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UCHWAIA NR XXXVIIł4Ń8/10 

 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 11 lutego 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

dla terenu zabudowy miesz—aniowe– ”oJowonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów  
w re–onie ulicy Podle`ne– 

 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2  

pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń, artŁ 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), 
po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium 

Uwarun—owaL i Kierun—ów źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXI/186/2000 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 

wrze`nia 2ŃŃŃrŁ z ”óunŁ zmŁ  

Rada Miejska w Mielcu uchwala, co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ ń 

IŁ PRZśPISY OGÓLNś  

§ 1. 1. Uchwala się Mie–scowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 

zabudowy miesz—aniowe– ”oJowonego w Mielcu 

w Osiedlu Rzochów w re–onie ulicy Podle`ne–, zwany 
dalej planem.  

2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
3,18 ha, ”oJowony w Mielcu w Osiedlu Rzochów 
w re–onie ulicy Podle`ne–Ł  

§ 2. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są:  

1. zaJączni— nr ń - rysunek planu wykonany na 

mapie w s—ali ń:ńŃŃŃ, będący integralną czę`cią 
uchwaJy, obowiązu–ący w za—resie o—re`lonym 
legendą;  

2. zaJączni— nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania; * 

§ 3. Ustala się:  

1. ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MW/U, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo ń,ńń ha, ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną, z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych;  

2. przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem MW/Ms/U, o powierzchni 

o—oJo ń,ń3 ha, ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną lub zabudowę miesz—aniową 
ｭsegmentowąｬ, z do”uszczeniem usJug 
nieuciąwliwych;  

3. przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZI, o ”owierzchni o—oJo Ń,23 
ha, ”od zieleL izolacy–ną urządzoną;  

4. przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZN/KS, o ”owierzchni o—oJo 
Ń,ń4 ha, ”od zieleL nis—ą urządzoną, z dopuszczeniem 

miejsc postojowych;  

5. przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KDL, o ”owierzchni o—oJo 
Ń,ń5 ha, ”od drogę ”ubliczną lo—alną;  

6. ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDW, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo Ń,23 ha, ”od drogi do–azdowe wewnętrzne;  

7. ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KS, o Jączne– ”owierzchni 
o—oJo Ń,15 ha, pod parkingi;  

8. przeznaczenie terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem E, o ”owierzchni o—oJo 
0,02 ha, ”od urządzenia ele—troenergetyczneŁ  

§ 4. 1. Ile—roć w uchwale ”rzywoJu–e się 
symbole, o —tórych mowa w § 3, nalewy ”rzez to 
rozumieć symbole zastosowane na zaJączni—u nr ń do 

uchwaJy (rysun—u ”lanu), od”owiada–ące terenom 
o o—re`lonym w uchwale przeznaczeniu lub ustalonych 

zasadach zagospodarowania.  

2. Ile—roć w uchwale jest mowa o:  

1)  zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć 
zwartą zieleL, zJowoną z gatun—ów od”ornych 
na zanieczyszczenia (w tym 50% odmian 

zimozielonych), stanowiącą ”rzegrodę 
fun—c–onalną, o”tyczną i a—ustyczną;  

2)  linii rozgranicza–ące– ”odziaJu wewnętrznego ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznacza–ącą 
w ramach gJównego ”rzeznaczenia terenu równe 
sposoby zagospodarowania;  

3)  usJugi nieuciąwliwe ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi, nienalewące do ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
(wymaga–ących obligatory–nie s”orządzenia 
raportu o oddziaJywaniu na `rodowis—o), 
a ta—we do ”otenc–alnie znacząco 
oddziaJywu–ących na `rodowis—o;  

4)  zabudowa miesz—aniowa ｭsegmentowaｬ ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę 
miesz—aniową z segmentów stanowiących 
—onstru—cy–nie samodzielną caJo`ć, 
mieszczących od –ednego do —il—u miesz—aL 
realizowaną w formie np.: zabudowy 

szeregowe–, bliuniacze– lub gru”owe– (n”Ł 
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atrialnej lub dywanowej) w obiektach 

o wyso—o`ci do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych i nie wywsze– niw ńŃ m wJącznie 
nad poziom terenu.  

§ 5. Na terenie ob–ętym ”lanem:  

1. za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących 
masztów i wiew antenowych;  

2. do”uszcza się lo—alizowanie sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym stacji 

transformatorowych, ”od warun—iem, we nie wy—luczy 
to mowliwo`ci zagos”odarowania terenów zgodnie 

z ich podstawowym przeznaczeniem i zasadami 

zagos”odarowania o—re`lonymi w planie;  

3. ”rzy lo—alizowaniu obie—tów nalewy 
uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych obowiązu–ącymi ”rze”isami odlegJo`ci 
od tych sieci i urządzeL lub ich ”rzeJowenie,  
a w przypadku nadziemnej linii elektroenergetycznej 

lub tele—omuni—acy–ne– równiew s—ablowanie, 
stosownie do planowanego zagospodarowania.  

