
UCHWAŁA Nr IX/70/03 

    Rady Gminy Łańcut 

 z dnia 26 sierpnia 2003r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia zarzutów wniesionych do projektu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości  Kraczkowa 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 3 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 

15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717) 

 

Rada Gminy Łańcut postanawia co następuje: 

 

§ 1 

1. Uwzględnia się zarzut  Pani Anny Kucaba (Domino) zam. Kraczkowa 1559 zgłoszony do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi osiedlowo-

gospodarczej w Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 symbolem  

KDw, dotyczący przebiegu tej drogi przez działkę Nr 167/6. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Uwzględnia się zarzut  Państwa Bożeny i Piotra Ruszel zam. Kraczkowa 1558 zgłoszony 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi osiedlowo-

gospodarczej w Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 symbolem  

KDw, dotyczący przebiegu tej drogi przez działki nr 173, 167/5, 169/5 i 170.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

1. Uwzględnia się zarzut  Pana Jana Bartmana zam. Kraczkowa 1504 zgłoszony do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi osiedlowo-gospodarczej w 

Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 symbolem  KDw, dotyczący 

przebiegu tej drogi przez działkę Nr 207/2 i 211.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

1. Uwzględnia się zarzut  Pani Magdaleny Puc zam. Rzeszów, ul. Kaczeńcowa 16  

zgłoszony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi 

osiedlowo-gospodarczej w Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 

symbolem  KDw, dotyczący przebiegu tej drogi przez działki Nr 234 i 237/1. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 5 

1. Uwzględnia się zarzut  Pani Barbary Kuźniar zam. Kraczkowa 1493 zgłoszony do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi osiedlowo-

gospodarczej w Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 symbolem  

KDw, dotyczący przebiegu tej drogi przez działkę Nr 220/1 i 222/3. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

1. Odrzuca się zarzut  Pana Jana Dźwierzyńskiego zam. Kraczkowa 1431 zgłoszony do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego na 

załączniku graficznym Nr 2 symbolami KG,R i R,MN dotyczący nie przeznaczenia całego 

terenu tj. działki Nr 347 pod budownictwo mieszkalno-usługowe. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

1. Uwzględnia  się zarzut  Pani Janiny Cyma zam. Kraczkowa 1428 zgłoszony do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi osiedlowo-gospodarczej w 

Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 symbolem  KDw, dotyczący 

przebiegu tej drogi przez działki nr 306/1 i 306/2.   

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

1. Uwzględnia się zarzut  Pana Cezarego Suprynowicza zam. Rzeszów ul. Graniczna 4A/43 

zgłoszony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi 

osiedlowo-gospodarczej w Kraczkowej, oznaczonej na załączniku graficznym Nr 28 

symbolem  KDw, dotyczący przebiegu tej drogi przez działkę Nr 135.  

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia wymienionego w ust. 1 zawiera 

załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9 

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łańcut. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem 

Gminy Rady Gminy Łańcut. 

 

§ 10 

Wobec uwzględnienia zarzutów jak w §§ od 1 do 5 i od 7do 8 odstępuje się od sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu drogi osiedlowo-gospodarczej 

według opracowanego projektu planu. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/70/03 

       Rady Gminy Łańcut  

   z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu P. Anny Kucaba (Domino) zam. Kraczkowa 1559 

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4 zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4  

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej  

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne  

z obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystną sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działki nr 

167/6,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą funkcję 

tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, zajęły 

większą powierzchnią terenu do wykupu pod tą drogę i spowodowałyby 

wyższe koszty jej realizacji. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że na części 

trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym był przesyłany 

gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest nieczynny, ale może 

stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. Szerokość drogi  

w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając na uwadze,  

że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie można 

byłoby prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla 

obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki indywidualne. 

Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa ruchu na tej 

drodze i bezpieczeństwa osób korzystających z przylegających do tej 

drogi działek. Nie określano szerokości jezdni i innych parametrów, 
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gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i norm. 

