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I. INFORMACJE WPROWADZAJ�CE 

 

I.1. Charakter, obszar i zakres opracowania 

 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca, zwane w dalszej cz��ci 
niniejszego tekstu „studium", zgodnie z ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stanowi 
obowi�zkowe opracowanie, okre�laj�ce polityk� przestrzenn� miasta przy uwzgl�dnieniu uwarunkowa�, celów 
i kierunków polityki przestrzennej pa�stwa na obszarze województwa. 

 

Studium, po uchwaleniu przez Rad� Miejsk� w Mielcu, stanowi dokument o charakterze aktu kierownictwa 
wewn�trznego, słu��cy do: 
- koordynowania własnych i ponadlokalnych zamierze� w zakresie gospodarki przestrzennej, podejmowanych  

na obszarze miasta, 
- wspomagania informacjami koordynacyjnymi dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydawanych bez planu miejscowego, 
- promocji rozwoju gospodarczego i wizerunku miasta. 

 

Na podstawie studium sporz�dzane b�d� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które stanowi� 
prawo lokalne i s� podstaw� decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Obszar opracowania obejmuje miasto Mielec w granicach administracyjnych. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 
- rozpoznanie stanu istniej�cego zagospodarowania i zainwestowania miasta oraz problemów i uwarunkowa� 

zwi�zanych z. jego rozwojem, 
- okre�lenie kierunków zagospodarowania miasta, 
- okre�lenie zasad polityki przestrzennej. 

 

1.2. Podstawa prawna sporz�dzenia studium 

 

Podstaw� prawn� stanowi�: 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr l 5 z 1999 r. poz. 

139), 
- Uchwała Nr XXX/203/96 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie przyst�pienia do 

sporz�dzania studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Mielca 

 

1.3. Organ sporz�dzaj�cy i zespól autorski 
Organem sporz�dzaj�cym studium jest Zarz�d Miasta Mielca [a sporz�dzaj�cym [zmiany]3 studium Prezydent Miasta Mielca.]2 
Merytorycznie „studium” opracowało: 
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu 
Zespół Projektowy w Mielcu - przez zespól autorski w składzie: 

 

mgr in�. arch. Anna Wróblewska-Bryk   - projektant 
mgr Jan Raku�                                          - projektant programu 
mgr in�. Barbara Lejda                             - projektant komunikacji 
in�. Jan Kluzek                                         - projektant wod. - kan. co, gaz, gospodarka odpadami 
in�. Ewelina Dobrowolska                       - projektant elektroenergetyki i teletechniki 
mgr in�. Lucyna Garbacka                       - projektant ochrony �rodowiska 
Anna Sycha                                              - opracowanie graficzne 
Stanisława Wery�ska                               - opracowanie graficzne 
Maria Czechnicka                                     - opracowanie graficzne 
mgr in�. arch. Stefan Majewski                - uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym 
                                                                    nr uprawnie� 488/88 główny projektant 
mgr Władysław Gurdak                           - uprawniony do projektowania w planowaniu przestrzennym 
                                                                    nr uprawnie� 1094/90 

 

[Autor II.[, III.]3 [,I.]
 1 zmiany studium: 

mgr in�. arch. Anna Wróblewska-Bryk   - uprawnienia urbanistyczne nr 1572 
 POIU w Katowicach nr KT-227]2 

[Autor IV. zmiany studium: 
mgr in�. arch. Małgorzata Przybysz-Ławnicka   - Główny Projektant 

uprawnienia urbanistyczne nr 1644,   
POIU w Katowicach nr KT-252 

mgr Artur Oleszkowicz  - zagadnienia �rodowiskowe]4 

 

 
 
 
 
[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 

3 
 
 
[Autorzy VI. Zmiany studium: 
Główny projektant: mgr in�. Paweł Niemiec – upr. urb 1685 czł.ZOIU:Z-260 
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Projektant mgr in�. Anna Skiba 
Projektant sprawdzaj�cy: mgr in�. Joanna �witli	ska- Robutka – czł. ZOIU: Z-447]6  
 
[Autorzy VII. Zmiany studium: 
prof. dr hab .in�. arch. Krystyna Gruszecka – uprawnienia  urbanistyczne nr WA-062, OIU z siedzib� w Warszawie 
mgr in�. Piotr Maksym Kalbarczyk               - asystent głównego projektanta 
mgr in�. Monika Joanna Wróbel                  -  asystent głównego projektanta.]7 
 
[Autor V zmiany studium: 
mgr in�. arch. Małgorzata Przybysz-Ławnicka   - Główny Projektant 

członek POIU w Katowicach nr KT-252, uprawnienia urbanistyczne nr 1644,   
mgr Karolina Fastnacht-Kundzierewicz - zagadnienia �rodowiskowe 
mgr in�. arch. Paweł Skowro	ski - zagadnienia przestrzenne]5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [  ]6- wprowadzono VI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]7- wprowadzono VII. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 

 
 
 

3 a 
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1.4. Zawarto�� studium 
 
Opracowanie obejmuje: 
- Zał�czniki do uchwały podlegaj�ce uchwaleniu: 

tekst studium             - Zał�cznik Nr l, 
rysunek studium:       - Zał�cznik Nr 2 - Kierunki rozwoju i polityka przestrzenna miasta 

                                             skala l: 10 000,  
                                   - Zał�cznik Nr 3 - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej -  

                                             zaopatrzenie w wod�. odprowadzenie �cieków, gospodarka odpadami  
                                             skala l: 10 000, 

- Zał�cznik Nr 4 - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej - 
              zaopatrzenie w gaz i ciepło  
              skala l: 10 000,  

- Zał�cznik Nr 5 - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej - 
  energetyka i telekomunikacja  

               skala 1:10 000, 
- Zał�cznik Nr 6 Kierunki rozwoju komunikacji 
  skala l: 10000.     
 
 
 

Tekst i rysunki studium zawieraj�ce ustalenia studium, stanowi� integralnie ze sob� zwi�zany 
dokument i winny by� stosowane komplementarnie. 
Oznaczenia graficzne ustale� na rysunkach dostosowano do skali mapy, co oznacza, �e przebieg granic 
poszczególnych stref, obszarów, terenów oraz sieci infrastruktury technicznej okre�lono orientacyjnie, 
tj. w sposób dopuszczaj�cy korekt� ich przebiegu przy utrzymaniu istoty zamierzonej dyspozycji 
przestrzennej. [Granice obszarów, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszarów wymagaj�cych zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze  
i niele�ne [oraz obszarów, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszarów wymagaj�cych przeprowadzenia scale	 i podziału 
nieruchomo�ci, a tak�e obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m² oraz 
obszarów przestrzeni publicznej]3 nie stanowi� obowi�zkowych granic poszczególnych planów miejscowych – co oznacza 
mo�liwo�� opracowywania tych planów równie� w innym zasi�gu w zale�no�ci od potrzeb Miasta.]2. 

 
- Opis i rysunki uwarunkowa� rozwoju miasta, zawieraj�ce podbudow� informacyjn� i analityczn� oraz 

uzasadniaj�ce przyj�te w studium rozwi�zania. Materiały te mog� by� wykorzystane na etapie wydawania decyzji 
dotycz�cych sposobu zagospodarowania terenu. 
 

- Dokumentacj� formalno-prawn� zawieraj�c� dokumenty niezb�dne w procesie opracowywania  
studium. 

 

[-    Uzasadnienie rozwi�za	 przyj�tych w zmianach studium i syntez� ich ustale	 jako cz��� tekstu studium.]2 

 

[I.5. Uwarunkowania rozwoju w obszarze obj�tym IV zmian� studium. 
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80: poz. 717 ze zm.), dokonuj�c zmiany studium uwzgl�dniono nast�puj�ce uwarunkowania: 
- dotychczasowe zainwestowanie - najwi�ksza cz��� to tereny zabudowy obiektów sportowych, urz�dze� sportu 

i rekreacji , istniej�cy kompleks parku le�nego oraz otwartego terenu zielonego o charakterze sportu i 
rekreacji z istniej�cym hotelem, a tak�e parking przed obiektem stadionu pełni�cy okresowo funkcje 
targowiska miejskiego, - tereny poło�one w centrum miasta, które pełni� ponadlokaln� funkcj�, 

- pełne uzbrojenie jak równie� skomunikowanie terenu, 
- na terenie obj�tym IV zmian� Studium nie wyst�puj� grunty le�ne, które wymagałyby uzyskania zgody 

wła�ciwego organu na zmian� przeznaczenia gruntów na cele niele�ne; 
-  teren w cało�ci stanowi własno�� gminn�, 
-  na terenie obj�tym IV zmian� Studium znajduje si� obszar ochronny zbiornika wód podziemnych GZWP 425 

D�bica – Stalowa Wola – Rzeszów. Zbiornik posiada stref� ochrony ustanowion� decyzj� MO�ZNiL KDH 
1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997 r. Na terenie zbiornika i w zasi�gu strefy ochronnej obowi�zuj� 
ograniczenia w sposobie zagospodarowania maj�ce na celu ochron� wód podziemnych przed ska�eniem, 

-  w obszarze IV zmiany studium nie wyst�puj�: 

1) �adne zasoby podlegaj�ce ochronie prawnej (przyrodniczej, archeologicznej lub konserwatorskiej); 

2) obszary naturalnych zagro�e� geologicznych, 

3) udokumentowane zło�a kopalin, 

4) tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odr�bnych, 

5) obszary bezpo�redniego zagro�enia powodzi�.]4 

 

 
 
[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 

 
4 
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[I.6. Uwarunkowania rozwoju w obszarze obj�tym VI. Zmian� Studium. 
   W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 
U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonuj�c zmiany studium uwzgl�dniono nast�puj�ce uwarunkowania: 
                                               - dotychczasowe zainwestowanie – najwi�ksza cz��� to tereny u�ytkowane rolniczo 

lub niezagospodarowane, wyst�puj� równie� tereny usługowe oraz tereny dróg 
publicznych, 

                                               -  pełne uzbrojenie jak równie� skomunikowanie terenu, 
-  na terenie obj�tym VI zmian� Studium nie wyst�puj� tereny le�ne, które wymagałyby uzyskania zgody 
wła�ciwego organu na zmian� przeznaczenia gruntów na cele niele�ne; 
-  na terenie obj�tym VI zmian� Studium znajduje si� obszar ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 425 
D�bica – Stalowa Wola – Rzeszów. Zbiornik posiada stref� ochrony ustanowion� decyzj� MO�ZNiL KDH 
1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997r. Na terenie zbiornika i w zasi�gu strefy ochronnej obowi�zuj� ograniczenia 
w sposobie zagospodarowania maj�ce na celu ochron� wód podziemnych przed ska�eniem, 
-  w obszarze VI zmian� Studium nie wyst�puj�: 
    1) �adne zasoby podlegaj�ce ochronie prawnej (przyrodniczej, archeologicznej lub konserwatorskiej); 
    2) obszary naturalnych zagro�e� geologicznych, 
    3) udokumentowane zło�a kopalin,  
    4) tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów odr�bnych,  
    5) obszary bezpo�redniego zagro�enia powodzi�]6   

 
[I.7. Uwarunkowania rozwoju w obszarze obj�tym VII. Zmian� STUDIUM. 

  W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.   
U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) dokonuj�c zmiany STUDIUM  uwzgl�dniono nast�puj�ce uwarunkowania: 

  -     Dotychczasowe zainwestowanie – obszar obejmuje fragment wschodniej cz��ci miasta, znajduj�cy si� u 
zbiegu ul. Wolno�ci i ul. Powsta�ców Warszawy. Stanowi w wi�kszo�ci nieu�ytki rolne lub odłogowane z 
zadrzewieniami.  

-     W północno – zachodniej cz��ci obszar opracowania graniczy z Osiedlem Wolno�ci, gdzie wyst�puje zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Po wschodniej stronie obszar opracowania graniczy z zabudow� wielorodzinn� 
osiedla „SMOCZKA I”. Na północ obszar graniczy z terenem basenu krytego a po przeciwnej stronie  ul. 
Wolno�ci z Osiedlem Dziubków i Osiedlem Szafera, charakteryzuj�cymi si� ekstensywn� zabudow� 
mieszkaniow� jednorodzinn�. Po południowej stronie opracowania wyst�puj� nieu�ytki i tereny dogodne pod 
nowe inwestycje. 

-      Komunikacja – obszar skomunikowany jest z centrum miasta „ul. Wolno�ci (jest to droga wojewódzka  Nr 
875 Mielec – Kolbuszowa – Le�ajsk, klasy „G”). 

-   Infrastruktura techniczna – przez wschodni� cz��� obszaru (z północy na południe) w terenach 
niezainwestowanych przebiegaj� linie elektroenergetyczne 110kV i 15kV. Istnieje mo�liwo�� doprowadzenia z 
istniej�cych dróg publicznych granicz�cych z obszarem opracowania sieci wodoci�gowej, kanalizacyjnej i  
gazowej. Przy ul. Powsta�ców Warszawy 2 w 2009 roku została otwarta Pływalnia Rekreacyjna Smoczka i 
jest to nowoczesny obiekt typu Aqua Park. Wzdłu� ul. Wolno�ci istnieje kanał melioracyjny, którego 
zadaniem jest odprowadzenie wód opadowych z terenów przylegaj�cych (przyj�ty przekrój otwartego rowu 
został zaprojektowany na  potrzeby zabezpieczenia osiedla „SMOCZKA 1” oraz planowanej zabudowy 
omawianego obszaru, aby uchroni� wzmiankowane tereny od zala� i podtopie�). 

-     Po wschodniej cz��ci omawianego obszaru przebiega ci�g ekologiczny, którego wyznaczenie miało na celu 
utworzenie prawidłowo funkcjonuj�cego systemu ci�gów i w�złów zieleni miejskiej, a tak�e terenów 
otwartych, w�złów  i ci�gów zieleni. 

-    Na terenie obj�tym VII zmian� Studium wyst�puje obszar ochronny zbiornika wód podziemnych GZWP 425 
D�bica – Stalowa Wola – Rzeszów.  Zbiornik posiada stref� ochrony ustanowion� decyzj� MO�ZNiL KDH 
1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997 r. Na terenie zbiornika i w zasi�gu strefy ochronnej obowi�zuj� 
ograniczenia w sposobie zagospodarowania maj�ce na celu ochron� wód podziemnych przed ska�eniem. 

-    Na terenie obj�tym VII zmian� Studium nie wyst�puj� obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów 
odr�bnych, udokumentowane zło�a kopalin i tereny górnicze, obszary naturalnych zagro�e� geologicznych- 
osuwiska.]7        
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[I.8. Uwarunkowania rozwoju w obszarze obj�tym V zmian� studium. 

W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647), dokonuj�c zmiany studium uwzgl�dniono nast�puj�ce uwarunkowania: 
- Dotychczasowe zainwestowanie – obszar obejmuje fragment zachodniej cz��ci miasta, 

znajduj�cy si� w zakolu rz. Wisłoki. Stanowi w wi�kszo�ci tereny niezainwestowane na terasie zalewowej, u�ytkowane 
rolniczo b�d� odłogowane z zadrzewieniami i enklaw� lasu. W północno – zachodniej cz��ci obszaru w rejonie. ul. 
Teligi oraz w południowo-wschodniej cz��ci w rejonie ulic Rzecznej i Zagrody, wyst�puje zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. W �rodkowej cz��ci w s�siedztwie ul. Legionów zlokalizowana jest zabudowa usługowo – handlowa. 

- Komunikacja – obszar skomunikowany jest z centrum tzw. „Starego Mielca” ulicami 
Legionów, Kili�skiego i Rzeczn�. 

- Infrastruktura techniczna – przez zachodni� cz��� obszaru w terenach głównie 
niezainwestowanych przebiegaj� linie elektroenergetyczne 110kV i 15kV. 
Sie� wodoci�gowa, kanalizacyjna i gazowa doprowadzona jest do istniej�cej zabudowy.  

- Obszar (za wyj�tkiem niewielkiej cz��ci) poło�ony jest w zasi�gu zalewu wod� Q1% od Wisłoki, stanowi�cym obszar 
szczególnego zagro�enia powodzi�, wyznaczony w opracowaniu pn. „Okre�lenie zagro�enia powodziowego w zlewni 
Wisłoki” stanowi�cym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Na obszarze tym obowi�zuj� zakazy wynikaj�ce 
z art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne. Władze miasta zaprojektowały i prowadz� budow� wałów 
przeciwpowodziowych, które po zrealizowaniu umo�liwi� zainwestowanie i zagospodarowanie tych terenów za 
wyj�tkiem terenów DW – mi�dzywala. 

- na terenie obj�tym V zmian� Studium nie wyst�puj�: 
a) zbiorniki wód podziemnych GZWP,  
b) obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odr�bnych,  
c) udokumentowane zło�a kopalin i tereny górnicze, 
d) obszary naturalnych zagro�e� geologicznych – osuwiska.]5 

 
 

[I.9. UWARUNKOWANIA ROZWOJU W OBSZARZE OBJ�TYM X  ZMIAN	 STUDIUM - cz��� A  . 

1. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. 

  
Przedmiotowy teren poło�ony jest w centralnej cz��ci miasta Mielec. Usytuowany jest pomi�dzy ulic� Kra�cow�, 
Powsta�ców Warszawy, Szarych Szeregów a lini� kolejow� relacji Łód� Kaliska – D�bica. Zachodnio - północna 
cz��� terenu zagospodarowana jest zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. Niewielki obszar wzdłu� linii kolejowej 
stanowi zabudowa usługowo – produkcyjna. Pozostała cz��� stanowi u�ytki rolne – grunty orne, ł�ki i pastwiska. 
Przez �rodek terenu przepływa Rów Wojsławski. 

 
Na przedmiotowym terenie nie obowi�zuje �aden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Przez teren obj�ty analiz� przebiegaj� napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV oraz gazoci�g wysokopr��ny. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony 

Analizowany teren stanowi obszary otwarte, cz��ciowo zabudowane.  
Wszystkie mieszcz�ce si� w nim tereny funkcjonalne prawidłowo wkomponowane s� w struktur� przestrzenn� Miasta. 
Nie stanowi� pola ekspozycji dla obiektów zabytkowych ani innych obiektów wartych wyeksponowania. Wymienione 
obszary w powi�zaniu z terenami s�siednimi tworz� wewn�trznie harmonijn� cało�� i funkcjonalno – przestrzennie 
powi�zane s� z pozostałymi elementami struktury Mielca.  

 

3. Stan �rodowiska przyrodniczego, w tym stan rolniczej i le�nej przestrzeni produkcyjnej, wielko�ci i jako�ci 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. 