RozdziaJ 2 

IIŁ PRZśPISY SZCZśGÓIOWś  

§ 6. Ustalenia dla terenu 1MW/U  

1. Przeznaczenie terenu:  

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

1MW/U, o ”owierzchni o—oJo Ń,26 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną  

2)  do”uszcza się lo—alizac–e usJug nieuciąwliwych 
w parterach budyn—ów miesz—alnych;  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń % 
”owierzchni dziaJ—i;  

2)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 25% ”owierzchni dziaJ—i;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu.  

3. Cechy budyn—ów wielorodzinnych:  

1)  budynki o wyso—o`ci od trzech do ”ięciu 
kondygnacji nadziemnych i nie wię—sze– niw ń5 m;  

2)  nachylenie ”oJaci dachowych od 3Ńo do 40o;  

3)  pokrycie dachowe ｦ dachów—ą ceramiczną lub 
blachodachów—ą;  

4. źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych:  

1)  teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną;  

2)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane 
o ”owierzchni nie mnie–sze– niw Ń,ń3 ha;  

3)  —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego dróg 2KŚW 
lub KDL - 90o z toleranc–ą +ł- 10o

; 

4)  szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw ń5m;  

5. źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu:  

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu - z drogi 

”ubliczne– lo—alne– KŚL oraz ”o”rzez drogę 
do–azdową wewnętrzną 2KDW do drogi 

publicznej lokalnej KDL;  

2)  miejsca postojowe wydzielone w ramach dziaJ—i 
budowlanej z terenu 1MW/U oraz zlokalizowane 

na terenach 1KS i 2KS, a ta—we na terenie 
ZN/KS w ilo`ci nie mnie–sze– niw ń,5 mie–sca na 
jedno mieszkanie i nie mniejszej niw ń miejsce 

parkingowe na 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
usJugŁ  

6. Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo ｦ usJugowe–Ł  

§ 7. Ustalenia dla terenu 2MW/U 1. 

Przeznaczenie terenu:  

1)  teren oznaczony na rysunku planu symbolem 

2MW/U, o ”owierzchni o—oJo Ń,85 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną; 

2)  do”uszcza się lo—alizac–e usJug nieuciąwliwych 
w ”arterach budyn—ów miesz—aniowych;  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  powierzchnia zabudowy nie wię—sza niw 3Ń % 
”owierzchni dziaJ—i;  

2)  powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niw 25% ”owierzchni dziaJ—i;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu;  

4)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
zabezpieczenia akustycznego.  

3. Cechy budyn—ów wielorodzinnych;  

1)  budynki o wyso—o`ci od trzech do ”ięciu 
kondygnacji nadziemnych i nie wię—szą niw ń5 
m;  

2)  nachylenie ”oJaci dachowych od 3Ńo do 40o;  

3)  pokrycie dachowe ｦ dachów—ą ceramiczną lub 
blachodachów—ą;  

4. źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych:  

1)  teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną;  

2)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane 
o ”owierzchni nie mnie–sze– niw Ń,2 ha;  

3)  —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego drogi 2KDW - 

90o, z toleranc–ą +ł- 3o;  
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4)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i budowlane 
o granicach równolegJych do ”rzebiegu linii 
rozgranicza–ące– tereny źI i 2MW/U, z toleranc–ą 
+/- 3o;  

5)  szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 2Ń m.  

5. źasady obsJugi —omunikacyjnej terenu:  

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu - poprzez 

drogę do–azdową wewnętrzną 2KŚW do drogi 
publicznej lokalnej KDL; 

2)  miejsca postojowe wydzielone w ramach dziaJ—i 
budowlanej z terenu 2MW/U oraz zlokalizowane 

na terenach 1KS i 2KS w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
1,5 miejsca na jedno mieszkanie oraz w ilo`ci 
nie mniejszej niw ń miejsce parkingowe na 

100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– usJugŁ  

6. Ma—symalny do”uszczalny ”oziom haJasu –a— 
dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe–Ł  

§ 8. Ustalenia dla terenu MW/Ms/U  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem MW/Ms/U, o ”owierzchni o—oJo ń,ń3 ha, 
”rzeznacza się ”od zabudowę miesz—aniową 
wielorodzinną lub zabudowę miesz—aniową 
segmentową, z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwychŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu;  

