وزارت راه وشهرسازی
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صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهرنقده مورخ 0231/01/32
کلیات جلسه کمیسیون ماده پنج شهر نقده
توضیحات

مصوبات

تعداد پرونده در دستور کار

 2پرونده
صورتجلسه تنظیم شده شامل  2مصوبه

جلسه طی دعوت نامه  95/11/11 – 95/112/1561روز شنبه مورخ  95/11/22در ساعت19به پایان رسید .

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهرنقده مورخ 96/01/32
جمعاً  3بند
بند  : 0موضوع نامه های شماره  963/000/3012مورخ  963/000/2220 ،96/2/0مورخ  96/2/09و  962/000/2202مورخ
 96/2/32اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی و نامه شماره  2293مورخ 96/2/01
شهرداری شهر نقده و نامه های شماره  0191مورخ  96/2/30و  3120مورخ  96/6/03اداره راه و شهرسازی شهرستان
نقده ،در ارتباط با درخواست تغییر کاربری پالک ثبتی  92/3122یک اصلی واقع در بخش  – 00ارومیه به مساحت 633
متر مربع از کاربریهای تجاری – مسکونی به کاربری جهانگردی و پذیرایی(هتل درجه یک).
ابهامات :با عنایت به نامه شماره  3621مورخ  96/2/33فرمانداری شهرستان نقده مبنی بر بالمانع بودن موضوع با شرط
رعایت ضوابط و مقررات طرح ترافیک شهری قید و ضمناً سایت پالن مربوطه با مهر و امضاء اداره کل مزبور تهیه نگردیده
و الزم بذکر است طی نامه شماره  962/000/2306مورخ  96/2/09اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
موضوع با عنوان "تبدیل ساختمان موجود به هتل (احداث هتل – تبدیلی)" درج گردیده لیکن در مجلد ضوابط و مقررات
طرح تفصیلی شهر نقده ،موضوع امکان عملکرد و فعالیت در ساختمانهای موجود صرف تغییر کاربری اراضی قید نگردیده
است.

مشخصات پروژه:
 -0مساحت مشمول طراحی معادل  632متر مربع  -3کاربری در طرح تفصیلی مصوب تجاری  319/3متر مربع سهم
مالک  %20/0می باشد -مسکونی  203/0متر مربع %61/3می باشد .کاربری پالک در طرح جامع شهر نقده در پهنه
تجاری واقع گردیده است.
پس از بحث و بررسی پیشنهاد میگردد با توجه به کمبود هتل در شهر نقده و تاکید مدیریت شهری بویژه فرمانداری
و شهرداری و شورای اسالمی شهربرای لزوم احداث هتل جدید در شهر با موضوع درخواست تغییر کاربری از
مسکونی – تجاری به تفریحی – جهانگردی (توریستی) در محل پالک ثبتی فوق االشاره در دستور کار به مساحت
 633متر مربع با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی (صفحات  19الی  )60و طرح جامع شهر (صفحات  26الی
 )20شهر نقده در خصوص کاربریهای تفریحی – جهانگردی (توریستی) بویژه با رعایت حداکثر سطح اشغال  %11با
تراکم ساختمانی ( %311برای هتل یک ستاره) و تأمین ورودی و خروجی و پارکینگ (با تأمین یک واحد پارکینگ به
ازاء هر  2تخت یا  01متر مربع) و تائید نقشه های اجرایی ساختمانی از سوی دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ،موافقت گردید.

بند  : 3موضوع نامه های شماره  963/000/2221مورخ  96/2/30اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و
نامه شماره /96/3202ص مورخ  96/1/33شهرداری نقده و نامه های شماره  3391مورخ  96/1/30و شماره  3101مورخ
 96/6/06اداره راه و شهرسازی شهرستان نقده ،در ارتباط با درخواست تغییر کاربری پالک ثبتی  2092فرعی از یک اصلی
مفروز و مجزی شده از  01فرعی از اصلی مذکور قطعه  000تفکیکی به مساحت  211متر مربع از کاربری مسکونی سطح
یک به کاربری جهانگردی و گردشگری (هتل درجه یک) .و الزم بذکر است پالن مربوط به موضوع تغییر کاربری مذکور
با مهر و امضاء اداره کل مزبور تهیه نگردیده است.
ابهامات :طی نامه شماره  913/000/1391مورخ  91/00/2و شماره  962/000/2361مورخ  96/2/31اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری موضوع با عنوان "تبدیل ساختمان موجود به هتل (احداث هتل – تبدیلی)" درج
گردیده لیکن در مجلد ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نقده ،موضوع امکان عملکرد و فعالیت در ساختمانهای موجود
صرف تغییر کاربری اراضی قید نگردیده است.

مشخصات پروژه:
 -0مساحت مشمول طراحی معادل  211متر مربع  -3کاربری در طرح تفصیلی مصوب مسکونی سطح یک سهم مالک
 %011می باشد .کاربری پالک در طرح جامع شهر نقده در پهنه مسکونی واقع گردیده است.
پس از بحث و بررسی پیشنهاد میگردد با توجه به کمبود هتل در شهر نقده و تاکید مدیریت شهری بویژه
فرمانداری و شهرداری و شورای اسالمی شهربرای لزوم احداث هتل جدید در شهر با موضوع درخواست تغییر
کاربری از مسکونی سطح یک به تفریحی – جهانگردی (توریستی) در محل پالک ثبتی فوق االشاره در دستور کار
به مساحت  211متر مربع با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی (صفحات  19الی  )60و طرح جامع شهر
(صفحات  26الی  )20شهر نقده در خصوص کاربریهای تفریحی – جهانگردی (توریستی) بویژه با رعایت حداکثر
سطح اشغال  %11با تراکم ساختمانی ( %311برای هتل یک ستاره) و تأمین ورودی و خروجی و پارکینگ (با تأمین
یک واحد پارکینگ به ازاء هر  2تخت یا  01متر مربع) و تائید نقشه های اجرایی ساختمانی از سوی دفتر فنی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ،موافقت گردید.