 
Według regionalizacji J. Kondrackiego miasto Mielec poło�one jest w obr�bie podprowincji Północne Podkarpacie 
(512), w obr�bie Kotliny Sandomierskiej (512.4), b�d�cej najwi�kszym makroregionem Północnego Podkarpacia o 
powierzchni około 15 tys. km2. Zapadlisko Kotliny Sandomierskiej powstało w miocenie. Osady miocenu, z bogatymi 
zło�ami soli, osi�gaj� najwi�ksz� mi��szo�� na skraju Karpat. Osady czwartorz�dowe w postaci glin morenowych i 
piasków wypełniaj� doliny rzek do gł�boko�ci około 20-30 m. Na płaskowy�ach mi�dzydolinnych osady te uległy 
denudacji i ich mi��szo�� jest tu niewielka. Teren Mielca poło�ony jest w obr�bie 2mezoregionów: Płaskowy�u 
Kolbuszowskiego (512.48), Doliny Dolnej Wisłoki (512.44), oraz Niziny Nadwi�la�skiej (512.41). 
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Pod wzgl�dem geologicznym miasto Mielec poło�one jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego, które 
zbudowane jest z utworów trzecio- i czwartorz�dowych. Utwory powstałe w trzeciorz�dzie le�� bezpo�rednio na 
starszym silnie zerodowanym prekambryjskim podło�u, wykształconym jako iły krakowieckie, zalegaj�ce na 
ró�nych gł�boko�ciach. 

 
Krajobrazy Mielca s� stosunkowo mało urozmaicone. Obszary o bogatej szacie ro�linnej, zarówno o cechach 
naturalnych jak i zwi�zanych z dziedzictwem kulturowym (parki, cmentarze, aleje �ródpolne u�ytki zielone) nie 
tworz� ci�głej sieci. Najcenniejsza krajobrazowo cz��� miasta to wschodnie tereny zaj�te przez lasy, oraz dolina 
Wisłoki – szczególnie wysoka skarpa na wysoko�ci starego miasta, z zadrzewieniami nadrzecznymi. Walory 
kulturowe i przyrodnicze przeplataj� si� zarówno w granicach starówki (w tym pozostało�ci parku przy oficynie 
dworskiej, oraz trawniki, skwery i parki). Stosunkowo urozmaicony krajobraz maj� tak�e obrze�a miasta – o 
lu�nej zabudowie, ze smugami ł�k przeplatanych pastwiskami i ciekami wodnymi. Najsilniej zniekształcony i 
najmniej atrakcyjny (tak�e przyrodniczo) jest krajobraz północnej cz��ci miasta z terenami przemysłowymi i 
lotniskiem. 
 
Do najwa�niejszych wyzwa� w dziedzinie ochrony �rodowiska nale�� działania na rzecz zapewnienia realizacji 
zasady zrównowa�onego rozwoju. Dlatego te� X zmiana Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mielec powinna zapewni� rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nast�puje proces 
integrowania działa� politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwało�ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo�liwo�ci zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczno�ci lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokole�. 
 
Przedmiotowy teren: 

− usytuowany jest w obr�bie Niziny Nadwi�la�skiej, 

− w granicach terenu wyst�puj� gleby brunatne, bielicowe, mady i czarne zdegradowane, 

− w granicach terenu wyst�puj� gleby III-V klasy bonitacyjnej, 

− usytuowany jest w obr�bie JCWP RW20001921899 Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do uj�cia oraz 
RW200017219299 Babulówka, 

− w granicach terenu wyst�puj� urz�dzenia melioracji wodnych (Rowy: Wojsławsko-Cyranowski, Mała Trze��, 
Dopływowy Nr 1),  

− nale�y wyposa�y� w niezb�dn� infrastruktur� wodno-�ciekow� oraz obj�� systemem gospodarki odpadami, 

− fragment terenu znajduje si� w granicach strefy ochrony po�redniej uj�cia wody powierzchniowej „Wojsław”, 

− warunki gruntowo-wodne nie stanowi� ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, 

− teren usytuowany jest w granicach PLGW2000134, 

− konieczne jest podj�cie działa� umo�liwiaj�cych osi�gni�cie wyznaczonych dla JCWPd celów �rodowiskowych 
czyli utrzymanie dobrego stanu ilo�ciowego i jako�ciowego wód podziemnych, 

− teren usytuowany jest poza granicami GZWP, 

− teren usytuowany jest w obszarze przekrocze� w zakresie st��enia dobowego pyłu PM10, PM2.5 oraz 
benzo(a)pirenu, 

− nale�y stosowa� dost�pne rozwi�zania techniczne i organizacyjne umo�liwiaj�ce ograniczenie emisji hałasu, 

− nale�y uwzgl�dni� obowi�zuj�ce strefy ochronne od linii elektroenergetycznych, 

− nale�y stosowa� dost�pne rozwi�zania techniczne i organizacyjne umo�liwiaj�ce ograniczenie emisji pola 
elektromagnetycznego, 

− teren usytuowany jest poza granicami form ochrony przyrody, 

− w granicach terenu nie wyst�puj� lasy. 
 

Wa�ne znaczenie z punktu widzenia kształtowania polityki przestrzennej, ma ochrona krajobrazu. W przypadku 
przedmiotowego terenu nie wyst�puj� przestrzenie, które stanowiłyby w szczególno�ci przedpola ekspozycji, osie 
widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyró�niaj�ce si� lokaln� form� architektoniczn�, istotne dla 
zachowania walorów krajobrazowych. 

 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Przedmiotowy teren nie jest obj�ty ochron� konserwatorsk� ani te� nie przylega do terenu obj�tego ochron� 
konserwatorsk�. Na obszarze nie wyst�puj� udokumentowane stanowiska archeologiczne. 

 

5. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym. 

Audyt nie został opracowany, w zwi�zku z powy�szym brak jest rekomendacji i wniosków z niego wynikaj�cych. 

6. Warunki i jako�� �ycia mieszka�ców. 

W obr�bie analizowanego obszaru i w jego bezpo�rednim s�siedztwie brak jest obiektów  
i przedsi�wzi��, które w sposób znacz�cy wpływaj� na stan �rodowiska, a tym samym na warunki i jako�� �ycia ludzi. 
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7. Zagro�enia bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia. 

W obszarze zmiany studium nie wyst�puj� zagro�enia dla mieszka�ców wynikaj�ce 
z obecnego stanu zagospodarowania. Nie wyst�puj� zakłady stwarzaj�ce zagro�enie wyst�pienia powa�nej awarii 
przemysłowej. 

 
Na terenie obj�tym opracowaniem oraz w bliskim s�siedztwie nie stwierdzono wyst�powania nielegalnych składowisk 
odpadów. 
W granicach opracowywanego terenu głównym �ródłem emisji pól elektromagnetycznych s� linie 
elektroenergetyczne wn.  
Bior�c pod uwag� parametry technicznie mo�na stwierdzi�, i� nat��enie pola elektrycznego i magnetycznego jakie 
wyst�puj� od rozpatrywanych linii nie b�d� stanowi� zagro�enia dla ludzi i �rodowiska.  

 

8. Potrzeby i mo�liwo�ci rozwoju gminy, uwzgl�dniaj�ce w szczególno�ci: 

1) analizy ekonomiczne, �rodowiskowe i społeczne: 
 

Zgodnie z ustaw� o samorz�dzie gminnym Miasto Mielec prowadzi gospodark� finansow� na podstawie 
uchwalonego corocznie bud�etu gminy. Jest on rocznym programem finansowym obejmuj�cym dochody i wydatki 
oraz wskazuj�cym pokrycia niedoboru lub rozdysponowania nadwy�ki. Wydatki bud�etowe s� �ci�le powi�zane z 
wysoko�ci� osi�ganych dochodów oraz realizowanym zakresem zada�.  
Istniej�ca infrastruktura społeczna na terenie gminy obejmuj�ca m.in. ochron� zdrowia, opiek� społeczn�, edukacj�, 
placówki o�wiatowe, biblioteki, zabezpiecza wyznaczone w X zmianie studium tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 
usługowej. Realizacja inwestycji zwi�zanych z uruchomieniem terenów inwestycyjnych, w tym budowy dróg i sieci 
infrastruktury technicznej, b�dzie mo�liwa w oparciu o �rodki własne oraz programy zewn�trzne.  
 
Do najwa�niejszych wyzwa� w dziedzinie ochrony �rodowiska nale�� działania na rzecz zapewnienia realizacji 
zasady zrównowa�onego rozwoju. Dlatego te� X zmiana Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mielec zapewnia rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania 
działa� politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało�ci 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczno�ci lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokole�. 
 
Analizy dotycz�ce okre�lenia uwarunkowa� rozwoju Miasta Mielec nie wskazuj� na wyra�n� tendencj� zmian. 
Zmniejsza si� liczba dzieci w wieku 0-4 lata a ro�nie liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Takie 
tendencje wskazuj� na potrzeby ludno�ci w zakresie powi�kszania terenów przeznaczonych pod zabudow�, celem 
stworzenia lepszych warunków inwestycyjnych, dotycz�cych powstania nowych miejsc pracy. Przewidywana w X 
zmianie studium nowa zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa i produkcyjna przyniesie dodatkowe korzy�ci 
przestrzenne, finansowe i ekonomiczne dla miasta, co stanowi wa�ny element słu��cy polepszeniu standardów �ycia 
mieszka�ców. 
 

2) prognozy demograficzne, w tym uwzgl�dniaj�ce, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych o�rodka wojewódzkiego: 

 

Opracowana przez Główny Urz�d Statystyczny „Prognoza ludno�ci na lata 2014-2050” podaje przewidywane 
stany ludno�ci faktycznie zamieszkałej na danym terenie w układzie powiatowym (mieszka�cy stali oraz 
przebywaj�cy czasowo powy�ej dwóch miesi�cy) w dniu 31 grudnia ka�dego roku w podziale administracyjnym i 
uwzgl�dnia zaistniałe w minionym okresie tendencje i sporz�dzona została jako u�redniona prognoza dla miast i 
obszarów wiejskich województwa. Na podstawie danych GUS dla powiatu mieleckiego opracowano symulacj� 
zmian ludno�ci miasta Mielec, która przewiduje zmniejszanie liczby ludno�ci w okresie 2016 – 2046. Dla terenów 
zabudowy usługowej i produkcyjnej brak jest mo�liwo�ci prognozowania demograficznego. Natomiast w zakresie 
zabudowy mieszkaniowej przewiduje si�, i� polityka miasta ma na celu zatrzymanie odpływu mieszka�ców na 
tereny gmin s�siednich. W tym celu na terenie miasta uruchomione zostan� obszary o w pełni wykształconej 
strukturze funkcjonalno - przestrzennej. Analizowane scenariusze zmian społecznych, gospodarczych i 
demograficznych przewiduj� w wi�kszo�ci wariantów wzrost zapotrzebowania na nowe tereny mieszkalne co wi��e 
si� zarówno z prognozowanym wzrostem populacji do roku 2030 jak i wzrostem poziomu �ycia na terenie 
województwa i kraju.  
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3) mo�liwo�ci finansowania przez gmin� wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a tak�e 
infrastruktury społecznej słu��cych realizacji zada� własnych gminy: 

 
Obszary obj�te X zmian� studium posiadaj� dogodn� dost�pno�� komunikacyjn� i s� cz��ciowo wyposa�one w sieci 
infrastruktury technicznej. Budowy wymaga� b�d� drogi publiczne stanowi�ce uzupełnienie istniej�cego układu 
komunikacyjnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodoci�gowej. Miasto mo�e współfinansowa� 
ich rozbudow� ze �rodków pochodz�cych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz z innych �rodków pozabud�etowych. 
Na obszarze obj�tym X zmian� studium zachodzi potrzeba lokalizacji obiektów infrastruktury społecznej, słu��cych 
realizacji zada� własnych gminy z uwagi na wskazanie mo�liwo�ci zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej. 

 

4) bilans terenów przeznaczonych pod zabudow�: 
 

Z opracowanego bilansu terenów wynika, i� na terenie gminy istnieje mo�liwo�� lokalizowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) a tak�e usługowej oraz produkcyjnej. Wobec powy�szego 
przeznaczenie terenów w X zmianie studium pod planowan� zabudow� jest zasadne. 
 
Przedmiotowy obszar zmiany studium stanowi uzupełnienie istniej�cego zagospodarowania. Projektowana 
zabudowa mieszkaniowa oraz produkcyjno - usługowa b�dzie wpisywa� si� w tendencje rozwojowe analizowanej 
jednostki osadniczej.  

 

9. Stan prawny gruntów. 

Przedmiotowy teren w przewa�aj�cej wi�kszo�ci stanowi własno�� prywatn� oraz Miasta Mielec. 
 

10. Wyst�powanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odr�bnych. 

Na przedmiotowym obszarze nie wyst�puj� obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odr�bnych. 
 

11. Wyst�powanie obszarów naturalnych zagro�e� geologicznych. 

Na przedmiotowym obszarze nie wyst�puj� zagro�enia wynikaj�ce z osuwania si� mas ziemnych. 
 

12. Wyst�powanie udokumentowanych złó� kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 
kompleksów podziemnego składowania dwutlenku w�gla. 

 
Na przedmiotowym obszarze nie wyst�puj� udokumentowane zło�a kopalin oraz kompleksów podziemnego 
składowania dwutlenku w�gla. 

 

13. Wyst�powanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odr�bnych. 

Na przedmiotowym obszarze nie wyst�puj� tereny górnicze. 
 

14. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Dost�pno�� komunikacyjna projektowanymi drogami do dróg publicznych: Kra�cow�, Powsta�ców Warszawy, 
Szarych Szeregów. 
Obsługa w zakresie energii z istniej�cych oraz projektowanych sieci infrastruktury technicznej. Gromadzenie i 
usuwanie odpadów komunalnych oraz zwi�zanych z prowadzon� działalno�ci� na zasadach obowi�zuj�cych w 
mie�cie. 

15. Zadania wynikaj�ce z realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

1) Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego uchwalonego uchwał� nr 
XLVIII/552/2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 30 sierpnia 2002 r. – na przedmiotowym terenie 
mog� wyst�pi� ograniczenia zwi�zane z: 
a) przebiegiem linii elektroenergetycznych 110kV, 
b) przebiegiem gazoci�gu wysokopr��nego, 
c) poło�eniem w s�siedztwie linii kolejowej relacji Łód� Kaliska – D�bica, przewidzianej do modernizacji. 
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16. Wymagania dotycz�ce ochrony przeciwpowodziowej. 

Na przedmiotowym terenie nie wyst�puj� obszary szczególnego zagro�enia powodzi�.  
 

17. Sposób realizacji wymogów, wynikaj�cy z uwzgl�dnienia ładu przestrzennego i zrównowa�onego rozwoju. 

Ustalone w Studium przeznaczenie pod zabudow� mieszkaniow� oraz usługow� i produkcyjn�, stanowi� b�dzie 

spełnienie potrzeb inwestycyjnych na przedmiotowym terenie.  

Ustalona w Studium zabudowa spełnia i uwzgl�dnia walory architektoniczne i krajobrazowe w kontek�cie 
przyj�tych zasad zagospodarowania dla omawianego terenu. Zaproponowano takie formowanie architektury 
projektowanej zabudowy w zakresie gabarytów, spadków dachów oraz wska�ników zabudowy, które stanowi� 
kontynuacj� oraz uzupełnienie walorów krajobrazowych miasta Mielec. Powy�sze zało�enia maj� pozytywny wpływ 
na walory architektoniczne i krajobrazowe, stanowi�c jednocze�nie kontynuacj� funkcji w zwartej strukturze 

przestrzennej analizowanej jednostki osadniczej, 

Z uwagi na lokalizacj� oraz bliskie poło�enie przy linii kolejowej, zabudowa usługowa oraz produkcyjna stanowi� 
b�dzie optymalne wykorzystanie terenu z zachowaniem niezb�dnej powierzchni biologicznie czynnej w nawi�zaniu 

do terenów s�siednich oraz charakteru jednostki osadniczej. 

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu pod zabudow� mieszkaniow� oraz usługowo – produkcyjn�, spójne jest 
ponadto z wytycznymi zawartymi w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 

z prognoz� do roku 2025. 

Według przyj�tego ww. dokumentu:  

Misj� władz Miasta Mielca jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównowa�onego rozwoju opartego na 
wiedzy, przedsi�biorczo�ci, zapewniaj�cego wzrost zatrudnienia i popraw� warunków �ycia mieszka�ców z 
zachowaniem warto�ci kulturowych i �rodowiskowych. 
 
Zmiana Studium nie obejmuje terenów zwi�zanych z obronno�ci� i bezpiecze�stwem pa�stwa. Dlatego te� nie ma 
uzasadnienia wskazywania szczególnych ustale� w tym zakresie. 

Ustalone w zmianie Studium przeznaczenie terenu dotyczy cz��ciowo zainwestowanego obszaru o powierzchni 
około 103 ha, który posiada bezpo�redni dost�p do dróg publicznych, po których prowadzony jest główny ruch 
komunikacyjny. 

Poniewa� zmiana Studium dotyczy m.in. zabudowy mieszkaniowej, nale�y zauwa�y�, i� u�ytkownicy planowanej 
zabudowy mog� korzysta� z komunikacji transportu publicznego, zlokalizowanego wzdłu� ul. Powsta�ców 
Warszawy. Na tej drodze prowadzony jest ruch komunikacji lokalnej, co daje mieszka�com mo�liwo�� 
bezpo�redniego korzystania z transportu publicznego. Najbli�sze przystanki zbiorczej komunikacji autobusowej 

zlokalizowane s� w odległo�ci ok. 0,7 km od centralnej cz��ci terenu obj�tego X zmian� Studium. 

Proponowana zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów stanowi 
du�y potencjał do realizacji prawidłowo wykształconej, zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Przyj�te 
przeznaczenie terenów oraz ustalone wska�niki i parametry urbanistyczne odwzorowuj� potrzeby niezb�dne do 
realizacji planowanych przedsi�wzi��. Realizacja ustale� zmiany Studium nie stwarza zagro�enia wytworzenia 
rozproszonych układów urbanistycznych w granicach administracyjnych Miasta Mielca. 

18. Uwarunkowania rozwoju. 

1) Uwarunkowania rozwoju przestrzennego wynikaj�ce z przedmiotowej zmiany studium obejmuj�: 
a) brak zagro�enia dla JCWP, 
b) brak pogorszenia si� standardów jako�ci gleby i ziemi, 
c) projektowane zagospodarowanie nie przekroczy dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszcze� do 

powietrza oraz emisji hałasu, 
d) korzystna lokalizacja dla przedmiotowych funkcji, 
e) zrównowa�ona gospodarka przestrzenna. 
 

