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

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

w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz.994 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala co następuje

§ 1. 

Przyjąć przedstawione przez Prezydenta Miasta Mielca i zaopiniowane przez Gminną Komisję 
Urbanistyczno- Architektoniczną wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mielca – 
będącej załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Stwierdzić częściowy brak aktualności w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów 
art. 15 i 16 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U z 2017 r. poz. 1073 z pózn. zm.) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami  komunalnymi 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 września 1995r.;

2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” uchwalonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998r.

3) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” uchwalonego 
Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r. z późn. zm.

4) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro- Park” 
w Mielcu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/82/99 z dnia 8 lipca 1999r. z późn. zm.

5) Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego ul. Jagiellończyka- ul. 
Cyranowska” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 
2000r.  z póżn. zm.

6) Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego „Układu drogowego ul. Jagiellończyka – ul. 
Sienkiewicza” w Mielcu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 
9 listopada 2000r.

7) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” w Mielcu uchwalonego 
Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 lutego 2001r.

8) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów budownictwa 
mieszkaniowego „Smoczka A” uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/329/02 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 26 czerwca 2002r.

9) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów budownictwa 
mieszkaniowego „Smoczka B” uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/330/02 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 26 czerwca 2002r.

10) Zmiany Miejscowego Planu Ogólnego miasta Mielca w konturze R 5 w osiedlu Wojsław uchwalonej 
uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003r. z późn. zm.
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11) Miejscowego Planu Szczegółowego „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie cmentarza parafialnego 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 listopada2003r.

12) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług 
przy ul. Witosa w Mielcu uchwalonego Uchwałą Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
27 listopada 2003r.

13) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka 
C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalonego uchwałą 
nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006r. z późn. zm.

14) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic Wolności i Królowej 
Jadwigi uchwalonego uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2006r.

15) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w południowej części 
Osiedla Cyranka uchwalonego Uchwałą Nr XXI/202/08Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 
2008r.

16) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina” uchwalonego 
Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada  2008r.

17) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera” uchwalonego 
Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008r.

18) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – uchwalonego Uchwałą nr 
XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010r.

§ 3. 

Stwierdzić aktualność  w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art.15 i 16 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. 
poz. 1073 z pózn. zm.) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. 
Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej uchwalonego Uchwałą nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 28 sierpnia 2012r.

2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu przy ul. 
Powstańców Warszawy uchwalony Uchwałą nr XXIII/189/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.

3) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, 
przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy 
mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu -uchwalonego Uchwałą nr XXVIII/238/2012 
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012r.

4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy 
ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza- uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r.

5) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu - 
uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 czerwca 2017r.

6) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy 
obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. 
Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalonego Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 28 listopada 2017r.

§ 4. 

Stwierdzić aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  wymienionych w § 2 i 3 w odniesieniu 
do ustaleń funkcjonalno- przestrzennych oraz zasad stanowiących podstawę realizacji zagospodarowania 
terenu.
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§ 5. 

Zobowiązać Prezydenta Miasta Mielca do podjęcia działań mających na celu sukcesywną aktualizację 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych w § 2 uchwały.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 7. 

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

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mielcu

Marian Kokoszka
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1. Podstawa prawna opracowania  

 
Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest artykuł 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 
1073 z późn. zm.), według którego: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem 
decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego”.  

Prezydent Miasta dokonuje oceny zachodzących zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta przynajmniej raz w czasie kadencji rady, a następnie przekazuję radzie 
miejskiej wyniki analiz, po wcześniejszym uzyskaniu opinii miejskiej komisji urbanistyczno-
architektonicznej w celu podjęcia przez radę miejską uchwały w sprawie aktualności studium 
i planów miejscowych. 

Konieczność sporządzenia analizy wynika nie tylko z dyspozycji ustawowych, ale 
przede wszystkim z potrzeby uzyskania aktualnej wiedzy na temat stanu przestrzeni. 
Dokonanie analizy daje możliwość spojrzenia na zmiany jakie zaszły w przestrzeni miejskiej 
w ostatnim czasie (podczas kadencji rady) oraz na aktualność zapisów obowiązujących aktów 
planistycznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
oraz obowiązujących planów miejscowych. 

2. Cel opracowania  

 
Celem opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest wskazanie 

zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej w czasie ostatniej kadencji rady oraz ocena 
dokumentów planistycznych związanych w realizacji celu, jakim jest kształtowanie ładu 
przestrzennego.  

W przypadku stwierdzenia nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego lub planu miejscowego, podjęcie uchwały w sprawie 
nieaktualności studium (lub planu).  

Potrzeba niniejszego opracowania ma na celu ocenę aktualności Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

3. Metoda opracowania  

 
Przyjęta metoda analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mielca 

polega na dokonaniu oceny aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 
istniejących i oczekiwanych przez mieszkańców miasta procesów zmiany 
w zagospodarowaniu.  

Zachodzące procesy przeanalizowano w oparciu o wnioski o zmianę obowiązujących 
lub sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwagi do 
miejscowych planów i studium a także wydane decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę. Szczególną uwagę poświęcono obszarom 
o największej intensywności inwestycyjnej, wymagającej stałego monitorowania 
i aktualizowania planów miejscowych.  

Przeanalizowano również zgodność studium i planów miejscowych z wymaganiami 
określonymi w obowiązujących przepisach. W oparciu o powyższe dokonano oceny 
aktualności studium i planów oraz określono obszary wymagające działań planistycznych.  

Id: BBCACE45-77DA-463C-981F-4D368E3AC704. Projekt Strona 5



Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Mielca na lata 2014 – 2018.  

5 
 

4. Wykaz materiałów na podstawie których wykonano ocenę zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Mielec 

 
1. Rejestr planów miejscowych, 
2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Mielca, 
3. Rejestr wniosków o sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca, 
4. Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
5. Rejestry wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 
6. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
7. Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę otrzymane od Starosty Powiatu Mieleckiego 

oraz Agencji Rozwoju Przemysłu oddział w Mielcu. 

4.1 Rejestr planów miejscowych 

 
Ocena dotyczy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym zaistniałych na skutek 

realizacji inwestycji na terenie Miasta Mielca w oparciu o zapisy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Obecnie na terenie miasta Mielca obowiązują ustalenia 24 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami  
komunalnymi uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 
września 1995r – pow. 27,80 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 9 poz. 149 z dnia 13 
września 1995r.) 
2. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” 

uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998r. – 
pow. 8,65 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. nr 2 z dnia 19 lutego 1999r. poz. 29) 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” 
uchwalony Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r. 
wraz z póź. zmianami – pow. 220 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 21 z dnia 1 
października 1999r. poz. 1117) wraz ze zmianami: 
3a.Zmieniony Uchwałą Nr XLI/336/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 września 

2002r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1282 z dnia 3 października 2002r.) 
3b.Zmieniony Uchwałą nr XXV/209/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 

2005r.(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 70 poz. 1048 z dnia 13 maja 2005r.) 
3c.Zmieniony Uchwałą nr XLI/361/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 

2006r.(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 145 poz. 2215 z dnia 6 grudnia 2006r.) 
3d.Zmieniony Uchwałą nr XXXVIII/431/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 

kwietnia 2010r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 40 poz 920 z 21 maja 2010r.) 
3e.Zmieniony Uchwałą Nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 

2012r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012r. poz. 1219 z 25 maja 2012r.) 
3f. Zmieniony Uchwałą Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 kwietnia 

2016r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 2812 z 11 sierpnia 2016r.) 
4. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Euro- Park” w Mielcu uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/82/99 
z dnia 8 lipca 1999r. wraz z póź. zmianami – pow. 672,10 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. 
Rzesz. Nr 21 z dnia 1 października 1999r. poz. 1118) wraz ze zmianami 
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4a.Zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 31 maja 
2001r.(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 59 poz. 1009 z dnia 30 lipca 2001r.) 

