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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr 70łVł2011 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 18 lutego 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami) zasady obsJugi oraz charakterystyka 
rozwiązaL infrastruktury technicznej, w tym 

komunikacyjnej zostaJy okre`lone w ustaleniach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uwzględniając ustalenia zawarte w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" 

w Lubaczowie, Rada Miejska w Lubaczowie 

stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy naleweć będą: 

1) Rozbudowa i budowa ukJadu komunikacyjnego 
obejmującego: drogi dojazdowe (KŚŚ) i drogi 

wewnętrzne (KŚW) w tym: chodniki, 

o`wietlenie i odwodnienie. 

2) Rozbudowa i budowa ”ozostaJych systemów 
infrastruktury technicznej, obejmujących: 

a) zaopatrzenie w wodę - ”o”rzez budowę sieci 
roz”rowadzającej, o”artej na istniejącej sieci 
wodociągowej, 

b) od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód 
opadowych - ”o”rzez budowę kanalizacji 
sanitarnej z wJączeniem do istniejącej sieci 
sanitarnej kierowanej na miejską oczyszczalnię 
`cieków oraz budowę kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej. 

Finansowanie wywej wymienionych inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy - odbywać się 
będzie: 

1) ze `rodków wJasnych gminy, 

2) ze `rodków ”omocowych, 

3) ”o”rzez inne `rodki zewnętrzne (dotacje, 
kredyty, ”owyczki)Ł 

zgodnie z ”lanem wydatków inwestycyjnych 
”rzyjętych w planie wieloletnim i okre`lanym 
corocznie w uchwale budwetowej ”odejmowanej ”rzez 
Radę Miejską w Lubaczowie. 

Ustalenia realizacyjne, wynikające z planowania 

i koordynowania zakresu i finansowania inwestycji, 

dokonane z uwzględnieniem corocznych budwetów 
miasta, okre`lające terminy, zakresy (w tym takwe 
eta”owanie) realizacji oraz wielko`ć i strukturę 
finansowania inwestycji, dokonywane zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych oraz 

wewnętrznymi uregulowaniami w Gminie Miejskiej 

Lubaczów - nie wymagają w”rowadzania zmian do 
niniejszego rozstrzygnięciaŁ 

w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego "Niemirowska II" w Lubaczowie 
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UCHWAIA NR IXł54ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 8 kwietnia 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 ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 18  
ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Mielcu postanawia co następu–e: 

§ 1Ł 1. Stwierdzając zgodno`ć ze Studium 
UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca uchwalić zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu 

uchwalonego uchwaJą Nr IXł82ł99 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 8 lipca 1999 r. ｦ ogJoszoną w Dz. 

UrzŁ Województwa Podkar”ackiego Nr 21 ”ozŁ 1118 
z dnia 1.10.1999 zmienionego: 

1)  uchwaJą Nr XXVIIIł245ł01 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 31 maja 2001 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Województwa Podkar”ackiego  
Nr 59 poz. 1009 z dnia 30.07.2001 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJącznikach 
graficznych do tej uchwaJy; 
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2)  uchwaJą Nr XXIIł191ł05 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 24 lutego 2005 r. ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Województwa Podkar”ackiego  
Nr 49 poz. 582 z dnia 11.04.2005 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJącznikach 
graficznych do tej uchwaJy; 

3)  uchwaJą Nr XIIł100ł07 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 25 ”audziernika 2007 rŁ ｦ ogJoszoną 
w ŚzŁ UrzŁ Województwa Podkar”ackiego  
Nr 3 poz.46 z dnia 11 stycznia 2008 r. - dla 

obszaru oznaczonego na zaJącznikach 

graficznych do tej uchwaJyŁ 

2. Przedmiotem zmiany planu jest: 

1)  zmiana ustaleL dla terenów oznaczonych 
w dotychczasowym planie symbolami: P24-A, 

P25-A, P26-U, P27-P i P4-U,KS; 

2)  zmiana granic terenu lotniska; 

3)  zmiana przebiegu granicznych linii wysoko`ciŁ 

§ 2Ł 1. Granice obszaru objętego niniejszą 
uchwaJą stanowią granice obszaru objętego zmianą 
planu miejscowego - obejmują obszar skJadający się 
z kilku terenów ”oJowonych w obszarze funkcjonalnym 

”rzemysJu, oznaczonych w dotychczasowym planie 

symbolami P24-A, P25-A, P26-U, P27-P i P4-U,KS 

oraz tereny ”oJowone ”oza obszarem funkcjonalnym 
”rzemysJu w rejonie lotniska i lotnisko. 

2. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1:2000; 

2)  zaJącznik nr 2 - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1:2000; 

3)  zaJącznik nr 3 - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1:2000; 

4)  zaJącznik nr 4 - rysunek zmiany planu na mapie 

w skali 1:2000. 

3. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są zaJączniki 
nr1, nr 2, nr 3 i nr 4. 

4. Oznaczenia na rysunkach zmiany planu 

obowiązują zgodnie z ich legendami. 

§ 3Ł W uchwaJach, o których mowa  
w § 1 niniejszej uchwaJy w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

1)  w § 2 ust.2 pkt 8 wyrazy ｭzaJączniki  
nr 8 i nr 9 ｬ zastę”uje się wyrazami ｭzaJączniki 
nr 8, nr 9 oraz dla terenów oznaczonych 
symbolami: P4-U, P24-U, P25-U, P26-U  

i P27-U ｬ; 

2)  w § 7 wyrazy: ｭzaJącznikiem nr 8 i nr 9ｬ 
zastę”uje się wyrazami: ｭzaJącznikami nr 8  

i nr 9 oraz terenów oznaczonych 
symbolami: P4-U, P24-U, P25-U, P26-U  

i P27-U ｬ; 

3)  w § 11 ustŁ1 otrzymuje brzmienie: ｭUstala się 
nie”rzekraczalną linię zabudowy 20m od 
krawędzi jezdni ulic zbiorczych, chyba we na 
rysunku ”lanu (zaJącznik nr2) lub w ustaleniach 

zawartych w §25 odnoszących się do 
”oszczególnych terenów ustalono inaczej;ｬ; 

4)  w § 13 w ust.2 w pkt 4 wyrazy: ｭzaJącznik  
nr 9ｬ zastę”uje się wyrazami: ｭzaJącznik  
nr 9 oraz terenów oznaczonych symbolami:  
P4-U, P24-U, P25-U, P26-U i P27-U ｬ; 

5)  w § 20 w ust.1 w pkt 1: 

a)  w lit. a skre`la się wyrazy: ｭi KDW4 ｬ, 

b)  w litŁ c ”o wyrazach: ｭ US3 ｬ dodaje się wyraz: 
ｭ KL20 ,ｬ; 

6)  w § 25 w ust.1: 

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: ｭ P4- U  

z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJugową z dopuszczeniem handlu, 

obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów 
oraz ustala się: 

a)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 

na nastę”ujących zasadach: 

 dla obiektów usJugowych i handlowych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 100m² ”owierzchni 
lokali uwytkowych bez ”owierzchni 
”omieszczeL ”omocniczych, 

 

 dla obiektów ”rodukcyjnych ｦ min. 2 miejsca 

”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

 dla obiektów magazynowo - skJadowych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

b)  nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków nie 
większą niw 20m licząc od `redniego ”oziomu 

terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
budynku lub jego attyki, z zastrzeweniem §8, 

c)  zachowanie nie mniej niw 15% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d)  zachowanie nie więcej niw 40% udziaJu 
powierzchni zabudowy w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

e)  zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o s”adku ”oJaci dachowych 
większym niw 35°, 

f)  mowliwo`ć lokalizacji garawy jako wbudowanych 
w obiekty przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego, 

g)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy, 

h)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 
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 dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

 

 s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu;ｬ, 
b)  ”kt 18 otrzymuje brzmienie: ｭ P24- U  

z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJugową z dopuszczeniem handlu, 

administracji, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów oraz ustala się: 

a)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 

na nastę”ujących zasadach: 

 dla obiektów usJugowych, handlowych 
i administracyjnych ｦ min. 2 miejsca postojowe 

na 100m² ”owierzchni lokali uwytkowych bez 
”owierzchni ”omieszczeL ”omocniczych, 
 

 dla obiektów ”rodukcyjnych ｦ min. 2 miejsca 

”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

 dla obiektów magazynowo - skJadowych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

b)  wprowadzenie drzew na terenie parkingów 
wedJug wskaunika: minŁ 1 drzewo na kawde 
8 miejsc postojowych, 

c)  nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków nie 
większą niw 20m licząc od `redniego ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
budynku lub jego attyki, z zastrzeweniem §8, 

d)  zachowanie nie mniej niw 15% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  zachowanie nie więcej niw 40% udziaJu 
powierzchni zabudowy w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

f) zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o s”adku ”oJaci dachowych 
większym niw 35°, 

g)  mowliwo`ć lokalizacji garawy jako wbudowanych 
w obiekty przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego, 

h)  dla istniejących budynków mowliwo`ć 
zachowania, przy ich przebudowie i remoncie, 

obecnej linii zabudowy, 

i)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy, 

j)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 

 dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
publicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