2) W zwi�zku z powy�szym mo�na wnioskowa�, i� ustalone kierunki zagospodarowania, pod zabudow� 
mieszkaniow�, usługow� oraz produkcyjn�, s� mo�liwe, pod warunkiem zastosowania si� do 
obowi�zuj�cych przepisów prawa. 
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[I.10. Uwarunkowania rozwoju w obszarach obj�tych XI. zmian� studium. 
W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz.293), dokonuj�c zmiany studium uwzgl�dniono nast�puj�ce uwarunkowania: 

- Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu – obszary obejmuj� fragmenty północnej 
i wschodniej cz��ci miasta, niezabudowane, stanowi�ce zasadniczo tereny lasów z wyst�puj�cymi duktami le�nymi, 
rowami melioracyjnymi, tereny le�ne zadrzewie�, rów odwadniaj�cy „�wiatowid”, fragmenty dróg publicznych, obrze�ny 
fragment terenów obiektów produkcyjnych aktualnie niezabudowanych; przez północny obszar przebiega szereg sieci 
infrastruktury technicznej zwi�zanej z terenami przemysłowymi i lotniskiem, obszar wschodni sporadycznie poprzecinany 
jest sieciami infrastruktury technicznej, s� to generalnie sieci podziemne, w tym zaplanowany w Studium gazoci�g 
wysokopr��ny DN300-250; jako uwarunkowanie zewn�trzne wynikaj�ce z planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa podkarpackiego uwzgl�dnienia wymaga przebieg planowanego w tym dokumencie gazoci�gu przesyłowego 
DN500 D�bica- Mielec – Borowa – EC; obszary cz��ciowo s� obj�te planami miejscowymi, których ustalenia maj� by� 
uwzgl�dnione w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200 oraz a zmiany dostosowe do aktualnego stanu 
zagospodarowania. 
- Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony – obszary stanowi� w wi�kszo�ci tereny lasów i gruntów le�nych, s� 
niezabudowane, brak tu barier przestrzennych dysharmonizuj�cych przestrze� i jednocze�nie brak elementów 
wymagaj�cych zachowania ekspozycji czy ochrony, stanowi� kontynuacj� funkcjonalno-przestrzenn� otaczaj�cych 
terenów. 
- Stan �rodowiska przyrodniczego w tym stan rolniczej i le�nej przestrzeni produkcyjnej, wielko�ci i jako�ci zasobów 
wodnych oraz wymogów ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego – obszary stanowi� 
w wi�kszo�ci tereny lasów gruntów le�nych zadrzewionych, wyst�puj� tu rowy melioracyjne odwadniaj�ce tereny 
zainwestowane jak równie� zwi�zane z gospodark� le�n�, cz��ciowo poło�one s� w zasi�gu strefy ochrony po�redniej 
uj�cia wody powierzchniowej z Wisłoki „Wojsław”, w cało�ci poło�one s� w zasi�gu GZWP Nr 245 „D�bica – Stalowa 
Wola – Rzeszów”, w zasiegu JCWP „Wisłoka od potoku Kiełkowskiego do uj�cia” o statusie: silnie zmieniona cz��� wód, 
stanie dobrym, JCWP „Babulówka” o statusie: silnie zmieniona cz��� wód, stanie złym oraz JCWPd nr 126 o stanie 
chemicznym i ilo�ciowy dobrym, fragmenty obszaru wschodniego stanowi�cego korytarz terenu wzdłu� wschodniej 
obwodnicy miasta wchodz� w zasi�g obszarowej formy ochrony przyrody – obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska, 
a tak�e fragmentarycznie przechodz� przez stanowisko ro�liny obj�tej cz��ciow� ochrona gatunkow� – co wymaga 
ochrony w stopniu przewidzianym przepisami odr�bnymi z zakresu ochrony przyrody, obszary poło�one s� w zasi�gu 
oddziaływania s�siaduj�cego lotniska i terenów przemysłowych a tak�e w zasi�gu oddziaływania zabudowy miejskiej co 
wi��e si� z przekroczeniami st��e� dobowych PM10, PM2.5 i benzo(a)piranu oraz wymaga uwzgl�dnienia ogranicze� w 
zagospodarowaniu, obszary nie obj�te formami ochrony krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego i nie przedstawiaj� 
walorów wymagaj�cych uregulowa� w tym zakresie. 
- Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – brak obiektów i obszarów obj�tych ochron� 
konserwatorsk� w tym stanowisk archeologicznych. 
- Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym – brak wniosków i rekomendacji oraz okre�lenia granic 
krajobrazów priorytetowych w zwi�zku brakiem audytu. 
- Warunki i jako�� �ycia mieszka�ców, w tym ochrony ich zdrowia – obszary nie s� zabudowane i zamieszkałe oraz nie s� 
planowane do takiego zagospodarowania, znajduj� si� w s�siedztwie obiektów ograniczaj�cych mo�liwo�� lokalizowania 
zabudowy ze wzgl�du na oddziaływanie, ograniczon� dost�pno��, wyst�puj�ce kompleksy le�ne. 
- Zagro�enia bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia – obszary nie obejmuj� obiektów stwarzaj�cych zagro�enie 
bezpiecze�stwa ludno�ci i jej mienia. 
- Potrzeby i mo�liwo�ci rozwoju gminy, uwzgl�dniaj�ce w szczególno�ci: 

- analizy ekonomiczne: mo�liwo�� zwi�kszenia dochodów Miasta 
- analizy �rodowiskowe: niewielkie zmiany w �rodowisku przy respektowaniu zasad ochrony form obj�tych ochron� 
prawn� oraz zasobów wodnych, 
- analizy społeczne: podwy�szenie standardów obsługi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w infrastruktur� 
techniczn�, przy braku konfliktów interesu publicznego i prywatnego, 
- prognozy demograficzne – ze wzgl�du na przedmiot zmiany Studium nie wpływaj�cy na ten aspekt nie podlegaj� 
badaniu i ocenie, 
- mo�liwo�ci finansowania przez gmin� wykonania zada� własnych – ze wzgl�du na przedmiot zmiany Studium nie 
ustalaj�cy celów finansowanych przez Miasto nie podlegaj� badaniu i ocenie, 
- bilans terenów przeznaczonych pod zabudow� - przedmiot i zasi�g zmiany Studium nie wymaga wprowadzania 
nowej zabudowy a zatem przeprowadzanie bilansu jest bezprzedmiotowe. 

- Stan prawny gruntów – obszary zmiany w wi�kszo�ci stanowi� własno�� Skarbu Pa�stwa oraz Gminy Miejskiej Mielec. 
- Wyst�powanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odr�bnych – fragmenty obszaru wschodniego 
stanowi�cego korytarz terenu wzdłu� wschodniej obwodnicy miasta wchodz� w zasi�g obszarowej formy ochrony 
przyrody – obszaru Natura 2000 Puszcza Sandomierska, a tak�e fragmentarycznie przechodz� przez stanowisko ro�liny 
obj�tej cz��ciow� ochrona gatunkow�, południowa cz��� obszaru wschodniego jest w zasi�gu strefy ochrony po�redniej 
uj�cia wody powierzchniowej z Wisłoki „Wojsław”. 
- Wyst�powanie obszarów naturalnych zagro�e� geologicznych – nie stwierdzono wyst�powania takich obszarów. 
- Wyst�powanie udokumentowanych złó� kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów 
podziemnego składowania dwutlenku w�gla – na obszarach nie wyst�puj� zło�a kopalin oraz kompleksy składowania 
dwutlenku w�gla, obszary w cało�ci poło�one s� w zasi�gu GZWP Nr 245 „D�bica – Stalowa Wola – Rzeszów”. 
- Wyst�powanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odr�bnych – nie wyst�puj� tereny 
górnicze. 
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- Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami - obszary skomunikowane s� poprzez przebiegaj�ce przez nie oraz w otoczeniu 
drogi publiczne, w stanie istniej�cym równie� dukty le�ne umo�liwiaj�ce ruch rowerowy, w tym na kierunkach 
wyznaczonych w Studium, obszary podlegaj� ograniczeniom wynikaj�cym z poło�enia w otoczeniu lotniska, 
uwzgl�dnienia wymaga przebiegaj�ca przez północny fragment obszaru wschodnia obwodnica miasta wraz z 
poszerzeniami jej pasa obejmuj�cymi skrzy�owania na wschodnim obszarze oraz wodoci�g magistralny nie wi�kszy ni� 
Ø500, prowadz�cego z uj�cia wód podziemnych o lokalizacji poza granicami administracyjnymi miasta, dla którego 
wydano decyzj� administracyjn�; przez północny obszar przebiega szereg sieci infrastruktury technicznej zwi�zanej z 
terenami przemysłowymi i lotniskiem, obszar wschodni sporadycznie poprzecinany jest sieciami infrastruktury 
technicznej, s� to generalnie sieci podziemne, w tym zaplanowany w Studium gazoci�g wysokopr��ny DN300-250; jako 
uwarunkowanie zewn�trzne wynikaj�ce z planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 
uwzgl�dnienia wymaga przebieg planowanego w tym dokumencie gazoci�gu przesyłowego DN500 D�bica- Mielec – 
Borowa – EC. 
- Zadania słu��ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych - obszar zmiany Studium le�y w zasi�gu ogranicze� 
obiektów realizuj�cych cele publiczne o znaczeniu ponadlokalnym: dróg publicznych i lotniska a tak�e uwzgl�dnienia 
wymaga w tym dokumencie przebieg planowanego gazoci�gu przesyłowego DN500 D�bica- Mielec – Borowa – EC co 
wynika z planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. 
- Wymagania dotycz�ce ochrony przeciwpowodziowej - cz��ci północnego obszaru poło�one s� w zasi�gu zalewu wod� 
Q1% od Wisłoki w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego, zgodnie z mapami zagro�enia powodziowego z 
15.07.2015 r.. 
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II. CELE ROZWOJU MIASTA 
 
II.1. Nadrz�dny cel rozwoju 
 
Nadrz�dnym celem rozwoju miasta jest zapewnienie mieszka�com wzrostu poziomu �ycia poprzez: 
- umacnianie pozycji miasta w regionie jako znacz�cego o�rodka przemysłu wymiany handlowej, usług  

ponadlokalnych i o�rodka mieszkaniowego, sprzyjaj�cego inicjowaniu i rozwijaniu przedsi�biorczo�ci, 
- d��enie do zrównowa�onego rozwoju funkcji i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni zgodnie  

z wymogami ochrony �rodowiska i ładu przestrzennego. 
 
II.2. Główne strategiczne cele rozwoju 
 
Główne strategiczne cele rozwoju uwzgl�dniaj�ce cel nadrz�dny to: 
 

- systematyczna poprawa warunków i poziomu �ycia mieszka�ców oraz łagodzenie negatywnych skutków 
transformacji systemowej poprzez: 
• zmniejszenie i przeciwdziałanie dalszemu bezrobociu oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii 

                   społecznej, 
•    podnoszenie poziomu wykształcenia oraz przystosowanie go do aktualnych potrzeb rynku pracy, 
•    modernizacja infrastruktury społecznej, 
•    zaktywizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

 
- ochrona �rodowiska naturalnego i łagodzenie wpływu skutków rozwoju zainwestowania miasta na  

�rodowisko naturalne, 
- stymulowanie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki poprzez: 

• wspomaganie jej przekształcenia i przystosowania do potrzeb gospodarki rynkowej, 
• tworzenie warunków do restrukturyzacji i unowocze�nienia przemysłu, 
• podniesienie atrakcyjno�ci miasta dla lokalizacji nowych inwestycji, 

 
- tworzenie warunków dla rozwoju miasta jako o�rodka usług ponad-lokalnych, 

 
- tworzenie warunków dla dostosowania sprawno�ci w funkcjonowaniu układów komunikacyjnych oraz 

infrastruktury technicznej do wzrastaj�cych potrzeb społeczno�ci miejskiej, 
 

- doskonalenie struktury przestrzennej miasta pod k�tem jej funkcjonalno�ci oraz racjonalne jej  
przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju. 
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
III.l. Kierunkowe powi�zania miasta z jego otoczeniem 
 
III.1.1. Funkcja miasta w regionie i powiecie 
 

- W strukturze sieci osadniczej województwa podkarpackiego, m. Mielec b�dzie pełniło funkcj�  
o�rodka regionalnego z funkcjami krajowymi, głównie w zakresie przemysłu. Miasto stanowi  
i stanowi� b�dzie znacz�cy w�zeł rozwoju społeczno – gospodarczego w pa�mie aktywno�ci  
społeczno-gospodarczej o znaczeniu regionalnym, rozci�gaj�cym si� w zachodniej i północnej  
cz��ci województwa od Jasła przez D�bic�, Mielec, Tarnobrzeg do Stalowej Woli. 

- Dla zespołu gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław,  
Radomy�l Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne miasto Mielec stanowi o�rodek  
ponadlokalny o zasi�gu powiatowym. 

 
III.l.2. Zasi�g oddziaływania miasta 
 

- Miasto Mielec stanowi� b�dzie o�rodek o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie szkolnictwa 
�redniego ogólnokształc�cego i zawodowego, szkolnictwa wy�szego, a tak�e dokształcania 
i przekwalifikowywania kadr. 

- Funkcjonuj�cy na terenie miasta Zespół Opieki Zdrowotnej zapewnia opiek� zdrowotn� dla 
ludno�ci miasta i powiatu poprzez szpital powiatowy, przychodnie rejonowe, specjalistyczne 
i laboratoria analityczne. 

- Funkcjonuj�ce w Mielcu niektóre instytucje pomocy społecznej (np. Schronisko �w. Brata Alberta, 
Lokalny Dom Pomocy Społecznej, �rodowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziennego  
Pobytu, Warsztaty Terapii Zaj�ciowej, O�rodek Rehabilitacyjno-Opieku�czy dla Dzieci  
Niepełnosprawnych) zapewniaj� obsług� potrzebuj�cym w zasi�gu miasta i powiatu, a tak�e spoza 
powiatu. 

- Zlokalizowane w centrum handlowo-usługowym miasta obiekty handlowe, gastronomii, rzemiosła 
usługowego, obsługi finansowej i doradztwa zapewniaj� obsług� mieszka�ców miasta i powiatu. 

- Funkcjonuj�ce urz�dy administracji, wymiaru sprawiedliwo�ci, bezpiecze�stwa publicznego i obiekty 
infrastruktury wojskowej (Starostwo Powiatowe, S�d Powiatowy i Prokuratura, 
Powiatowa Komenda Policji, Wojskowa Komenda Uzupełnie�, Komenda Stra�y Po�arnej, Urz�d 
Skarbowy) zapewniaj� obsług� w zasi�gu miasta i powiatu. 

- Redagowane w Mielcu czasopisma oraz rozgło�nia radiowa obsługuj� teren w zasi�gu powiatu 
i niekiedy s�siednie powiaty. 

- Dobrze wyposa�ony o�rodek sportowy w Mielcu mo�e pełni� funkcj� centralnego o�rodka 
sportowo-rekreacyjnego o zasi�gu ponadlokalnym. 

 
III.1.3. �rodowisko przyrodnicze – powi�zania ekologiczne 
 

- Miasto le�y w zasi�gu zbiornika wód podziemnych nr 425 D�bica - Stalowa Wola – Rzeszów, 
- Miasto Mielec przylega do Mielecko – Głogowsko - Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 
- Kompleks le�ny stanowi ochronny obszar le�ny dla m. Mielca, 
- w zasi�gu obszarów XI. Zmiany Studium wyst�puje fragmentarycznie obszar Natura 2000 Puszcza 

Sandomierska,]11 
- Dolina Wisłoki jest cz��ci� korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym w projekcie sieci 

ekologicznej województwa podkarpackiego. 
 
 
III.l.4 Komunikacja 
 

Powi�zania miasta z zewn�trznym układem komunikacyjnym stanowi�: 
- droga wojewódzka Mielec - Kolbuszowa – Le�ajsk, 
- droga wojewódzka D�bica - Mielec – Tarnobrzeg, 
- droga wojewódzka Mielec - Radomy�l Wielki – Lisia Góra, 
- linia kolejowa D�bica - Mielec – Rozwadów, 
- linia hutniczo-siarkowa ze stacj� przeładunkow� w Woli Baranowskiej, 
- lotnisko w Mielcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN SUiKZP MIASTA MIELCA 
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III.1.5. Infrastruktura techniczna 
 
 

- System. zaopatrzenia miasta w wod� opiera si� w cz��ci na układach si�gaj�cych poza granice  
miasta (studnie gł�binowe i stacja uzdatniania wody w Szydłowcu). 

- Zaopatrzenie miasta w energi� elektryczn� opiera si� na liniach wysokiego napi�cia 110 kV  
z elektrowni Połaniec i stacji redukcyjnej - D�bica, poprzez stacje redukcyjne Borek, Smoczka 
i SSE Europark. 

- Zaopatrzenie miasta w energi� gazow� opiera si� na gazoci�gu wysokopr��nym Ø 250/150 mm  
biegn�cym od strony D�bicy. [W zasi�gu obszarów XI. Zmiany Studium dopuszcza si� przebieg gazoci�gu 
wysokiego ci�nienia DN500 relacji D�bica-Mielec – Borowa-EC.]11. 

- Ł�czno�� przewodowa realizowana jest poprzez stacj� główn� Telekomunikacji Polskiej S.A., 
powi�zan� magistral� �wiatłowodow� relacji Rzeszów - Mielec - Tarnobrzeg z systemem  
krajowym. 

 
III.2. Kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania �rodowiska przyrodniczego 
 
Na podstawie istniej�cych, obiektywnych uwarunkowa� �rodowiska przyrodniczego, przepisów szczególnych 
oraz wyznaczonych celów rozwoju miasta formułuje si� nast�puj�ce kierunki kształtowania tego �rodowiska: 
 
Podstawowe kierunki rozwoju: 
 
- rewaloryzacja, ochrona i rozbudowa istniej�cych zasobów �rodowiska przyrodniczego oraz niwelowanie  

niekorzystnego wpływu działalno�ci człowieka na to �rodowisko, 
- przeciwdziałanie zagro�eniu powodzi, jako elementu zagro�enia płyn�cego ze strony �rodowiska przyrodniczego. 
 
Kierunki rozwoju dotycz�ce poszczególnych aspektów kształtowania �rodowiska przyrodniczego: 
 
III.2.l. Ochrona obiektów i obszarów przyrodniczych obj�tych ochron� prawn� poprzez respektowanie w pełni 
zasad ochrony: 
 

- Mielecko - Kolbuszowsko — Głogowskiego Obszaru Chronionego krajobrazu, gdzie obowi�zuj�  
ustalenia zawarte w Rozporz�dzeniu nr 35/92 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 14.07.1992 r., 

- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 D�bica - Stalowa Wola - Rzeszów wraz ze stref�  
ochrony, zatwierdzon� Decyzj� Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i le�nictwa  
nr KDH 1/013/6037/97 z dnia 18,07.1997 r., 

- istniej�cych w granicach miasta lasów ochronnych, ustalonych Uchwał� Wojewódzkiej Rady  
Narodowej nr XIX/66/83 z dnia 20.10.1983 r., 

- pojedynczych drzew i ich grup stanowi�cych pomniki przyrody, ustanowionych w 1977, 1979 
i 1981 roku decyzjami U.W. Wydziału Ochrony �rodowiska Gospodarki Wodnej i Geologii. 

- [poło�onych cz��ciowo w zasi�gu obszarów XI. Zmiany Studium form ochrony przyrody: obszaru Natura 2000 
Puszcza Sandomierska i stanowiska ro�liny chronionej poprzez zachowanie walorów tych obszarów zgodnie 
z przepisami odr�bnymi w zakresie ochrony przyrody.]11 

-  
 
III.2.2. Rozszerzenie prawnej i faktycznej ochrony zasobów �rodowiska przyrodniczego na elementy �rodowiska 
przyrodniczego o wysokich lokalnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych: 
 

- obj�cie ochron� projektowanych pomników przyrody, 

- wprowadzenie ochrony dla zespołu przyrodniczo - krajobrazowego doliny rzeki Wisłoki jako  
korytarza ekologicznego uj�tego w projekcie sieci ekologicznej dawnego województwa  
rzeszowskiego, 

 
III.2.3. Ochrona i uzupełnianie istniej�cej zieleni miejskiej. 
 