4b.Zmieniony Uchwałą Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 lutego 
2005r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 49 poz. 582 z dnia 11 kwietnia 2005r.) 

4c.Zmieniony Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 października 
2007r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 3 poz. 46 z 11 stycznia 2008r.) 

4d.Zmieniony Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 
2011r. (ogł. w Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 69 poz.1253 z 17 maja 2011r.) 

4e.ZmienionyUchwałą Nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 
2011r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 203 poz. 3713 z dnia 22 grudnia 2011r.) 

4f.Zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 
września 2013r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz. 3373 z dnia 15 
października 2013r. 

4g.Zmieniony Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 
2015r. ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015r. poz. 1814 z dnia 10 czerwca 2015r. 

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego ul. 
Jagiellończyka- ul. Cyranowska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr 
XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. – pow. 20 ha  
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81 poz. 913 z dnia 15 grudnia 2000r.) 
5a.Zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 

kwietnia 2010r.(ogł. Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 51 poz. 1095 z 23.06.2010r.) 
6. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układ drogowy ul. 

Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej 
w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 listopada 2000r.  – pow. 4,00 ha  
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr81 poz. 912 z dnia 15 grudnia 2000r.) 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” w Mielcu 
uchwalony Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 lutego 
2001r. (ogł. w Dz. Uz. Woj. Podk. Nr 19 poz. 313 z 30 marca 2001r.)– pow. 0,1154 ha  
(ogł. w Dz. Urz. Woj Podk. Nr 19 poz. 313 z dnia 30 marca 2001r.) 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca „Smoczka A” 
uchwalony Uchwałą nr XXXIX/329/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 
2002r. – pow. 18,00 ha (Ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 947 z dnia 9 sierpnia 
2002r.) 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca „Smoczka B” 
uchwalony Uchwałą nr XXXIX/330/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 
2002r. – pow. 13,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 948 z 9 sierpnia 
2002r.) 

10. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca „Obszar 
przemysłowy na osiedlu Wojsław” uchwalona Uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003r. – pow. 58,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 85 
poz. 1491 z dnia 12 sierpnia 2003r.) 
10a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXV/383/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 

listopada 2009r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 11 poz. 248 z 15 lutego 2010r.) 
11. Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie 

cmentarza parafialnego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 
listopada2003r. – pow. 5,92 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 179 poz. 2935 z dnia 18 
grudnia 2003r.) 

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 
mieszkaniowego i usług przy ul. Witosa w Mielcu uchwalony Uchwałą Nr X/90/03 
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Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003r. – pow. 50,00 ha  
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 179 nr 2934 z dnia 18 grudnia 2003r.) 

13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka C” dla terenu 
położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalony 
uchwałą nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006r.  – 
pow.18,0ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 103 poz. 1446 z dnia 16 sierpnia 2006r.) 
13a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 

2009r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 72 poz. 1682 z dnia 30 września 2009r.) 
14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic Wolności 

i Królowej Jadwigi uchwalony uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 28 września 2006r. pow. 6,70 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 148 poz. 2356 
z 11 grudnia 2006 r.) 

15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 
w południowej części Osiedla Cyranka uchwalony Uchwałą Nr XXI/202/08Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008r. – pow. 15,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. 
Podk. Nr 81 poz. 1890 z 17 października 2008r.) 

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina” 
uchwalony Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada  
2008r. – pow. 26,50 ha(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 100 poz. 2480 z 16 grudnia 
2008r.) 

17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera” 
uchwalony Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 
2008r. – pow. 16,30 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 100 poz. 2481 z 16 grudnia 
2008r.) 

18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – 
uchwalony Uchwałą nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 
2010r. - pow. 3,18 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 25 poz.568 z dnia 2 kwietnia 
2010r.) 

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u 
zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej uchwalony Uchwałą nr 
XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 – pow. 7,68 ha (ogł 
w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 października 2012r poz. 1997) 

20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu 
przy ul. Powstańców Warszawy uchwalony Uchwałą nr XXIII/189/2012 z dnia 28 
sierpnia 2012r. – pow. 13 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 9 października 
2012r. poz.1996), 

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego 
zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego 
oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego 
i Kościuszki w Mielcu -uchwalony Uchwałą nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012 r. - pow.140,68 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. 
z dnia 4 lutego 2013r. poz.568) 

22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 
pomiędzy ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza- 
uchwalony  Uchwałą Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 
września 2013r.- pow. 4,50 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r. poz.3374 z dnia 15 
października 2013r.) 

23.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów 
w Mielcu - uchwalony Uchwałą Nr XXXIV344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
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9 czerwca 2017r. .- pow. 82,6 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj.Podk. z 2017r. poz.2367 z dnia 
27 czerwca 2017r.) 

24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu 
pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, 
osiedlem mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalony 
Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017r. - pow. 
12,5 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj.Podk. z 2018r. poz.33 z dnia 3 stycznia 2018r.)  
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Rysunek 1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w mieście Mielec. 
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4.2 Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Mielca 
 

Gmina Miejska Mielec posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca podjęte Uchwałą Nr XXI/186/2000 Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2000 r., które było 7- krotnie zmieniane; 

 Uchwałą Nr XXIII/240/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008r., 
 Uchwałą Nr XXIII/241/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008r., 
 Uchwałą Nr XXXV/381/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 2009r., 
 Uchwałą Nr XX/158/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012 r., 
 Uchwałą Nr XXII/180/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 czerwca 2012 r., 
 Uchwałą Nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 czerwca 2012 r., 
 Uchwałą Nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r., 

Obecnie procedowane są następujące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania przestrzennego: 

 VIII Zmiana Studium na podstawie Uchwały XL/351/2014 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 13 czerwca 2014 r. 

 X Zmiana Studium na podstawie Uchwały XI/94/2015 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 11 września 2015 r.  

 XI Zmiana Studium na podstawie Uchwały XXX/299/2017 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 9 lutego 2017 r.  

4.3  Rejestr wniosków o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca. 

 
W czasie kadencji Rady Miejskiej w Mielcu w latach 2014 - 2018 wpłynęły 3 wnioski 

dotyczące zmiany Studium: 
 w rejonie ulic Powstańców Warszawy, Krańcowej, Korczaka i Szarych Szeregów, 
 w rejonie wschodniej obwodnicy Miasta w związku z realizacja gazociągu 

wysokoprężnego, 
 w rejonie ulic Wiesiołowskiego i Majowej w związku ze zmianą kategorii użytku 

terenu z leśnej na nieleśną. 