Zmiana przebiegu projektowanej drogi wyłącznie na odcinku będącym 

przedmiotem zarzutu rozstrzygniętego jak w § 1 uchwały nie jest 

możliwa, gdyż droga nie spełniałaby wówczas odpowiednich 

parametrów użytkowych. Natomiast przesunięcie odcinka drogi w celu 

ominięcia działki Nr 167/6 wymagałoby zaprojektowania łuku drogi na 

długości kilkuset metrów, co wymusiłoby krętość i wydłużenie drogi na 

płaskim terenie, podrożenie kosztów jej budowy, zajęcie większej 

powierzchni terenu większej liczby właścicieli.  

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 

139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).    

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1), 

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy  

w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

do rady gminy należy rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu 

lub odrzuceniu zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/70/03 

Rady Gminy Łańcut 

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Państwa Bożeny i Piotra Ruszel zam.  

Kraczkowa 1558 

 

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4 zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4 i 

liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej z 

przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne z 

obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działek nr 

173, 167/5, 169/5 i 170,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu 

na przyszłą funkcję tej drogi, unikając tworzenia łuków, które 

wydłużałyby trasę, zajęły większą powierzchnią terenu do wykupu pod 

tą drogę i spowodowałyby wyższe koszty jej realizacji. Szerokość drogi 

w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając na uwadze, że w 

przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie można byłoby 

prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla 

obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki indywidualne. 

Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa ruchu na tej 

drodze i bezpieczeństwa osób korzystających z przylegających do tej 

drogi działek. Nie określano szerokości jezdni i innych parametrów, 

gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i norm. 
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Odległość najbliższego istniejącego w czasie sporządzania projektu planu 

budynku od linii rozgraniczającej drogi wynosiła około 6 m, czyli od 

krawędzi jezdni odległość ta byłaby jeszcze większa. W ustaleniach 

projektu planu dopuszczono zmniejszenie szerokości drogi do 10 m, 

mając głównie na uwadze istniejącą w czasie sporządzania projektu 

planu zabudowę na przedmiotowych działkach  i ewentualną 

konieczność zwężenia odcinka drogi w tym rejonie. Jest to szerokość 

minimalna dla drogi dojazdowej klasy „D” ustalona w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).   

Zmiana przebiegu projektowanej drogi wyłącznie na odcinku będącym 

przedmiotem zarzutu rozstrzygniętego jak w § 1  uchwały nie jest 

możliwa, gdyż droga nie spełniałaby  wówczas odpowiednich 

parametrów użytkowych.. Natomiast przesunięcie odcinka drogi w celu 

ominięcia działek 173, 167/5, 169/5 i 170 wymagałoby zaprojektowania 

łuku drogi na długości kilkuset metrów, co wymusiłoby krętość i 

wydłużenie drogi na płaskim terenie, podrożenie kosztów jej budowy, 

zajęcie większej powierzchni terenu większej liczby właścicieli.  

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo - gospodarczej.  

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 

139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).    

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1), a 

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5).  Rada Gminy w 

Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001 w 
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sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

do rady gminy należy rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu 

lub odrzuceniu zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.     
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/70/03 

Rady Gminy Łańcut 

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Pana Jana Bartmana zam. Kraczkowa 1504 

  

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4 zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4 

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej  

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne  

z obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działki nr 

207/2 i 211,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą 

funkcję tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, 

zajęły większą powierzchnią terenu do wykupu pod tą drogę  

i spowodowałyby wyższe koszty jej realizacji. Ponadto wzięto pod uwagę 

fakt, że na części trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym 

był przesyłany gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest 

nieczynny, ale może stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. 

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając 

na uwadze, że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie 

można byłoby  prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej 

niezbędne dla obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki 

indywidualne. Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa 

ruchu na tej drodze i bezpieczeństwa osób korzystających 

z przylegających do tej drogi działek. Nie określano szerokości jezdni  
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i innych parametrów, gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących 

w tym zakresie przepisów i norm. 

