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Lubel.99.44.733

2002.07.09 zm.wyn.z Lubel.02.63.1341 § 3

2004.12.28 zm. Lubel.04.215.2813 § 18

Uchwała Nr XI/72/99

Rady Miejskiej w Dęblinie

z dnia 27 kwietnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum
*

(Lublin, dnia 14 września 1999 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13,

poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jednolity Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/202/92 rady miejskiej w Dęblinie z dnia 17 grudnia 1992 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego Nr 2 z 1993 r. poz. 14.

2. Zmiana planu wyrażona jest w postaci:

a) ustaleń dotyczących przeznaczenia, warunków i zasad użytkowania terenów określonych w § 2, 3, 4 niniejszej uchwały,

b) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Rysunek oraz ustalenia zmiany planu określone niniejszą uchwałą stanowią integralną całość.

§ 2. 1. Uzupełnia się ustalenia ogólne planu dotyczące ochrony przed hałasem i ochrony środowiska zawarte w punkcie 2.A o

dodatkowy podpunkt Nr 6.

a) w ramach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych lub o uciążliwości ograniczonej do granic

działki z wykluczeniem usług zaliczanych do szczególnie szkodliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska.

2. Zmienia się ustalenia ogólne planu zawarte w punkcie 2.B - dotyczące ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytków

3. Punkt 2.B otrzymuje tytuł "W zakresie ochrony wartości kulturowych" i następujące brzmienie:

1) Ochroną konserwatorską obejmuje się zespół zabudowy historycznej osady "Irena" w granicach jak oznaczono na rysunku planu.

Obejmuje ona:

a) siatkę ulic (linie rozgraniczające),

b) podziały geodezyjne (kierunki i skala podziałów),

c) zachowaną historyczną zabudowę wyznaczającą skalę i formę architektury małomiasteczkowej.

2) Na terenie objętym ochroną konserwatorską obowiązuje utrzymanie istniejącego przebiegu i parametrów technicznych ciągów

komunikacyjnych oraz istniejących linii zabudowy.

3) Na terenie objętym opracowaniem planu znajdują się następujące obiekty ujęte w ewidencji zabytków województwa lubelskiego:

Lp. Obiekt Adres

1 2 3

1. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 2

2. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 3a

3. Apteka dawna (I p. XX w.) ul. Warszawska 9

4. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 12a

5. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 23

6. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 27a

7. Kamienica (II p. XX w.) ul. Warszawska 29a

8. Kino dawne (I p. XX w.) ul. Warszawska 31

9. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 32a

10. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 34

11. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 35

12. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 36

13. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 37a

14. Dom (I p. XIX w.) ul. Warszawska 40/42

15. Kamienica (I p. XIX w.) ul. Warszawska 43a/45a

16. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 44

17. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 46

18. Kamienica (I p. XX w ) ul. Warszawska 55/57

19. Kasyno wojskowe d. dom (II p. XIX w.) ul. Warszawska 58

20. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 59a

21. Farbiarnia d. ob. dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 60a

22. Dom (I p. XX w.) ul. Warszawska 64

23. Bank Spółdzielczy (I p. XX w. ) ul. Warszawska 65

24. Poczta (I p. XIX w.) ul. Warszawska 70a

25. Kamienica (II p. XIX w.) ul. Warszawska 71

26. Kamienica (II p. XIX w.) ul. Warszawska 75

27. Kamienica (I p. XX w ) ul. Warszawska 76, 76a, 80

28. Kamienica (I p. XX w.) ul. Warszawska 82

29. Dom (I p. XX w.) ul. 1 Maja 92

30. Dom (I p. XX w.) ul. Okólna 1
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31. Dom d. hotel (I p. XX w.) ul. Okólna 2

32. Dom (I p. XX w.) ul. Okólna 5

33. Dom (I p. XX w.) ul. Okólna 7/9

34. Dom (I p. XX w.) ul. Okólna 19

35. Dom (I p. XX w.) ul. Okólna 27

36. Synagoga ob. magazyn (I p. XX w.) ul. Okólna 33

37. Studnia z kołowrotem (I p. XX w.) ul. Okólna

38. Apteka dawna, obecnie dom (II p. XIX w.) ul. Okólna 4?

39. Bank Spóldzielczy (żydowski) ul. Bankowa 9a

40. Dom (I p. XX w.) ul. Grunwaldzka 48/1 Maja

41. Dom (I p. XX w.) ul. Przechodnia 5

42. Dom (I p. XX w.) ul. Przechodnia 7

43. Dom (I p. XX w.) ul. Przechodnia 9

44. Urząd Miejski ul. Rynek 12

45. Dom ul. Leśki 1/3a

4) Wszelkie prace przy obiektach ujętych w ewidencji zabytków województwa lubelskiego, to jest prace remontowo-budowlane,

