
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 2Ń3  - 18899 -  Poz. 3713 

3713 

 

UCHWAIA Nr XVIłń28ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 1 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w Mielcu 
 

Na podstawie 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 ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ ń8 
ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (–ŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca Rada 

Miejska w Mielcu ”ostanawia co nastę”u–e:  
 

§ 1. ńŁ Uchwalić zmianę Mie–scowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Mielcu uchwalonego uchwaJą 
Nr IX/82/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 lipca 

1999 r. ｦ ogJoszoną w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 21 poz. 1118 z dnia 1.10.1999 

zmienionego: 

 

1) uchwaJą Nr XXVIIIł245łŃń Rady Mie–s—ie– 
w Mielcu z dnia 31 maja 2001 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 
Nr 59 poz. 1009 z dnia 30.07.2001 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJączni—ach 
graficznych do te– uchwaJy, 

 

2) uchwaJą Nr XXIIłń9ńłŃ5 Rady Mie–s—ie– 
w Mielcu z dnia 24 lutego 2005 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 
Nr 49 poz. 582 z dnia 11.04.2005 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJączni—ach 
graficznych do te– uchwaJy, 

 

3) uchwaJą Nr XIIłńŃŃłŃ7 Rady Mie–s—ie– w Mielcu 

z dnia 25 ”audzierni—a 2ŃŃ7 rŁ ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa Podkarpackiego 

Nr 3 poz. 46 z dnia 11 stycznia 2008 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJączni—ach 
graficznych do te– uchwaJy, 

 

4) uchwaJą Nr IXł54ł2Ńńń Rady Mie–s—ie– 
w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 
Nr 69 poz. 1253 z dnia 17 maja 2011 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJączni—ach 
graficznych do te– uchwaJyŁ 
 

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

ustaleL dla terenów oznaczonych w dotychczasowym 

planie symbolami: P12-KS, P11-Z, P11-Za, 

K2Z1/2(35) oraz fragmentów terenów oznaczonych 
w dotychczasowym planie symbolami: K5(8-44) 

i K14(20). 

 

 

§ 2. ńŁ Granice obszaru ob–ętego zmianą ”lanu 
mie–scowego obe–mu–ą obszar s—Jada–ący się z kilku 

terenów ”oJowonych w obszarze funkcjonalnym 

przemysJu zgodnie z §ń ustŁ2 ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr ń - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1: 2000, 

 

2) zaJączni— nr 2 - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1: 2000. 

 

3Ł Integralnymi czę`ciami uchwaJy są zaJączni—i 
nr 1 i nr 2. 

 

4. Oznaczenia na rysunkach zmiany planu 

obowiązu–ą zgodnie z ich legendami. 

 

§ 3. W uchwale, o —tóre– mowa 
w § 1 w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w § 2 ust. 2 pkt 8 ”o wyrazach ｭdla terenów 
oznaczonych symbolami:ｬ wstawia się 
wyrawenia: ｭP11a - KS, P11b - KS, P11c ｦ KS, 

P11d ｦ KS, KDW5`, KDW14`, KDL4a, KDL4b, 

KDL4c,ｬ; 
 

2) w § 5 w ust.1 w pkt 2 w litŁ g doda–e się: 
 

a) trzecie tiret o tre`ci: ｭ- KDL ｦ dróg 
”ublicznych lo—alnych,ｬ, 

 

b) czwarte tiret o tre`ci: ｭ- KDW ｦ dróg 
wewnętrznych,ｬ; 

 

3) w § 7 ”o wyrazach ｭdla terenów oznaczonych 

symbolami:ｬ wstawia się wyrawenia: ｭP11a - 

KS, P11b - KS, P11c ｦ KS, P11d ｦ KS, 

KŚW5`, KŚWń4`, KŚL4a, KŚL4b, KŚL4c,ｬ; 
 

4) w § ńń w ust. 2 s—re`la się ”—t 3; 
 

5) ”o § ńń doda–e się ｭ§ ńńaｬ o tre`ci: ｭ§ ńńa  
 

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 
KDL4a, KDL4b i KDL4c z przeznaczeniem pod:  

 

ń) drogę ”ubliczną lo—alną, o szero—o`ci:  
 

a) w liniach rozgranicza–ących 24-28 m 

z ”oszerzeniami na s—rzywowaniach zgodnie 
z rysunkiem planu,  
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b) –ezdni nie mnie–sze– niw 7 m;  

 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
w tym rowy od”rowadza–ące i retenc–onu–ące wody 
opadowe.  