Odległość najbliższego istniejącego w czasie sporządzania projektu planu 

budynku od linii rozgraniczającej drogi wynosiła około 6 m, czyli od 

krawędzi jezdni odległość ta byłaby jeszcze większa. W ustaleniach 

projektu planu dopuszczono zmniejszenie szerokości drogi do 10 m, co 

pozwoliłoby w szczególnych przypadkach na dalsze oddalenie drogi od 

istniejących obiektów. 

Przesunięcie całej projektowanej drogi  w kierunku północnym wydłużałoby ją 

na odcinku dojazdu do drogi krajowej, a więc podrażałoby znacznie 

koszty budowy. Uniemożliwiałoby też w przyszłości włączenie tej drogi 

do drogi powiatowej przebiegającej przez gminę Krasne, ze względu na 

jej ciasną obudowę. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne dokładnie na 

zachodnim przedłużeniu projektowanej drogi wyznaczono 

projektowane skrzyżowanie, co stwarza możliwości racjonalnego 

powiązania tej drogi z istniejącą drogą powiatową, a przez nią z drogą 

nr 4 (na kierunku zachodnim). 

Przesunięcie drogi w kierunku południowym powodowałoby konieczność 

wyburzeń kilku istniejących budynków oraz zmniejszałoby obszar 

terenu dla potencjalnego rozwoju osadnictwa pomiędzy ta drogą  

a drogą krajową. Podrożyłoby to koszty budowy ze względu na 

konieczność wykupu zabudowanych działek, mimo skrócenia odcinka 

drogi. Poza tym również zlikwidowano by możliwość połączenia z drogą 

powiatową przebiegającą przez gminę Krasne. 

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r.  

poz. 139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).    
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy 

 w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

do rady gminy należy rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu 

lub odrzuceniu zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.     
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/70/03 

                                                        Rady Gminy Łańcut 

  z dnia 26 sierpnia 2003r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Pani Magdaleny Puc zam. Rzeszów,  

ul. Kaczeńcowa 16   

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4, zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4  

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej  

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne  

z obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działek nr 234 

i 237/1,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą 

funkcję tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, 

zajęły większą powierzchnią terenu do wykupu i spowodowałyby wyższe 

koszty realizacji drogi. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że na części 

trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym był przesyłany 

gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest nieczynny, ale może 

stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. Szerokość drogi  

w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając na uwadze,  

że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie można 

byłoby prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla 

obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki indywidualne. 

Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa ruchu na 

drodze i bezpieczeństwa osób korzystających z przylegających do tej 

drogi działek. Nie określano szerokości jezdni i innych parametrów, 
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gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i norm. 

Odległość najbliższego istniejącego w czasie sporządzania projektu planu 

budynku od linii rozgraniczającej drogi wynosiła około 6 m, czyli od 

krawędzi jezdni odległość ta byłaby jeszcze większa. W ustaleniach 

projektu planu dopuszczono zmniejszenie szerokości drogi do 10 m, co 

pozwoli w szczególnych przypadkach na dalsze oddalenie drogi od 

istniejących obiektów. 

Przesunięcie całej projektowanej drogi  w kierunku północnym wydłużałoby ją 

na odcinku dojazdu do drogi krajowej, a więc podrażałoby znacznie 

koszty budowy. Uniemożliwiałoby też w przyszłości włączenie tej drogi 

do drogi powiatowej przebiegającej przez gminę Krasne, ze względu na 

jej ciasną obudowę. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Krasne dokładnie na 

zachodnim przedłużeniu projektowanej drogi wyznaczono 

projektowane skrzyżowanie, co stwarza możliwości racjonalnego 

powiązania tej drogi z istniejącą drogą powiatową, a przez nią z drogą 

nr 4 (na kierunku zachodnim). 

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r.  

poz. 139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).    