2)  do”uszcza się ogólnodostę”ne ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne;  

3)  linie rozgranicza–ące wewnętrznego ”odziaJu 
wydziela–ące ogólnodostę”ne ciągi ”ieszo ｦ 

jezdne KD/KX, o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

z zastrzeweniem ”—t 4;  

4)  do”uszcza się inny ”rzebieg linii 
rozgranicza–ących wewnętrznego ”odziaJu niw 
na rysunku planu w dostosowaniu do 

zastosowanego rodzaju zabudowy i kompozycji 

”rzestrzenne– obie—tów;  

5)  do”uszcza się lo—alizac–ę usJug nieuciąwliwych 
w ”arterach budyn—ów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej lub w obiektach 

wolnosto–ących w zabudowie mieszkaniowej 

segmentowej;  

6)  ”owierzchnia zabudowy nie wię—sza niw:  

a)  dla zabudowy wielorodzinnej 40% powierzchni 

dziaJ—i,  

b)  dla zabudowy segmentowej 75 % powierzchni 

dziaJ—i;  

7)  powierzchnia biologicznie czynna:  

a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie 

mnie–sza niw ń5% ”owierzchni dziaJ—i,  

b)  dla zabudowy mieszkaniowej segmentowej nie 

mnie–sza niw 5 % ”owierzchni dziaJ—iŁ  

3. Cechy budyn—ów:  

1)  w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej:  

a)  budynki o wyso—o`ci od 3 do 5 kondygnacji 

nadziemnych i nie wywsze niw ń5 m wJącznie 
nad poziom terenu,  

b)  kryte dachami o nachyleniu ”oJaci dachowych 

od 30o do 40o,  

c)  ”o—rycie dachów dachów—ą ceramiczną lub 
blachodachów—ą;  

2)  w zabudowie mieszkaniowej segmentowej:  

a)  budynki mieszkalne i usJugowe o wyso—o`ci od 
jednej do trzech kondygnacji nadziemnych i nie 

wywsze niw ńŃ m wJącznie nad ”oziom terenu,  

b)  dachy ”Jas—ie (stro”odachy), do”uszcza się 
dachy spadowe o nachyleniu ”oJaci dachowych 
w granicach od 30 o do 40o,  

c)  ”o—rycie dachów dostosowane do s”ad—u 
”oJaci (n”Ł dachów—a ceramiczna, blacha, 
blachodachów—a) w ”rzy”ad—u dachów 
”Jas—ich do”uszcza się ”o—rycie bitumiczne (n”Ł 
papa).  

4. źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych:  

1)  w przypadku lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej teren 

zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę budowlaną, 
”rzy czym do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i 
budowlane o ”owierzchni nie mnie–sze– niw  
Ń,2 ha, ”rzy zachowaniu nastę”u–ących 
warun—ów:  

a)  —ąt ”oJowenia granic nowych dziaJe— 
w stosunku do pasa drogowego drogi 

do–azdowe– wewnętrzne– 2KŚW ｦ 90o, 

z toleranc–ą +ł- 3 o,  

b)  dziaJ—i o granicach równolegJych 

i ”rosto”adJych do ”rzebiegu linii 
rozgranicza–ących tereny źI, MWłMsłU i ZN/KS,  

c)  szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 2Ń m,  

d)  do”uszcza się wydzielenie dziaJ—i lub dziaJe— 
”od drogi wewnętrzne;  

2)  w przypadku lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowe– ｭsegmentowe–ｬ teren 
zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę budowlaną, 
”rzy czym do”uszcza się ”odziaJ terenu na 
dziaJ—i budowlane o powierzchni nie mniejszej 

niw Ń,Ńń5 ha, ”rzy zachowaniu nastę”u–ących 
warun—ów:  

a)  —ąt ”oJowenia nowych dziaJe— w stosunku do 

”rzebiegu wewnętrznych ogólnodostę”nych 
ciągów ”ieszo-jezdnych KD/KX ｦ 90o, 

z toleranc–ą +ł- 3 o, z zastrzeweniem lit b),  
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b)  do”uszcza się ”odziaJ na dziaJ—i ”od —ątem 
innym niw o—re`lony w lit.a) w dostosowaniu do 

innego ”rzebiegu ciągów KŚłKX niw na rysunku 

planu.  