III 2.4. Utworzenie prawidłowo funkcjonuj�cego systemu ci�gów i w�złów zieleni miejskiej, [a tak�e terenów otwartych, 

w�złów i ci�gów zieleni,]2 ł�cz�cego obszary lasów i doliny rzeki Wisłoki, w celu podniesienia standardów (walorów) 
u�ytkowych terenów mieszkaniowych i usługowych miasta lub przywrócenia równowagi przyrodniczej i prawidłowych 
warunków �ycia, na terenach oznaczonych na rysunku studium - zał�cznik nr 2. [Dla terenów otwartych, w�złów i ci�gów 
zieleni, równie� oznaczonych na rysunku studium – zał�cznik nr 2, zało�y� nale�y mo�liwo�� wprowadzania zabudowy 
kubaturowej jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ograniczanie wprowadzania ogrodze	 oraz innych 
elementów zagospodarowania w sposób uniemo�liwiaj�cy migracj� zwierz�t dziko �yj�cych dla nieruchomo�ci 
niezwi�zanych z zabudow�.]2 
 
III.2.5. Stworzenie warunków wykształcenia si� i funkcjonowania ekosytemów, 
 

 
[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 

[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
7 

Id: D8D81C63-9F05-47F2-89A4-DA7B2C559935. Uchwalony Strona 16



III.2.6. Ochrona zasobów wód, powietrza i gleby poprzez eliminacj� lub ograniczenie zanieczyszczania tych 
elementów �rodowiska oraz eliminacja i obni�enie uci��liwo�ci akustycznej okre�lonych elementów 
zainwestowania, [w tym dla obszarów XI. zmiany Studium zakaz: 

- realizacji przedsi�wzi�� mog�cych zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko za wyj�tkiem zabudowy 
przemysłowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi lub magazynowymi, wraz z towarzysz�c� jej 
infrastruktur�, 

- realizacji działalno�ci powoduj�cych przekroczenia standardów jako�ci �rodowiska poza wyznaczonym terenem oraz 
zachowanie ochrony przed negatywnym wpływem na wody podziemne i powierzchniowe,  

- lokalizacji zakładów o du�ym b�d� zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii.]11 
 
III.2.7.  Eliminowanie lub łagodzenie konfliktów rodzaju  i  sposobu  zagospodarowania terenów 
z uwarunkowaniami przyrodniczymi, 
 
III.2.8. Przeciwdziałanie zagro�eniu powodzi przez wprowadzenie ogranicze� w zagospodarowaniu terenów 
poło�onych w zasi�gu wód zalewowych oraz popraw� zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla obecnie 
zainwestowanych terenów. 
 
III.3. Kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania �rodowiska kulturowego 
 
Na podstawie udokumentowanych zasobów �rodowiska kulturowego, uwarunkowa� rozwoju tych zasobów, 
przepisów szczególnych oraz wyznaczonych celów rozwoju miasta formułuje si� nast�puj�ce kierunki 
kształtowania tego �rodowiska: 
 
Podstawowe kierunki rozwoju: 

- wzmocnienie istniej�cych walorów oraz tworzenie nowych warto�ci kulturowych w przestrzeniach 
publicznych miasta, 

- tworzenie atrakcyjnego obrazu miasta jako zespołu obszarów mieszkaniowych i mieszkaniowo - 
usługowych. 

 
Kierunki rozwoju dotycz�ce poszczególnych elementów �rodowiska kulturowego: 
 
III.3.l. Ochrona elementów podlegaj�cych prawnej ochronie poprzez respektowanie w pełni zasad ochrony: 
 

- obiektów zabytkowych i zainteresowania konserwatorskiego, 
- w strefach ochrony konserwatorskiej, archeologicznej, krajobrazu i ekspozycji, ustanowionych 

przez prawo lokalne. 
 
 
III.3.2. U�ci�lenie granic stref ochrony od strony doliny rzeki Wisłoki. 
 
III 3.3. Ochrona elementów przestrzennych krajobrazu miasta: 
 

- osi kompozycyjnych, 
- osi widokowych, 
- punktów widokowych, 
- dominant i akcentów urbanistycznych, 
- panoram, 
- układów urbanistycznych. 

 
III.3.4. Wprowadzenie nowych warto�ci kulturowych krajobrazu miejskiego: 
 

- nowych, czytelnych i o odpowiednich standardach i walorach układów urbanistycznych w celu 
stworzenia poł�cze� w formie wn�trz publicznych pomi�dzy wa�nymi o�rodkami miasta 
w obr�bie terenu usługowo – mieszkaniowego centrum, czyli: Starówk�, Osiedlem Borek 
i Osiedlem Centrum 

- dominant i akcentów urbanistycznych, tworz�cych kompozycj� urbanistyczn� miasta, 
 
III.3.5. Tworzenie atrakcyjnego obrazu miasta i wprowadzanie ładu przestrzennego ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem układów urbanistycznych tworz�cych główne wn�trza publiczne o wysokich walorach 
kulturowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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III.4. Kierunki rozwoju i przekształce� struktury funkcjonalno - przestrzennej miasta 
Rozwój i przekształcenia układu przestrzennego przedstawione na rysunku studium obejmuj� strefy: 

 

- korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym, zwi�zanego z dolin� rzeki Wisłoki, 
- zainwestowania miejskiego, w której wydzielono:  

•  obszary zabudowane i które mog� by� zabudowane zabudow�: 
° usługow� i mieszkaniow�- UM, [UM`,]2 [UM2, UM3, UM4]5 ,  
[° obiektów sportowych – US, [US’]5]4 
[° usługowo-handlow�, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m2– 

UC,]3 [ UC-VI]6  [UC7,]7 [,UC2]5 
° mieszkaniow� i usługow�- MW, MWp, [MW`,]3 [MW’’,]4 MN, [MN`,]2[MN-VI,]6 , [MN7,]

7 [MN2 MN 3, MN4,]5 MNp, 
MR, ML, MLp,  

° produkcyjno - usługow� - P, Pp, PU, PUp, PE, [P`, PU`,]1, [PU,]10, [P]11 
[° tereny zabudowy usługowej - U, 

° tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, zieleni urz�dzonej - MW/U/ZP, 
° tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,]10 

• obszar lokalizacji zabudowy przemysłowej zwi�zanej z urz�dzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych 
�ródeł energii o mocy przekraczaj�cej 100 kW ograniczone do urz�dze� wykorzystuj�cych energi� słoneczn� 
wraz ze stref� ochronn�, [PE]11,  

• obszary zagospodarowane i które mog� by� zagospodarowane jako ziele� i rekreacja ZP, [ZP7,]
7  [ZP’, ZP2,]5 ZPp, 

ZL, [ZL’,]5 ZO, ZC, ZI, [ZE,]1, [ZP]11 
• pozostałe tereny zagospodarowane i które mog� by� zagospodarowane jako tereny: 

° komunikacji lotniczej - KL, 
° komunikacji samochodowej - K, 
[° w obszarze XI. zmiany Studium fragmentów dróg publicznych klas wy�szych ni� dojazdowe – KDGP, KDG, 

KDL]11 

° urz�dze� infrastruktury technicznej T, [T’]5 

- rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w której wydzielono tereny: RR, R, REp, RL, RLTp, RTp, 
- lasów, w której wydzielono tereny: L, LTp, [ZL]11oraz W jako staw �ródle�ny. 

 

III.4 l. Strefa korytarza ekologicznego 

 

- Korytarz ekologiczny doliny Wisłoki - DW jest elementem systemu ekologicznego obszarów ekologicznie 
czynnych, koniecznych do utrzymania równowagi w �rodowisku przyrodniczym. Ze wzgl�du na pełnione przez nie 
wielorakie funkcje (m.in. powi�zania ekologiczne tereny przewietrzania, retencjonowania wody), s� wskazane do 
wykorzystania rolniczego oraz w ograniczonym zakresie przydatne dla funkcji rekreacyjnej, lokalnie dla form 
turystyki pieszej. 

- Wszelka działalno�� gospodarcza prowadzona w jej obr�bie nie mo�e uniemo�liwia� lub ogranicza� pełnienia 
w/w funkcji oraz powodowa� degradacj� �rodowiska. 

 

III. 4.2. Strefa zainwestowania miejskiego 

 

W strefie zainwestowania miejskiego wyró�niono: 

 

- Obszary [i tereny]2 zabudowane i które mog� by� zabudowane jako: 
• usługowe i mieszkaniowe – UM [, UM`]2[, UM2, UM3, UM4]5 obejmuj� tereny zabudowane i mog�ce by� 

zabudowane jako usługowe, o charakterze działalno�ci nie stwarzaj�cej uci��liwo�ci dla mieszka�ców i nie 
pogarszaj�cej ich warunków �ycia i uzupełniaj�ce mieszkaniowe oraz towarzysz�ce zainwestowanie 
obejmuj�ce: 
  ° ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacji, 
  ° �cie�ki rowerowe, place, ci�gi piesze, ziele� towarzysz�c�. 
  ° sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 

Dla lokalizacji usług, w programie zainwestowania terenu wymaga si� zapewnienia odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych. 
Lokalizacja inwestycji musi uwzgl�dnia� warunki wynikaj�ce z kierunków i polityki ochrony  
i kształtowania �rodowiska przyrodniczego i kulturowego zawartych w poz. III.2., III.3., IV.l.l. i            IV.l.2. 
 

[UM` - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej obejmuj�cy równie� funkcje handlowe, poło�ony pomi�dzy 
lini� kolejow� relacji D�bica – Rozwadów i ulic� Padykuły w s�siedztwie osiedla Michalina. Poza ustaleniami 
wspólnymi dla tej grupy terenów dla przedmiotowych terenów, w planach miejscowych nale�y uregulowa�: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działek budowlanych przeznaczonych 
na podstawowe funkcje jako nie mniejszy ni� 30%, maksymaln� całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych 
jako nie wi�ksz� ni� 12m.]2 

 

[UM2, UM3, UM4 - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej obejmuj�cy równie� funkcje handlowe, zieleni, 
obsługi parkingowej poło�one w s�siedztwie najstarszej cz��ci miasta oraz wlotu do miasta. Poza ustaleniami 
wspólnymi dla tej grupy terenów dla przedmiotowych terenów, w planach miejscowych nale�y uregulowa�: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działek budowlanych przeznaczonych 
na podstawowe funkcje jako nie mniejszy ni� 30%, maksymaln� całkowit� wysoko�� nowych obiektów 
kubaturowych jako nie wi�ksz� ni� 13m za wyj�tkiem terenu UM2 – do 18 m]5 
 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA [  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA [  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA     
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA      - cz��� A 

[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA [ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 6 -  wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 7   wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[• teren zabudowy obiektów i urz�dze	  sportowych – US obejmuje zainwestowane tereny z najwi�kszymi 
obiektami sportowymi miasta Mielec (stadion, hala sportowa, zespół basenów) i mog�ce by� zabudowane 
zabudow� sportu i rekreacji wraz z niezb�dnym uzupełnieniem o zabudow� usługow� i handlow�]4 [oraz 
tereny obiektów i urz�dze	 US’ obejmuj�ce tereny przy projektowanym wale przeciwpowodziowym do 
zagospodarowania po zrealizowaniu ww. wału jako obszary sportowo-rekreacyjne w tym do organizacji 
imprez masowych i realizacji uzupełniaj�cej zabudowy usługowej i handlowej.]5 
[Jako uzupełniaj�ce  funkcje, które mog� wyst�pi� na tych terenach ustala si�:  
 ° funkcj� usługow� (w tym handlow�) w bezpo�rednim s�siedztwie ulic lokalnych oraz organizacj� 

targowiska, 
 ° ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacji, 
 °  �cie�ki rowerowe, place, ci�gi piesze, ziele	 towarzysz�c� i izolacyjn�. 
 °  sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 
Dla obiektów sportowych jak równie� dopuszczonych usług, w programie zainwestowania terenu wymaga 
si� zapewnienia odpowiedniej dla ich rodzaju liczby miejsc parkingowych jednak nie mniej ni� 20 miejsc 
parkingowych na 100 u�ytkowników. Poza tym dla przedmiotowego terenu [US i US’]5, w planach 
miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni 
terenu przeznaczonego pod funkcj� jako nie mniejszy ni� 30%, całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych, 
mierzon� od poziomu terenu do najwy�szego punktu przekrycia lub elewacji budynku, jako nie wi�ksz� ni� 
20m za wyj�tkiem no�nych elementów konstrukcyjnych oraz elementów o�wietleniowych, dla których 
wysoko�� nale�y dostosowa� do technologii wykonania]4 

 [• usługowo-handlowe w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m2 – 

UC  [,UC7]7 [, UC2]5 obejmuj� tereny zabudowane i mog�ce by� zabudowane zabudow� usługow� i 
handlow�. 
Jako uzupełniaj�ce  funkcje, które mog� wyst�pi� na tych terenach ustala si�:  

   °   ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacji, 
   °  �cie�ki rowerowe, place, ci�gi piesze, ziele	 towarzysz�c� i izolacyjn�. 
   °  sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej w tym rowy odwadniaj�ce wraz z ich naturaln� obudow�. 
Dla lokalizacji usług, w programie zainwestowania terenu [UC i UC2]5 wymaga si� zapewnienia 
odpowiedniej dla ich rodzaju liczby miejsc parkingowych. Dla obiektów handlowych nale�y zało�y� minimum 
1 miejsce parkingowe na 30m² powierzchni u�ytkowej [, ale dla terenu UC zało�y� minimum 25 miejsc 

parkingowych na ka�de rozpocz�te 1000 m2 powierzchni sprzeda�y]7. Poza tym dla przedmiotowych 
terenów  [UC i UC2]5, w planach miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w ogólnej powierzchni działek budowlanych przeznaczonych na podstawowe funkcje jako nie 

mniejszy ni� 25%,  [, ale dla terenu UC7 nie mniej ni� 15%,]7, całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych,  
mierzon� od poziomu terenu do najwy�szego punktu przekrycia lub elewacji budynku, jako nie wi�ksz� ni� 
18m i nie mniejsz� ni� 5m. Lokalizacja inwestycji musi uwzgl�dnia� warunki wynikaj�ce z kierunków i 
polityki ochrony i kształtowania �rodowiska przyrodniczego i kulturowego zawartych w poz. III.2., III.3., 
IV.l.l.i IV.l.2.]3 

[• usługowo-handlowe w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m2 - 
UC-VI obejmuj� tereny zabudowane  i mog�ce by� zabudow� usługow� i handlow�. Jako uzupełniaj�ce 
funkcje, które mog� wyst�pi� na tym terenie ustala si�: 

  °   ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacji 
  °  �cie�ki rowerowe, place, ci�gi piesze, ziele	 towarzysz�c� i izolacyjn�, 
  °  sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej w tym rowy odwadniaj�ce wraz z ich naturaln� obudow�. 
Dla lokalizacji usług, w programie zainwestowania terenu wymaga si� zapewnienia odpowiedniej dla ich 
rodzaju liczby miejsc parkingowych. Dla obiektów handlowych nale�y zało�y� minimum 1 miejsce 
parkingowe na 30 m 2  powierzchni u�ytkowej. Poza tym dla przedmiotowych terenów, w planach 
miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni 
działek budowlanych przeznaczonych na podstawowe funkcje jako nie mniejszy ni� 15%, całkowit� 
wysoko�� obiektów kubaturowych, mierzon� od poziomu terenu do najwy�szego punktu przekrycia lub 
elewacji budynku, jako nie wi�ksz� ni� 18m i nie mniejsz� ni� 5m. Lokalizacja inwestycji musi uwzgl�dnia� 
warunki wynikaj�ce z kierunków i polityki ochrony i kształtowania �rodo wiska przyrodniczego i kulturowego 
zawartych w poz. III.2, III.3, IV.1.1. i IV.1.2,] 6 

 

[Na terenach obj�tych X zmian� - cz��� A  wyznacza si�: 
Obszar oznaczony na rysunku studium symbolem 1.U  obejmuje tereny zabudowy usługowej. 
Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 

a) wysoko�� budynków (poziom kalenicy głównej lub szczytu dachu) do 15 m, 
b) dachy główne płaskie i spadziste, o nachyleniu połaci dachowych do 450, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 30 % powierzchni działki budowlanej, 
d) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 50 % powierzchni działki budowlanej, 
e) nale�y zapewni� liczb� miejsc postojowych: przynajmniej 1 miejsce postojowe na ka�de 30 m2 

powierzchni u�ytkowej usług,]10 
 
 
 
 
 

 
 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA         [  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA       [  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA  
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA                                                                                    - cz��� A 
[  ] 6 -  wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 7   wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA         
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• mieszkaniowe i usługowe - MW, MWp, [MW`,]3  MN, [MN`,] 2 , [MN-VI,] 6 [MN7]
7  [ MW’’]4  [MN2, MN3, 

MN4,]5  MNp, MLp,  
MR obejmuj� tereny zabudowane i mog�ce by� zabudowane jako mieszkaniowe i uzupełniaj�ce 
usługowe oraz towarzysz�ce zainwestowanie obejmuj�ce: 

  °  ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacji, 
  °  �cie�ki rowerowe, place, ci�gi piesze, ziele� towarzysz�ca, 
  °  sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 

Dla terenów MW[, MW`]3[, MW’’]4  i MWp  wymaga si� zapewnienia w programie zainwestowania terenu 
m.in.: 
l miejsca parkingowego przypadaj�cego na l mieszkanie, [dla terenu MW’’ - 1 miejsca parkingowe na 2 
miejsca hotelowe]4, 

 

Lokalizacja inwestycji musi uwzgl�dnia� warunki wynikaj�ce z kierunków i polityki ochrony 
i kształtowania �rodowiska przyrodnie/ego i kulturowego zawartych w poz. III.2. III.3, IV.l.l.  
i IV. l.2. 
Na obszarach tych nie powinny by� lokalizowane obiekty przemysłowe, magazyny i fermy hodowlane. 
 

MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 3 - 5 kondygnacji i uzupełniaj�ca zabudowa 
usługowa wraz z towarzysz�cym zainwestowaniem komunikacyjnym i infrastruktur�, 
skoncentrowane jako osiedla: Lotników (Borek), Centrum, Dziubków, Smoczka. Lokalnie 
w obr�bie osiedli Lotników i Centrum, jako akcenty architektoniczne, wyst�puje zabudowa 
l l - to kondygnacyjna. Program rozwoju zabudowy mieszkaniowej (MWp) mo�liwy jest 
w ramach kontynuacji osiedla Smoczka, a wysoko�� zabudowy 3 - 5 kondygnacji. W tym 
terenie mo�liwa jest równie� lokalizacja zabudowy jednorodzinnej w formie zorganizowanej. 
 