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy  

w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 
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został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

ustawy  zagospodarowaniu przestrzennym, do rady gminy należy 

rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu 

zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.     
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/70/03 

                                      Rady Gminy Łańcut 

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Pani Barbary Kuźniar zam. Kraczkowa 1493 

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4, zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4 

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej 

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne  

z obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działek nr 

220/1 i 222/3,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą 

funkcję tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, 

zajęły większą powierzchnią terenu do wykupu i spowodowałyby wyższe 

koszty realizacji drogi. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że na części 

trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym był przesyłany 

gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest nieczynny, ale może 

stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. Szerokość drogi  

w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając na uwadze,  

że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie można 

byłoby prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla 

obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki indywidualne. 

Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa ruchu na 

drodze i bezpieczeństwa osób korzystających z przylegających do tej 
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drogi działek. Nie określano szerokości jezdni i innych parametrów, 

gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i norm. 

Jak wynika z projektu planu zewnętrzna granica pasa terenu wyznaczonego 

pod drogę przebiega w odległości około 12 m od południowego 

narożnika domu mieszkalnego, stojącego na działce nr 222/3 i styka się 

z południowym narożnikiem tej działki, nie naruszając jej. Odległość 

budynku od krawędzi jezdni byłaby jeszcze większa, gdyż jezdnia nie 

zajmie całej szerokości rezerwowanego pasa. Tka więc warunki 

zamieszkiwania nie powinny się pogorszyć.  W ustaleniach projektu 

planu dopuszczono zmniejszenie szerokości drogi do 10 m, co pozwoli - 

w szczególnych przypadkach - na dalsze oddalenie drogi od 

istniejących obiektów. Działka Nr 220/1 jest bardzo długa (prawie 300 

m) i  nie ma możliwości jej ominięcia przy wyznaczaniu drogi w tym 

rejonie wsi.  

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 

139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy 

w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

ustawy zagospodarowaniu przestrzennym, do rady gminy należy 
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rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu 

zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/70/03 

                                            Rady Gminy Łańcut 

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

Uzasadnienie odrzucenia zarzutu Pana Jana Dźwierzyńskiego zam. Kraczkowa 1431 

 

 

Działka Nr 347 położona jest wzdłuż drogi powiatowej, przylega do tej drogi na 

długości prawie 0,5 km  i ma szerokość od około 22 do około 32 m. W poprzek północnej 

części działki przebiegają gazociągi  400,  700 i  25, linie elektroenergetyczne oraz 

projektowany kanał sanitarny, natomiast wzdłuż działki i drogi powiatowej przebiega 

gazociąg  200 i wodociąg magistralny a dodatkowo występuje tam strefa bezpieczeństwa od 

odwiertu gazowego. Zarówno od gazociągów, linii elektroenergetycznych, odwiertu 

gazowego jak i od krawędzi jezdni drogi powiatowej i drogi krajowej, wymagane jest 

zachowanie określonych przepisami szczególnymi odległości do budynków.  

Biorąc pod uwagę szerokość działki i obowiązujące przepisy dotyczące tych 

odległości, lokalizacja budynków na terenie działki powinna być całkowicie wykluczona. 

Jednak w niektórych przypadkach w obowiązujących przepisach przewidziana jest możliwość 

odstępstw od obowiązujących odległości w indywidualnych przypadkach, w trybie 

postępowania administracyjnego związanego z przygotowaniem realizacji zabudowy 

i zagospodarowania terenu.  

Dla umożliwienia skorzystania przez przyszłych inwestorów z takiej możliwości, 

dopuszczono na terenie rolnym obiekty, których usytuowanie nie będzie kolidować 

z istniejącymi sieciami. Nie precyzowano przy tym rodzaju lub funkcji obiektów, gdyż nie 

wiadomo jakie obiekty i na jakich warunkach uzyskają zgodę właściwych organów 

administracji na odstąpienie od obowiązujących przepisów. Ustalono natomiast dla całego 

obszaru objętego planem zasady zagospodarowania i zabudowy oraz obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej.  

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r.  

poz. 139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu określonego  na 

załączniku graficznym projektu planu Nr 2 uwzględniono m.in. 
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przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 

Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.), Rozporządzenia  Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 140  

z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Przemysłu  

i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 

poz. 686 Zał. Nr 2). 

