Podka.02.61.1282
UCHWAŁA Nr XLI/336/02
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU
z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Mielec - Osiedle - Centrum w Mielcu
(Rzeszów, dnia 3 października 2002 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mielec - Osiedle - Centrum w Mielcu ogłoszonej w Dz. U. Województwa Podkarpackiego Nr 21 poz. 1117 z 1999 roku
wprowadza się następujące zmiany:
	1.	W § 19 ust. 3 skreśla się treść:
..... "3 UZ z przeznaczeniem pod usługi zdrowia" .....
i w to miejsce wprowadza treść:
..... "3 U z przeznaczeniem pod usługi, pod warunkiem, że nie będą znacząco oddziaływać na stan środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych".....
-	w tym samym § i ust. w pkt 3) skreśla się treść:
..... "wyłącznie pod cele publiczne" .....
	2.	W § 19 ust. 5 skreśla się treść:
..... "5 UZ, U z podstawowym przeznaczeniem pod usługi zdrowia oraz handel, gastronomię i usługi o uciążliwości nie przekraczającej granic lokalu i dopuszczalnych norm środowiska" .....
i w to miejsce wprowadza się treść:
..... "5 U, M z przeznaczeniem wielofunkcyjnym, w tym usługi zdrowia, usługi komercyjne i mieszkalnictwo, pod warunkiem wyeliminowania dostawy towarów transportem ciężarowym powyżej 3,5 ton"
-	i dalej w pkt 2) lit. d) do istniejącego zapisu dodaje się treść:
..... "w tym zachowanie linii zabudowy min. 13,0 m od krawędzi jezdni ulicy 21 KL dla obiektów mieszkalnych oraz nie przekraczanie dla tego rodzaju zabudowy wysokości 3 kondygnacji, a także zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu na 1 mieszkanie".
	3.	W § 19 ust. 35 pkt 1) zmienia treść na następującą:
1)	"w miejscach oznaczonych na rysunku planu - załącznik Nr 1 - liniami podziału wewnętrznego i symbolem "U" dopuszcza się lokalizację obiektów handlu względnie innych usług wbudowanych, bądź jako obiektów wolnostojących za wyjątkiem zakładów pogrzebowych - nie oddziaływujących znacząco na pogorszenie stanu środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych" .....
-	w pkt 2 lit. d) skreśla się wyrazy:
"wyłącznie pod cele publiczne"
	4.	W § 19 ust. 36 po słowach:
..... "usługi rzemieślnicze" ..... skreśla się treść:
..... o uciążliwości nie przekraczającej granic lokalu i dopuszczalnych norm środowiska" .....
i w to miejsce wprowadza się treść:
....."nie oddziaływujące znacząco na stan środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych".
	5.	W § 19 ust. 69 skreśla się treść:
..... "69 UZ z przeznaczeniem pod usługi zdrowia" ..... i w to miejsce wprowadza się treść:
..... "69U, A, M z przeznaczeniem wielofunkcyjnym, w tym usługi, administracja, mieszkalnictwo" .....
-	i dalej w pkt 4) skreśla się wyrazy:
"wyłącznie pod cele publiczne"
-	wprowadza się pkt 6), 7), 8) o treści:
"6)	dopuszcza się łączenie w obiektach różnych funkcji(np. usług w parterze budynków mieszkalnych) pod warunkiem, że nie będą znacząco oddziaływać na pogorszenie stanu środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych".....
7)	wysokość zabudowy nie może przekroczyć 3 kondygnacji
8)	należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów w ilości co najmniej 1 stanowiska na 1 mieszkanie.
	6)	W § 19 ust. 81 zamiast symbolu "81 UZ" wprowadza się symbol ...... "81 UZ, M, U" ..... i po słowach ..... "pod usługi zdrowia"...... dodaje się treść:
"mieszkalnictwo lub usługi nie oddziaływujące znacząco na stan środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych."
-	i dalej w pkt 4) skreśla się słowa:
"wyłącznie pod cele publiczne."
-	po pkt 4) dodaje się:
5)	wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 3 kondygnacji, przy czym dla każdego mieszkania należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodu.
	7.	W § 10 uchwały Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o treści:
"2.	Na obszarze zmian w planie obowiązują przepisy szczególne określające dopuszczalny poziomu hałasu w środowisku, w związku z czym ustala się, że tereny oznaczone symbolem:
M - przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
UZ - przeznaczone są pod szpitale i domy opieki społecznej".
§ 2. Na rysunku planu w załącznikach Nr 1, 2, 3 wprowadza się zmiany oznaczeń terenów stosownie do treści niniejszej uchwały:
	1.	Teren o symbolu 3 UZ zmienia się na 3 U
	2.	Teren o symbolu 5 UZ, U zmienia się na 5 U, M
	3.	Teren o symbolu 69 UZ zmienia się na 69 U, A, M
	4.	Teren o symbolu 81 UZ zmienia się na 81 UZ, M, U
§ 3. 1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r.
2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 roku pozostawia się bez zmian.
§ 4. Ustala się 20 % stawkę w związku ze zmianą wartości nieruchomości objętych zmianą planu.
§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Mielca.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


