
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca 
„Smoczka A" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z uchwałą nr 
XXXVI/362/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca "Smoczka A", 

Rada Miejska w Mielcu, 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca "Smoczka 
A" uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/329/02 z dnia 26 czerwca 2002 r., ogłoszoną w Dz. U. Woj. 
Podkarpackiego Nr 48 poz. 947 z dnia 9 sierpnia 2002 r., zwaną dalej „zmianą planu”, stwierdzając, że 
nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca. 

2. Zmiana planu obejmuje tereny oznaczone symbolami MJ 3, MJ 4, MJ 5, UG, L, KX1, KX2, KX3, 
KX4 i KX5. 

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik graficzny do Uchwały Nr  XXVI/362/2017 
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 23 sierpnia 2017 roku w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca "Smoczka A". 

4. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 5,61 ha. 

§ 2.  

1. Uchwała obejmuje ustalenia zmiany planu zawarte w treści uchwały, stanowiącej tekst planu oraz 
w części graficznej planu, którą stanowi rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem Nr l do 
uchwały. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie niebędące ustaleniami planu, rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3.  

1. W Uchwale Nr XXXIX/329/02 z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A” wprowadza się następujące zmiany. 

1) w §3 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„a) zieleni urządzonej oznaczonej symbolem ZP,”; 

2) w §3 ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem ZI,”; 

3) §3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) lasu oznaczonego symbolem ZL”; 

4) w §4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Oznaczenia informacyjne nie będące ustaleniami planu: 
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1) główne ciągi pieszorowerowe, 

2) Zbiornik Wód Podziemnych „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów” nr 425 wraz ze strefą ochronną, 

3) nieprzekraczalne ograniczenia wysokości dla obiektów budowlanych i urządzeń z zakresu 
łączności publicznej.”; 

5) §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na terenach MJ 1, MJ 2, MJ 3, MJ 4, MJ 5, MJ 6, MJ 7 i MJ 8 obowiązuje dopuszczalny 
poziom hałasu określony w przepisach szczególnych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową.”; 

6) §8 ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) „Mielec 93” i „Mielec 88” dla terenów MJ 1, MJ 2, MJ 3, MJ 4, MJ 5, MJ 7, MJ 8, ZP 1, ZP 2, ZP 3, 
US, U, KS, KZ, KL 1, KD, KX1, KX 2, KX 3,"; 

7) §8 ust. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b) stacje planowane dla terenów UG, MJ 6, KZ, KL2, KX 1, KX 4, KX 5,"; 

8) §9 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego symbolem MJ 5 z ulicy oznaczonej symbolem 
KZ przez wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną symbolem KD 4 oraz dla działek budowlanych 
przylegających do ciągów pieszorowerowych KX 4, z tego ciągu oraz istniejącej drogi publicznej,”; 

9) §9 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego symbolem MJ 6 z ulicy oznaczonej symbolem KL 
2 przez wydzielone dojazdy do zespołów działek, oraz dla działek budowlanych przylegających do 
ciągu pieszorowerowego KX 5 z tego ciągu oraz istniejącej drogi publicznej,”; 

10) W §9 ust. 1po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego symbolem MJ 7 z ulicy oznaczonej symbolem KZ 
przez wewnętrzną drogę dojazdową oznaczona symbolem KD4 oraz dla działek budowlanych 
przylegających do ciągu pieszorowerowego KX 4 z tego ciągu oraz istniejącej drogi publicznej,”; 

11) w §9 ust. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 

„6b) dla terenu zabudowy jednorodzinnej oznaczonego symbolem MJ 8 z ulicy oznaczonej symbolem KL 
1 poprzez ciąg pieszorowerowy KX 1 oraz istniejącej drogi publicznej,”; 

12) §10 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dla terenów MJ 2, MJ 3, MJ 4, MJ 5, MJ 6, MJ 7 i MJ 8 oraz dla terenu MJ 1 – z wyjątkiem części 
tego terenu położonej pomiędzy wydzielonymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi KD 1 i KD 2 - 
lokalizację parterowych niepodpiwniczonych budynków gospodarczych i garażowych o maksymalnej 
ich wspólnej powierzchni zabudowy:”; 

13) w §10 dodaje się ust. 3: 

„3. W związku z zasięgiem powierzchni ograniczających, zgodnie z dokumentacją rejestracyjną 
lotniska Mielec, w terenach oznaczonych symbolami MJ 5, MJ 7, MJ 8, UG, ZP  1, ZP 2, ZP 3, ustala 
się nieprzekraczalne ograniczenia wysokości dla obiektów budowlanych i urządzeń z zakresu 
łączności publicznej.”; 

14) w §13 wykreśla się symbol MJ 5; 

15) po §13 dodaje się §13a w brzmieniu: 

„§ 13a. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolami MJ 5, MJ 7 i MJ 8 z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie: wolnostojących domów jednorodzinnych, zabudowy 
bliźniaczej, szeregowej, atrialnej, grupowej, dywanowej i małych domów rodzinnych. 