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy  

w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującą działkę Nr 347. Projekt 

planu został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie  

z art. 24 ust. 3 ustawy  zagospodarowaniu przestrzennym, do rady 

gminy należy rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu lub 

odrzuceniu zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.     
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/70/03 

                         Rady Gminy Łańcut  

     z dnia 26 sierpnia 2003r.  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Pani Janiny Cyma zam. Kraczkowa 1428 

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4 zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4  

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej  

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do granic 

cierpliwości czas oczekiwania na włączenie się do ruchu, narażając na 

niebezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową jest niezgodne  

z obowiązującymi przepisami i pogarszałoby nadal warunki 

bezpieczeństwa.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działek nr 

306/1 i 306/2,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą 

funkcję tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, 

zajęły większą powierzchnią terenu do wykupu pod tą drogę  

i spowodowałyby wyższe koszty jej realizacji. Ponadto wzięto pod uwagę 

fakt, że na części trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym 

był przesyłany gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest 

nieczynny, ale może stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. 

Szerokość drogi w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając 

na uwadze, że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie 

można byłoby prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej 

niezbędne dla obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki 

indywidualne. Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa 

ruchu na tej drodze i bezpieczeństwa osób korzystających 
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z przylegających do tej drogi działek. Nie określano szerokości jezdni  

i innych parametrów, gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących 

w tym zakresie przepisów i norm. 

Niemożliwe jest w aktualnie sporządzanym przez Zarząd Gminy Łańcut 

projekcie planu zaprojektowanie połączenia tej drogi z drogą 

powiatową biegnącą przez Strażów do drogi krajowej Nr 4, gdyż tereny 

położone pomiędzy obecnie zaprojektowanym zakończeniem drogi  

a drogą w Strażowie nie należą do gminy Łańcut lecz do gminy Krasne. 

Niemniej przebieg drogi przez wieś Kraczkowa zaprojektowano tak, aby 

jej przedłużenie wypadło w miejscu oznaczonym w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy 

Krasne jako jej skrzyżowanie z drogą powiatową. Należałoby więc 

oczekiwać, że gmina Krasne podejmie działania zmierzające do 

połączenia tych dróg. Wyznaczenie placu nawrotowego w takiej 

sytuacji jest niezbędne i podyktowane jest warunkami technicznymi 

projektowania dróg.   

Przesunięcie drogi w kierunku południowym powodowałoby konieczność 

wyburzeń kilku istniejących budynków lub krętość drogi dla ich 

ominięcia, co zwiększyłoby koszty budowy i obniżyło funkcjonalność 

drogi. Zmniejszałoby też obszar terenu dla potencjalnego rozwoju 

osadnictwa pomiędzy ta drogą a drogą krajową.  

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 

139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy 
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w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 

do rady gminy należy rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu 

lub odrzuceniu zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.     
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/70/03  

       Rady Gminy Łańcut  

  z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

 

 

  

 

 

Uzasadnienie uwzględnienia zarzutu Pana Cezarego Suprynowicza zam. Rzeszów 

ul. Graniczna 4A/43 

 

 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

publiczną drogę dojazdową w Kraczkowej na zapleczu zabudowy istniejącej wzdłuż drogi 

krajowej Nr 4, zostało podyktowane koniecznością zapewnienia bezpiecznych powiązań 

komunikacyjnych istniejących i przyszłych siedlisk mieszkaniowych tej części gminy z drogą 

krajową.  

Duże i wciąż rosnące natężenie ruchu tranzytowego na drodze krajowej Nr 4  

i liczne bezpośrednie wjazdy na tą drogę oddzielnie z każdej  

z przyległych posesji, są źródłem stałego zagrożenia i licznych kolizji, 

utrudniają płynność ruchu na drodze krajowej, wydłużają do czas 

oczekiwania na włączenie się do ruchu, stwarzając niebezpieczeństwo 

zarówno dla podróżnych jak i  mieszkańców.  