 

 s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu;ｬ, 
c)  ”kt 19 otrzymuje brzmienie: ｭ P25 - U  

z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJugową z dopuszczeniem handlu, 

gastronomii, administracji, obiektów 

”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oraz 
ustala się: 

a)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 

na nastę”ujących zasadach: 

 dla obiektów usJugowych, handlowych 
i administracyjnych ｦ min. 2 miejsca postojowe 

na 100m² ”owierzchni lokali uwytkowych bez 
”owierzchni ”omieszczeL ”omocniczych, 
 

 dla obiektów ”rodukcyjnych ｦ min. 2 miejsca 

”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

 dla obiektów magazynowo - skJadowych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

b)  wprowadzenie drzew na terenie ”arkingów 
wedJug wskaunika: minŁ 1 drzewo na kawde 
8 miejsc postojowych, 

c)  nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków nie 
większą niw 20m licząc od `redniego ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
budynku lub jego attyki, z zastrzeweniem §8, 

d)  zachowanie nie mniej niw 15% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  zachowanie nie więcej niw 40% udziaJu 
powierzchni zabudowy w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

f)  zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o s”adku ”oJaci dachowych 
większym niw 35°, 

g)  mowliwo`ć lokalizacji garawy jako wbudowanych 
w obiekty przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego, 

h)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy, 

i)  dla istniejących budynków mowliwo`ć 
zachowania, przy ich przebudowie i remoncie 

obecnej linii zabudowy, 

j)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 

 dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

 

 s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu;ｬ, 
d)  ”kt 20 otrzymuje brzmienie: ｭ P26-U  

z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJugową z dopuszczeniem handlu, 

gastronomii, obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów oraz ustala się: 

a)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 
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w ilo`ci 1miejsca ”ostojowego na 100m² 
”owierzchni lokali uwytkowych bez ”owierzchni 
”omieszczeL ”omocniczych, 

b)  w”rowadzenie drzew na terenie ”arkingów 
wedJug wskaunika: minŁ 1 drzewo na kawde 
8 miejsc postojowych, 

c)  nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków nie 
większą niw 25m licząc od `redniego ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
budynku lub jego attyki, z zastrzeweniem §8, 

d)  zachowanie nie mniej niw 15% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  zachowanie nie więcej niw 40% udziaJu 
powierzchni zabudowy w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

f)  zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o s”adku ”oJaci dachowych 
większym niw 35°, 

g)  mowliwo`ć lokalizacji garawy jako wbudowanych 
w obiekty przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego, 

h)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy, 

i)  dla istniejących budynków mowliwo`ć 
zachowania, przy ich przebudowie i remoncie 

obecnej linii zabudowy, 

j)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 

 dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

 

 s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu;ｬ, 
 

e)  ”kt 21 otrzymuje brzmienie: ｭ P27-U  

z podstawowym przeznaczeniem pod 

zabudowę usJugową z dopuszczeniem handlu, 

obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów 
oraz ustala się: 

a)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 

na nastę”ujących zasadach: 

 dla obiektów usJugowych, handlowych 
i administracyjnych ｦ min. 3 miejsca postojowe 

na 100m² ”owierzchni lokali uwytkowych bez 
”owierzchni ”omieszczeL ”omocniczych, 
 

 dla obiektów ”rodukcyjnych ｦ min. 2 miejsca 

”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

 dla obiektów magazynowo - skJadowych ｦ min. 