5. źasady obsJugi —omuni—acy–ne–:  

1)  ń) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu - poprzez 

drogę do–azdową wewnętrzną 2KŚW do drogi 
publicznej lokalnej KDL;  

2)  miejsca parkingowe:  

a)  dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 

w ilo`ci nie mnie–sze– niw ń,5 mie–sca na –edno 
mieszkanie i nie mnie–sze– niw ń miejsce 

postojowe na 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
usJug, wydzielone w ramach dziaJ—i budowlane– 
z terenu MW/Ms/U oraz zlokalizowane na 

terenach 1KS i 2KS, a ta—we na terenie źNłKS,  

b)  dla zabudowy mieszkaniowej segmentowej, 

w ”rzy”ad—u lo—alizac–i obie—tów usJugowych 
wolnosto–ących - w ilo`ci nie mnie–sze– niw 
1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug, wydzielone w ramach dziaJ—i 
budowlanej z terenu MW/Ms/U oraz 

zlokalizowane na terenach 1KS i 2KS, a ta—we 
na terenie ZN/KS;  

3)  do”uszcza się wydzielenie do–azdów 
wewnętrznychŁ  

6. Ustala się ma—symalny do”uszczalny ”oziom 
haJasu –a— dla zabudowy miesz—aniowo ｦ usJugowe–Ł  

§ 9. Ustalenia dla terenu ZN/KS  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZN/KS, o ”owierzchni o—oJo Ń,ń4 ha, 
”rzeznacza się ”od zieleL nis—ą urządzoną, 
z dopuszczeniem lokalizacji miejsc postojowych .  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  za—azu–e się lo—alizac–i wolnosto–ących re—lam;  

2)  dopuszcza się lo—alizowanie ciągów ”ieszych;  

3)  na terenie źNłKS do”uszcza się lo—alizac–ę 
miejsc postojowych:  

a)  miejsca postojowe w grupach do 10 stanowisk,  

b)  ”rzerwa ”omiędzy gru”ami mie–sc ”osto–owych 
zielenią nis—ą o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 
5,0 m;  

4)  do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów maJe– 
architektury  

§ 10. Ustalenia dla terenu ZI  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZI, o ”owierzchni o—oJo Ń,23 ha, 
”rzeznacza się ”od zieleL izolacy–ną urządzonąŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  teren nalewy zagos”odarować –a—o 
ogólnodostę”ną ”rzestrzeL o charakterze 

”ublicznym, –a—o zieleL urządzoną z ciągiem 
”ieszym, obie—tami maJe– archite—tury, 
do”uszcza się lo—alizac–ę `ciew—i rowerowe–;  

2)  na—azu–e się ogrodzenie terenu źI wzdJuw terenu 

linii kolejowej;  

3)  do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL 
zabezpieczenia akustycznego.  

3. źasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu;  

1)  dostę”no`ć —omuni—acy–na - ”o”rzez drogę 
do–azdową wewnętrzną 2KŚW do drogi 
publicznej lokalnej KDL,  

2)  do”uszcza się dostę”no`ć —omuni—acy–ną 
z wewnętrznych ciągów ”ieszo-jezdnych 

KŚłKX, wyznaczonych liniami ”odziaJu 
wewnętrznego w ramach terenu MW/Ms/U, 

”o”rzez drogę do–azdową wewnętrzną 2KŚW 
do drogi publicznej lokalnej KDL.  

§ 11. Ustalenia dla terenu KDL  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KDL, o ”owierzchni o—oJo Ń,ń5 ha, 
”rzeznacza się ”od czę`ć drogi ”ubliczne– lo—alne– 
(istnie–ąca ulica Podle`na)Ł  

§ 12. Ustalenia dla terenu 1KDW  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1KDW, o ”owierzchni o—oJo Ń,02 ha, 

”rzeznacza się ”od drogę do–azdową wewnętrznąŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenu:  

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących - zgodnie 

z rysunkiem planu;  

2)  jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m;  

3)  chodniki jedno lub dwustronne o szeroko`ci nie 
mnie–sze– niw ń,5 m;  

4)  do”uszcza się `ciew—ę rowerową;  

§ 13. Ustalenia dla terenu 2KDW  

1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem 2KDW, o ”owierzchni o—oJo Ń,23 ha, 
”rzeznacza się ”od drogę do–azdową wewnętrznąŁ  

2. Zasady zagospodarowania terenów:  

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ńŃ,Ń m, 
z poszerzeniem w re–onie s—rzywowania i placu 

nawrotowego, zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  jezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5,Ń m;  

3)  chodniki jedno lub dwustronne o szero—o`ci nie 
mniejsze– niw ń,5 m;  

4)  do”uszcza się `ciew—ę rowerową;  

§ 14. Ustalenia dla terenów ńKS, 2KS  

1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KS i 2KS, o Jączne– ”owierzchni o—oJo 
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Ń,ń5 ha, ”rzeznacza się ”od lo—alizac–ę ”ar—ingów 
w poziomie terenu.  