4.4  Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
W czasie kadencji Rady Miejskiej w Mielcu w latach 2014 - 2018 wpłynęły 31 

wnioski dotyczące opracowania lub zmiany obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

 2014 rok II półrocze – 2 wnioski, 
 2015 rok – 11 wniosków, 
 2016 rok – 7 wniosków, 
 2017 rok – 10 wniosków, 
 2018 rok I półrocze – 1 wniosek 

Wnioski te, w głównej mierze dotyczyły zmiany ustaleń planu pod kątem 
umożliwienia realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych. 
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4.5  Rejestry wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

 
W czasie kadencji Rady Miejskiej w Mielcu w latach 2014- 2018 wydano: 
 
2014 rok II półrocze 

 69 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym; 
- 55 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 0 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 14 dotyczące zabudowy usługowej i przemysłowej, 
- 0 dotyczących pozostałej zabudowy 

 29 decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
 
2015 rok 

 161 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w tym; 
- 117 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 5 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 36 dotyczących zabudowy usługowej i przemysłowej, 
- 5 dotyczące innej zabudowy, 

 72 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
 
2016 rok 

 181 decyzje o warunkach zabudowy, w tym; 
- 135 dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 3 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 38 dotyczące zabudowy usługowej, 
- 5 dotyczących pozostałej zabudowy, 

 75 decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
 
2017 rok 

 210 decyzji o warunkach zabudowy, w tym; 
- 151 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 2 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 40 dotyczących zabudowy usługowej, 
- 17 dotyczących pozostałej zabudowy 

 71 decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
 
2018 rok – I półrocze 

 96 decyzji o warunkach zabudowy, w tym; 
- 83 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 0 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 12 dotyczących zabudowy usługowej i przemysłowej, 
- 1 dotycząca pozostałej zabudowy 

 44 decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
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4.6  Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę otrzymane od Starosty Powiatu Mieleckiego oraz 
Agencji Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu. 

 
W czasie kadencji Rady Miejskiej w Mielcu w latach 2014- 2018 wydano: 
 
2014 rok II półrocze 

42 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym; 
- 30 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 0 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 10 dotyczące zabudowy usługowej i przemysłowej, 
- 2 dotyczące pozostałej zabudowy. 

 
2015 rok 

 104 decyzje o pozwoleniu na budowę, w tym; 
- 62 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 4 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 38 dotyczących zabudowy usługowej i przemysłowej, 

 
2016 rok 

 99 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym; 
- 60 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 1 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 35 dotyczące zabudowy usługowej i przemysłowej, 
- 3 dotyczące pozostałej zabudowy. 

 
2017 rok 

 107 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym; 
- 69 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 2 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 36 dotyczących zabudowy usługowej, 
- 0 dotyczących pozostałej zabudowy. 

 
2018 rok – I półrocze 

 51 decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym; 
- 36 dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- 0 dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- 12 dotyczących zabudowy usługowe, 
- 3 dotyczące pozostałej zabudowy. 
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5. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca  

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stosownie do 

przepisu art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie jest aktem prawa miejscowego o mocy powszechnie obowiązującej, co 
oznacza że nie należy do źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP. Studium jest aktem 
wewnętrznie obowiązującym w gminie, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych.  

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mielec zostało sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przyjęte Uchwałą Nr XXI/186/2000 Rady Miejskiej 
w Mielcu z 28 września 2000. Studium to zostało 7- krotnie zmieniane na podstawie ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę zgodności Studium z przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w szczególności z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 
z 2004 Nr 118 poz. 1233) w kontekście ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 
1994 r. 

Część tekstowa Studium, dotycząca uwarunkowań miasta Mielca nie wypełnia 
w całości art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W części tej 
zabrakło między innymi analizy stanu ładu przestrzennego, określenia wymogów jego 
ochrony (art. 10 ust. 1 pkt 2), diagnozy zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia (art. 
10 ust. 1 pkt 6), określenia stanu prawnego gruntów (art. 10 ust. 1 pkt 7). Pozostałe 
zagadnienia wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w mniejszym lub większym stopniu zostały spełnione. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Mielec zasadniczo wyczerpuje 
zakres przedmiotowy wymagany przepisami ustawy. W tekście kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w ustaleniach nie został w pełni wypełniony art. 10 ust. 2 pkt 2 poprzez brak 
wskazania dla terenów minimalnych i maksymalnych parametrów i wskaźników 
urbanistycznych, uwzględniających wymagania ładu przestrzennego. Wskaźniki zostały 
określone wybiórczo dla części terenów. Wprawdzie dla zabudowy mieszkaniowej określono 
maksymalną wysokość w ilości kondygnacji, co jest niewystarczające dla prawidłowego 
kształtowania przestrzeni. Przy opracowaniu zmiany Studium należy wziąć pod uwagę mapy 
zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządzane przez Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji 
i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 104). Ponieważ Studium zostało uchwalone w 2000 roku, a dane w nim 
zamieszczone pochodzą z lat wcześniejszych, a tym samym w większości są już nieaktualne 
(m.in. dane demograficzne, czy tereny zamknięte) podczas opracowania nowego Studium 
należy poddać szczegółowej analizie całą część dotyczącą uwarunkowań i zamieścić 
możliwie jak najświeższe dane. Natomiast, w części dotyczącej kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, z uwagi na zmianę ustawy, należy przeanalizować, czy na obszarze miasta 
przewidywane jest wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Obecne 
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zapisy studium uniemożliwiają realizację tego typu inwestycji, ze względu na brak ustaleń 
(art. 10 ust. 2a). 
 
Ocena zgodności studium z przepisami odrębnymi 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca 
zostało uchwalone w 2000 roku, tym samym zostało sporządzone na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 11 lipca 2003 roku weszła 
w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zgodnie z art. 87 ustawy, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin uchwalone po 1.01.1995 r. zachowują moc. Porównując zakres Studium określony 
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku i wymogi wynikające z przepisów 
art. 10 i 11 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, należy 
zaznaczyć, że w zasadzie studium sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z 1994 r. 
dają pełną podstawę do realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego w nim 
określonych i posiadają wystarczającą zawartość merytoryczną do funkcjonowania 
równolegle z nowszymi aktami prawa miejscowego. 

Ewentualne zmiany Studium winny uwzględniać ponadto ważne zmiany ustawowe:  
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, ww. ustawa wprowadziła zmiany m.in. 
do art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w myśl 
tego przepisu w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności 
z: (…) 
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia 
przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy w studium określając kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów należy uwzględnić wyniki audytu 
krajobrazowego. 
Audyt krajobrazowy sporządzają organy samorządu województwa, obecnie jednak 
audyt nie został jeszcze wykonany. 

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zmiany zostały wprowadzone m. 
in. do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który to przepis brzmi obecnie: 
Art. 10 ust.1 W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 
(…) 
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, 
migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 
i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji 
zadań własnych gminy, 
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 
Art. 10 ust. 5 Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 
1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, 
prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, o których mowa w ust. 
1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 
wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 
2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki 
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
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nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, rozumianą jako możliwość 
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 
3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych 
w planach miejscowych pod zabudowę, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą 
jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy; 
4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, 
o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 
funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3, a następnie, gdy maksymalne w skali 
gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1: 
a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których 
mowa w pkt2 i 3, 
b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 
zabudowy: – bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości 
wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, 
i przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w pkt 2 
i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu; 
5) określa się: 
a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych 
gminy, 
b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 
związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o których mowa w pkt 2 i 3, 
oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. a, poza tymi obszarami; 
6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b, przekraczają 
możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a, dokonuje się zmian w celu 
dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania przez 
gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 
Art. 10 ust.6 Działania, o których mowa w ust. 5, mogą wymagać powtórzenia, na 
zasadzie analizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia 
wszystkich lub części z nich, także w połączeniu z innymi czynnościami 
przeprowadzanymi w ramach prac nad projektem studium. 
Art. 10 ust.7 Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 5 
pkt 1,bierze się pod uwagę: 
1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat; 
2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia 
zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 
Sporządzając obecnie Studium należy opracować - uwzględniający wymienione 
powyżej analizy i prognozy - bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz 
uwzględnić wyniki tego bilansu. Ponadto zgodnie z dodanym w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ust. 3a w art. 10 „jeżeli na terenie gminy 
przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane”. Tak 
więc każda lokalizacja takiego obiektu powinna być uwzględniona w ustaleniach 
Studium 
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Ocena aktualności studium w aspekcie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy oraz w oparciu o wnioski złożone do studium 

W ramach postępującej urbanizacji miasta Mielca zabudowywane są tereny określone 
w Studium pod funkcje nie związane z budownictwem mieszkaniowym. 