[MW` [i MW’’]4 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Poza ustaleniami wspólnymi dla 
terenów okre�lonych wspólnie jako mieszkaniowe i usługowe oraz ustaleniami dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 3 - 5 kondygnacji i uzupełniaj�cej zabudowy usługowej (MW) dla 
przedmiotowych terenów przewiduje si� równie� jako funkcj� uzupełniaj�c� handel, ziele	 izolacyjn�, rowy, 
parki, zespoły gara�owe i inne elementy zagospodarowania wynikaj�ce z uwarunkowa	 terenu; w planach 
miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni 
działek budowlanych przeznaczonych na podstawowe funkcje jako nie mniejszy ni� 25%, maksymaln� 
całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych dla zabudowy mieszkaniowej, mierzon� od poziomu terenu do 
najwy�szego punktu przekrycia lub elewacji budynku, jako nie wi�ksz� ni� 15m, dla zabudowy 
mieszkaniowej zasadniczo nale�y przyj�� dachy strome o spadkach w przedziale 30-40° z dopuszczeniem, 
lokalnie, w celach kompozycyjnych, innych dachów. W terenach poło�onych w s�siedztwie dróg 
publicznych klasy nie ni�szej ni� zbiorcza lub linii kolejowej nale�y wprowadza� rozwi�zania techniczne i 
funkcjonalne zmniejszaj�ce oddziaływanie układów komunikacyjnych, w tym stosowanie pasów zieleni 
izolacyjnej wysokiej o szeroko�ci dostosowanej do rodzaju zabudowy.]3 

 

 [Na terenach obj�tych X zmian� - cz��� A  wyznacza si�: 
Obszary oznaczone na rysunku studium symbolami 1.MW/U/ZP, 2.MW/U/ZP, 3.MW/U/ZP obejmuj� 
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, zieleni urz�dzonej. 

Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 
a) wysoko�� budynków (poziom  kalenicy głównej lub szczytu dachu) do 18 m,  
b) dopuszcza si� zwi�kszenie do wysoko�ci 36 m dla funkcji usługowej wył�cznie dla dominanty 

urbanistycznej (np. wie�y), 
c) dachy główne spadziste, o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450, 
d) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 30 % powierzchni działki budowlanej, 
e) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 50 % powierzchni działki budowlanej, 
f) dopuszcza si� zagospodarowanie do 40 % ka�dego obszaru pod zabudow� usługow�, jako usługi 

zlokalizowane na jednej działce budowlanej lub na samodzielnych działkach, jako uzupełnienie 
potrzeb zabudowy mieszkaniowej,  

g) dopuszcza si� zagospodarowanie cz��ci lub cało�ci terenu pod usługi publiczne, przy czym 
lokalizacj� usług publicznych o�wiaty dopuszcza si� wył�cznie w terenie 3MW/U/ZP, 

h) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych: nie mniej ni� 1 miejsce postojowe na lokal 
mieszkalny oraz nie mniej ni� 1 miejsce na ka�de 30 m2 powierzchni u�ytkowej usług, 

i) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych dla funkcji usług publicznych w 
dostosowaniu do programu lecz nie mniejsz� ni� 5 miejsc postojowych ogółem, 

j) dopuszcza si� zagospodarowanie do 30 % ka�dego obszaru pod ziele� urz�dzon�, jako 
uzupełnienie potrzeb zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

k) w terenach zieleni urz�dzonej dopuszcza si� lokalizacj� boisk sportowych, placów zabaw oraz 
innych urz�dze� sportu i rekreacji, 

l) wzdłu� ul. Powsta�ców Warszawy nale�y zachowa� 30 metrowy pas terenu o nast�puj�cych 
zasadach zagospodarowania: 
o powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni� 70 % powierzchni terenu, 
o zakazuje si� zabudowy kubaturowej, ]10 

 
  [  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    [  ] 7   wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 [  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    [  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    
 [  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA   [  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 6 -  wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA          9b                                                                     - cz��� A 
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MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewag� zabudowy l - 2 kondygnacji 
i uzupełniaj�ca usługowa wraz z towarzysz�cym zainwestowaniem komunikacyjnym 
i infrastruktur�, skoncentrowane jako osiedla: Borek Niski, Konfederacka, Reja, l-go Maja 
(Legionów), �ródmie�cie Południe, ODJ (Kazimierza Wielkiego), Wolno�ci (Górka 
Wojsławska), Dziubków, Cyranka Południe, Mo�ciska. Dla os. Mo�ciska mo�liwa jest 
uzupełniaj�ca zabudowa mieszkaniowa pod warunkiem uzyskania zgody na nierolnicze i  
niele�ne przeznaczenie gruntów, z zachowaniem ogranicze� wynikaj�cych z s�siedztwa z 
lotniskiem, polegaj�cych na wprowadzeniu odpowiednich zabezpiecze� przeciw hałasowych. 
 

Mo�liwe do zabudowy jednorodzinnej (MNp), l -2 kondygnacyjnej tereny obejmuj�: 
- poszerzenie osiedla ODJ (Kazimierza Wielkiego), 
- poszerzenie osiedla Wolno�ci. 
- osiedle Smoczka (ul. Wyszy�skiego) 
- ul Witosa, 
- ul. Iwaszkiewicza. 

 

[MN` , [MN-VI,] 6 [MN7]
7 [, MN2, MN3, MN4]5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 

Poza ustaleniami wspólnymi dla terenów okre�lonych wspólnie jako mieszkaniowo – usługowe i ustaleniami 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewag� zabudowy l - 2 kondygnacji i 
uzupełniaj�cej usługowej (MN) dla przedmiotowych terenów przewiduje si� równie� jako funkcj� 
uzupełniaj�c� handel, ziele	 izolacyjn�, rowy, parki i inne elementy zagospodarowania wynikaj�ce z 
uwarunkowa	 terenu [ w tym urz�dzenia sportowo – rekreacyjne w terenie, MN3]5; w planach miejscowych 
nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działek 
budowlanych przeznaczonych na funkcj� mieszkaln� jako nie mniejszy ni� 40%, maksymaln� całkowit� 
wysoko�� obiektów kubaturowych dla zabudowy mieszkaniowej, mierzon� od poziomu terenu do 
najwy�szego punktu przekrycia lub elewacji budynku, jako nie wi�ksz� ni� 9m, dla zabudowy 
mieszkaniowej zasadniczo nale�y przyj�� dachy strome o spadkach w przedziale 30-42° z dopuszczeniem, 
lokalnie, w celach kompozycyjnych, innych wysoko�ci i dachów.]2 

 
 

[Na terenach obj�tych X zmian� - cz��� A wyznacza si�: 
Obszary oznaczone na rysunku studium symbolami  2.MN, 3.MN,  obejmuj� tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 
a) poziom lokalizacji kalenicy głównej lub szczytu dachu do 12 m, 
b) dachy główne spadziste, o nachyleniu połaci dachowych od 300 do 450, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 30 % powierzchni działki budowlanej, 
d) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 40 % powierzchni działki budowlanej, 
e) dopuszcza si� zagospodarowanie do 40 % ka�dego obszaru pod zabudow� usługow�, jako 

usługi zlokalizowane na jednej działce budowlanej lub na samodzielnych działkach, jako 
uzupełnienie potrzeb zabudowy mieszkaniowej, 

f) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych: nie mniej ni� 1  miejsce postojowe na 
terenie posesji oraz nie mniej ni� 1 miejsce na ka�de 30 m2 powierzchni u�ytkowej usług, 

g) dopuszcza si� zagospodarowanie do 10 % ka�dego obszaru pod ziele� urz�dzon�, jako 
uzupełnienie potrzeb zabudowy mieszkaniowej, w terenach zieleni urz�dzonej dopuszcza si� 
lokalizacj� boisk sportowych, placów zabaw oraz innych urz�dze� sportu i rekreacji. ]10 

 

MLp - zabudowa mieszkaniowa l - 2 kondygnacyjna rezydencjonalna, lu�na i usługowa 
z istniej�cymi do zachowania enklawami le�nymi wraz z towarzysz�cym zainwestowaniem 
komunikacyjnym i infrastruktur�, jest i mo�e by� realizowane w rejonach: ulicy Królowej 
Jadwigi i w terenach ograniczonych ulicami: Witosa - Majowa – Wiesiołowskiego. 

 

MR - zabudowa mieszkaniowa l - 2 kondygnacyjna zagrodowa, charakterystyczna dla 
terenów wiejskich wł�czonych do miasta (osiedla Wojsław, Rzochów, Cyranka), 
przemieszana z zabudow� jednorodzinn� i usługow� oraz towarzysz�cym zainwestowaniem 
komunikacyjnym i infrastruktur�. Zabudowa ta stopniowo zatraca charakter zabudowy, 
zagrodowej. 

 
 

• produkcyjne i usługowe - P, Pp, PU, Pup, [P`, PU`]1 [P]11 obejmuj� tereny zabudowane i które mog� by� 
      zabudowane jako produkcyjne i usługowe wraz z towarzysz�cym zainwestowaniem obejmuj�cym: 

  °  ulice, dojazdy, parkingi, gara�e i inne obiekty obsługi komunikacyjnej, 
  ° �cie�ki rowerowe, place i ci�gi piesze, 
  °  sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej, 
  °  ziele� towarzysz�c� i izolacyjn�. 

 
  [  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    [  ] 7   wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 [  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    [  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA    
 [  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA   [  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 6 -  wprowadzono VI.ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA                                                                               - cz��� A 

[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 

10 
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Na terenach bezpo�rednio s�siaduj�cych z terenami mieszkaniowymi, w celu ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na mieszka�ców tych terenów, zaleca si�: 

  °  wprowadzanie ochronnych pasów zieleni izolacyjnej o szeroko�ci min 20 m dla terenów 
     planowanej inwestycji, 
  ° wprowadzanie zieleni izolacyjnej w poł�czeniu z technicznymi zabezpieczeniami 
    ograniczaj�cymi uci��liwo�� istniej�cych inwestycji, 
  °  w pasie bezpo�redniego s�siedztwa szeroko�ci 50 m - z terenami mieszkaniowymi zakaz 
     lokalizacji inwestycji wywołuj�cych uci��liwo�ci wynikaj�ce z o�ywionego ruchu  
     transportowego, pracy urz�dze� wytwarzaj�cych hałas, składowania lub przetwarzania 
     materiałów i substancji o intensywnej i długo utrzymuj�cej si� woni, powoduj�cych zapylenie lub inne 
uci��liwe oddziaływanie (np. betoniarni, baz transportowych, składów surowców wtórnych itp.) 

 
 
 

[Na terenach obj�tych X zmian� - cz��� A wyznacza si�: 
Obszar oznaczony na rysunku studium symbolem 1.PU obejmuje teren zabudowy usługowej oraz 
produkcyjnej 

Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 
a) poziom lokalizacji kalenicy głównej lub szczytu dachu do 16 m, 
b) dachy główne płaskie i spadziste, o nachyleniu połaci dachowych do 450, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 5 % powierzchni działki budowlanej, 
d) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 60 % powierzchni działki budowlanej, 
e) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych w dostosowaniu do programu 

działalno�ci lecz nie mniej ni� 2  miejsca postojowe .]10 
 
Dla zapewnienia prawidłowej obsługi oraz zabezpieczenia interesów osób trzecich zaleca si� 
wprowadzanie w procedurze lokalizacyjnej konieczno�ci zabezpieczenia odpowiednich ilo�ci miejsc 
parkingowych w granicach terenów lub działek poszczególnych inwestycji. 
Lokalizacja inwestycji musi uwzgl�dnia� warunki wynikaj�ce z kierunków i polityki ochrony 
i kształtowania �rodowiska przyrodniczego i kulturowego zawartych w póz. 111.2, 111.3. IV. 1.1 
i IV. l.2. 
Na [tych obszarach i terenach]1 obszarach nie powinny by� lokalizowane usługi publiczne z zakresu o�wiaty, lecznictwa 
zamkni�tego, opieki społecznej itp. 

 

P - zabudowa przemysłowa. produkcyjna, zwi�zana z funkcjonuj�c� Specjaln� Stref� 
Ekonomiczn� EURO PARK Mielec i obszar (Pp). stanowi�cy woln� przestrze� dla 
lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej i towarzysz�cej usługowej oraz zainwestowania 
komunikacyjnego i infrastruktury. 
[P` - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, poło�ony na osiedlu Wojsław w rejonie obwodnicy 
miasta Mielca. Poza ustaleniami wspólnymi dla terenów produkcyjnych i usługowych, dla przedmiotowych terenów, 
w planach miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
powierzchni działek budowlanych przeznaczonych na podstawowe funkcje jako nie mniejsz� ni� 15%, maksymaln� 
całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych jako nie wi�ksz� ni� 20m.]1 

[Obszar oznaczony symbolem 1.P obejmuje teren zabudowy przemysłowej. 
Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 

a) poziom lokalizacji kalenicy głównej lub szczytu dachu do 20m, 
b) dachy płaskie i spadziste, o nachyleniu połaci dachowej do 35%, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 15% powierzchni działki budowlanej,  
d) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 60 % powierzchni działki budowlanej, 
e) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych w dostosowaniu do programu działalno�ci lecz nie 

mniej ni� 1,2 miejsca postojowe, 
f) dopuszcza si� lokalizacj� gazoci�gu wysokopr��nego DN300-250 oraz innych obiektów, urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200]11 
PU - zabudowa produkcyjno - usługowa, skoncentrowana w rejonie ul. Traugutta i dzielnicy 
przemysłowo - składowej w rejonie ulic Racławickie] i Korczaka. Istniej�ce wolne tereny, 
(PUp) pozwalaj� na lokalizacj� niewielkich zakładów produkcyjnych, usługowych 
i hurtowni. 
[PU` - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług i handlu, poło�ony na osiedlu Wojsław w rejonie 
obwodnicy miasta Mielca. Poza ustaleniami wspólnymi dla terenów produkcyjnych i usługowych, dla 
przedmiotowych terenów, w planach miejscowych nale�y uregulowa�: minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w ogólnej powierzchni działek budowlanych przeznaczonych na podstawowe funkcje jako nie mniejsz� ni� 
15%, maksymaln� całkowit� wysoko�� obiektów kubaturowych jako nie wi�ksz� ni� 20m.]1 
PE - teren eksploatacji kruszywa, wraz z zabudow� i lokalizacj� urz�dze� eksploatacyjnych 
funkcjonuj�cych do czasu i na warunkach okre�lonych w koncesji, na którym wraz 
z zako�czeniem działalno�ci wydobywczej przewiduje si� w ramach rekultywacji urz�dzenie 
o�rodka wypoczynkowego. 
 
 

 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA - cz��� A 

[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[Obszar oznaczony symbolem 1.PE obejmuje obszar lokalizacji zabudowy przemysłowej zwi�zanej 
z urz�dzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych �ródeł energii o mocy przekraczaj�cej 100 kW 
ograniczone do urz�dze� wykorzystuj�cych energi� słoneczn� wraz ze stref� ochronn�,  
Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 

a) poziom lokalizacji najwy�szego kalenicy głównej, szczytu dachu lub najwy�szego punktu obiektów 
budowlanych do 10m, 

b) dachy płaskie i spadziste, o nachyleniu połaci dachowej do 35%, 
c) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 5% powierzchni działki budowlanej,  
d) wielko�� powierzchni zabudowy co najwy�ej 80 % powierzchni działki budowlanej, 
e) nale�y zapewni� stosown� liczb� miejsc postojowych w dostosowaniu do programu działalno�ci lecz nie 

mniej ni� 2 miejsca postojowe, 
f) dopuszcza si� lokalizacj� gazoci�gu wysokopr��nego DN300-250 oraz innych obiektów, urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200.]11 
 

Dla obszarów zabudowanych i które mog� by� zabudowane nale�y, spełniaj�c wymogi obronno�ci 
przewidzie� w terenach: 

• budownictwa mieszkaniowego i usługowego, ukrycia, wykonywane w podpiwniczeniach budynków, w celu 
wykorzystania ich w okresie podwy�szonej gotowo�ci obronnej pa�stwa,  

• zabudowy przemysłowej i produkcyjno - usługowej, dla zabudowy nie posiadaj�cej budowli ochronnych, rezerwy 
terenów pod dora�n� realizacj� budowli, na podstawie typowej, powtarzalnej dokumentacji budowlanej, a dla nowo 
budowanych zakładów pracy i obiektów u�yteczno�ci publicznej, które b�d� kontynuowa� działalno�� w czasie 
wojny, budow� schronów dla załogi. 

 

- Obszary [i tereny]1 zagospodarowane jako ziele� i które mog� by� zagospodarowane jako ziele� i rekreacja - 
ZP, [ZP7,]

7   [ZP’, ZP2,]5 ZPp, ZL, [ZL’,]5 ZO, ZC, ZI[, ZE]1 obejmuj� tereny u�ytkowane oraz mog�ce by� 
zagospodarowane jako ziele� parkowa, urz�dzenia sportu i rekreacji, parki le�ne, ogrody działkowe [ziele	 naturalna]1 
wraz z towarzysz�cym zainwestowaniem obejmuj�cym: 

° zabudow� kubaturow�, [w tym w terenie ZP2- wysoko�� obiektów do 12 m, maksymalny wska�nik 
zabudowy – 20%, w terenie ZL’ i ZP’ zakaz zabudowy ]5 
° zabudow� komunikacyjn� (ulice, dojazdy, parkingi, �cie�ki rowerowe, place i ci�gi piesze), 
° sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej. 

 

ZP [, ZP7,]
7  [, ZP’, ZP2]5 - obszary zieleni parkowej, sportu i rekreacji oraz mog�ce by� zagospodarowane jako 

publiczna ziele� parkowa ZPp. 
ZL[, ZL’]5  -  ZL - obszar parku le�nego, stanowi�cy naturaln� osłon� osiedla Centrum od wschodu, 
 [- ZL’ – obszar gruntów le�nych przy Wisłoce]5   
ZO - obszary ogródków działkowych, stanowi�ce przestrze� rekreacyjn� dla cz��ci 
mieszka�ców miasta. 
ZI - fragment obszaru le�nego pomi�dzy cmentarzem komunalnym, a projektowan�  obwodnic�, w obr�bie 
którego mog� by� lokalizowane urz�dzenia zwi�zane z funkcjonowaniem cmentarza. 
[ZE - teren zieleni naturalnej czyli ukształtowanej samoistnie zgodnie z wyst�puj�cymi warunkami naturalnymi  
i wykształconymi biocenozami, dla których zabudow� kubaturow� mo�na dopuszcza� tylko w wyj�tkowo 
uzasadnionych przypadkach, natomiast elementy komunikacji ogranicza� do tych, które maj� słu�y� obsłudze 
elementów zagospodarowania tych terenów.]1 
 

[Obszar oznaczony symbolami 1.ZP, 2.ZP obejmuje teren zieleni izolacyjnej, wył�czonej spod zabudowy. 
 Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 80% powierzchni działki budowlanej  
b) dopuszcza si� lokalizacj� gazoci�gu wysokopr��nego DN300-250 oraz innych obiektów, urz�dze� i sieci 

infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200.]11 
 

- Obszary zagospodarowane i mog�ce by� zagospodarowane jako: 
• komunikacyjne - K, KL [i wydzielone tereny fragmentów dróg 1.KDGP ,2.KDGP, 3.KDGP, 1.KDG, 1.KDL, 

2.KDL, 3.KDL, dla których w zagospodarowaniu uwzgl�dnia si� istniej�ce sieci infrastruktury technicznej, w tym 
nie zwi�zane z drogami a powi�zane z ich przebiegami poza terenami dróg, planowany gazoci�g wysokiego 
ci�nienia oraz dopuszcza si� zatoki i wiaty przystankowe dla obsługi komunikacji zbiorowej oraz inne obiekty, 
urz�dzenia i sieci infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200]11

 

obejmuj�ce podstawowy układ komunikacyjny miasta, którego poszczególne elementy okre�lone s� w poz. III.8 
niniejszego tekstu, 

• urz�dze� infrastruktury technicznej T obejmuj�ce podstawowe obiekty infrastruktury obsługuj�ce miasto, której 
poszczególne elementy okre�lone s� w pozycji III.9. niniejszego tekstu. 

