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UCHWAŁA Nr LVIII/396/2002

RADY MIEJSKIEJ W DĘBLINIE

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum.

(Lublin, dnia 24 czerwca 2002 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr

142 z 2001 r. poz. 1591, 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. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum zatwierdzonego uchwałą Nr

XI/72/99 Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 44 z

dnia 14 września 1999 r., poz. 733.

2. Zmiana planu wyrażona jest w postaci:

1) ustaleń dotyczących przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w § 2 niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1.000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Teren oznaczony symbolem UC 4 UZ otrzymuje nowy symbol 4 U, MN; teren przeznacza się pod usługi z funkcją

mieszkalną.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) na terenie dopuszcza się usługi komercyjne w tym handel i inne usługi nieuciążliwe z funkcją mieszkalną,

2) teren działki położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego dawnej osady Irena; budynek usytuowany

przy ulicy figuruje w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego i objęty jest ochroną konserwatorską,

3) ochronie podlega forma i bryła architektoniczna budynku - wysokość, forma dachu oraz wystrój elewacji łącznie z detalem

architektonicznym; w ramach prac budowlanych elementy te powinny pozostać niezmienione, a wszelkie działania inwestycyjne

przy obiekcie podlegają opiniowaniu przez służbę konserwatorską,

4) dopuszcza się prace remontowe i modernizacyjne budynku w tym przeszklenia w parterze od strony ulicy, z zachowaniem

warunków ochrony konserwatorskiej - wymienionych w p. 3,

5) możliwa jest realizacja na działce nowych obiektów w głębi działki od strony północnej; wysokość budynku do 3 kondygnacji, z

których ostatnia jest poddaszem użytkowym i nie więcej niż 9,0 m,

6) powierzchnia zabudowy działki do 45%; obowiązuje urządzenie w głębi działki średniej zieleni ozdobnej,

7) teren opracowania znajduje się w obszarze uciążliwości powodowanej przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych; w

związku z tym obiekty budowlane przeznaczone na stały lub wielogodzinny pobyt ludzi powinny posiadać odpowiednie

zabezpieczenia o charakterze techniczno-budowlanym, zapewniające dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w

pomieszczeniach, zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach,

8) wjazd na działkę z ulicy Okólnej, od strony południowo-wschodniej,

9) dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektu ze względu na zły stan techniczny, jednak nowy obiekt musi nawiązywać pod względem

formy do istniejącego budynku; projekt powinien być zaopiniowany przez WKZ.

Ewentualna rozbiórka może nastąpić na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. w

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dęblin - Centrum, § 2 ust. 3 pkt 6.

10) obowiązuje uzbrojenie terenu z ogólnomiejskiego systemu infrastruktury technicznej; do czasu realizacji kanalizacji ogólnomiejskiej

i kanału sanitarnego w ulicy Okólnej dopuszcza się rozwiązanie tymczasowe w postaci szczelnego zbiornika.

§ 3. Na obszarze objętym niniejszą zmianą przestają obowiązywać ustalenia zawarte w uchwale Nr XI/72/99 Rady Miejskiej w

Dęblinie z dnia 27 kwietnia 1999 r. dotyczącego terenu oznaczonego symbolem UC 4 UZ, położonego przy ulicy Okólnej 27, za

wyjątkiem § 2 ust. 3 pkt 6.

§ 4. Ustala się stawkę procentową wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości o wielkości 20%.

§ 5. Plan z naniesioną zmianą przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Dęblinie, który zobowiązany jest do udostępniania go

zainteresowanym w ramach obowiązujących przepisów.

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

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