W latach 2014-2018 do urzędu wpłynęły jedynie trzy, punktowe wnioski dotyczące 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na tej 
podstawie można stwierdzić, że ustalenia studium spełniają oczekiwania zarówno 
mieszkańców miasta, jak i potencjalnych inwestorów.  
 
Podsumowanie 

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iż obowiązujące studium zawiera 
zapisy zgodne z aktualnym zagospodarowaniem przestrzennym miasta.  
Obowiązujące studium jest dokumentem elastycznym, który stwarzając 
nieprzekraczalne ramy dla swobody planowania przestrzennego na terenie miasta 
pozwala na maksymalne uwzględnienie warunków i potrzeb lokalnych przy tworzeniu 
planów miejscowych. Zapisy zmienianego kilkakrotnie studium zabezpieczają 
możliwość rozwoju miasta, poprzez wskazanie terenów przeznaczonych pod 
najważniejsze dla miasta funkcje: mieszkalnictwo, handel, usługi i przemysł. Studium 
gwarantuje możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych.  

Z przeprowadzonej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
w oparciu o obowiązujące przepisy związane z planowaniem przestrzennym, a także 
istniejące uwarunkowania faktyczne wynika, że obowiązujące Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta jest co do zasady aktualne.  

Ogólne kierunki w nim określone są dalej aktualne, niemniej jednak mając na 
uwadze postępującą urbanizację miasta w oparciu o wydane warunki zabudowy należy 
rozważyć możliwość aktualizacji dokumentu w części wynikającej z analizy, w tym 
zgodnie z opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wyznaczeniem 
terenów z zakazem zabudowy. 

6. Ocena aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  

6.1 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami 
komunalnymi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 
11 września 1995r . 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego 

zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, który 31.12.2003r. na mocy ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stracił swoją ważność. Z treści ustaleń 
planu wymagana jest eliminacja odniesień do załączników; graficznego i tekstowego 
MPO zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca. 

W oparciu o ustalenia planu zrealizowano miejskie składowisko odpadów 
komunalnych oraz uzyskano pozwolenie na jego docelową rozbudowę. 
Zagospodarowanie terenu objętego ustaleniami tego planu postępuje zgodnie z jego 
zapisami. 

W okresie obowiązywania mpzp nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę, 
dlatego wobec ich braku należy plan uznać jako aktualny, dający podstawę realizacji 
ustaleń funkcjonalno- przestrzennych dla obszaru objętego jego ustaleniami 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga korekt w celu 
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dostosowania do wymogów obecnie obowiązującej ustawy. Korekty te dotyczyć powinny 
w szczególności; 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami. 

Rysunek planu wykonany w skali 1: 2000, co zgodnie z art. 16 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dopuszczalne. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” 
uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 
1998r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na nocy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym stracił swoją ważność. 

Z treści ustaleń planu wymagana jest eliminacja odniesień do załączników; 
graficznego i tekstowego MPO zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca. 

W oparciu o ustalenia planu zrealizowano zabudowę mieszkaniową przy ul. 
doliny, wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną. Dotychczas nie została 
zrealizowana zabudowa usługowa i hotelowa. 

W okresie funkcjonowania planu nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę. 
Wobec braku wniosków o jego zmianę należy plan uznać za aktualny, dający podstawę 
realizacji ustaleń funkcjonalno- przestrzennych dla obszaru objętego jego ustaleniami. 
Niezależnie od powyższego w trakcie najbliższej zmiany planu należy przeanalizować 
potrzebę utrzymania funkcji fotelowej w obecnej lokalizacji. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art.15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności; 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art.15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności; 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
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- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 

Rysunek planu wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” 
uchwalonego Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 
1999r. zmienianego; 

-Uchwałą Nr XLI/336/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 września 2002r. 
-Uchwałą Nr XXV/209/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 2005r. 
-Uchwałą Nr XLI/361/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2006r 
-Uchwałą Nr XXXVIII/431/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. 
-Uchwałą Nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012r. 
-Uchwałą Nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego 

zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, który 31.12.2003r. na mocy ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stracił swoją ważność. Z treści ustaleń 
planu wymagana jest eliminacja odniesień do załączników; graficznego i tekstowego 
MPO zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca. 

Ustalenia tego planu niemal w całości zostały zrealizowane. Do 
zagospodarowania pozostały jedynie tereny położone na północnych obrzeżach obszaru 
planu tj. w rejonie ulic Sportowej i Obr. Westerplatte. Na pozostałym obszarze 
obowiązywania planu realizowane są uzupełniające zabudowy, przebudowy lub  
rozbudowy istniejących budynków. 

Aby dostosować zapisy planu do bieżących potrzeb inwestorów plan miejscowy 
był pięciokrotnie zmieniany; 
- I zmiana w 2002 roku dotyczyła  terenów ówcześnie funkcjonujących przychodni 
zdrowia oraz szpitali na których można było prowadzić jedynie usługi z zakresu ochrony 
zdrowia wprowadzając zapisy pozwalające na rozszerzenie działalności usługowej 
o usługi inne niż zdrowotne. 
- II zmiana w 2003 roku dla terenu położonego przy ul. Jagiellończyka przeznaczonego 
pod usługi oświaty wprowadziła zapisy na podstawie których powstało centrum 
handlowe (obecnie TESCO), natomiast z terenu mieszkaniowego położonego przy ul. 
Biernackiego oznaczonego sygnaturą 98 M wyodrębniono obszar oznaczony symbolem 
10.MU z przeznaczeniem na mieszkalnictwo, oraz usługi administracji, gastronomii, 
handlu. 
- III zmiana w 2005  roku wprowadziła zmiany 

 1) w rejonie ulicy Pułaskiego i Wyspiańskiego oznaczony symbolem 40 M, 
 2) przy ul. Wolności oznaczony symbolem 52 U, 
 3) przy ul. Niepodległości oznaczony symbolem 41U, 
 4) zabudowy wielorodzinnej, oznaczony symbolem 74 M i 75M, 
 5) hotelu oznaczony symbolem 103 UT, 
 6) parku leśnego oznaczony symbolem 102 ZL, 

Korekty te uwzględniły interesy inwestorów ale nie naruszyły zasadniczych ustaleń 
planu. 
- IV zmiana w 2010 roku wprowadziła zmiany w stosunku do terenu położonego przy ul. 
Obr. Westerplatte wprowadzając w miejsce przebiegu odcinka drogi zbiorczej łączącej 
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ul. Jagiellończyka z ulicą  Cyranowską możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej 
oraz możliwość  urządzenia terenów sportowych. 
Poszerzono krąg usług, które będzie można realizować na obszarze oznaczonym 
symbolem 76 KS, położonym przy ul. Przemysłowej, 
- V zmiana  w 2012 roku dokonała głównie zmian w stosunku do terenów rekreacyjno- 
sportowych przy ul. Solskiego. Zamieniła też przeznaczenie terenu położonego przy 
niedawno powstałej ulicy Sportowej z mieszkaniowego na przeznaczony pod usługi 
sportu. 
- VI zmiana w 2016 roku zmieniała przeznaczenie fragmentu terenu przy ul. Westerplatte 
oznaczonego symbolem 110MN na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z zabudowa usługową komercyjną oznaczony symbolem 1.MNU 