 

III.4.3. Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 

Obejmuje ona tereny u�ytkowane rolniczo i przeznaczone do takiego u�ytkowania z mo�liwo�ci� 
lokalizacji ulic, dojazdów, urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej oraz ci�gów ekologicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]7- wprowadzono VII. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA             

[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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W strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyró�niono: 
 

-          Obszary wył�czone z zabudowy jako: 
•   obszary wi�kszych kompleksów gruntów rolnych - R. na których nie nale�y lokalizowa� 
    zabudowy z wyj�tkiem koniecznych obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz 
    umo�liwia si� uzupełnianie zabudowy i wymian� jej substancji granicach istniej�cych 
    siedlisk. Dla skutecznej realizacji tego kierunku zagospodarowania na tych obszarach 
    powinny by� opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
•   obszary z. przewag� terenów w skazanych do zalesienia – RL, na których nale�y d��y� do 
    zalesienia terenów rolnych o słabych walorach produkcyjnych, 
•   obszary z przewag� terenów wskazanych do dolesie� z mo�liwo�ci� wprowadzenia 
    zagospodarowania rekreacyjnego — RLTp na bazie naturalnego wykorzystania biologicznie 
    czynnej powierzchni wraz z niezb�dnym zagospodarowaniem komunikacyjnym z zakazem 
    wprowadzania zabudowy. 

III.4.4. Strefa le�na 
 

Obejmuje istniej�cy kompleks le�ny podlegaj�cy zagospodarowaniu i ochronie zgodnie z przepisami 
o lasach ochronnych i ochronie przyrody 
 

W strefie le�nej wydzielono: 
•   obszar le�ny i stawu �ródle�nego – LT, na którym mo�e by� lokalizowana zabudowa 
    i urz�dzenia rekreacyjne w raz z towarzysz�c� zabudow�� usługow� i niezb�dnym 
    zagospodarowaniem komunikacyjnym w sposób zorganizowany, 
•   obszar lasów - L. 

 

[Obszar oznaczony symbolami 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL obejmuje tereny lasów, wył�czony spod zabudowy. 
 Obowi�zuj� nast�puj�ce zasady zagospodarowania terenu: 

a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni� 80% powierzchni działki budowlanej  
b) dopuszcza si� lokalizacj� gazoci�gu wysokopr��nego DN300-250 oraz innych obiektów, urz�dze� 

i sieci infrastruktury technicznej w sposób niekoliduj�cy z planowanym gazoci�giem DN200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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III.5. Kierunki rozwoju i przekształce� infrastruktury społecznej 
 
Infrastruktura społeczna obejmuje rnieszkalnictwo i urz�dzenia obsługi mieszka�ców, których wielko�� 
i wyposa�enie �wiadczy o poziomie �ycia i standardzie obsługi. 
Przyj�te kierunki rozwoju i przekształce� infrastruktury społecznej powinny zapewni� obsług� ludno�ci i miasta 
o wielko�ci ok. 70 ty�. mieszka�ców i ludno�ci powiatu w wielko�ci ok. 136,5 ty�. mieszka�ców. 
Istniej�ce i planowane inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej nale�y przystosowa� do: 

•   wykorzystania na rzecz, wojsk własnych i sojuszniczych zarówno w czasie pokoju jak 
    i w warunkach zagro�enia i wojny, 
•   prowadzenia zabiegów specjalnych (likwidacja ska�e�). 

 
III.5.1. Mieszkalnictwo 
 

1997r.                                                                 2010r. 
- liczba mieszka�    18192     20120 
- wska�nik osób/l mieszkanie  3,46     3,40 
- liczba ludno�ci w mieszkaniach  97,7%     98,0% 
 
 
Potrzeby nowych mieszka�: 
- z  przyrostu ludno�ci                                                    ok.l930miesz.kan 
- z braku mieszka� w stanie istniej�cym                         ok 430 mieszka� 
- z ubytku mieszka� w złym stanie technicznym            ok.   70 mieszka� 

           Razem: ok. 2400 mieszka� 
z tego: 
- w budownictwie wielorodzinnym                  ok l 200 mieszka� (50%) 
- w budownictwie jednorodzinnym                  ok l 200 mieszka� (50%) 

 
Potrzeby terenowe dla realizacji zakładanej wielko�ci mieszka� wynosz� ok. 90 ha, z tego: 
- dla budownictwa wielorodzinnego                  ok 15 ha 
- dla budów mctwa jednorodzinnego                 ok 72 ha 
- dla zabudowy rekreacyjnej                              ok. 5 ha 
 
Rezerwy terenowe zawarte w rysunku studium wynosz� ok. 120 ha, z tego: 
- pod budownictwo wielorodzinne                                    ok 19,5 ha 
- pod budownictwo jednorodzinne                                    ok. 89,5 ha 
- pod budownictwo rekreacyjne                                        ok. 13,0 ha 
 
Główne tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego koncentruj� si�: 
- tereny budownictwa wielorodzinnego wraz z obsług� - osiedle Smoczka. 
- tereny budownictwa jednorodzinnego wraz z obsług�: 
• os. Michalina                                                                   ok 13,0 ha 
• os. Górka Wojsławska                                                     ok 12,0 ha 
• ul. Powsta�ców Warszawy                                              ok l3,5 ha 
• ul. Witosa (mpzp)                                                            ok 13,0 ha 
• ul Witosa (bud. rezydencjonalne)                                    ok 20,0 ha 
• ul. Królowej Jadwigi                                                       ok. 10,0 ha 
• ul. Iwaszkiewicza                                                            ok. 8,0 ha 
 
oraz pojedyncze działki w istniej�cych terenach mieszkaniowych wyznaczonych planami zagospodarowania 
przestrzennego i w istniej�cych ci�gach zabudowy 
 
Wska�niki zabudowy 
 
• intensywno�� zabudowy MW - brutto 0,50; tj, ok 80 mieszka�/ha 
• wielko�� działek MN - ok. 700 m2 
• wielko�� działek rezydencjalnych ML – powy�ej 2000 m2 
 
Zapotrzebowanie na działki zagrodowe MR nie wyst�puje, a istniej�ca zabudowa zagrodowa w coraz  
wi�kszym stopniu zatraca swój charakter w kierunku mieszkaniowo-usługowym. 
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III.5 2. O�wiata 
 
- wychowanie przedszkolne 
Istniej�ce urz�dzenia usługowe z zakresu opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym (�łobki, 
przedszkola), przy wyra�nym spadku liczby urodze�, zabezpiecz� potrzeby w tym zakresie. 
W wyniku malej�cej liczby dzieci, kilka obiektów �łobków i przedszkoli zostało przeznaczonych na 
inne cele, jednak w przypadku potrzeby, mo�e by� przywrócona ich funkcja podstawowa. 
 
- szkoły podstawowe 
 
Sie� szkół podstawowych w wyniku reformy o�wiaty obejmuje 8 obiektów zapewniaj�cych obsług� 
przewidywanej liczby uczniów. Szacunkowa liczba uczniów powinna wynosi� ok. 4200. 
 
- gimnazja 
 
Sie� gimnazjów powołanych w procesie reformy o�wiaty, obejmuj�ca 4 placówki, zapewni obsług� 
młodzie�y do 2010 r. Przewidywana liczba uczniów w wieku gimnazjalnym wyniesie ok. 1900. 
W jednym przypadku, utrzymane zostanie funkcjonowanie gimnazjum i szkoły podstawowej w tym 
samym obiekcie, tj. gimnazjum nr 4 i szkoły podstawowej nr 13. 
 
- szkoły �rednie 
 
Sie� szkolnictwa �redniego w Mielcu (obejmuj�ca licea ogólnokształc�ce i profilowane szkoły 
zawodowe), oddziałuj�ca swym zasi�giem ma obszar miasta i powiatu, zapewnia� b�dzie obsług� 
zakładanej liczby uczniów. 
W wyniku przewidywanej reformy szkolnictwa �redniego od 2002 r i skrócenia okresu nauki 
w szkołach �rednich, istniej�ca sie� szkół i instytucji wspomagaj�cych, zapewni potrzeby w tym 
zakresie do 2010 r. 
 
- szkolnictwo wy�sze  
 
Kluczow� rol� w kształceniu kadr dla �rodowiska pełni� b�dzie Wy�sza Szkoła Gospodarki 
i Zarz�dzania w Mielcu. Docelowo wymagana b�dzie rezerwa terenu o powierzchni kilku hektarów 
dla realizacji obiektów dydaktycznych uczelni i niezb�dnego zaplecza. 
Adaptacji podlegaj� punkty konsultacyjne wy�szych uczelni, funkcjonuj�ce na bazie istniej�cych 
szkół �rednich. 
 
III.5.3 Kultura 
 
Istniej�ca baza materialna i lokalowa kultury, stwarza podstaw� do dalszej prawidłowej obsługi 
mieszka�ców miasta. Koncentracja urz�dze� zapewnia �wiadczenie usług na wy�szym poziomie, 
obejmuj�c szerszy wachlarz usług. 
Podstawowym organizatorem i koordynatorem �ycia kulturalnego w mie�cie pozostaje Samorz�dowe 
Centrum Kultury. Baza lokalowa wymaga stałej modernizacji. 
 
III.5.4. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
 
Istniej�ca sie� placówek i urz�dze� zapewnia obsług� mieszka�ców miasta i powiatu jednak�e dla 
poprawy standardu �wiadczonych usług proponuje si�:  
•    modernizacj� i rozbudow� szpitala powiatowego. 
•    rozszerzenie zakresu opieki nad dzie�mi i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, 
•    rozszerzenie zakresu opieki nad dzie�mi z rodzin ubogich i patologicznych, 
•    zwi�kszenie dost�pno�ci do obiektów u�yteczno�ci publicznej dla osób niepełnosprawnych - 
     likwidacja barier architektonicznych, 
•    zapewnienie w strukturze miasta lokalizacji dla prywatnych niepublicznych o�rodków opieki 
     zdrowotnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14 

Id: D8D81C63-9F05-47F2-89A4-DA7B2C559935. Uchwalony Strona 26



III.5.5. Usługi ekonomiczne, administracja, wymiar sprawiedliwo�ci, bezpiecze�stwo publiczne 
 

Dla poprawy standardu obsługi mieszka�ców miasta ustala si� nast�puj�ce kierunki działania: 
•   zapewnienie dost�pno�ci nowych terenów dla realizacji nowych obiektów lub rozbudowy 
    istniej�cych, 
•   dbało�� o standard i walory architektoniczne obiektów, jako elementów podkre�laj�cych ich 
    centrotwórczy charakter. 

 
III.5.6. Sport i rekreacja 
 

Urz�dzenia sportowe, obejmuj�ce 2 stadiony sportowe, hal� sportow� z krytym basenem, basen 
otwarty [– obiekty skoncentrowane przede wszystkim w terenie o sygnaturze US]4, boiska sportowe i sale 
gimnastyczne przy szkołach, zapewnia� b�d� dalsz� obsług� w skali 
miasta. D��y� nale�y do poprawy stanu technicznego niektórych urz�dze�, modernizacji istniej�cych 
obiektów oraz rozbudowy zapleczy sportowych przy szkołach [oraz sportowo – rekreacyjnych na osiedlach 

mieszkaniowych lub w ich s�siedztwie w dostosowaniu do potrzeb mieszka	ców osiedli.]2 
Baz� rekreacji stanowi� b�d� parki le�ne, parki, skwery, tereny le�ne, tereny ogrodów działkowych oraz 
projektowany w oparciu o Stawy Cyranowskie - wypoczynkowy park le�ny. D��y� nale�y do 
rekreacyjnego zagospodarowania wyrobiska kruszywa w osiedlu Rzochów w ramach rekultywacji tego 
wyrobiska. Nale�y d��y� równie� do rekreacyjnego wykorzystania doliny rzeki Wisłoki. 

 

III.6. Kierunki rozwoju gospodarczego 
 
III.6.l. Gospodarka zasobami surowcowymi 
 

W południowej cz��ci miasta znajduje si� teren eksploatacji i udokumentowanych złó� kruszywa. 
Projekt eksploatacji winien zobowi�zywa� inwestora do zrekultywowania terenu po zako�czeniu 
eksploatacji. Rekultywacja powinna pój�� w kierunku wykorzystania wyrobiska dla celów rekreacji 
w formie zbiornika wodnego z towarzysz�c� zieleni�. 

 

III.6.2. Rozwój produkcji przemysłowej i wytwórczo�ci 
 

Tereny przemysłu i wytwórczo�ci obejmuj�: 
 

• północn� cz��� miasta o funkcji przemysłowej, któr� w przewa�aj�cej cz��ci zajmuje teren 
     Specjalnej Strefy Ekonomicznej - EURO PARK wraz z lotniskiem. Koncentruj� si� tu zakłady 
     powstałe w wyniku restrukturyzacji WSK, nowe zakłady w ramach SSE oraz inne zakłady 
     przemysłowe i wytwórcze wchodz�ce w skład tej dzielnicy. Rezerwa terenu dla rozwoju 
     i lokalizacji nowych zakładów w ramach SSE wynosi ok 50 ha. 
• południow� dzielnic� przemysłowo - składow�, poło�on� na obszarze osiedla Górka Wojsławska 
    i przechodz�c� na obszar Starego Miasta po zachodniej stronie linii kolejowej, koncentruj�ca 
    drobne zakłady przemysłowe i wytwórcze, hurtownie i przedsi�biorstwa wykonawcze. Dla 
    dalszego rozwoju tej dzielnicy i lokalizacji nowych niewielkich zakładów i hurtowni rezerwa 
    terenu wynosi ok. 24 ha. 
• zgrupowanie terenów zabudowy przemysłowej, usługowo — produkcyjnej i produkcji rolnej 
    poło�one w rejonie ul. Traugutta. Rezerwa terenu dla lokalizacji nowych zakładów wynosi w tym 
    rejonie ok. 15 ha. 
[
   tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P` oraz obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,  
     usług i handlu PU` poło�one na osiedlu Wojsław w rejonie obwodnicy miasta Mielca stanowi�ce rezerw�  
     o powierzchni ok. 50ha] 1 
Ł�czna powierzchnia terenu, umo�liwiaj�ca rozwój terenów przemysłowych i lokalizacj� nowych 
zakładów, stanowi�cych potencjalne miejsca powstawania nowych miejsc pracy wynosi ok. [140]1 
ha. 

 
III.6.3. Rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 

Obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmuje tereny u�ytkowania rolniczego przeznaczone jako 
zaplecze �ywno�ciowe dla miasta oraz �ródło utrzymania dla mieszka�ców dzielnic o charakterze  
rolniczym. 
 
Rolnicz� przestrze� produkcyjn� stanowi� w strukturze miasta: 
° osiedle Wojsław, 
° osiedle Rzochów, 
° osiedle Cyranka. 

 
 
 

 
[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 

15 

Id: D8D81C63-9F05-47F2-89A4-DA7B2C559935. Uchwalony Strona 27



W ramach tego obszaru przyjmuje si� nast�puj�ce kierunki rozwoju: 
- intensywne rolnicze wykorzystanie gleb dobrej jako�ci, tj. klas II-IV, 
- produkcj� zdrowej �ywno�ci na zaopatrzenie miasta w �wie�e produkty, 
- wzrost towarowo�ci gospodarstw, 
- ograniczenie wielokierunkowo�ci gospodarstw, 
- d��enie do powstawania zakładów przetwórstwa rolno - spo�ywczego i organizowanie rynku  

zbytu, 
- zmian� struktury agrarnej (zwi�kszenie �redniej wielko�ci gospodarstw), 
- nieprzeznaczanie gleb organicznych na cele nierolnicze, 
- zapobieganie procesom degradacji i szkodom w produkcji rolniczej powstaj�cym w skutek  

działalno�ci gospodarczej, uporz�dkowanie przestrzeni rolno - le�nej i zalesianie gruntów niskich 
klas bonitacyjnych bezpo�rednio przylegaj�cych do u�ytków le�nych i nie rokuj�cych mo�liwo�ci 
racjonalnego prowadzenia gospodarki rolnej. 

 
 
III.7. Kierunki rozwoju komunikacji 
 

System komunikacyjny miasta podlegaj�cy modernizacji i rozbudowie obejmuje: 
- układ kolejowy, 
- układ drogowo - uliczny, 
- system parkowania, 
- główne ci�gi piesze i �cie�ki rowerowe, 
- stacje paliw, 
- system organizacji ruchu, 
- komunikacj� autobusow�. 
- lotnisko. 

 
III.7.1. Układ kolejowy: 
 

- istniej�ca linia kolejowa relacji D�bica – Łód� (KK1), przewidziana do elektryfikacji  
i modernizacji polegaj�cej na dostosowaniu jej torowiska do pr�dko�ci poci�gów 160 km/h, 

- istniej�ca bocznica kolejowa (KK2), obsługuj�ca tereny przemysłowe wtym SSE - do utrzymania, [mo�liwo�� 
budowy bocznic kolejowych dla obsługi terenów P` i PU`,]1 

- dworzec osobowy przewidziany do przebudowy lub budowy jako wspólny z dworcem  
autobusowym, zlokalizowany w centrum miasta, 

- stacja towarowa poło�ona na terenie Górki Wojsławskiej, w obszarze dzielnicy składowo-  
przemysłowej, wymagaj�ca rozbudowy i dostosowania do obsługi towarowej miasta, 

- istniej�c� zabudow� poło�on� w s�siedztwie linii kolejowej nale�y dostosowywa� do  
obowi�zuj�cych przepisów. 

 
III.7.2. Układ drogowo – uliczny 
 

- Prognozowane potoki ruchu kołowego obci��aj�ce sie� uliczn� miasta zostały rozło�one w oparciu  
o nast�puj�ce rodzaje ruchu: 
•   potoki ruchów dojazdowych do miasta, 
•   potoki ruchów tranzytowych przez miasto - przejazdy tranzytu prowadzono z omini�ciem 
    strefy �ródmiejskiej i osiedli mieszkaniowych, 
•   pomiary nat��enia ruchu na sieci głównych skrzy�owa� w mie�cie, 
•   prognoz� �redniego ruchu dobowego na głównych relacjach miejskich. 

