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UCHWAIA NR XXXVIII/431/10 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

 z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Mielec- Osiedle - Centrum" 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
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 ”óunŁ 
zmianami) Rada Miejska w Mielcu uchwala co 

nastę”u–e: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca 

uchwalonego UchwaJą Nr XVIłń86ł2ŃŃŃ z dnia 

28ŁŃ9Ł2ŃŃŃ rŁ, zmienionego uchwaJami:  
Nr XXIII/240/08 i Nr XXIII/241/08 z dnia 5 listopada 

2008 r., Nr XXXV/381/09 z dnia 25 listopada 2009r. 

Rady Miejskiej w Mielcu uchwala się zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

ｭMIśLśC ｦ OSIEDLE - CENTRUM" w Mielcu 

uchwalonego uchwaJą Nr VIIIł77ł99 z 10 czerwca 

1999 rŁ ogJoszoną w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  

Nr 21 poz. 1117 z 1999 r. z ”óunie–szymi zmianami - 
zwaną dale– zmianą ”lanuŁ  

2. Zmiana planu obejmuje zmiany:  

1)  ”rzeznaczenia terenów na rysun—u ”lanu 
stanowiący zaJączni— nr ń do UchwaJy  
Nr VIII/77/99 z dnia 10 czerwca 1999 r.:  

a)  z 3U na 3MWU,  

b)  z 76KS na 76U i 76KD,  

c)  z 5KZ na 107US, 108US, 1KX, 2KX, 1KDL, 

2KDL, 77MN, 109MN i 110MN.  

2)  te—stu UchwaJy Nr VIIIł77ł99 z dnia  

10 czerwca 1999 r. z ”óunie–szymi zmianami 
odnoszące się do terenów:  

a)  ”rzy ulŁ Kazimierza JagielloLczy—a oznaczony 
po zmianie symbolem 3MWU - zawarte  

w §2 ustŁ ń ninie–sze– uchwaJy,  

b)  ”rzy ulŁ Nie”odlegJo`ci oznaczony symbolem 
41U - zawarte w §3 ninie–sze– uchwaJy,  

c)  ”rzy ulŁ PrzemysJowe– oznaczony ”o zmianie 
symbolem 76U - zawarte w §4 ustŁ ń, 2  

i 3 ninie–sze– uchwaJy,  

 

d)  w re–onie ulic ObroLców Wester”latte,  
AlŁ Nie”odlegJo`ci i Lachnita oznaczony przed 

zmianą symbolem 5Kź i 77M - zawarte  

w §5 ustŁ ń, 2, 3, 4 i 5 ninie–sze– uchwaJyŁ  

3Ł źaJączni—ami do uchwaJy są:  

1)  źaJączni— nr ń stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy - Rysunek zmiany planu w skali 

1:2000 

2)  źaJączni— nr 2 cz. 1 i cz. 2 stanowiący 
integralną czę`ć uchwaJy ｦ Rysunek 

infrastruktury technicznej w skali 1:2000, 

3)  źaJączni— Nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, —tóre 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 2. ńŁ W § ń9 ustŁ3 otrzymu–e brzmienie:  

ｭustŁ 3Ł Wyznacza się teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami 
o powierzchni ok. 0,35 ha oznaczony symbolem 

3MWU z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJug —omercy–nych z fun—c–ą 
miesz—aniową wielorodzinną oraz ustala się warun—i 
zabudowy i zagospodarowania terenu:  

a)  dojazd do terenu z drogi 3KZ,  

b)  nieprzekraczalna linia zabudowy 15 m od 

—rawędzi –ezdni ulŁ JagielloLczy—a,  

c)  ws—auni— zabudowy - do 40 % powierzchni 

terenu 3MWU,  

d)  ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych - do 4,  

e)  wyso—o`ć zabudowy ｧ do 15 m od poziomu 

terenu nie wlicza–ąc wyso—o`ci —ominów,  

f)  dachy ”Jas—ie lub strome o nachyleniu ”oJaci  
do 45°,  

g)  obowiąze— realizac–i mie–sc ”ar—ingowych 
w ilo`ci:  

 min. 1,5 miejsca na 1 mieszkanie, 
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 min. 0,6 miejsca na jednego pracownika na 

jednej zmianie i min. 2 miejsc postojowych na 

—awde ńŃŃ m2 ”owierzchni uwyt—owe– fun—c–i 
usJugowe– nie wlicza–ąc ”owierzchni 
magazynowej,  

h)  obowiąze— udostę”nienia obie—tów 
budowlanych osobom nie”eJnos”rawnym,  

i)  na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem teren 3MWU ws—azu–e 
się –a—o teren ”rzeznaczony na cele 

mieszkaniowo-usJugoweŁｬ  

2Ł Na rysun—u ”lanu stanowiący zaJączni—  
nr 1 do uchwaJy s—re`la się symbol 3U i wprowadza 

się symbol 3MWUŁ  

§ 3. W § ń9 ustŁ4ń ”—tŁ ń otrzymuje brzmienie: 