adaptacyjne, modernizacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace przy elewacji (rodzaj tynku, wykładzin, kolorystyka) -

mające wpływ na zmianę wyglądu zewnętrznego budynku - podlegają uzgodnieniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Lublinie na zasadzie określonej w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.

5) Ustala się warunek uzgadniania projektów modernizacji obiektów nie ujętych w ww. wykazie oraz nowo wznoszonych - o ile zakres

inwestycji ma znaczący wpływ na zachowanie tradycyjnego układu urbanistycznego i jego wartości przestrzennych lub realizacja

może spowodować zagrożenie dóbr kultury.

6) Dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków województwa lubelskiego, ujętych w

zestawieniu w § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały, przy zachowaniu następujących warunków:

a) rozbiórka może nastąpić:

– ze względu na zły stan techniczny,

– gdy obiekt uniemożliwia kształtowanie rozwiązań komunikacyjnych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ładu

przestrzennego,

b) przed przystąpieniem do rozbiórki konieczne jest:

– uzyskanie uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

– wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną,

– uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,

c) koszty wykonania inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną pokrywać będzie Urząd Miasta na zasadach określonych w

odrębnych przepisach.

7) Na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego (jak oznaczono na rysunku planu) nowe inwestycje powinny

uwzględniać następujące warunki:

a) indywidualne projekty architektoniczne, a na terenach obrzeżnych strefy ewentualne projekty powtarzalne powinny nawiązywać

formą, skalą i charakterem, do historycznej zabudowy Dęblina (wysokość i układ budynków, stolarka okienna i drzwiowa,

podziały architektoniczne, materiały budowlane, detale itp.),

b) wysokość budynku - do 3 kondygnacji, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym. Dopuszcza się usługi w parterach

budynków,

c) forma dachu - dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, blachą płaską lub materiałem dachówkopodobnym. Obowiązuje

ujednolicenie kolorystyki - dopuszcza się różne odcienie czerwieni i brązu.

d) Wyniesienie poziomu przyziemia ponad poziom terenu otaczającego nie powinno być większe niż 45 cm,

e) Tynki - dopuszcza się tynki gładkie, w jasnych, pastelowych kolorach,

f) Obowiązuje ujednolicenie charakteru i wysokości ogrodzeń, które winny być usytuowane w liniach rozgraniczających ulic i

działek. Od strony ulicy obowiązują ogrodzenia ażurowe drewniane lub stalowe (pręty). Dopuszcza się ogrodzenia pełne (mur).

Pomiędzy działkami dopuszcza się siatkę stalową, powlekaną w kolorze zielonym.

§ 3. Nowy zapis ustaleń szczegółowych otrzymują tereny oznaczone symbolami:

1. A 6 MN-U o powierzchni 1,70 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej zabudowy,

2) północna część położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Dęblina. W ciągu zabudowy

przy ulicy Warszawskiej (pierzeja południowa) pod numerami 23, 27a, 29a, 31, 35, 37a, 43a, 45a, 55, 57, 59a, 65, 71, 75,

występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2

ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały oraz oznaczone graficznie na rysunku planu),

3) wzdłuż projektowanej ulicy oznaczonej symbolem 18 KDw możliwa jest realizacja obiektów rzemiosła nieuciążliwego.

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni ulicy 18 KDw - 12,0 m,

5) Tereny wolne od istniejącej i projektowanej zabudowy należy zagospodarować w formie intensywnej zieleni izolacyjno-ochronnej,

6) obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 4, 5, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 6, 8.

2. B 1 MN-U o powierzchni 0,41 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług

nieuciążliwych.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej zabudowy,

2) południowa część terenu położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Dęblina. W ciągu

zabudowy przy ulicy Warszawskie (pierzeja północna) pod numerami 76, 76a, 80, 82 występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków

województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały oraz
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oznaczone graficznie na rysunku planu),

3) obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 4, 5, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 6, 8.