 
- W zwi�zku z powy�szym zało�ono w mie�cie poziomy obsługi: 

•   dla ulic głównych poziom obsługi „C" o przepustowo�ci rz�du 1000 - 1250 poj/h, 
•   dla ulic zbiorczych poziom obsługi „C" o przepustowo�ci rz�du 700 - 1000 poj/h, 
•   dla ulic lokalnych poziom obsługi „D" o przepustowo�ci rz�du 500 - 700 poj/h. 

 
Porównanie przepustowo�ci projektowej z przewidywanymi nat��eniami ruchu jakich mo�na si� 
spodziewa� w przyszło�ci na ulicach Mielca uzasadnia przyj�cie funkcji ulic głównych i zbiorczych 
dla podstawowych arterii komunikacyjnych, oraz funkcji lokalnej dla ulic uzupełniaj�cych sie� 
podstawow�. Tak zało�ona klasyfikacja pozwoli na uzyskanie dogodnych warunków ruchowych 
oraz umo�liwi dobr� organizacj� i bezpiecze�stwo ruchu zapewniaj�c odpowiednie rezerwy na 
przyszło��. W�zły i skrzy�owania uliczne powinny zapewnia� zało�ony dla poszczególnych funkcji 
ulic poziom obsługi i przepustowo�ci. 

 
 
 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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- System drogowo - uliczny tworz�: 
• odcinek drogi wojewódzkiej relacji D�bica - Tarnobrzeg - GP, szeroko�� w liniach 
      rozgraniczaj�cych 25,0 m. szeroko�� jezdni 7,0 m; 
• obwodnica drogowa pełni�ca funkcj� ulicy głównej, w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 985 
      relacji D�bica - Mielec - Tarnobrzeg - GP l, jako podstawowy element systemu transportu 
      w układzie komunikacyjnym miasta, który umo�liwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
      oraz ruchu ci��arowego ze strefy ekonomicznej poza obszar zainwestowania miejskiego. 
      
      Planowana obwodnica przebiega� b�dzie wzdłu� wschodniej granicy miasta Mielca, 
      natomiast jej odcinek północny przebiega� b�dzie przez, gminy Mielec i Tuszów Narodowy. 
      Przebieg obwodnicy w granicach miasta jest przes�dzony nale�y jednak opracowa� studium 
      przedprojektowe w celu sprecyzowania jej przebiegu na odcinku w/w gmin i zabezpieczenia 
      rezerwy terenowej. Pod obwodnic� rezerwuje si� pas terenu szeroko�ci 50 m. Wszelkie 
      obiekty budowlane nale�y lokalizowa� w oddaleniu od obwodnicy, poniewa� obudowywanie 
      drogi po obu stronach doprowadzi do utraty jej charakteru jako drogi tranzytowej. 
      W projekcie technicznym obwodnicy uwzgl�dni�: korytarze ekologiczne dla zwierz�t 
      drobnych, sposób obsługi terenów le�nych (przebieg dróg le�nych), przebieg �cie�ki 
      rowerowej do Rzemienia, budow� parkingu - na bazie istniej�cego poło�onego na terenie 
      gminy Mielec - przy skrzy�owaniu z drog� relacji Mielec - Kolbuszowa; Fragmenty tej drogi stanowi�         
wydzielone tereny 1.KDGP, 2.KDGP, 3.KDGP, 1.KDG, obejmuj�ce cz��ciowo poszerzone pasy zaj�to�ci 
terenów, skrzy�owa	 z drogami publicznymi klasy wy�szej ni� dojazdowa ]11. 
• ulice główne – G, b�d�ce ci�gami dróg wojewódzkich lir 984 relacji Radomy�l – Mielec, 
      nr 875 relacji Mielec - Kolbuszowa – Le�ajsk, w liniach rozgraniczaj�cych powinny posiada� 
      nie mniej ni� 25,0 m, szeroko�� jezdni 7,0 m. Parkowanie i przystanki komunikacji miejskiej 
      powinny znajdowa� si� wył�cznie w wydzielonych zatokach. 
• ulice zbiorcze istniej�ce - Z, i projektowane – Z 1, w liniach rozgraniczaj�cych powinny 
     posiada� nie mniej ni� 20,0 m, a szeroko�� jezdni 7,0 m. Parkowanie i przystanki 
     komunikacji miejskiej powinny znajdowa� si� wył�cznie w wydzielonych zatokach. 
• ulice lokalne istniej�ce i projektowane – L, szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych tych ulic 
     powinna wynosi� minimum 15,0 m, a szeroko�� jezdni 6,0 m. [fragmenty istniej�cych dróg lokalnych 1.KDL, 
2.KDL o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 15m i minimalnej szeroko�ci jezdni 5,5m oraz 3.KDL o 

szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych 12m i minimalnej szeroko�� jezdni 5,5m]11Dopuszcza si� parkowanie 
     przyuliczne. Dotychczasowy układ ulic lokalnych uzupełnia si� projektowanymi ci�gami 
     lokalnymi wynikaj�cymi z potrzeby powi�za� z sieci� ulic zbiorczych lub z konieczno�ci 
     obsłu�enia obszarów przeznaczonych do zabudowy. 

 

Podstawowe relacje ruchowe na terenie miasta przejm� ulice główne b�d�ce ci�gami dróg 
wojewódzkich. Najwa�niejsz� wi�c inwestycj� poprawiaj�c� zdecydowanie warunki ruchowe 
w �ródmie�ciu jest doko�czenie realizacji ci�gu od Alei Niepodległo�ci do ul. Legionów poprzez 
domkni�cie odcinka Kili�skiego - Legionów. 
Główne relacje ruchowe w mie�cie przejm� ulice zbiorcze, które zapewni� dogodne poł�czenia 
osiedli mieszkaniowych z terenami przemysłowymi i �ródmie�ciem. W studium rozbudowano 
istniej�c� sie� ulic zbiorczych o nowe odcinki wynikaj�ce z najwa�niejszych powi�za� 
komunikacyjnych. B�d� to mianowicie: 
•    projektowany odcinek od ulicy Cyranowskiej do ulicy Sienkiewicza z dwupoziomowym 
     skrzy�owaniem z lini� kolejow� tzw. „ulica strefowa”, która umo�liwi wyprowadzenie ruchu 
     ze strefy w kierunku zachodnim i północnym, 
•    poł�czenie al. Kwiatkowskiego z „ulic� strefow�", 
•   przedłu�enie ulicy Jagiello�czyka do „ulicy strefowej", przeło�enie północnego odcinka ulic 
     Wojska Polskiego w zwi�zku z rozbudow� SSE, 
•    przedłu�enie ulicy Powsta�ców Warszawy do ulicy Witosa. 
[
   ulica maj�ca obsłu�y� tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P` oraz obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów, usług i handlu PU`poło�one na osiedlu Wojsław w rejonie obwodnicy miasta Mielca, przy  
zało�eniu, �e oznaczone na rysunku studium drogi w granicach terenu P` mo�na b�dzie realizowa� alternatywnie  

    w zale�no�ci od potrzeb]1 
 

Układ ulic. który tworzy� b�d� ulice główne i zbiorcze zostanie uzupełniony przez sie� ulic 
lokalnych, zapewniaj�cych dogodne poł�czenia ulic osiedlowo – dojazdowych z systemem ulic 
zbiorczych. Ruch samochodów ci��arowych na ulicach lokalnych przebiegaj�cych przez tereny 
osiedli mieszkaniowych powinien zosta� wyeliminowany b�d� ograniczony. Utrzymuje si� 
dotychczasowy układ ulic lokalnych uzupełniaj�c go projektowanymi ci�gami lokalnymi 
wynikaj�cymi b�d� z potrzeby powi�za� z istniej�c� sieci� ulic zbiorczych, b�d� z konieczno�ci 
obsłu�enia nowych terenów mieszkaniowych [oraz produkcyjnych i produkcyjno-usługowych.]1 
Teren istniej�cego osiedla Łu�e, maj�cego pełni� funkcj� niezabudowanego terenu rekreacyjnego - 
RLTp - obsługiwa� b�dzie istniej�ca ulica lokalna o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj�cych min. 
10 m i szeroko�ci jezdni 5 m. 

 
 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[Na terenach obj�tych X zmian� - cz��� A wyznacza si�: 
Tereny 1.KD, 2.KD, 3KD, 4.KD, 5.KD, obejmuj� tereny projektowanych dróg publicznych.  
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych dla 1.KD i 2.KD - nie mniej ni� 12m. Dopuszcza si� zagospodarowanie 
dróg w klasie drogi zbiorczej lub lokalnej. 
Szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych dla drogi 3.KD, 4.KD i 5.KD - nie mniej ni� 10m. Dopuszcza si� 
zagospodarowanie dróg w klasie drogi dojazdowej, zbiorczej lub lokalnej.  
 
Teren 1.KK obejmuje teren kolei - linii kolejowej relacji Łód� Kaliska – D�bica, przewidzianej do 
modernizacji. 

 
Tereny obj�te X zmian� wskazuje si� jako obszary wskazane na cele zorganizowanej działalno�ci 
inwestycyjnej. 
 
Na terenach obj�tym X zmian� - dopuszcza si�: 

a) przebudow� sieci infrastruktury technicznej (w tym linie 110kV) oraz budow� nowych sieci i 
urz�dze� infrastruktury technicznej oraz kolejowej pod warunkiem, �e nie wykluczy to mo�liwo�ci 
zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w studium, 

b) dopuszcza si� lokalizacj� napowietrznych oraz doziemnych kablowych linii 110 kV, stanowi�cych 
przeło�enie i przebudow� istniej�cych napowietrznych linii wn. 

c) prowadzenie ci�gów komunikacyjnych - dróg publicznych i wewn�trznych, ci�gów pieszo – 
jezdnych, ci�gów pieszych i rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku zmiany Studium, 

d) spo�ród przedsi�wzi�� mog�cych znaczono oddziaływa� na  �rodowisko dopuszcza si� wył�cznie 
lokalizowanie inwestycji nale��cych do przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko, 

e) zmiany granic obszarów o ró�nych kierunkach zagospodarowania, pod warunkiem, i� nie 
spowoduj� likwidacji s�siednich obszarów funkcjonalnych. ]10 

   
 

III.7.3. System parkowania 
 
Do 2010 roku przy zało�onej hipotezie motoryzacyjnej 330 samochodów na 1000 mieszka�ców i przy zało�eniu, �e na 
jedno mieszkanie przypada jedno miejsce postojowe potrzeba b�dzie około 18 000 miejsc postojowych w osiedlach 
mieszkaniowych z tego 60% tj. około 10 000 na parkingach i 40% w gara�ach. W obliczeniach pomini�to mieszka�ców 
budownictwa jednorodzinnego zakładaj�c, �e posiadaj� w domach własne gara�e. 
Obszar centrum powinien mie� ograniczony dost�p dla ci�głego ruchu samochodowego w zwi�zku z tym nale�y na 
obwodzie �ródmie�cia lokalizowa� du�e parkingi strategiczne Najkorzystniejsza wydaje si� by� lokalizacja du�ych 
placów parkingowych przy ci�gu al. Niepodległo�ci - Staszica. 
Ponadto system parkowania obejmuje: 
•   miejsca postojowe w osiedlach mieszkaniowych, 
•   parkingi dla zakładów produkcyjnych zlokalizowane na działkach tych zakładów b�d� w ich s�siedztwie, 
•   parkingi dla wi�kszych obiektów usługowych, sportowych i rekreacyjnych na działkach tych obiektów. 
 
III. 7.4. �cie�ki rowerowe 
 
-  Istniej�cy układ �cie�ek rowerowych na obszarze miasta rozbudowano w ten sposób aby zapewni� bezpieczne 

przejazdy zarówno od terenów mieszkaniowych do przemysłowych jak i do terenów rekreacyjnych. Szeroko�� w 
liniach rozgraniczaj�cych ulic zbiorczych umo�liwia prowadzenie takich �cie�ek mi�dzy jezdni� a chodnikiem. 

-  Proponuje si� prowadzenie wydzielonych �cie�ek rowerowych w kierunku Rzochowa do terenów rekreacyjno - 
sportowych, �cie�ka mo�e by� prowadzona wzdłu� ulicy Powsta�ców Warszawy  i dalej wzdłu� dróg lokalnych, 
terenów le�nych znajduj�cych si� w północno wschodniej stronie miasta, do terenów przemysłowych SSE wzdłu� 
planowanej „ulicy strefowej". 

 
III.7.5. Główny ci�g pieszy 
- Kształtuj�c sie� uliczn� nale�y d��y� do minimalizacji kolizji mi�dzy głównymi kierunkami ruchu 

samochodowego a ruchem pieszym. �ródmie�cie miasta powinno by� tzw stref� „uspokojenia ruchu 
samochodowego", w której zdecydowanie dominowa� b�dzie ruch pieszy z dopuszczeniem zaopatrzenia usług w 
okre�lonym czasie. 

- Na kierunku wschód - zachód proponuje si� główny ci�g pieszy biegn�cy od Osiedla Centrum kładk� nad torami 
ł�cz�c� dworce PKS i PKP i dalej w kierunku Starego Miasta. Tak poprowadzony ci�g pieszy, biegn�cy przez 
miasto niezale�nie od sieci ulic poł�czy równie� tereny obiektów sportowych zlokalizowanych po wschodniej 
stronie miasta ze „Starym Miastem" – ci�gi piesze oznaczono w rysunku studium okre�lonym symbolem. 

 
 
 
 
 
 

 
 [  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA - cz��� A 
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[III.7.5a.   Ci�g pieszo – jezdny. 
               Proponuje si�  ci�g pieszo – jezdny ł�cz�cy ul. Rzeczn�   w Mielcu   z drog�  gminna Podleszany – Zawierzbie w 
gm. Mielec kładk� nad rz. Wisłok�. Tak wyznaczony ci�g pieszo – jezdny poł�czy os. Ko�ciuszki w Mielcu z m. 
Podleszany w gm. Mielec oraz pozwoli na odci��enie ruchem samochodów osobowych i  uprzywilejowanych terenu  
Starego Miasta Mielca.]5 

 
III.7.6. Stacje paliw 
 
- Istniej�ca sie� stacji paliw wymaga uzupełnienia. przy czym najkorzystniejsze wydaj� si� by� 
       lokalizacje: 

•    przy obwodnicy drogowej w rejonie Rzochowa, 
•    przy ulicy Sienkiewicza, w rejonie Chorzelowa, 
•    przy ulicy Wojska Polskiego, w rejonie skrzy�owania z planowan� obwodnic�. 

- Nie wyklucza si� równie� mo�liwo�ci lokalizacji małych stacji osiedlowych obsługuj�cych 
        bezpo�rednio tereny mieszkaniowe. 
 
III.7.7. System organizacji ruchu 
 
B�dzie on polegał na: 

• poprowadzeniu ruchu pieszego na głównym ci�gu wschód - zachód niezale�nym od sieci 
       ulic, 
• wprowadzeniu na obszarze �ródmie�cia oznaczonej wst�pnie na rysunku studium strefy  
      „uspokojenia ruchu samochodowego” poprzez ograniczenie dost�pu ruchu kołowego 
       z dopuszczeniem zaopatrzenia usług w okre�lonym czasie, 
•    utworzeniu sieci parkingów strategicznych, 
•    przebudowie geometrii skrzy�owa�. 
• zapewnieniu bezpiecze�stwa ruchu poprzez wprowadzenie na skrzy�owaniach ulic  
       zbiorczych zsynchronizowanej sygnalizacji �wietlnej. 
• wyeliminowaniu ruchu ci��arowego z obszaru �ródmie�cia i skierowaniu go na projektowane 
     „ulic� strefow�" i obwodnic� drogow�. 

 
III.7.8. Komunikacja zbiorowa 
 
Obsług� miasta komunikacj� zbiorow� winny zapewni�: 
•   linia kolejowa relacji D�bica - Tarnobrzeg - Łód� z dworcem kolejowym. 
•   linie autobusowe komunikacji masowej z dworcem autobusowym, 
•   sie� miejskiej komunikacji autobusowej. 
•   sie� prywatnych przewo�ników. 
 
III.7.9. Lotnisko 
 

- Istniej�ce lotnisko regionalne w Mielcu posiada potencjalne mo�liwo�ci do wykorzystania 
w przewozach pasa�erskich i towarowych równie� miedzynarodowych ze wzgl�du na poło�enie 
w s�siedztwie SSE EURO PARK - Mielec, dostateczn� dost�pno�� komunikacyjn� oraz istniej�cy 
punkt celny. Musi jednak zosta� rozbudowana infrastruktura lotniskowa oraz zapewnione 
wyposa�enie w odpowiednie urz�dzenia nawigacyjne, 

- Przewiduje si� mo�liwo�� wprowadzenia w teren lotniska innej funkcji uzupełniaj�cej, pod 
warunkiem zachowania prawidłowo�ci funkcjonowania lotniska - jako funkcji priorytetowej - 
zgodnie z. posiadan� jego kategori�. 

- W zwi�zku z funkcjonowaniem lotniska i w celu zapewnienia mo�liwo�ci rozwoju i przekształce� 
istniej� i b�d� istnie� na terenie miasta oraz poza jego granicami ograniczenia 
w zagospodarowaniu przestrzeni: 
•   ograniczenia wysoko�ci obiektów w okre�lonych obszarach zgodnie z obecn� „Dokumentacj� 

Techniczn� do �wiadectwa Rejestracji Lotniska" opracowan� przez Biuro Studiów 
i Projektów Lotniskowych „POLKONSULT", 

•   ograniczenia w mo�liwo�ciach wprowadzania na okre�lonych obszarach zabudowy, ze 
wzgl�du na hałas, zgodnie z. obecn� „Ocena oddziaływania Lotniska Mielec na otaczaj�ce 
�rodowisko...".Ograniczenia te nale�y respektowa� do czasu wprowadzenia zmian w tym 
zakresie i okre�lenia nowych obowi�zuj�cych ogranicze�. 
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III.8. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej 
 

III.8.1. Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia miasta w wod� i gospodarki wodnej 
 

Przewiduje si�, �e miasto i zakłady przemysłowe zasilane b�d� w wod� do celów bytowo 
gospodarczych i przemysłowych jak w stanie istniej�cym z dwóch uj�� powierzchniowych na rzece 
Wisłoce i z uj�cia gł�binowego zlokalizowanego poza miastem w miejscowo�ci Szydłowiec. 
Istniej�ce uj�cia wody nale�y utrzymywa� jako przysposobione do funkcjonowania w warunkach 
specjalnych. 
 

- Uj�cia powierzchniowe to: 
•   uj�cie podstawowe „brzegowe" - TWZU, zlokalizowane na prawym brzegu rzeki w km 
     21+525 z progiem pi�trz�cym o wydajno�ci Q = 26 000,00 m3/d; 
•   uj�cie awaryjne „lewarowe”, zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Wisłoki a składaj�ce si� 
    z dwóch czerpni; czerpnia Sl w km 21 + 550 czerpnia S2 w km 21 + 575, o sumarycznej 
    wydajno�ci 32 000,00 m3/d. 
 