W okresie funkcjonowania planu wpływały też wnioski o jego zmianę, ale zostały 
rozpatrzone negatywnie; 
-  dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy budynków w obszarze oznaczonym symbolem 
65M, 
- wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację obiektów handlowo- usługowych 
o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000 m2 na obszarze położonym u zbiegu ulicy 
Biernackiego i Al. Niepodległości, 
-  zniesienie ograniczenia zakazu dojazdu pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony do 
terenu oznaczonego symbolem 5UM położonego przy ul. P. Skargi, 
- możliwość 5rozbudowy budynku „Pasażu” przy Al. Niepodległości, 

Pomimo składanych wniosków o zmianę planu, należy go uznać za nadal 
aktualny, dający podstawę realizacji ustaleń funkcjonalno- przestrzennych dla obszaru 
objętego jego ustaleniami. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art.15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności; 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 

Rysunek planu wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

 
6.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Euro- Park” w Mielcu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Mielcu Nr IX/82/99 z dnia 8 lipca 1999r. 
zmienionego; 
-Uchwałą Nr XXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 31 maja 2001r. 
-Uchwałą Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 lutego 2005r.  
-Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 października 2007r. 
-Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r.  
-Uchwałą Nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. 
-Uchwałą Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. 
-Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015r. 
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Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego 
zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, który 31.12.2003r. na mocy ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stracił swoją ważność.  

Ustalenia tego planu niemal w całości zostały zrealizowane. Do 
zagospodarowania pozostały jedynie niewielkie obszary, głównie w sąsiedztwie lotniska. 
Na pozostałym obszarze obowiązywania planu realizowane są uzupełniające zabudowy, 
przebudowy lub  rozbudowy istniejących obiektów. 

Aby dostosować zapisy planu do bieżących potrzeb inwestorów plan miejscowy 
był sześciokrotnie zmieniany; 
- I zmiana w 2001 roku wydzieliła z obszaru przemysłu położonego w sąsiedztwie 
lotniska i przeznaczyła go pod realizację bocznicy kolejowej. 
- II zmiana w 2005 roku na części terenu położonego przy ul. COP-u, przeznaczonego 
pod lotnisko dopuściła możliwość realizacji budowy obiektów produkcyjnych. 
-III zmiana w 2007 roku na terenie Osiedla Mościska oznaczonym sygnaturą KL3- RL 
przeznaczonym pod uprawy leśne,  dopuściła możliwość realizacji odcinka obwodnicy 
miasta  Mielca. 
-IV zmiana w 2011 roku dostosowała zapisy planu do potrzeb inwestycyjnych 
inwestorów, ale nie zaburzając głównych założeń planu. Dotyczyła terenów lotniska oraz 
terenów przy głównej branie wjazdowej na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
-V zmiana w 2011 roku wprowadziła zmiany dla terenów położonych w sąsiedztwie 
ulicy Strefowej. Były to też zmiany dostosowujące ustalenia planu do potrzeb 
inwestorów, nie wpływające na całość założeń planu. 
- VI zmiana w 2013 roku polegała na wprowadzeniu korekty układu drogowego 
łączącego lotnisko z ulicą Kosmonautów. 
- VII zmiana w 2015 roku polegała na zmianę przeznaczenia i oznaczenia części terenu 
oznaczonego symbolem KK1 na teren oznaczony symbolem P19a-P, zmianę 
przeznaczenia i oznaczenia terenu oznaczonego symbolem P7a-KS na teren oznaczony 
symbolem P7a-PU oraz usytuowania linii zabudowy, zmianę przeznaczenia i oznaczenia 
terenu oznaczonego symbolem P67-EG na teren oznaczony symbolem P67-P, zmianę 
przeznaczenia i oznaczenia terenów oznaczonych symbolami P45-P1 i P58-EG oraz 
części terenów oznaczonych symbolami P56-W i P59-P na tereny oznaczone symbolami 
P45a-P, P45b-P, P59a-P, P59b-P, P58-EG, KDL6 i KDD2 oraz usytuowania linii 
zabudowy. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art.15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności; 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 

Rysunki planu wykonane  są w skalach 1: 2000, oraz 1: 5000 co jest zgodne z art. 
16 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 
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6.5 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego ul. 
Jagiellończyka- ul. Cyranowska” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr 
XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. r., zmienionego Uchwałą Nr 
XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. 
 

Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym stracił swoją ważność. 
Ustalenia tego planu dotyczące budowy drogi, infrastruktury technicznej i urządzenia 
zieleni zostały zrealizowane. Nie jest dotychczas realizowana poza niewielkimi 
wyjątkami zabudowa usługowa zlokalizowana po północnej stronie drogi. 
W okresie funkcjonowania planu wpłynął wniosek od właściciela gruntu objętego 
ustaleniami planu o jego zmianę. Zmiana ta została opracowana i Uchwałą Nr 
XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. uchwalona. 
Zmiana planu dotyczyła zmiany wyznaczonej dotychczas linii zabudowy od strony ul. 
Padykuły i obejmuje tereny zabudowy usługowej. Celem zmiany było zwiększenie 
możliwości sposobów realizacji zabudowy mając na uwadze układ granic własności 
poszczególnych działek i parametry tych działek w kontekście zrealizowanego, na 
sąsiadującym z terenem zmiany układu drogowego łączącego ul. Jagiellończyka i ul. 
Cyranowską. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

 
6.6 Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu drogowego ul. 
Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza” w Mielcu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 listopada 2000r 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
Ustalenia tego planu, jako rozwiązanie tymczasowe zostały zrealizowane w części 
dotyczącej układu drogowego wykonanego na poziomie torów. Tereny przeznaczone pod 
realizację układu drogowego (wiadukt pod torami kolejowymi i ul. Sienkiewicza) zostały 
nabyte przez Gminę Miejską Mielec i urządzone jako tereny zielone. 
W okresie funkcjonowania planu nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę, niemniej 
jednak w trakcie ewentualnej jego zmiany należy przeanalizować potrzebę i możliwości 
realizacji docelowego rozwiązania drogowego w postaci dwóch wiaduktów, oraz 
możliwość dopuszczenia innego przeznaczenia tymczasowego. 
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Wobec braku wniosków  o jego zmianę oraz ze względu na sukcesywną realizację jego 
ustaleń należy go uznać jako aktualny, dający podstawę realizacji ustaleń funkcjonalno- 
przestrzennych dla obszaru objętego jego ustaleniami. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” 
w Mielcu uchwalonego Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 
lutego 2001r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
Plan dotyczy praktycznie jednej nieruchomości i został w całości zrealizowany. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka A” uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXIX/329/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
W oparciu o ustalenia planu realizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
Osiedla Smoczka. Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w całości zabudował swój teren 

Id: BBCACE45-77DA-463C-981F-4D368E3AC704. Projekt Strona 24



Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Mielca na lata 2014 – 2018.  