ｭdo”uszcza się rozbudowę istnie–ących obie—tów 
usJugowych ”rzy zachowaniu linii zabudowy 22 m od 
zewnętrzne– —rawędzi –ezdni AlŁ Nie”odlegJo`ci oraz 
nadbudowę tych obiektów do 2 kondygnacji 

nadziemnychｬŁ  

§ 4. ńŁ W § ń9 ustŁ76 otrzymu–e brzmienie:  

ｭustŁ 76Ł Wyznacza się teren usJug 
komercyjnych o powierzchni ok. 2,06 ha oznaczony 

symbolem 76U z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJug —omercy–nych oraz ustala się warun—i 
zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1)  dojazd do terenu z drogi 31KL,  

2)  nie”rze—raczalną linię zabudowy od  
ulŁ PrzemysJowe– stanowi linia rozgranicza–ąca 
teren tej ulicy oraz terenu oznaczonego 

symbolem 76U,  

3)  ws—auni— zabudowy - do 40 % powierzchni 

terenu 76U,  

4)  ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych - do 2,  

5)  wysoko`ć zabudowy ｧ do 12 m od poziomu 

terenu nie wlicza–ąc wyso—o`ci —ominów,  

6)  dachy ”Jas—ie lub strome o nachyleniu ”oJaci  
do 45°,  

7)  obowiąze— realizac–i mie–sc ”ar—ingowych 
w ilo`ci minŁ Ń,6 mie–sca na –ednego 
pracownika na jednej zmianie i min. 5 miejsc 

”osto–owych na —awde ńŃŃ m2 ”owierzchni 
uwyt—owe– fun—c–i usJugowe– nie wlicza–ąc 
powierzchni magazynowej,  

8)  obowiąze— udostę”nienia obie—tów 
budowlanych osobom nie”eJnos”rawnym,  

9)  na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem teren 76U ws—azu–e się 
jako teren przeznaczony na cele mieszkaniowo-

usJugoweŁｬ  

 

 

2Ł W § ń9 ”o ustŁ76 doda–e się ustŁ 76a 
w brzmieniu:  

ｭustŁ 76aŁ Wyznacza się teren dróg ”ublicznych 
o powierzchni ok. 0,03 ha oznaczony symbolem 76KD 

z podstawowym przeznaczeniem ”od —omuni—ac–ę 
”ubliczną i poza podstawowym przeznaczeniem 

do”uszcza się:  

1)  lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami 

o drogach publicznych,  

2)  budowę `ciewe— rowerowych,  

3)  zieleL ozdobną,  

4)  inne, nie wymienione w pkt. 1 ｦ 3, zgodnie 

z przepisami o drogach publicznych,  

5)  w formie przeznaczenia tymczasowego ｦ plac 

manewrowy, s—Jadowy i parking bez 

mowliwo`ci lo—alizowania obie—tów 
—ubaturowychŁｬ  

3Ł W § ńń ust. 1 symbol: ｭ76KS" zastę”u–e się 
symbolem: ｭ76UｬŁ  

4Ł Na rysun—u ”lanu stanowiący zaJączni—  
nr 1 do uchwaJy teren oznaczony symbolem 76KS 
rozdziela się linią rozgranicza–ącą i ”o s—re`leniu 
symbolu: ｭ76KSｬ- ”owstaJe tereny oznacza się 
symbolami 76U i 76KŚ oraz s—re`la się graficzne 
oznaczenie linii zabudowy w granicach terenów 76U 
i 76KD.  