Zabudowa w tym rejonie Kraczkowej nie może być uzupełniana, gdyż 

tworzenie kolejnych zjazdów na drogę krajową pogarszałoby nadal 

warunki bezpieczeństwa i jest niezgodne z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi dróg publicznych.  
Realizacja nowej drogi pozwoliłaby na skierowanie ruchu lokalnego na tą drogę 

i połączenie jej poprzez jedno skrzyżowanie z drogą krajową Nr 4 oraz – po wybudowaniu 

niewielkiego przedłużenia tej drogi w gminie Krasne – z drogą powiatową co 

wyeliminowałoby istniejącą, niekorzystna sytuację komunikacyjną, także umożliwiłoby 

przygotowanie nowych terenów budowlanych. 

Przebieg i szerokość projektowanej drogi, w tym także w rejonie działki Nr 

135,  wyznaczono w sposób optymalny ze względu na przyszłą funkcję 

tej drogi, unikając tworzenia łuków, które wydłużałyby trasę, zajęły 

większą powierzchnią terenu do wykupu i spowodowałyby wyższe 

koszty realizacji drogi. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że na części 

trasy tej drogi przebiega podziemny rurociąg, którym był przesyłany 

gaz z kopalni gazu. Wprawdzie rurociąg ten jest nieczynny, ale może 

stwarzać ograniczenia w wykorzystaniu terenu. Szerokość drogi  

w liniach rozgraniczających ustalono na 12 m mając na uwadze,  

że w przyszłości wzdłuż jezdni po obu lub po jednej stronie można 

byłoby prowadzić główne sieci infrastruktury technicznej niezbędne dla 

obsługi terenów sąsiednich, bez ingerencji w działki indywidualne. 
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Szerokość tą ustalono także ze względów bezpieczeństwa ruchu na 

drodze i bezpieczeństwa osób korzystających z przylegających do tej 

drogi działek. Nie określano szerokości jezdni i innych parametrów, 

gdyż byłyby one dostosowane do obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i norm. 

Ukośny układ działek w tej części wsi Kraczkowa uniemożliwia 

zaprojektowanie prostej drogi w sposób dostosowany równolegle do 

którejkolwiek z granic działek. Dlatego też m. in. poza pasem drogi 

pozostaje północny narożnik działki Nr 135. Równoległe przesunięcie 

projektowanej drogi w kierunku północnym spowodowałoby w każdym 

przypadku podobną sytuację na działkach wielu innych właścicieli. 

Przesunięcie w kierunku południowym – wymuszałoby konieczność 

wyburzeń istniejącej zabudowy i również nie pozwoliłoby na 

wyeliminowanie ukośnego przecinania działek. Zaprojektowanie drogi 

z licznymi łukami w celu ominięcia granic określonych działek byłoby 

niefunkcjonalne i podrożyłoby koszty budowy drogi.  

 

Wobec złożonego zarzutu odstępuje się od sporządzenia projektu planu drogi 

osiedlowo – gospodarczej. 

 

  Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 

139 z późniejszymi zmianami) w ustaleniach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się postanowienia 

przepisów szczególnych odnoszące się do obszaru objętego planem 

i przedmiotu jego ustaleń. Przy sporządzaniu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego drogi dojazdowej 

uwzględniono m.in. przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).    

  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) do 

zakresu działania  gminy i jej zadań własnych należą m. in. sprawy 

dotyczące ładu przestrzennego i dróg gminnych (art. 7 ust. 1),  

a uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy do właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 5). Rada Gminy  

w Łańcucie podjęła dnia 23.08.2001 r. uchwałę nr XXVIII/243/2001  

w sprawie przystąpienia do sporządzania  m in. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego drogi w Kraczkowej. Projekt planu 

został sporządzony przez Zarząd Gminy Łańcut. Zgodnie z art. 24 ust. 3 
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ustawy  zagospodarowaniu przestrzennym, do rady gminy należy 

rozstrzyganie w drodze uchwały o uwzględnieniu lub odrzuceniu 

zarzutu złożonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.     

 

 
 

 

 

 

 


