, przy czym najwyższa 
kondygnacja będzie częściowo wycofana, będzie miała mniejszą 
powierzchnię całkowitą. W kondygnacji podziemnej znajdą się miejsca 
postojowe oraz boksy postojowe, a także komórki lokatorskie  i 
pomieszczenia techniczne. Na parterze budynku będzie zlokalizowany 
lokal handlowy z zapleczem oraz mieszkania z zapewnioną dostępnością 
dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wyższe kondygnacje, 
zaprojektowane w układzie odwróconego „U”, będą przeznaczone na 
mieszkania dostępne z klatki schodowej i dźwigu osobowego. Na stropie 
lokalu usługowego planowany jest zielony taras, 

c) planowany sposób zagospodarowania terenu określono na załączniku nr 
2 do niniejszej uchwały; 

7) charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko: 
a) powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję – 2362 m2, 
b) powierzchnia zabudowy – max. 50%, 
c) powierzchnia kondygnacji podziemnej – do 1800 m2, 
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15%, 
e) wysokość budynku – do 21 m, 
f) ilość kondygnacji podziemnych – 1, 
g) ilość kondygnacji nadziemnych – 6, 
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h) wskaźnik intensywności zabudowy – max. 2,2, 
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz niezbędną 

infrastrukturą, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – ok. 3655 m2, 

j) całkowita długość projektowanych sieci – ok. 100 m (przekładka sieci 
elektroenergetycznej), 

k) całkowita długość projektowanych dróg – ok. 90 m (drogi wewnętrzne i 
zjazdy), 

l) powierzchnia użytkowa przeznaczona na parkingi, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1839) – ok. 2500 m2, 

m) technologia wykonania budynku tradycyjna (beton, część ścian może 
być wykonana jako murowana), dach płaski pokryty membraną, na części 
dachu zostanie założony dach zielony, wykończenie budynku z 
zastosowaniem materiałów elewacyjnych i kolorystki adekwatnych do 
lokalizacji budynku w reprezentacyjnym punkcie miasta, 

n) parkingi naziemne, dojazdy i chodniki zostaną wykonane z kostki 
betonowej, 

o) planowana inwestycja nie będzie niekorzystnie wpływała na środowisko. 
§ 8. Wskazuje się nieruchomość, na której mają być zlokalizowane obiekty 

objęte inwestycją mieszkaniową i inwestycją towarzyszącą – działka nr ewid. 
2581/2 położona w Krośnie, obręb 5 (Śródmieście), KS1K00125230/6. 

§ 9. Inwestycja nie wywoła skutków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538). 

§ 10. Wskazuje się nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., poz. 1538): 
1) działka nr ewid. 2581/1 położona w Krośnie, obręb 5 (Śródmieście), 

KS1K00046712/1; 
2) działka nr ewid. 2533/11 położona w Krośnie, obręb 5 (Śródmieście), 

KS1K00046712/1; 
3) działka nr ewid. 2585/4 położona w Krośnie, obręb 5 (Śródmieście), 

KS1K00064418/2. 
§ 11. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony 

zabytków: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 56851B13-2722-424C-896A-0C99A09B9790. Projekt Strona 4



1) realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; 

2) planowana inwestycja nie może powodować zmiany stanu wody na 
gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej, ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich; 

3) planowane przedsięwzięcie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzi; 

4) teren inwestycji nie znajduje się w obszarze objętym formą ochrony 
zabytków, w związku z czym dla planowanej inwestycji nie ustala się 
warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków. 
§ 12. Niniejsza uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa 

własności i uprawnień osób trzecich. 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
§ 16. Uchwała wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania 

uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego decyzja o 
pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej nie 
stała się ostateczna.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/....../22
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 stycznia 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/....../22
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 stycznia 2022 r.
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Krosno, 18.01.2022 r. 

1 

 

 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej 

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu  

i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1538) inwestycję pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami 

w parterze i garażem podziemnym na działce nr 2581/2, z dwoma zjazdami z drogi 

dojazdowej 1.KDD9 – ul. kpt. Stanisława Betleja: przebudowa zjazdu, budowa 

dodatkowego zjazdu, zatoki parkingowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego 

(parkingi, chodniki, dojazdy); przekładka sieci na działce nr 2581/2; wraz z przyłączami 

oraz likwidacją infrastruktury kolidującej; na działkach nr 2581/1, 2581/2, 2533/11, 

2585/4, 2580/1 obr. 5 Śródmieście, przy ul. Lwowskiej 13 w Krośnie” można 

zrealizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku 

kulturowego. 

Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

oraz inwestycji towarzyszącej lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 

dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. 

Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające 

z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, jeżeli inwestor zamierza 

realizować inwestycję mieszkaniową to występuje, za pośrednictwem prezydenta miasta, 

z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji do rady gminy. 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji 

towarzyszącej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami  

w parterze i garażem podziemnym na działce nr 2581/2, z dwoma zjazdami z drogi 

dojazdowej 1.KDD9 – ul. kpt. Stanisława Betleja: przebudowa zjazdu, budowa 

dodatkowego zjazdu, zatoki parkingowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego 

(parkingi, chodniki, dojazdy); przekładka sieci na działce nr 2581/2; wraz z przyłączami 

oraz likwidacją infrastruktury kolidującej; na działkach nr 2581/1, 2581/2, 2533/11, 

2585/4, 2580/1 obr. 5 Śródmieście, przy ul. Lwowskiej 13 w Krośnie” wpłynął do 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna w dniu 24.11.2021 r. Po sprawdzeniu jego 

kompletności wezwano Inwestora do usunięcia braków formalnych. Wniosek 

uzupełniono w dniu 9.12.2021 r. 

Kompletny wniosek zamieszczono w dniu 13.12.2021 r. na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej, informując o możliwości składania uwag do wniosku.  

O zamieszczeniu wniosku poinformowano również w sposób zwyczajowo przyjęty przez 

obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie,  

do dnia 4 stycznia 2022 r., nie wpłynęły żadne uwagi do wniosku. 

W dniu 15.12.2021 r. skierowano do właściwych instytucji i organów 

powiadomienia o możliwości przedstawienia opinii dotyczącej wniosku oraz wystąpiono 

o uzgodnienie, dotyczące wniosku, do zarządcy drogi. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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W załączeniu przedkładam uzyskane opinie. 

W związku z tym, że wniosek dotyczy terenu, na którym obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego przedkładam również opracowanie 

ekofizjograficzne oraz prognozę oddziaływania na środowisko, sporządzone na potrzeby 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Śródmieście XIII” 

(przyjętego uchwałą Nr XXXV/617/08 Rady Miasta Krosna z dnia 28 listopada 2008 r. 

ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 101, poz. 2757  

z dnia 17 grudnia 2008 r.). 
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