2. Zasady zagos”odarowania terenów:  

1)  —awdy z terenów nalewy zagos”odarować –a—o 
–edną dziaJ—ę budowlaną;  

2)  dostę”no`ć dla —omuni—ac–i —oJowe–;  

a)  dla terenu 1KS ｦ ”o”rzez drogę do–azdową 
wewnętrzną 2KŚW do drogi ”ubliczne– lo—alne– 
KDL,  

b)  dla terenu 2KS - z drogi publicznej lokalnej KDL 

oraz ”o”rzez drogę do–azdową wewnętrzną 
1KDW do drogi publicznej lokalnej KDL.  

§ 15. Ustalenia dla terenu E  

 1. Teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem E, o powierzchni ok. 0,02 ha, przeznacza 

się ”od urządzenia ele—troenergetyczne , 

w szczególno`ci stac–ę transformatorową ń5łŃ,4 —V, 
z za”ewnieniem dostę”u dla —omuni—ac–i —oJowe– 
”o”rzez drogę do–azdową wewnętrzną ńKŚW do drogi 
publicznej lokalnej KDL.  

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów infrastru—tury technicznej  

1. Zaopatrzenie w wodę:  

1)  z mie–s—ie– sieci wodociągowe– - z magistrali 

usytuowanej w re–onie ulŁ Biedron—i, ”oJączone– 
docelowo z siecią na terenie Mielec—iego Par—u 
PrzemysJowego, ”ro–e—towaną siecią 
wodociągową o `rednicy nie mnie–sze– niw  
Ø ń6Ń usytuowaną w liniach rozgranicza–ących 
ciągów —omuni—acy–nych;  

2)  za—azu–e się stosowania indywidualnych u–ęć 
wody.  

2. Od”rowadzenie `cie—ów:  

1)  do mie–s—ie– oczyszczalni `cie—ów ”o”rzez 
system kanalizacji sanitarnej o `rednicy nie 
mniejsze– niw Ø 2ŃŃ, wy—onane– w liniach 

rozgranicza–ących ciągów —omuni—acy–nych;  

2)  do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów do 
zbiorni—ów bezod”Jywowych na nieczysto`ci 
cie—JeŁ  

3. Od”rowadzenie wód o”adowych:  

1)  —analizac–ą deszczową o `rednicy nie mnie–sze– 
niw Ø 4ŃŃ ”rowadzoną w liniach 

rozgranicza–ących ciągów —omuni—acy–nych;  

2)  do”uszcza się zbiorni—i od”arowu–ące;  

3)  do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
na teren inwestycji, o ile nie naruszy to 

stosun—ów wodnych w terenach ”rzylegJychŁ  

4. Zaopatrzenie w gaz - z istnie–ące– stac–i 
gazowej w re–onie ulŁ Podle`ne– na terenie Mielec—iego 
Par—u PrzemysJowegoŁ  

5. Zaopatrzenie w energię ele—tryczną ｧ 

z miejskiej sieci elektroenergetycznej po jej 

rozbudowie, w oparciu o istnie–ąca sieć ń5 —V z GPZ 

Smocz—a, liniami ”odziemnymi `redniego i niskiego 

na”ięcia ”rowadzonymi w liniach rozgranicza–ących 
drógŁ  

6. Zaopatrzenie w cie”Jo - z indywidualnych 

uródeJ cie”Ja: na gaz, ole– o”aJowy, ”rąd, 
alternatywnie ”aliwo staJe, ”od warun—iem 
zastosowania technik ogranicza–ących ｭnis—ą emis–ęｬ, 
nie ”owodu–ące ”rze—roczenia norm `rodowis—aŁ  

7. Linie tele—omuni—acy–ne ”rzewodowe nalewy 
wy—onywać –a—o ”odziemneŁ  

8. Gromadzenie i segregac–a od”adów zgodnie 
z obowiązu–ącymi w tym zakresie przepisami i wywóz 
na wysypisko od”adów —omunalnychŁ  

9. Śo”uszcza się inne wJączenia 
”ro–e—towanych sieci, obsJugu–ących tereny ob–ęte 
planem, do sieci miejskich.  

ROZŚZIAI 3 

IIIŁ PRZśPISY KOKCOWE  

§ 17. Tereny ob–ęte ”lanem, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z ich przeznaczeniem 

o—re`lonym w ”lanie, ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ  

§ 18. Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre– o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu, w wyso—o`ci Ń,Ńń%Ł  

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Mielca.  

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

* zaJączni—a nr 2 nie ogJasza sięŁ 
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