 

2Ł Ustala się zagos”odarowanie czę`ci terenu 
niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne 

zielenią z udziaJem drzew –eweli nie —olidu–e to 
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, ”rzebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej i nie ”ogarsza warun—ów 
bez”ieczeLstwa i widoczno`ci na drogachŁ  
 

3Ł Śo”uszcza się:  
 

ń) realizac–ę `ciew—i rowerowe–;  
 

2) lo—alizac–ę urządzeL i obie—tów —omuni—ac–i 
zbiorowej i innych urządzeL do obsJugi uczestni—ów 
ruchu drogowegoŁｬ; 
 

6) w § ń3 w ust. 2 w pkt 4 ”o wyrazach ｭdla 
terenów oznaczonych symbolami:ｬ wstawia się 
wyrawenia: ｭP11a - KS, P11b - KS, P11c ｦ KS, 

P11d ｦ KS, KDW5`, KDW14`, KDL4a, KDL4b, 

KDL4c,ｬ; 
 

7) w § 2Ń w ust. 1 w pkt 1 w lit d —ro”—ę na 
—oLcu zmienia się na ”rzecine— i doda–e się 
lit. ｭeｬ o tre`ci: ｭe) P11a - KS, P11b - KS, P11c 

ｦ KS, P11d ｦ KS, KDW5`, KDW14`, KDL4a, 

KDL4b i KDL4c rów biegnący w terenie 

KDL4a.ｬ; 
 

8) w § 22:  
 

a) w pkt 2 s—re`la się wyrawenie: ｭK2źńł2(35)ｬ, 
 

b) po pkt 2 doda–e się ”—t ｭ2aｬ o tre`ci: 
ｭ2a) tereny drogi lokalnej oznaczone na rysunku 

”lanu (zaJączni— nr 2) symbolami KDL4a, 

KDL4b i KDL4c - jako tereny rozmieszczenia 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lo—alnym;ｬ; 
 

9) w § 25 

 

a) w ust.1: 

 

- ”—t ńń otrzymu–e brzmienie: ｭńń) P11a - KS, 

P11b - KS, P11c ｦ KS i P11d ｦ KS 

z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi 

i infrastru—turę techniczną oraz ustala się:  
 

a) zachowanie nie mnie– niw ń5% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólne– 
”owierzchni dziaJ—i budowlane–,  
 

b) zagos”odarowanie terenów nie 
wykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne 

zielenią z udziaJem drzew –eweli nie —olidu–e to 
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, ”rzebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej i nie pogarsza warun—ów 
bez”ieczeLstwa i widoczno`ci na sąsiadu–ących, 
z przedmiotowymi terenami, drogach,  

 

c) zakaz zabudowy kubaturowej 

z zastrzeweniem litŁ e tiret drugie i trzecie,  

 

d) ”odziaJ na dziaJ—i w s”osób za”ewnia–ący 
do–azd do —awde– z wydzielonych dziaJe— z drogi 

”ubliczne– lub ”o”rzez drogi wewnętrzne ”oJączone 
z drogą ”ubliczną,  
 

e) dopuszczenie:  

 

- ”rzebiegu z–azdów i do–azdów do 
sąsiadu–ących terenów ”rzemysJu, dróg wewnętrznych 
i ”laców manewrowych,  

 

- lo—alizac–i ”arterowych budyn—ów ”ortierni 

parkingowych o ”owierzchni zabudowy nie wię—sze– 
niw 3Ńm2, o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 4,5m —rytych 
dachami o s”ad—u nie wię—szym niw ń5°,  
 

- lo—alizac–i obie—tów infrastru—tury 
techniczne–;ｬ, 
 

- s—re`la się ”—t ń2, 
 

b) ”o ustŁ2 doda–e się ustŁ ｭ2aｬ o tre`ci: 
ｭ2aŁ Wyznacza się tereny, z przeznaczeniem 

”od drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami:  
 

1) KDW5`, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących 38m i szero—o`ci –ezdni nie 
mnie–sze– niw 6 m oraz ustala się:  
 

a) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej;  

 

b) zagos”odarowanie czę`ci terenu 
niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne, 

zielenią towarzyszącą, z udziaJem drzew –eweli nie 
koliduje to z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, 
przebiegiem sieci infrastruktury technicznej i nie 

”ogarsza warun—ów bez”ieczeLstwa i widoczno`ci na 
drogach;  

 

2) KDW14`, o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących ń5m i szero—o`ci –ezdni nie 
mnie–sze– niw 6 m oraz ustala się:  
 

a) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej;  

 

b) zagos”odarowanie czę`ci terenu 
niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne, 

zielenią z udziaJem drzew –eweli nie —olidu–e to 
z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu, ”rzebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej i nie ”ogarsza warun—ów 
bez”ieczeLstwa i widoczno`ci na drogachŁｬ; 
 

10) w tre`ci § 27: 
 

a) pkt 5 otrzymu–e brzmienie: ｭń% dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

KL20, KDW5`, KDW14`, KDL4a, KDL4b, 

KŚL4c;ｬ, 
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b) po pkt 5 doda–e się ”—t 6 o tre`ci: ｭń5% dla 
terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: P11a - KS, P11b - KS, P11c ｦ KS, 

P11d ｦ KSŁｬ 
 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Mielca. 

 

 

 

§ 5. Nadzór nad wy—onaniem uchwaJy 
powierza się Komis–i Budownictwa i Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej w Mielcu. 

 

§ 6. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Jan My`liwiec 
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