24 
 

mieszkaniowy realizując zabudowę szeregową i bliźniaczą w rejonie ul. Wyszyńskiego 
i Powstańców Warszawy. W dużej części zrealizowano zabudowę mieszkaniową na 
działkach prywatnych. Teren położony przy ul. Powstańców Warszawy przeznaczony 
pod usługi został zainwestowany lokalem gastronomicznym. Trwa budowa na terenie 
przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w formie 
zorganizowanej. Jej stan zaawansowania jest już dość znaczny.  
Niezabudowany nadal pozostaje obszar przeznaczony pod usługi oraz sport i rekreację 
w sąsiedztwie garaży przy ul. Powstańców Warszawy. 
W okresie obowiązywania planu miejscowego wpłynęły wnioski o jego zmianę. 
Pierwszy dotyczył zmiany przeznaczenia ciągu pieszo- rowerowego znajdującego się 
w okolicy byłego sadowiska odpadów na ciąg pieszo- jezdny lub wewnętrzną drogę 
dojazdową. 
Drugi wniosek dotyczył zmiany linii zabudowy dla budynków garażowych od ulicy 
zbiorczej- Powstańców Warszawy. 
Kolejne dwa wnioski dotyczyły zmiany przeznaczenia terenów leśnych na teren 
zabudowy mieszkaniowej i usług. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.9 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka B” uchwalonego Uchwałą Nr 
XXXIX/330/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
W oparciu o ustalenia planu niemalże w całości została zrealizowana zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Sw. Kingi. Wykonana została ulica Św. Brata 
Alberta. Natomiast na pozostałej części terenu objętego planem nie notuje się zbyt 
intensywnych działań inwestycyjnych. Nie zrealizowano zabudowy wielorodzinnej oraz 
drogi lokalnej, która miała ją obsługiwać. Spowodowało to brak potrzeby urządzenia 
terenów usługowych i rekreacyjno- sportowych. 
Brak inwestowania na gruntach prywatnych, które zgodnie z planem obsługiwane mają 
być komunikacyjnie poprzez system dróg wewnętrznych- prywatnych. Może to 
wskazywać na potrzebę ingerencji Gminy w ustalenia planu, chociaż występujące na 
terenie sąsiednich osiedli zjawiska wydzielania wspólnych, prywatnych dróg 
wewnętrznych dowodzą, że atrakcyjność rynku nieruchomości może w przyszłości 
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uruchomić mechanizmy, które pozwolą na swobodną realizację planu bez udziału 
administracji. 
W okresie funkcjonowania planu nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.10 Zmiany Miejscowego Planu Ogólnego miasta Mielca w konturze R 5 w osiedlu 
Wojsław uchwalonej uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 
czerwca 2003r.  

zmienionego Uchwałą Nr XXXV/383/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 
2009r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
W oparciu o ustalenia planu został w całości zrealizowany układ komunikacyjny oraz 
infrastruktura techniczna. Przy wybudowanej drodze – ulicy Inwestorów powstały 
obiekty produkcyjne między innymi firm; First Company, Starko, Basco, Plastwag, 
Temar. Trwa realizacja dalszej zabudowy przemysłowej.  
W 2009 roku Rada Miejska Uchwałą nr XXXV/383/09 częściowo zmieniła zapisy planu, 
wprowadzając na fragmencie terenu obok torów kolejowych w miejsce terenów 
zielonych tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłową, która w naturalny sposób 
połączyła się z już przeznaczonym pod ten cel obszarem. 
Na obszarze obowiązywania planu przewidziano dwa tereny pod budowę stacji 
redukcyjnych gazu; EG1 oraz EG2. Na terenie oznaczonym sygnaturą EG1 zrealizowano 
już inwestycję, natomiast w stosunku do drugiego obszaru Polska Spółka Gazownictwa 
zrezygnowała z inwestycji i w najbliższej zmianie planu zapisy dotyczące tego terenu 
będzie należało zmienić. 
Składane wnioski o nabycie terenów na omawianym obszarze nie zawsze mogą być 
pozytywnie załatwione, gdyż zapisy planu nie pozwalają na zrealizowanie zabudowy 
odpowiadającej wymaganiom przyszłych inwestorów, dlatego ustalenia te należy 
częściowo zmienić dostosowując do wymagań technologicznych nowych potencjalnych 
inwestorów 
Zrealizowane drogi na obszarze planu miejscowego też dość znacznie odbiegają od 
konturów ich przebiegu określonego w rysunku planu.  
Zamierzając przystąpić do sporządzania zmiany planu należałoby rozważyć przystąpienie 
do sporządzenia planu dla terenu od południa sąsiadującego z obszarem planu. Jest to 
teren nie uprawiany, odłogowany, częściowo zakrzaczony. Obsługiwany komunikacyjnie 
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jest z ulicy Podleśnej. W trakcie budowy jest też obwodnica miasta Mielca z której 
projektuje się zjazd do ulicy Podleśnej. Jest terenem należącym do osób prywatnych. 
Objęcie terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy 
prawne do działań inwestycyjnych na tym terenie. Jego zagospodarowanie połączy 
przestrzennie   istniejącą zabudowę mieszkaniową przy ul. Inwestorów z zabudową 
przemysłową na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Działanie takie jest zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, bowiem obszar 
ten przeznaczony jest działalność produkcyjno- usługową. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 
Mając na względzie powyższe okoliczności należy uznać, że przystąpienie do 
sporządzenia projektu mpzp na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz 
art. 14 ust. 1, 2,  4, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. 2012. 647 z późn. zm.) jest uzasadnione 

6.11 Miejscowy Plan Szczegółowy „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie cmentarza 
parafialnego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 
listopada2003 r. 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
Plan zgodnie ze swoim założeniem wyeliminował możliwość powstania 
wielkogabarytowych i wielkopowierzchniowych marketów w centrum miasta, oraz 
stworzył znaczącą powierzchniowo rezerwę terenową dla potrzeb realizacji miejskich 
inwestycji publicznych (administracja, kultura, ulice, place publiczne, parkingi, 
tymczasowo tereny zieleni) 
W oparciu o ustalenia planu wydzielono oraz wykupiono teren pod bibliotekę miejską, 
uzyskano pozwolenie na budowę.  
Na gruntach prywatnych przeznaczonych pod cele komercyjne zrealizowano obiekt 
usługowo- gastronomiczny. 
W okresie funkcjonowania planu Uchwałą nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 8 kwietnia 2011r. przystąpiono do jego zmiany. Dotychczas nie została uchwalona. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 

Id: BBCACE45-77DA-463C-981F-4D368E3AC704. Projekt Strona 27



Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Mielca na lata 2014 – 2018.  

27 
 

dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Przy opracowywaniu ewentualnej  zmiany planu doprowadzić zapisy planu do zgodności 
z wymogami przepisów określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.12 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa 
mieszkaniowego i usług przy ul. Witosa w Mielcu uchwalonego Uchwałą Nr X/90/03 
Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003r 

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
W oparciu o ustalenia planu zrealizowano podziały ewidencyjne gruntów miejskich 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z tym planem 
swoje grunty podzielili także niektórzy właściciele prywatni. Dużą część działek 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Gmina Miejska Mielec sprzedała 
w drodze przetargu. Rozpoczęła się realizacja zabudowy mieszkaniowej, głównie przy ul. 
Szarych Szeregów. Niemalże w całości zrealizowano układ drogowy oraz infrastrukturę 
techniczną. Funkcjonują ogrody działkowe. Nie zabudowano natomiast terenu 
przeznaczonego pod budownictwo wielorodzinne położonego po wschodniej stronie ul. 
powstańców Warszawy. 
W okresie funkcjonowania planu miejscowego wpłynął wniosek o jego zmianę dot. 
zmiany w części dotyczącej budowy budynków gospodarczych i garażowych w granicy 
działek. 
Wnioski powyższe nie zostały rozpatrzone pozytywnie i nie przystąpiono do zmiany 
ustaleń planu miejscowego. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- doprowadzenia oznaczeń w rysunku planu do wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty 
obiektów, 
- doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
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Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.13 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Smoczka C” dla terenu 
położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalony 
uchwałą nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006r. 