§ 5. ńŁ W § 2Ń ustŁń ”—tŁ 5 s—re`la się sJowa: 
ｭma–ącą Jączyć węzeJ AlŁ Nie”odlegJo`ci  
i Al. Kwiatkowskiego z ulŁ Sien—iewiczaｬŁ  

2Ł W § ń9 ustŁ77 otrzymu–e brzmienie:  

ｭustŁ 77Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 

77MN (1,28 ha), 109MN (0,14 ha) i 110MN (0,86 ha) 

z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą oraz ustala 
się warun—i zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) do–azd do terenów z dróg ”ublicznych lub 
terenów —omuni—ac–i ”ubliczne– ”rzylegJych 
bez”o`rednio do terenu,  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu,  

3) ws—auni— zabudowy - do 30% powierzchni 

terenu,  

4) ilo`ć —ondygnacji nadziemnych - do 2,  

5) wyso—o`ć zabudowy ｧ do 10 m od poziomu 

terenu nie wlicza–ąc wyso—o`ci —ominów,  

6) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci do 45°,  
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7) obowiąze— realizac–i mie–sc ”ar—ingowych 
w ilo`ci minŁ ń miejsce na jedno mieszkanie,  

8) do”uszcza się scalenie i wtórny ”odziaJ dziaJe— 
w terenie 77MN,  

9) na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem ws—azu–e się –a—o 
tereny ”rzeznaczone na cele miesz—anioweŁｬ  

3Ł W § ń9 ”o ustŁńń4 doda–e się ustŁ ńń5 
w brzmieniu:  

ｭustŁ ńń5Ł Wyznacza się tereny s”ortowo-

rekreacyjne oznaczone symbolami 107US (0,27 ha) 

i 108US (0,31 ha) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zieleL re—reacy–ną, obie—ty i urządzenia s”ortowe 
”ublicznie dostę”ne oraz ustala się warun—i zabudowy 
i zagospodarowania terenu:  

1) dojazd do terenu 107US z drogi 27KL i 2KDL, 

a do terenu 108US z drogi 2KDL,  

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｦ 

50 %,  

3) za—az realizac–i obie—tów —ubaturowych za 
wy–ąt—iem za”lecza sanitarnego o powierzchni 

zabudowy do 5Ń m2, wyso—o`ci 5 m od 

”oziomu terenu nie wlicza–ąc wyso—o`ci 
—ominów,  

4) obowiąze— realizac–i minimum 2 miejsc 

parkingowych,  

5) na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w zakresie 

ochrony ”rzed haJasem teren ńŃ7US ws—azu–e 
się –a—o teren ”rzeznaczony na cele 

rekreacyjno- wy”oczyn—oweŁｬ  

4Ł W § 2Ń ”o ustŁ5 doda–e się ustŁ 6  

w brzmieniu:  

ｭustŁ 6Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
klasy L (lokalnych) oznaczone symbolami 1KDL 

(0,35 ha) i 2KDL(0,28 ha) z podstawowym 

”rzeznaczeniem ”od drogę ”ubliczną —lasy L (lo—alną) 
wraz z urządzeniami odwodnienia i o`wietlenia oraz 
`ciew—ą rowerową, dla —tórych ”oza ”odstawowym 
”rzeznaczeniem do”uszcza się:  

1) lo—alizac–ę maJych obie—tów —ubaturowych 
(kioski, przystanki autobusowe, budki 

telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami 

o drogach publicznych,  

2) budowę `ciewe— rowerowych,  

3) zieleL ozdobną,  

4) inne, nie wymienione w pkt. 1 ｦ 3, zgodnie 

z przepisami o drogach ”ublicznychŁｬ  

5Ł W § 2Ń ”o ustŁ5 i ust. 6, o —tórym mowa 
w ust. 4 doda–e się ustŁ 7 w brzmieniu:  

ｭustŁ 7Ł Wyznacza się tereny —omuni—ac–i 
publicznej oznaczone symbolami 1KX (0,02ha) i 2KX 

(0,05 ha) z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ciąg 
pieszo-jezdny wraz z urządzeniami odwodnienia 
i o`wietleniaŁｬ  

6Ł Na rysun—u ”lanu stanowiący zaJączni—  
nr 1 do uchwaJy s—re`la się symbole 77M i 5KZ 

i wprowadza się nowe linie rozgranicza–ące 
wyznacza–ące tereny oznaczone symbolami: 77MN, 
107US, 108US, 109MN, 110MN, 1KDL, 2KDL, 1KX 

i 2KX oraz w”rowadza się graficzne oznaczenie linii 
zabudowy w granicach terenów 77MN, ńŃ9MN 
i 110MN.  