3. B 3 MN,UC o powierzchni 1,40 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Ustala się następujące warunki

zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej,

2) przy ulicy Warszawskiej obowiązuje architektoniczno-funkcjonalne przystosowanie parterów budynków do prowadzenia usług,

3) południowa część terenu położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej miasta Dęblina. W ciągu zabudowy przy

ulicy Warszawskiej (pierzeja północna) pod numerami 44, 46, 58, 60a, 64, 70a, występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków

województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały oraz

oznaczone graficznie na rysunku planu),

4) w części północnej terenu, przylegającej do terenu B 4 UC, położonej poza strefą ochrony konserwatorskiej projektowane budynki

mieszkalno-usługowe i usługowe powinny być powiązane przestrzennie z nowym centrum handlowo-usługowym usytuowanym na

terenie przyległym (o symbolu B4 UC),

a) obowiązuje lokalizacja i usytuowanie nowej zabudowy zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

b) obowiązuje przeznaczenie parterów budynków pod usługi,

c) lokale usługowe powinny być szeroko przeszklone, eksponowane i łatwo dostępne od strony północnej z ciągu pieszego i

parkingu. Powinny tworzyć ujednolicony ciąg usługowy,

d) poziom posadowienia parterów budynków - do 45 cm ponad poziom terenu,

e) dojazd do działek od strony północnej i wschodniej,

f) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych w głębi działek z dachami stromymi, parterowych, z poddaszem użytkowym,

5) obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 4, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 3, 5, 8.

4. D 1 MNj o powierzchni 2,26 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ustala się następujące warunki

zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu, w nawiązaniu

do istniejących podziałów własnościowych,

2) realizacja zabudowy w głębi działek wymaga wydzielenia dwóch ulic typu sięgacz o szerokości w liniach rozgraniczających

minimum 8,0 m (jezdnia 5,0 m),

3) od ulicy Asnyka wydziela się teren na potrzeby nieuciążliwych usług komercyjnych, w tym usług elementarnych dla obsługi

mieszkańców w tej części miasta,

4) od strony cieku wodnego obowiązuje realizacja pasa zieleni o funkcji ekologiczo-krajobrazowej,

5) na terenie, przy ulicy 1 Maja 92 znajduje się obiekt (dom drewniany) ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie

z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu,

6) obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 3, 4.

5. F 3 MNj o powierzchni 1,60 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej, zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

2) prostopadle do ulicy Wiatracznej projektowany jest ciąg pieszy o szerokości 4,0 m, stanowiący przejście od ulicy projektowanej i

terenów zieleni sportowo-rekreacyjnej nad rzeką Irenka,

3) południowo i wschodnia część terenu położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego

Dęblina. Przy ulicy Przechodniej nr 5, 7, 9 występują obiekty (przykłady dawnych domów drewnianych) ujęte w ewidencji zabytków

województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz

oznaczony graficznie na rysunku planu,

4) obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 3.

6. G 1 MNj, U o powierzchni 1,70 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej i podział terenu zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

2) dopuszcza się realizację usług w parterach budynków od strony ulic Staromiejskiej, Leśki i Krótkiej oraz wewnątrz działek,

3) obowiązuje ochrona przed zabudową i zazielenieniem pasa terenu wzdłuż cieku wodnego,

4) obowiązuje przekształcenie ulicy Krótkiej na ciąg pieszo-jezdny KX zakończony placem nawrotowym, bez możliwości wyjazdu w

ulicę Staromiejską,

5) teren położony jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej miasta Dęblina. Przy ulicy Leśki 1/3a znajduje się obiekt

drewniany ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2ust. 3

pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu,

6) obowiązują ustalenia ogólne - punkty :2.A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 3.

7. UC 4 UZ o powierzchni 0,08 ha przeznaczony pod usługi zdrowia.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Teren położony jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Budynek przy ulicy

Okólnej 27 ujęty jest w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2

ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu,

2) Możliwa jest rozbudowa budynku o nową część, usytuowaną w głębi działki od strony północnej, zgodnie z zasadą przedstawioną

na rysunku,

3) Wjazd na działkę z podjazdu od strony południowo-zachodniej, projektowanego na terenie oznaczonym symbolem UC 3 MN - UR o

szerokości minimum 5,0 m,

4) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 4, 6, 2.B/, 2.C/2.
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8. UC 5 UR o powierzchni 0,22 ha przeznaczony pod usługi rzemiosła nieuciążliwego.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Teren położony jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Przy ulicy Okólnej 33

znajduje się obiekt (dawna synagoga) ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w

ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu,

2) Dopuszcza się uzupełnienie zespołu budynkami usługowymi lub mieszkalnymi z usługami na parterach, wzdłuż istniejących ulic,

3) Linie zabudowy publicznej według stanu istniejącego.

4) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym.

5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2.A/1, 4, 6, 2.B/, 2.C/1, 2, 3.

9. UC 6 UH o powierzchni 1,04 ha przeznaczony pod usługi handlu.

Obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja obiektu.

2) Obowiązuje wydzielenie działki istniejącego obiektu poprzez realizację ogrodzenia w liniach rozgraniczających ulicy Przechodniej.

Dopuszcza się ogrodzenie niskie w postaci małej architektury i pasa zieleni izolacyjnej.

3) W północnej części, wzdłuż rowu melioracyjnego, teren przeznaczony jest na potrzeby ciągu pieszego i komunikacji - parkingi do

obsługi obszaru, centrum usługowego miasta oraz usług, handlu, rzemiosła i gastronomii.

4) Od strony północnej należy wydzielić pas terenu o szerokości 10,0 m od granicy rowu melioracyjnego na publiczny ciąg pieszy z

zielenią towarzyszącą. Szerokość pasa ruchu dla pieszych około 3,5 m.

5) Na terenie przewidziana jest realizacja dwóch zespołów parkingowych:

a) od strony ulicy Przechodniej,

b) od ulicy PCK.

6) Parking o wielkości do 20 stanowisk przy ulicy Przechodniej powinien być powiązany z zespołem nowej zabudowy

handlowo-usługowej.

7) Wzdłuż ulicy Przechodniej, w granicach terenu oznaczonego symbolami K + U, na działce o numerze ewidencyjnym 735/1, ustala

się realizację pawilonów handlowo-usługowych, zgodnie z rysunkiem planu.

8) Dla terenu wymienionego w punkcie 7) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

a) powierzchnia zabudowy:

– pawilonu zlokalizowanego od ulicy Przechodniej - około 110 m
2
,

– pawilonu usytuowanego wzdłuż projektowanego parkingu - około 160 m
2
,

– pawilonu zlokalizowanego od strony zachodniej - około 120 m
2
,

b) forma pawilonów powinna być pod względem architektonicznym dostosowaną do historycznego charakteru zabudowy tej części

miasta,

c) pawilony powinny być parterowe, z dachami stromymi, symetrycznymi o nachyleniu połaci dachowych 30 - 42 o, z

dopuszczeniem wykorzystania użytkowego poddasza,

d) linia zabudowy od ulicy Przechodniej - 4,0 m od krawędzi jezdni. Poziom posadowienia parterów budynków usługowych

zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy Przechodniej należy dostosować do poziomu zrealizowanego chodnika po stronie

wschodniej tej ulicy, pozostałych pawilonów do poziomu projektowanego parkingu - wyniesienie parteru 45 cm od wskazanych

poziomów,

e) teren i pawilon od strony zachodniej parkingu może być przeznaczony pod handel hurtowy,

f) wejścia dla klientów i ekspozycja lokali usługowych zlokalizowanych od ulicy Przechodniej należy przewidzieć od strony tej ulicy,

do pozostałych pawilonów od strony parkingu,

g) działki nie powinny być wygrodzone. Dopuszcza się ogrodzenie wysokie zachodniej części terenu w przypadku przeznaczenia go

pod handel hurtowy,

h) budynki handlowo-usługowe mogą mieć charakter stały,

i) istniejący obiekt handlowy nie spełniający powyższych warunków podlega rozbiórce.

9) Południowa i zachodnia część terenu jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina.

10) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2. B/.

10. UC 7 UH, UR, UG o powierzchni 0,74 ha przeznaczony pod usługi handlu, rzemiosła, gastronomii.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Teren położony w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Przy ulicy Okólnej 2

znajduje się obiekt (dawny hotel) ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach

ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu.

2) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej, w historycznych liniach zabudowy ulicy Okólnej.

3) Obowiązuje przeznaczenie parterów budynków przylegających do ulic pod usługi.

4) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3.

11. UC 10 UH, UR o powierzchni 0,42 ha przeznaczony pod usługi (handel, rzemiosło) i zabudowę mieszkaniową.

Obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej i podziału terenu zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku

planu,

2) Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej od strony wschodniej terenu.