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 50%; 
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2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9; 

3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1; 

4) maksymalną wysokość budynków gospodarczych i garażowych: 7m 

5) dopuszcza się: 

a) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej 
zabudowy, 

b) sytuowania zabudowy w granicy działki z wyłączeniem zabudowy wolnostojącej; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 200m2, 

7) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek – 6 m; 

8) ograniczenia wielkości ustalone w pkt 6 i 7 nie dotyczą wydzieleń pod obiekty, urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz uzupełnień na cele poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej; 

9) obowiązek realizacji miejsc parkingowych, wliczając miejsca w garażach jako wbudowanych lub 
wolnostojących, w liczbie: 

a) min. 1 miejsce na 1 mieszkanie, 

b) min. 1 miejsce na każde 100 m2 nowej powierzchni użytkowej realizowanej funkcji usługowej, 

c) min. 1 na 10 miejsc dla pojazdów z kartą parkingową.”; 

15) §14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem UG z przeznaczeniem pod usługi gastronomii, 
rekreacji i rozrywki.  

2. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 40%; 

2) minimalnie 30% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, 

3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9; 

4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1; 

5) maksymalną wysokość zabudowy: 12m; 

6) dopuszcza się: 

a) lokalizowanie jako wbudowanych usług hotelowych i handlu, 

b) lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej 
zabudowy, 

7) zakaz lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych od strony granicy z terenem zieleni izolacyjnej 
ZI 1, 

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900m2, 

9) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek – 20 m; 

10) ograniczenia wielkości ustalone w pkt 8 i 9 nie dotyczą wydzieleń pod obiekty, urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz uzupełnień na cele poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 

11) obowiązek realizacji miejsc parkingowych, wliczając miejsca w garażach jako wbudowanych lub 
wolnostojących, w liczbie: 

a) min. 1 miejsce na każde 50 m2 nowej powierzchni użytkowej realizowanej funkcji usługowej, 

b) min. 1 na 10 miejsc dla pojazdów z kartą parkingową; 
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12) przeprowadzenie krytego rowu odprowadzającego wody opadowe z rowu opaskowego 
nieczynnego rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych.”; 

16) po §17 dodaje się §17a w brzmieniu: 

„§ 17a. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami ZP 1, ZP 2, ZP 
3 z przeznaczeniem pod parki, skwery, zieleń izolacyjną. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zakaz lokalizacji budynków,  

2) minimalnie 80% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, 

3) dopuszcza się lokalizowanie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów, 
obiektów małej architektury; 

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 100m2, 

5) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonych działek – 10 m, 

6) ograniczenia wielkości ustalone w pkt 4 i 5 nie dotyczą wydzieleń pod obiekty, urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz uzupełnień na cele poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.”; 

17) po §17a dodaje się §17b w brzmieniu: 

„§ 17b. 1. Wyznacza się teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem ZI 1 z przeznaczeniem pod 
zieleń izolacyjną. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) minimalnie 75% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki; 

2) zakaz lokalizacji budynków;  

3) zakaz lokalizacji elementów zagospodarowania terenu takich jak: tarasów, wiat rekreacyjnych, 
placów zabaw, ogródków letnich, urządzeń tanecznych, altan, palenisk, grillów, itp.; 

4) nakaz oddzielenia terenu ZI.1 wewnętrznym ogrodzeniem lub przegrodą w postaci szpaleru drzew 
lub krzewów, żywopłotu, w sposób uniemożlwiający ingerencję użytkowników obiektu będących 
klientami usług, z wyłączeniem parkingów; 

5) dopuszcza się lokalizację parkingów w pasie szerokości 10m od terenu ulicy dojazdowej 
oznaczonej symbole KD 4; 

6) dopuszcza się lokalizowanie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; 

7) dopuszcza się wydzielenia działek pod obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej oraz 
uzupełnień na cele poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.”; 

18) §18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone symbolem ZL 1, ZL 2 z przeznaczeniem pod las. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych,  

2) minimalnie 80% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki, 

3) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
w sposób nie powodujący zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania tych gruntów.”; 

19) w §23 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) . na odcinku przylegającym do terenu MJ 8 szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6 m oraz 
dopuszczenie ruchu samochodowego dla obsługi wydzielonych działek budowlanych w terenie MJ 8,”; 

20) w §23 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:, 

„3) minimalnie 0% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki.”; 
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21) w §24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Na odcinku przylegającym do terenu MJ 6 szerokość w liniach rozgraniczających minimum 
7 m oraz dopuszczenie ruchu samochodowego dla obsługi wydzielonych działek budowlanych 
w terenie MJ 6.”; 

22) w §24 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Ustala się minimalnie 0% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni 
działki.”; 

23) w §25 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 6m,”; 

24) w §25 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) szerokość pasa pieszorowerowego 4m,”; 

25) w §25 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Dopuszcza się ruch samochodowy dla obsługi wydzielonych działek budowlanych w terenie MJ 
5 i MJ 7.”; 

26) w §25 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Ustala się minimalnie 0% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni 
działki.”. 

§ 4.  

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanego uchwaleniem zmiany planu w wysokości 30%. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki 
Komunalnej. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2020
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rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, ustalonych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich 

finansowania. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Rada Miejska w Mielcu postanawia przyjąć 

następujący sposób realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania 

 

1. Określa się sposób realizacji i źródła finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej ujętej w zmianie planu: 

1) zadania realizowane będą przez Miasto Mielec i jednostki podległe, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) zadania finansowane będą z budżetu Miasta Mielca, funduszy strukturalnych, funduszy 

ochrony środowiska a także na podstawie porozumień z innymi podmiotami; 

3) dopuszcza się zmianę sposobu finansowania w przypadku pozyskania funduszy  

z innych źródeł. 

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań własnych 

gminy, ujętych w planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne 

finansowane z budżetu Miasta Mielca ustala się w uchwale budżetowej.   

3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2020
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