Zmienionego Uchwałą Nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 
2009r.  

 
Jest to plan zmieniający na fragmencie ustalenia MPO zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca, który to 31.12.2003r. na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stracił swoją ważność. 
W oparciu o ustalenia planu wykupione zostały grunty pod drogi publiczne. Część dróg 
została wykonana i zużytkowana, a część pozostaje nadal w stanie umożliwiającym 
realizację budów na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo- usługowych. Drogi 
prywatne w znacznej części zostały wydzielone i urządzone. Realizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej jak i zabudowy 
szeregowej. Powstał budynek oświatowy. Tereny przeznaczone w planie miejscowym 
pod zieleń na razie działają w formie niezorganizowanej. 
Uchwałą Nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 2009r. do 
zapisów planu miejscowego została wprowadzona zmiana. Jej celem było stworzenie 
możliwości lokalizowania mieszkań w zabudowie szeregowej na terenach położonych 
przy ul. F. Śliwy i Ks. Popiełuszki. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu - 
doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.14 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic 
Wolności i Królowej Jadwigi uchwalonego uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 28 września 2006r. 

 
W oparciu o ustalenia planu miejscowego w 2007 roku rozpoczęto budowę galerii 

handlowej. Po wykonaniu stanu surowego otwartego inwestor centrum handlowego 
przerwał prace budowlane i do dnia dzisiejszego ich nie podjął. Nie zrealizowano 
zabudowy usługowej. Zabudowa mieszkaniowa w nowo powstałych terenach pod nią 
przeznaczonych też nie jest realizowana. Wykonana natomiast została droga dojazdowa  
(prywatna) mająca komunikacyjnie obsługiwać zabudowę handlową oraz mieszkaniową 
zlokalizowaną przy ul. Wolności. 

W trakcie obowiązywania mpzp nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
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dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu - 
doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
- doprowadzenia zapisów planu do zgodności z wymogami przepisów określonych 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne 
z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.15 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego 
w południowej części Osiedla Cyranka uchwalonego Uchwałą Nr XXI/202/08Rady 
Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008r. 

 
W oparciu o ustalenia planu miejscowego pozyskano większość terenów pod 

drogi publiczne oznaczone w rysunku planu sygnaturami KDL. 1 oraz KDD. 1. 
Zrealizowano nieliczną zabudowa mieszkaniowa, co nie wygenerowało potrzeby 
realizacji zabudowy usługowej zabezpieczającej potrzeby mających zamieszkać tam 
rodzin. 

W trakcie obowiązywania mpzp nie wpłynęły żadne wnioski o jego zmianę. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu - 
doprowadzenia ustaleń planu do zgodności ze zmieniającymi się w czasie przepisami 
odrębnymi. 
- doprowadzenia zapisów planu do zgodności z wymogami przepisów określonych 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne 
z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.16 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle 
Michalina” uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 
5 listopada 2008r 

 
W oparciu o ustalenia planu zostały w bardzo dużej części nabyte grunty pod 

budowę dróg publicznych – ul. Franciszka Sokoła i ul. Wanatowicza, oraz drogi 
oznaczonej w rysunku planu sygnaturą KD 35. W stanie obecnym funkcjonują jako drogi 
gruntowe. Realizowana jest budowa infrastruktury technicznej koniecznej do obsługi 
osiedla. W oparciu o ulicę Sokoła oraz prywatne ciągi pieszo- jezdne realizowana jest 
powoli zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W terenie przeznaczonym w planie pod 
usługi powstała myjnia samochodowa obsługująca głównie potrzeby klientów spoza 
osiedla, ale mieszkańcy osiedla też z niej korzystają. 

W okresie obowiązywania planu wpłynęły wnioski o jego zmianę; 
 dot. zmiany przeznaczenia terenu przeznaczonego na sport i rekreację na teren pod 

realizację usług, 
 dot. zmiany zapisów na temat kąta nachylenia dachów w zabudowie mieszkaniowej. 
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Obydwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu, 
- doprowadzenia zapisów planu do zgodności z wymogami przepisów określonych 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne 
z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.17 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera” 
uchwalonego Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 
2008r. 

 
Na podstawie zapisów planu w terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowo- 

handlową została wybudowana galeria handlowa, stopniowo realizowane są drogi 
zarówno publiczne jak i prywatne oraz infrastruktura techniczna, w oparciu o które 
realizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na razie nie uzyskano 
stosownych dokumentów koniecznych do wykonania korekty przebiegu linii 
energetycznych, o której jest mowa w ustaleniach planu. 
W okresie funkcjonowania planu kilkakrotnie wnioskowano o dopuszczenie zabudowy 
usługowej w formie wolnostojących budynków przeznaczonych wyłącznie pod taką 
działalność na obszarach oznaczonych sygnaturami MN4, MN10, MN11. Wnioski te 
zostały odrzucone, gdyż intencją  zapisów tego planu była realizacja zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem usług ale jako wbudowanych w budynki mieszkalne. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu, 
- doprowadzenia zapisów planu do zgodności z wymogami przepisów określonych 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne 
z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.18 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – 
uchwalonego Uchwałą nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 
2010r. 

 
Na podstawie ustaleń planu powstała zabudowa mieszkaniowa wraz 

z infrastrukturą techniczną w sąsiedztwie torów kolejowych, obecnie przeznaczona na 
lokale socjalne. Jest to część bazy mieszkaniowej, która ma powstać na obszarze 
obowiązywania planu. Trwają starania w celu uzyskania pozwolenia na budowę dalszych 
obiektów mieszkalnych. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan wymaga korekt w celu 
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dostosowania do wymogów nowej ustawy. Korekty te powinny dotyczyć 
w szczególności: 
- uzupełnienia ustaleń planu o niektóre wskaźniki zagospodarowania terenu, 
- doprowadzenia zapisów planu do zgodności z wymogami przepisów określonych 
w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. 

Rysunek planu oraz jego zmiany wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne 
z art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na 
podkładzie mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej uchwalonego Uchwałą Nr 
XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012r. 

 
Do chwili obecnej nie następuje jego realizacja zarówno w zakresie realizacji 

systemu komunikacji jak również zabudowy. 
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  
Rysunek planu wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy uchwalony Uchwałą Nr XXIII/189/2012 
z dnia 28 sierpnia 2012r. 

 
Nastąpiła pełna realizacja ustaleń planu zarówno w zakresie realizacji systemu 

komunikacji i infrastruktury jak również zabudowy. W 2016 roku do użytku oddana 
została Galeria Nawigator, najnowocześniejszy obiekt handlowo – usługowy na terenie 
miasta Mielec. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  

Rysunek planu wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego 
zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego 
oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego 
i Kościuszki w Mielcu - uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 
Na terenie obowiązującego planu miejscowego zostały zrealizowane wały 

przeciwpowodziowe, których budowa została rozpoczęta już w trakcie trwania prac nad 
opracowaniem planu. 
Stopniowo realizacja jest zabudowa usługowa wzdłuż ulicy Legionów oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.  