3 miejsca ”ostojowe na 10 ”racowników, 
 

b)  wprowadzenie drzew na terenie ”arkingów 
wedJug wskaunika: minŁ 1 drzewo na kawde 
8 miejsc postojowych, 

c)  nie”rzekraczalną wysoko`ć budynków nie 
większą niw 20m licząc od `redniego ”oziomu 
terenu do najwywszego ”unktu kalenicy dachu 
budynku lub jego attyki, z zastrzeweniem §8, 

d)  zachowanie nie mniej niw 15% udziaJu 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  zachowanie nie więcej niw 45% udziaJu 
powierzchni zabudowy w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

f)  zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o s”adku ”oJaci dachowych 
większym niw 35°, 

g)  mowliwo`ć lokalizacji garawy jako wbudowanych 
w obiekty przeznaczenia podstawowego 

i dopuszczalnego, 

h)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy, 

i)  dla istniejących budynków mowliwo`ć 
zachowania, przy ich przebudowie i remoncie 

obecnej linii zabudowy, 

j)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 

 dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

 

 s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu;ｬ, 
 

7)  w §25b w pkt1: 

a)  w litŁa ”o wyrazie: ｭ KŚW3ｬ skre`la się 
”rzecinek oraz wyraz: ｭ KDW4 ,ｬ, 

b)  w lit.b po ostatnim przecinku i w odniesieniu do 

wszystkich ustaleL zawartych w litŁb dodaje się 
wyrazy: ｭchyba, we w ustaleniach dla 

”oszczególnych terenów ustalono inaczej,ｬ, 

c)  w lit.h po ostatnim przecinku i w odniesieniu 

dla wszystkich ustaleL zawartych w lit.h dodaje 

się wyrazy: ｭchyba, we w ustaleniach dla 

”oszczególnych terenów ustalono inaczej,ｬ; 

8)  w §25h w ust.2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

ｭdostę” do terenu z ulicy lokalnej KDL3 poprzez 

wewnętrzną drogę dojazdową KDW5 Łｬ; 

9)  ”o §25w dodaje się §25wa w brzmieniu: 

ｭ1Ł Wyznacza się teren oznaczony 
symbolem KL20 z przeznaczeniem pod lotnisko,  

a w tym obiekty techniczne lotniska oraz obiekty 

”rodukcyjne, skJady i magazyny związane 
z ”rzemysJem lotniczymŁ 
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2Ł Ustala się: 

1)  nie mniejszy niw 15% udziaJ ”owierzchni 
biologicznie czynnej w ogólnej ”owierzchni 
dziaJki budowlanej; 

2)  nie większy niw 40% udziaJ ”owierzchni 
zabudowy w ogólnej ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

3)  zakaz stosowania dachów dwu- 

i wielospadowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych większym niw 35°, co nie 
dotyczy dachów szedowych; 

4)  dla istniejących budynków mowliwo`ć 
zachowania, przy ich przebudowie i remoncie 

obecnej linii zabudowy; 

5)  mowliwo`ć realizacji budynków ”ortierni lub 
wartowni wjazdowych o powierzchni 

zabudowy nie większej niw 30m2 ”oza ustaloną 
linią zabudowy; 

6)  konieczno`ć za”ewnienia miejsc ”ostojowych 
dla samochodów w granicach terenu inwestycji 

na nastę”ujących zasadach: 

a)  dla obiektów administracyjnych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 100m² ”owierzchni 
lokali uwytkowych, 

b)  dla obiektów ”rodukcyjnych ｦ min. 2 miejsca 

”ostojowe na 10 ”racowników, 

c)  dla obiektów magazynowo - skJadowych ｦ min. 

2 miejsca ”ostojowe na 10 ”racowników; 

7)  ”odziaJ na dziaJki w s”osób za”ewniający: 

a) dojazd do kawdej z wydzielonych dziaJek z dróg 
”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne 
”oJączone z drogami publicznymi, 

b)  s”eJnienie warunków niniejszego ”lanu; 

8)  dostę” do terenu z ulicy lokalnej KDL3  

i wewnętrznej drogi dojazdowej KDW5 . 

3Ł Śo”uszcza się dostę” do terenu lotniska, 
jeweli ”rofil ”rowadzonej dziaJalno`ci będzie związany 
z konieczno`cią za”ewnienia takiego dostę”uŁｬ; 

10)  w §25” w ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

ｭdostę” do terenu z ulicy lokalnej KDL1 oraz 

wewnętrznych dróg dojazdowych KDW1 

i KDW5 ;ｬ; 

11)  skre`la się §25zg; 

12)  W tre`ci § 27 kro”kę ”o ”kt 4 zastę”uje się 
`rednikiem oraz dodaje się ”kt 5 w brzmieniu: 

ｭ1% dla terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem KL20 ŁｬŁ 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 5Ł Nadzór nad wykonaniem uchwaJy 
powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 6ŁUchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Jan My`liwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6750 -  Poz. 1253 
 

 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6751 -  Poz. 1253 
 

 

 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6752 -  Poz. 1253 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 69  - 6753 -  Poz. 1253 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


