Podka.06.145.2215
UCHWAŁA Nr XLI/361/06
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIELEC - OSIEDLE - CENTRUM"
(Rzeszów, dnia 6 grudnia 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje:
Rozdział I 
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca uchwalonego uchwałą Nr XI/186/2000 z dnia 28.09. 2000 r. Rady Miejskiej w Mielcu uchwala się zmianę Nr 1/06 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIELEC - OSIEDLE - CENTRUM" w Mielcu uchwalonego uchwałą Nr VIII/77/99 z 10 czerwca 1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 21 poz. 1117 z 1999 r. z późniejszymi zmianami - zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana planu Nr 1/06 obejmuje zmiany tekstu uchwały Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. odnoszące się do terenów:
	1)	w rejonie ulicy Pułaskiego i Wyspiańskiego oznaczony symbolem 40 M,
	2)	przy ul. Wolności oznaczony symbolem 52 U,
	3)	przy ul. Niepodległości oznaczony symbolem 41U,
	4)	zabudowy wielorodzinnej, oznaczony symbolem 74 M i 75M,
	5)	hotelu oznaczony symbolem 103 UT,
	6)	parku leśnego oznaczony symbolem 102 ZL,
oraz niektórych ustaleń § 5, § 6 i § 20.
3. Integralną częścią zmiany planu są załączniki graficzne Nr I/1, I/2, I/3 do niniejszej uchwały sporządzone na kopiach rysunków planu "Mielec - Osiedle - Centrum"
Rozdział II 
Przepisy szczegółowe
§ 2. 1. W § 5 ust. 1 skreśla się treść: "oraz mapy w skali 1:10.000 stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały".
2. W § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b skreśla się treść: "uściślenie przebiegu nastąpi w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" i w to miejsce wprowadza się treść: "przesunięcie granicy oznaczającej linię rozgraniczającą dopuszczalne jest do 6 m".
3. W § 5 ust. 2 pkt 3 skreśla się treść: "uściślenie nastąpi w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" i w to miejsce wprowadza się treść: "przesunięcie granicy oznaczającej linię rozgraniczającą dopuszczalne jest o 6 m".
4. W § 5 ust. 2 pkt 4 skreśla się treść: "które zostaną uściślone w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu".
5. W § 5 ust. 2 pkt 6 skreśla się treść: "których uściślenie nastąpi w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu" i w to miejsce wprowadza się treść: "z dopuszczeniem zmiany ich przebiegu pod warunkiem, że nie będzie to ograniczało zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem".
§ 3. W § 6 pkt 4 lit. d - skreśla się w całości.
§ 4. W § 19 ust. 40 (dotyczącym terenu oznaczonego symbolem 40 M)
	1.	W pkt 2 lit.a skreśla się treść dotychczasową: i wprowadza nową: "dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę budynków w celu poprawy standardu użytkowego, technicznego i architektonicznego wyglądu sąsiadującej z sobą zabudowy."
	2.	W pkt 2 lit.b słowa: "jedno - lub dwukondygnacyjne" zastępuje się słowami: "jednokondygnacyjne, dwukondygnacyjne lub trzykondygnacyjne."
§ 5. W § 19 ust. 41 pkt. 1 po słowach: "z zachowaniem charakteru obiektów", dodaje się: "zakaz nie obejmuje rozbudowy parterowych pawilonów handlowych zlokalizowanych wzdłuż Al. Niepodległości przy zachowaniu linii zabudowy 22 m od zewnętrznej krawędzi jezdni Al. Niepodległości, oraz ich nadbudowy o jedną kondygnację pod warunkiem jednoczesnej realizacji inwestycji w oparciu o projekt budowlany obejmujący całość zespołu pawilonów handlowych."
§ 6. W § 19 ust. 52 (dotyczącym terenu oznaczonego symbolem 52 U)
w pkt 2 skreśla się treść: "jednej kondygnacji" i dodaje się treść: "dwu kondygnacji pod warunkiem, że druga kondygnacja stanowić będzie poddasze."
§ 7. W § 19 ust. 74 pkt 3 lit. b i ust. 75 pkt 4 lit. b, w miejsce słów: "dachem stromym (nachylenie połaci do 45%" wprowadza się: "dachem płaskim lub stromym o spadku do 45°."
§ 8. 1. W § 20 ust. 1 pkt 4 skreśla się w całości.
2. W § 20 ust. 2 pkt 1 lit. a liczbę 30 m zastępuje się liczbą 20 m a liczbę 40 m zastępuje się liczbą 30 m.
3. W § 20 ust.3 dodaje się pkt. 20 o brzmieniu: "32 KL - stanowiący ciąg ul. Żeromskiego, ul. Ks. Arczewskiego, ul. Chopina, dla którego ustala:
a)	szerokość w liniach rozgraniczających zmienna jak oznaczono w rysunku planu załącznik Nr 1,
b)	dopuszcza się ścieżki rowerowe."
4. W § 20 ust. 4 pkt 1 lit. a liczbę 10 m zastępuje się liczbą 6 m.
5. W § 20 ust. 4 pkt 1 lit. b - skreśla się w całości.
§ 9. Na rysunkach planu wprowadza się w miejsce oznaczenia 4KZ oznaczenie 32KL, oraz zmianę linii rozgraniczającej terenu oznaczonego symbolem 103 UT i terenu oznaczonego symbolem 102 ZL. Zmieniona linia rozgraniczająca wymienione tereny może być przesunięta nie więcej niż 8 m od wyznaczonego jej przebiegu. Zmienione rysunki planu stanowią załączniki graficzne, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
Rozdział III 
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