Mimo tak niedługiego okresu obowiązywania planu złożone zostały trzy wnioski 
o zmianę jego ustaleń. Dwa z nich dotyczyły przekształcenia terenów leżących 
w starorzeczu rzeki Wisłoki przeznaczonych pod usługi sportu na tereny zabudowy 
mieszkaniowej. Natomiast w trzecim wniosku właściciele nieruchomości chcieliby 
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likwidacji układu drogowego zaplanowanego na ich działkach położonych w rejonie 
ulicy Mieleckiego. 
We wszystkich przypadkach wnioski zostały rozpatrzone odmownie. 

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  

Rysunek planu wykonany jest w skali 1: 1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

6.22 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Mielcu pomiędzy ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza- 
uchwalonego  Uchwałą Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 
września 2013r 

 
Na terenie obowiązującego planu miejscowego wykupiono niemal w całości teren 

i rozpoczęto prace zmierzające do realizacji drogi publicznej oznaczonej w rysunki planu 
sygnaturą 1KD-D. 
Ustalenia planu zostały realizowane.  

W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  

Rysunek planu wykonany jest w skali 1:1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 
Wpłynęły wnioski o opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które wpłynęły od osób zainteresowanych opracowaniem planu 
miejscowego dla działek lub obszarów, których są właścicielami; 
 Dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy ul. Jagodowej, 
 Dot. opracowania mpzp dla terenu położonego na Osiedlu Cyranka z połączeniem go 

z ulicami Cyranowską, Orlą i Padykuły, 
Po przeanalizowaniu złożonych wniosków nie podjęto dalszych kroków w celu 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

6.23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów 
w Mielcu - uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu 
z dnia 9 czerwca 2017r 

Z uwagi na krótki czas obowiązywania ustalenia planu nie zostały realizowane.  
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  
Rysunek planu wykonany jest w skali 1:1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 
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6.24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Mielcu pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami 
kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz obwodnicą miasta – 
uchwalony Uchwałą Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 
2017r. 

Z uwagi na krótki czas obowiązywania ustalenia planu nie zostały realizowane.  
W zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 i 16 ust.1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan nie wymaga korekt.  
Rysunek planu wykonany jest w skali 1:1000, co jest zgodne z art. 16 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonany został na podkładzie 
mapowym z państwowego zasobu geodezyjnego. 

 
Z przeprowadzonej analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wynika aktualność większości obowiązujących na obszarze miasta planów. Plany te 
spełniają wymagania ustalone w art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ponadto są dostosowane do 
istniejących uwarunkowań faktycznych.  

7. Ocena postępu w opracowywaniu planów miejscowych 

7.1 Plany miejscowe obowiązujące na terenie miasta  

 
Na dzień 30 czerwca 2018 r. na terenie miasta, jako akty prawa miejscowego, 

obowiązuje 24 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące powierzchnię 
1 431,72 ha, co stanowi 30,58% powierzchni miasta.  

Obowiązujące plany miejscowe to plany uchwalone po 1 stycznia 1995 r., opracowane 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz plany 
opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym. Po utracie ważności planu ogólnego, miasto znalazło się 
w trudnej sytuacji, gdyż w niewielkim procencie pokryte było planami miejscowymi. W dniu 
11 lipca 2003 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym. Unieważniła ona plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 
roku, w tym plan ogólny Mielca. Ustawa uprościła procedurę sporządzania planu, jednak 
nałożyła wymóg bezwzględnej zgodności planu ze studium, a na terenach bez planu dopuściła 
wydawanie decyzji lokalizacyjnych przy spełnieniu określonych warunków. Porównując 
zakres ustaleń planów miejscowych określony w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 roku i wymogi wynikające z przepisów art. 15 i 16 ustawy o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, należy zaznaczyć, że w zasadzie plany 
sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z 1994 r. dają pełną podstawę do realizacji 
ustaleń tych planów i posiadają wystarczającą zawartość merytoryczną do funkcjonowania 
równolegle z nowszymi aktami prawa miejscowego. Biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, a także aktualne potrzeby planistyczne miasta niezbędne dla zapewnienia 
racjonalnej gospodarki przestrzennej, a także skutki finansowe sporządzania i realizacji 
planów, mimo nielicznych formalnych niezgodności z wymogami art. 15 i 16, nie widzi się 
potrzeby przystępowania do zmian planów sporządzonych na podstawie przepisów ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. 

W analizowanym okresie, tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2018 roku 
uchwalono 2 nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 
95,1 ha oraz 2 zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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7.2 Plany miejscowe będące w trakcie opracowania 
 
Na dzień 30 czerwca 2018 r. w trakcie opracowania było 6 planów miejscowych 

(w tym także zmiany dotyczące obszarów już objętych obowiązującymi planami). Są to trzy 
plany dotyczące realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia wzdłuż wschodniej obwodnicy 
miasta, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIELEC-OSIEDLE-
CENTRUM w rejonie placu Armii Krajowej, zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Smoczka A w rejonie planowanej realizacji terenów rekreacyjnych oraz plan 
miejscowy w rejonie ulic Wojska Polskiego i Partyzantów.  

Plany te są obecnie opracowywane na podstawie uchwał o przystąpieniu do ich 
sporządzania, podjętych w analizowanym okresie, tj. od drugiego kwartału 2014 roku. 
Stopień zaawansowania projektów planów, jak i obszar opracowania jest zróżnicowany. 

7.3 Plany miejscowe wskazane do opracowanie w Studium.  

 
W obowiązującym Studium nie wskazano obszarów, dla których miasto Mielec 

zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem 
obszarów wymagających uzyskania zgody na zmienne przeznaczenie gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolne i nieleśne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Uchwałą Nr XI/94/2015 z dnia 11 września 2015 r. Rada Miejska w Mielcu 

przystąpiła do sporządzenia X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielec, obejmującej obszar w rejonie ulic 
Krańcowej, Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów. Projekt zmiany Studium 
obejmuje obszary dla których miasto Mielec zamierza sporządzić miejscowe plany 
zagospodarowania Przestrzennego. Do momentu uchwalenia zmiany Studium obszary te 
są nieaktywne. 

8. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych. 

 
Na podstawie analiz obowiązujących aktów planistycznych, decyzji administracyjnych 

wydawanych na terenie miasta Mielca oraz wniosków inwestorów prywatnych proponuje się, 
by w ramach wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych lub zmian 
obowiązujących dokumentów w następnych latach, przyjęto kolejność ich sporządzania 
uwzględniającą: 

 realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta 
i okolic,  

 koniecznością ochrony celu publicznego przed potrzebami inwestorów 
 wnioskami właścicieli gruntów o sporządzenie mpzp z uwagi na zainteresowanie 

inwestowaniem na wnioskowanym terenie, 
 konieczności uwzględnienia najnowszych kierunków zagospodarowania przestrzennego 

ustalonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Mielca. 

Powyższa propozycja sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego może zostać zmieniona ze względu na możliwości finansowe Miasta oraz 
wystąpienie znaczących zmian w uwarunkowaniach lokalnych. 

Ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w przestrzeni miasta Mielca 
dopuszcza się przystąpienie do innych opracowań planistycznych, których konieczność 
będzie wynikała z nasilenia procesów inwestycyjnych lub indywidualnych potrzeb. 
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Niektóre z planów miejscowych będą musiały być sporządzane jako pilne, co 
spowoduje opóźnienie w opracowaniu i uchwaleniu pozostałych planów. 
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