3) Należy wydzielić i odpowiednio urządzić ciąg pieszy o szerokości 4,0 m, łączący ulicę Okólną z terenem targowiska.

4) Teren położony jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Przy ulicy Okólnej 47

znajduje się obiekt (dawna apteka) ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w

ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu.
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5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3.

12. UC 16 UA o powierzchni 0,45 ha przeznaczony pod usługi administracji (kompleks obiektów Urzędu Miejskiego).

Obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja obiektu.

2) Północno wschodnia część terenu położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta

Dęblina. Stara część budynku Urzędu, przy ulicy Rynek 12 ujęta jest w ewidencji zabytków województwa lubelskiego (zgodnie z

wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku planu.

3) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 4, 6, 2.B/.

13. UC 20 MNj, UR, UH o powierzchni 0,96 ha przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, usługi rzemiosła nieuciążliwego i

handlu.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej i podziału terenu zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku

planu,

2) Ze względu na położenie w stosunku do lotniska, w zasięgu hałasu lotniczego - obowiązuje ograniczenie budowy lokali

mieszkalnych do niezbędnego minimum związanego z funkcją usługową.

3) Obowiązuje realizacja niskiej zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzeń oraz na terenach niezabudowanych i nieutwardzonych.

4) Północna i wschodnia część terenu położona w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta

Dęblina. Przy ulicy Warszawskiej 3a (pierzeja południowa) znajduje się obiekt ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego

(zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku

planu.

5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3, 4.

14. UC 21 UH o powierzchni 0,33 ha przeznaczony pod usługi handlu.

Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

1) Adaptacja obiektów handlowych i magazynowych z możliwością rozbudowy,

2) Północna część terenu położona w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Przy ulicy

Warszawskiej 9 (pierzeja południowa) znajduje się obiekt (dawna apteka) ujęty w ewidencji zabytków województwa lubelskiego

(zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie na rysunku

planu.

3) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3, 4.

15. UC 24 MN, UH o powierzchni 0,48 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi handlu.

Obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

2) Realizacja nowej zabudowy, głównie usługowej i mieszkalno-usługowej przewidziana w północnej części terenu.

3) Południowa część terenu położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej miasta Dęblina. W ciągu zabudowy przy

ulicy Warszawskiej (pierzeja północna) pod numerami 32a, 34, 36 występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków województwa

lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) i oznaczone graficznie na

rysunku planu.

4) W części północnej terenu, położonej poza strefą ochrony konserwatorskiej projektowane budynki mieszkalno-usługowe i usługowe

powinny być powiązane przestrzennie z nowym centrum handlowo-usługowym na terenie przyległym (o symbolu UC 25 UH).

a) obowiązuje lokalizacja i usytuowanie nowej zabudowy zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

b) obowiązuje przeznaczenie parterów budynków pod usługi,

c) lokale usługowe powinny być szeroko przeszklone, eksponowane, łatwo dostępne od strony północnej, z ciągu pieszego i

tworzyć ujednolicony ciąg usług,

d) poziom posadowienia parterów budynków - 45 cm ponad poziom planowanego handlowego ciągu pieszego od strony północnej,

e) dojazd do działek od strony ulicy Warszawskiej; z ciągu pieszo-jezdnego od strony północnej oraz projektowanej ulicy 6 KDw,

f) wzdłuż zachodniej granicy terenu od strony rzeki Irenki należy zrealizować pas zieleni izolacyjnej.

5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3, 4.

16. UC 27 UH, MNj o powierzchni 0,30 ha przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi handlu.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej zgodnie z zasadami przedstawionymi na rysunku planu,

2) Obowiązuje realizacja usług w parterach budynków przylegających do ulicy okólnej z dopuszczeniem ich przy ulicy Bankowej.

Wysokość zabudowy - trzy kondygnacje, z których ostatnia jest poddaszem użytkowym.

3) Nowa zabudowa powinna być usytuowana w historycznych liniach zabudowy ulic Okólnej i Bankowej.

4) Teren położony w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. Przy ulicy Warszawskiej 2

(pierzeja północna) i przy ulicy Okólnej pod numerami 1, 5, 7, 9 i 19 występują obiekty ujęte w ewidencji zabytków województwa

lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz oznaczony graficznie

na rysunku planu.

5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3, 8.