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 

terenów w obszarze ob–ętym zmianą ”lanu ustala się 
–ednorazową o”Jatę w stosunku procentowym do 

wzrostu warto`ci nieruchomo`ci na s—ute— uchwalenia 
zmiany planu w wyso—o`ci 10%. 

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

§ 8. Nadzór nad wy—onaniem ninie–sze– 
uchwaJy ”owierza się Komis–i Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej. 

§ 9. Tracą moc ustalenia UchwaJy 
NrXXXV/382/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia  

25 listopada 2009r. 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

ździsJaw Nowa—ows—i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3143 -  Poz. 920 
 

 

 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3144 -  Poz. 920 
 

 

 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3145 -  Poz. 920 
 

 

 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3146 -  Poz. 920 
 

źaJączni— nr 3 

do UchwaJy Nr XXXVIIIł43ńł10 

Rady Miejskiej w Mielcu  

z dnia 21 kwietnia 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isanych w ”lanie, inwestyc–i 
z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych Gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 
 

 

1. O—re`la się za—res, zasady i szacun—owy termin realizac–i inwestyc–i w obszarze ob–ętym zmianą ”lanu, 
zgodnie z ”oniwszą tabelą: 
 

L.p. Rodzaj inwestycji 

Jednostka 

miernicza 

(mb, ha) 

Zasady realizacji 
Termin realizacji 

inwestycji 

1. 
Droga 1KDL, 1KX, 2KX z 

—analizac–ą deszczową 
150 mb 

1 etap ｦ wytyczenie w terenie 

su—cesywnie w miarę ”rowadzonych 
”rzez wJa`cicieli ”odziaJów 
ewidencyjnych 

2010 - 2014 

2 etap ｦ ulepszenie nawierzchni dla 

”otrzeb do–azdów do ”laców budów 
2011 - 2014 

3 etap ｦ realizacja utwardzenia 

i o`wietlenia ”o zbudowaniu uzbrojenia 

technicznego dziaJe— (”owywsze zasady 
nie wy—lucza–ą realizac–i dróg wcze`nie–, 
w ramach realizac–i nadrzędnych 
”rogramów —omuni—acy–nych) 

W zalewno`ci od 
tempa inwestycji 

w terenie 

2. 
Droga 2KDL o nawierzchni 

asfaltowe– z o`wietleniem 

i —analizac–ą deszczową 

150 mb Ja— wywe– Ja— wywe– 

3. Droga 76KD 20 mb 
Realizacja w ramach realizacji  zabudowy 

docelowej Osiedla MMR 
2001- 20017 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej 600 mb 

Ciągi gJówne w drogach ”ublicznych 
realizowane będą su—cesywnie w miarę 
realizacji zabudowy  kubaturowej 

2010-2014 

5. Budowa wodociągu 400 mb Ja— wywe– Ja— wywe– 

6. Wy—u” terenów ”od drogi 0,25 ha 

Su—cesywnie w miarę ”odziaJów 
gruntów ”rowadzonych na wniose— 
wJa`cicieli, oraz w o”arciu o ”odziaJy z 
urzędu, ewentualne wywJaszczenie  lub 

w o”arciu o ustawę o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 

inwestyc–i w za—resie dróg ”ublicznych 

2010-2014 

 

 

2. O—re`la się s”osób realizac–i i uródJa 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne– u–ętych w zmianie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ｭMIśLśC - 

OSIEDLE -CENTRUM": 

1) zadania z zakresu infrastruktury technicznej 

realizowane będą ”rzez Miasto Mielec 
i –ednost—i ”odlegJe, zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami prawa; 

2) zadania budowy: dróg ”ublicznych, wraz  

z —analizac–ą deszczową zbiera–ącą wody z tych 
terenów oraz o`wietlenia, finansowane będą:  
z budwetu Miasta Mielec, funduszy 
stru—turalnych, funduszy ochrony `rodowis—a 
lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 
podmiotami; 

3) do”uszcza się zmianę s”osobu finansowania  

w przypadku pozyskania funduszy z innych 

uródeJŁ 

3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, u–ętych w zmianie Mie–scowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ｭMIśLśC - 

OSIEDLE -CENTRUM" podlega przepisom ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zmŁ), ”rzy czym 
wydat—i inwestycy–ne finansowanie z budwetu Miasta 
Mielec ustala się w uchwale budwetowe–Ł 

 

 