17. UC 28 UH, MN o powierzchni 0,33 ha przeznaczony pod usługi handlu i zabudowę mieszkaniową.

Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Adaptacja istniejącej zabudowy, możliwość realizacji nowej według zasad przedstawionych na rysunku planu,

2) Nowa zabudowa powinna być realizowana w historycznych liniach zabudowy ulicy Bankowej i Warszawskiej

3) Obowiązuje zagospodarowanie terenu w postaci małej architektury i zieleni od strony północnej, to jest od projektowanego

handlowego ciągu pieszo-jezdnego.
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4) Teren położony w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina. W ciągu zabudowy przy

ulicy Warszawskiej 12a (pierzeja północna) i przy ulicy Bankowej 9a (dawny bank) znajdują się obiekty ujęte w ewidencji zabytków

województwa lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) oraz

oznaczony graficznie na rysunku planu.

5) Obowiązują ustalenia ogólne - punkty: 2 A/1, 3, 4, 6, 2.B/, 2. C/1, 2, 3, 8.

18. UC 29 ZP o powierzchni 0,12 ha przeznaczony pod zieleń publiczną.

Obowiązują następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) Od strony wschodniej, w odległości 7,0 m od istniejącego budynku Posterunku Policji należy wykonać ogrodzenie, a wydzielony pas

terenu od strony wschodniej przeznaczyć dla potrzeb administracji (Policja).

2) Przez teren należy przeprowadzić i urządzić ciąg pieszy, stanowiący przedłużenie ciągu w sąsiednim kwartale, od strony

zachodniej. Ciągi te powinny stanowić kompozycyjno-funkcjonalną całość.

3) Od strony ulicy Rynkowej obowiązuje wykonanie chodnika dla pieszych i klientów o szerokości minimum 1,6 m.

19. 
(1)

(uchylony).

20. Dla ulicy dojazdowej oznaczonej symbolem 8 KDw (ulica Grunwaldzka) o powierzchni 1,15 ha ustala się następujące warunki

zagospodarowania:

1) Parametry techniczne ulicy:

a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina zmienna

od 12,0 do 15,0 m zgodnie z rysunkiem planu, na pozostałym odcinku - 25,0 m.

b) szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 m od krawędzi jezdni.

2) W liniach rozgraniczających ulicy, przy skrzyżowaniu z ulicą 1 Maja znajduje się obiekt ujęty w ewidencji zabytków województwa

lubelskiego (zgodnie z wykazem zawartym w ustaleniach ogólnych planu - § 2 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały) i oznaczony

graficznie na rysunku planu. Dopuszcza się adaptację tego budynku do czasu modernizacji skrzyżowania.

3) Południowa część ulicy Grunwaldzkiej, o długości około 160,0 m od wlotu do ulicy Okólnej znajduje się w strefie ochrony

konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Dęblina.

4) Obowiązuje punkt 2.B/ ustaleń ogólnych planu.

§ 4. 1. Tracą ważność i skreśla się w tekście planu dotychczasowe ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych następującymi

symbolami:

1) A 6 MN-U,

2) B 1 MN-U,

3) B 3 MN, UC,

4) D 1 MNj,

5) F 3 MNj,

6) G 1 MNj, U,

7) UC 4 UZ,

8) UC 5 UR,

9) UC 6 UH,

10) UC 7 UH, UR, UG,

11) UC 10 UH, UR,

12) UC 16 UA,

13) UC 20 MNj, UR, UH,

14) UC 21 UH,

15) UC 24 MN, UH,

16) UC 28 UH, MN,

17) KDw,

18) KDw.

2. Uzupełnia się ustalenia ogólne w zakresie ochrony przed hałasem i ochrony środowiska zawarte w punkcie 2.A o podpunkt Nr 6.

3. Przestają obowiazywać dotychczasowe ustalenia ogólne w zakresie odnowy konserwatorskiej i ochrony zabytków zawarte w

punkcie 2.B.

§ 5. Ustala się stawkę procentową wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości o wielkości 0.

§ 6. Plan z naniesionymi zmianami przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Dęblinie, który zobowiazany jest do udostępnienia

go zainteresowanym w ramach obowiązujących przepisów.

§ 7. Zobowiązuje się Zarząd Miejski do opracowania projektu rewaloryzacji obszaru historycznej zabudowy osady Irena.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Dęblinie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
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ZMIANA PLANU

(grafikę pominięto)