Uj�cie powierzchniowe „podstawowe" posiada zatwierdzone decyzj� Urz�du Wojewódzkiego 
L .dz.O� -III-3-6210/8/98 z dnia 31.12.1998 strefy ochrony sanitarnej; bezpo�redni�, wewn�trzn� 
ochrony po�redniej i zewn�trzn� ochrony po�redniej. 
Woda z uj�cia powierzchniowego uzdatniona jest na „stacji uzdatniania wody” – TWZ, 
zlokalizowanej przy ulicy Wolno�ci o wydajno�ci Q 32 000,00 m3/d. 
Na stacji tej woda uzdatniana jest w sposób klasyczny z filtrami w�glowymi i ozonowaniem 
i przyjmuje si� �e b�dzie ona modernizowana. 
Uj�cie „podstawowe" i stacja uzdatniania wody pokrywa w kilkuset procentach kierunkowe  
potrzeby na wod� do celów bytowo – gospodarczych i odbiorców przemysłowych podł�czonych do 
sieci miejskiej. 
 

- Tereny SSE „EUROPARK” Mielec i rejon ulicy Pogodnej i Spokojnej zasilane s� i w wod� z uj�cia 
gł�binowego zlokalizowanego poza miastem w miejscowo�ci Szydlowiec. Jest to uj�cie zakładowe składaj�ce 
si� z 12 studni gł�binowych (zasoby zatwierdzone przez Głównego Geologa Kraju Q = 680,00 m3/h), stacji 
uzdatniania wody - TWZ i ruroci�gu tłocznego dosyłowego Ø 400 mm. Woda z tego uj�cia mo�e zasila� w 
wod� sie� miejsk� poniewa� istnieje poł�czenie obu tych sieci. 

 

- Istniej�ca i projektowana sie� wodoci�gowa jest sieci� na ogół, pier�cieniow� o �rednicach od Ø 80 do Ø 600 
mm. Z miejskiej sieci wodoci�gowej zasilana w wod� jest oprócz miasta równie� wie� Złotniki. Tereny 
mieszkaniowe wyznaczone w „studium” w cało�ci posiadaj� lub b�d� posiada� sie� wodoci�gow�. 

 

- Na terenie miasta znajduj� si� studnie wiercone które maj� słu�y� mi�dzy innymi do awaryjnego zasilania w 
wod�. Wszystkie te studnie b�d� posiadały opracowane, zatwierdzone i wyznaczone w terenie strefy ochrony 
sanitarnej. 
 

- [W zasi�gu obszarów XI. Zmiany Studium znajduje si� fragment obszaru strefy ochrony po�redniej dla uj�cia 
powierzchniowego wody z rzeki Wisłoki „Wojsław”, dla którego nale�y uwzgl�dni� ograniczenia wynikaj�ce  
z przepisów odr�bnych.]11 

 

- Cz��� terenów miasta przylegaj�ca do rzeki Wisłoki jest nara�ona na zalewanie wodami Q1% (pokazano to na 
rysunku „studium") [– w granicach obj�tych V. zmian� studium znaczna cz��� terenów wyst�puje zasi�g 
obszarów szczególnego zagro�enia powodzi� (zasi�g zalewu wod� Q1% od Wisłoki)]5. Rzeka Wisłoka jest 
trzeci� po Wi�le i Sanie rzek� na terenie województwa podkarpackiego, prowadzi przy uj�ciu Q�red= 34,5 m³/s 
wody (czwarta co do wielko�ci rzeka Wisłok 24,0 m³/s) i w zwi�zku z tym nale�y zwraca� szczególn� uwag� 
na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 
Na obszarach nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi (Q l) obowi�zuje zakaz wznoszenia obiektów 
budowlanych, składowania materiałów, zmieniania ukształtowania powierzchni gruntów, sadzenia drzew i 
krzewów oraz wykonywania urz�dze� lub robót, które mog� utrudnia� ochron� tych obszarów przed powodzi�. 
[Na obszarze szczególnego zagro�enia powodzi� w zasi�gu V. zmiany studium obowi�zuj� zakazy wynikaj�ce z 
art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne.]5 

[Na cz��ci obszaru XI. Zmiany Studium wyst�puj� tereny poło�one w zasi�gu wód powodziowych 
o prawdopodobie�stwie wyst�pienia raz na 100 lat w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego.]11 
Ograniczenia wymienione powy�ej obowi�zuj� do czasu wybudowania wałów przeciwpowodziowych. 
Jednocze�nie na terenach potencjalnie nara�onych na niebezpiecze�stwo zalania wodami Ql w wypadku 
przerwania wałów, nie nale�y lokalizowa� obiektów mog�cych spowodowa� znaczne zanieczyszczenie 
�rodowiska a istniej�ce obiekty tego typu nale�y zabezpiecza� przed tak� ewentualno�ci�, oraz wprowadza� 
zalecenie stosowania rozwi�za� technicznych dla zabudowy ograniczaj�cych powstanie szkód w wyniku 
powodzi. Na rysunku studium - zał�czniki nr 2 i 3 pokazano proponowany przebieg brakuj�cego odcinka 
wałów przeciwpowodziowych. 

 
[Przy zagospodarowaniu fragmentu terenu obj�tego X zmian� nale�y uwzgl�dni� poło�enie w granicach strefy 
ochrony po�redniej uj�cia wody powierzchniowej „Wojsław”.]10 
 

[  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA - cz��� A 
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III.8.2. Rozwój i modernizacja systemu odprowadzenia �cieków 
 

- Miasto odprowadza� b�dzie �cieki sanitarne na istniej�c� oczyszczalni� �cieków mechaniczno - biologiczn� – 
TNOM, która b�dzie rozbudowana dla potrzeb kierunkowych miasta. Teren działki oczyszczalni wymaga 
powi�kszenia o 2,7 ha. 

- Istniej�ca miejska kanalizacja sanitarna, ogólnospławna i deszczowa �rednicach od 0,20 m do 1,00 m 
rozbudowana zostanie o nowe odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przewiduje si� realizacj� kolektorów 
o �rednicach od 0,20 do 1,40 m. Kolektory te wyposa�one b�d� w przelewy burzowe i przepompownie �cieków. 
Na terenie miasta przewiduje si� około 7 nowych przepompowni �cieków. Zakłada si�, �e z terenu miasta 
�cieki sanitarne odprowadzane b�d� sieci� kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, przy czym ta ostatnia b�dzie 
eliminowana na rzecz kanalizacji rozdzielczej. 

- Niewielka cz��� północna miasta i cały obszar SSE „EUROPARK” Mielec odprowadza �cieki sanitarne na 
oczyszczalni� mechaniczno- biologiczn� - TNOP. 

- Kanalizacja deszczowa odprowadza� b�dzie wody deszczowe do odbiorników po ich uprzednim oczyszczeniu 
na lokalnych oczyszczalniach wód deszczowych. 

 

III.8.3. Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w gaz 
 

- Miasto zasilane jest w gaz ziemny gazoci�giem wysokopr��nym DN 150 mm pr.4.3 Mpa jednocze�nie w 
zwi�zku z deficytem gazu w mie�cie przewiduje si� zwi�kszenie jego dostaw nowym gazoci�giem DN 300 lub 
250 mm pr. 6.3 MPa. 

- [Na obszarach XI. zmiany Studium uwzgl�dnia si� rozbudow� systemu gazoci�gów uzupełniaj�cych układ 
gazoci�gów przesyłowych wysokopr��nych DN500 relacji D�bica–Mielec-Borowa-EC i DN300-250 wraz ze 
zwi�zanymi z nimi strefami kontrolowanymi, urz�dzeniami, obiektami i infrastruktur� towarzysz�c� stanowi�c� 
z nimi cało�� techniczno-u�ytkow�. W planach miejscowych nale�y uwzgl�dni� okre�lone w Studium i aktualne 
uwarunkowania oraz ustali� zachowanie 80% powierzchni biologicznie czynnej z mo�liwo�ci� pomniejszenia 
jej udziału w powierzchni terenów dla dopuszczonych obiektów budowlanych, prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej wył�cznie jako podziemnych z dopuszczeniem istniej�cych jej elementów oraz niezb�dnych 
nadziemnych obiektów budowlanych zwi�zanych z infrastruktur� techniczn�, z uwzgl�dnieniem istniej�cych  
i nie wyznaczonych w Studium dróg publicznych, zjazdów publicznych i skrzy�owa�, sieci infrastruktury 
technicznej, �cie�ek rowerowych oraz dopu�ci� w sposób niekoliduj�cy z gazoci�giem; przebudow�, rozbudow� 
i budow� nowych obiektów, urz�dze� i sieci infrastruktury technicznej, realizacj� inwestycji celu publicznego  
z zakresu ł�czno�ci publicznej, ziemnych rowów melioracyjnych, gruntowych i z kruszywa naturalnego: dróg 
le�nych i powi�zanych z nimi przej�� i przejazdów elementów małej architektury i wiat przystankowych, 
zwi�zanych z zagospodarowaniem le�nymi �cie�kami rowerowymi, przeznaczenie cz��ci  terenów pod lasy.]11 

- Na terenie miasta redukcja gazu nast�powa� b�dzie w [8]1 stacjach redukcyjno-pomiarowych I stopnia i 5 
stacjach redukcyjnych II stopnia [z ewentualn� mo�liwo�ci� zwi�kszenia ich ilo�ci]1. Przewiduje si� 
modernizacj� dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia tj. Stacji „Wojsław” i stacji „Cyranka I”. 

- Dystrybucja gazu nast�puje sieciami nisko i �redniopr��nymi. Przewiduje si� modernizacj� i rozbudow� sieci 
�redniopr��nej o nowe odcinki tworz�ce układy pier�cieniowe. 

- Dla odwiertów poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego nale�y zachowa� strefy ochronne dla 
otworów górniczych pozytywnych R=50m oraz zlikwidowanych Rmax=10m. 

 

III.8.4. Rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło 
 

- Budownictwo wielorodzinne i budynki u�yteczno�ci publicznej w wi�kszo�ci przypadków  
zasilane jest i b�dzie w ciepło osiedlow� sieci� ciepłownicz� z Elektrociepłowni „PZL -Mielec"  
Sp z o.o. Ł�czna szczytowa moc cieplna Elektrociepłowni wynosi ca 234 MW i ma ona rezerwy 
w wysoko�ci ca 33 MW. 

- Miejskie sieci ciepłownicze o �rednicach od 2x0 350 wykonane s� na ogól w tradycyjny sposób  
i przewiduje si� modernizacj� tej sieci i budow� nowych odcinków zasilaj�cych budynki  
wielorodzinne nie podł�czone jeszcze do sieci ciepłowniczej. 

 

III.8.5. Rozwój i modernizacja systemu usuwania odpadów 
 

- Miasto posiada składowisko odpadów komunalnych - TNU. Składowisko jest przeznaczone na 
składowanie odpadów komunalnych, z oddzieleniem składników podlegaj�cych recyklingowi. 

- Na terenie miasta przewiduje si� selektywn� zbiórk� odpadów. 
- Na obszarze SSE funkcjonuje od 1984 r. składowisko odpadów komunalnych a w s�siedztwie  

eksploatowane jest składowisko odpadów przemysłowych: 
                • składowisko przemysłowe dysponuje rezerw� co powinno umo�liwi� eksploatacj� w czasie 
                      od kilku do kilkunastu lat, 
                •   składowisko komunalne mo�e by� rozbudowane lub zamkni�te i zrekultywowane 

 

III.8.6. Rozwój i modernizacja systemu elektroenergetycznego miasta 
 

- Rozwój systemów elektroenergetycznych miasta powinien zagwarantowa� dostarczenie  
odbiorcom komunalnym i przemysłowym energii elektrycznej o odpowiednich parametrach  
ilo�ciowych i jako�ciowych oraz bezawaryjne zasilanie w energi� elektryczn� zakładów  
i wszystkich obiektów wa�nych dla zapewnienia warunków przetrwania ludno�ci w okresie  
podwy�szonej gotowo�ci obronnej i w czasie wojny poprzez: 

 
 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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• wykonanie poleczenia liniami 110 kV przez osiedle Wojsław dla prawidłowego zasilania 
                    istniej�cych stacji redukcyjnych, [oraz poł�czenia linii 110kV Połaniec – Smoczka i  Mielec – Mielec WSK  
                    w rejonie osiedla Szafera,]3 

• realizacj� rozwoju i rozbudowy sieci 15 kV zgodnie z koncepcj� uzgodnion� przez RZE SA 
                    i UM w Mielcu. 

- Dla osi�gni�cia zało�onych celów nale�y doprowadzi� do równomiernego rozmieszczenia �ródeł  
zasilania i sanacji układów rozdzielczych miasta. System zasilaj�cy oparty b�dzie jak dotychczas  
na trzech stacjach redukcyjnych Borek, Smoczka i EURO - Energetyka S.S.E. 

- Zasilanie stacji redukcyjnej Smoczka zrealizowane zostanie przez pier�cie� linii okalaj�cych  
miasto od y południowej (dotychczas nieczynnej z uwagi na oprotestowanie przebiegu linii  
przez tereny dzielnicy Wojsław) [oraz powi�zania linii 110kV Połaniec – Smoczka i  Mielec – Mielec WSK w 

rejonie osiedla Szafera]3. Tym samym mo�liwe b�dzie przeizolowanie na napi�cie �rednie  
pier�cienia północnego, dotychczas stanowi�cego zasilanie GPZ WSK i Smoczka. Dla spełnienia  
warunków wzajemnego rezerwowania sumaryczne obci��enie stacji nie powinno przekracza�  
80% mocy znamionowej transformatorów. Pozwoli to, w przypadku wył�czenia jednej jednostki,  
na pokrycie obci��enia przez drug� w ramach dopuszczalnej obci��alno�ci. 

 

- Wyprowadzone ze stacji redukcyjnych sieci �rednich napi��, o jednolitym poziomie 15 kV 
doprowadza� b�d� napi�cie do stacji transformatorowych istniej�cych i projektowanych 
rozmieszczonych na terenie miasta w sposób zapewniaj�cy optymalne warunki zasilania 
odbiorców aktualnych i podł�czenia nowych: 
• system �redniego napi�cia, zakłada si� jako model wrzecionowo - p�tlowy otwarty, pracuj�cy 
     normalnie w układzie magistral rozci�tych zasilanych dwustronnie. 
•    przewidywane spadki napi�� -dla sieci �rednich napi�� – 2%, dla sieci niskich napi�� 5%, 
•    optymalna liczba stacji mi�dzy GPZ-ami powinna wynosi� 12 szt., 
• punkty transformatorowe o drugorz�dnej funkcji mog� by� na odczepach z rezerwowaniem 
      po stronie niskiego napi�cia, 
• ekonomiczna moc transformatorów na stacjach 400 – 630kVA w prefabrykowanych 
      i wbudowanych, 250 –160 kVA na napowietrznych, 
•    w obr�bie miasta zakłada si� ujednolicenie poziomu napi�cia �redniego do poziomu 15 kV. 

 
- W nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nale�y liczy� si�  

z konieczno�ci� wprowadzenia na szerok� skal� nowych materiałów i technologi�  
w wykonawstwie pozwalaj�cych na: 
•   rozg�szczenie sieci. 
•   zmniejszenie uci��liwo�ci w gospodarce terenami w pobli�u urz�dze� i linii energetycznych, 
•   ograniczenie stref ochronnych i terenów przeznaczonych pod urz�dzania energetyczne, 
•   popraw� bezpiecze�stwa. 

Powy�sze efekty uzyskane zostan� przez zastosowanie zminiaturyzowanych elementów 
wyposa�enia stacji redukcyjnych l10 kV, zmniejszaj�cych powierzchni� stacji do 80 x 120 m oraz 
powierzchni� gruntu pod stacje transformatorowe wn�trzowe 15/04 k V do 8 x 8 m. 

 
- Wprowadzenie do budowy stacji transformatorowych wn�trzowych małogabarytowych nowego  

typu, których zalet� jest estetyka konstrukcji, zmniejszenie gabarytów, szeroka misa olejowa  
zapewniaj�ca 100% zatrzymania oleju na wypadek wycieku, zwi�kszon� liczb� pól w rozdzielni  
�redniego napi�cia oraz stopie� ogniochronno�ci pozwalaj�cych na monta� stacji w ka�dych  
warunkach. 

 
- Zaniechanie budowy  stacji napowietrznych 4 �erdziowych na korzy�� montowania  

transformatorów na jednej lub zbli�niaczonej �erdzi. 
 

- Budowa linii niskiego napi�cia i �redniego przy zastosowaniu przewodów izolowanych 
zapewniaj�cych niezawodno�� działania w ka�dych warunkach atmosferycznych. 

 
Reasumuj�c osi�gni�cie po��danego systemu dystrybucji energii elektrycznej wymaga� b�dzie: 
 
- unifikacji napi�cia miejskiej sieci rozdzielczej do poziomu 15 kV. b�d�cego poziomem  

ekonomicznym dla wszystkich sieci �redniego napi�cia całego województwa, co wi��e si�  
z przebudow� i przeizolowaniem istniej�cych układów 30 i 6 kV na obszarach miasta  
obsługiwanych przez te sieci oraz likwidacj� PZ 30 kV Borek, 

 
- rozbudowy układów istniej�cych 15 kV dla poprawy warunków napi�ciowych odbiorców  

istniej�cych (budowa około 20 sztuk stacji transformatorowych, 20 km linii �redniego napi�cia, 10 
km linii niskiego napi�cia, budowa nowych odcinków linii i stacji transformatorowych)  
w dostosowaniu do wzrostu obci��enia wynikłego z programu rozwoju terenów mieszkaniowych  
i przemysłowych. 

 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[Dopuszcza si� wprowadzenie mo�liwo�ci zasilania obiektów na terenach [UC, [UC-VI,]6 [, UC2,]5[ US,]4 MW`,]3[ UC7]

 7   
U M` [ MN7]

 7 i  MN` z odnawialnych �ródeł energii.]2  
[W celu stworzenia mo�liwo�ci bardziej ekonomicznego wykorzystania terenów P` i PU` zlokalizowanych na osiedlu 
Wojsław, mo�na przewidzie� lokalne przeło�enia odcinków linii 15kV przebiegaj�cych przez te tereny, a tak�e 
wprowadzenie mo�liwo�ci zasilania obiektów na tych terenach z odnawialnych �ródeł energii.]1 

 
III.8.7 Rozwój i modernizacja systemu telekomunikacji 
 

- Obecno�� w mie�cie dwóch niezale�nych operatorów ł�czno�ci tj. Telekomunikacji Polskiej S.A. 
i Telefonów Rzeszowskich TELER S.A., wyposa�onych w nowoczesne systemy komunikacyjne  
i �wiatłowody w teletransmisji, pozwala na szybki i nieskr�powany warunkami przestrzennymi  
rozwój. Bazowa� on b�dzie na istniej�cych ju� obecnie centralach cyfrowych nowej generacji.  
posiadaj�cych mo�liwo�ci rozbudowy pojemno�ci w istniej�cych obiektach central głównych przy  
ul. Jadernych i ul. Mickiewicza oraz centralach osiedlowych, powi�zanych nowoczesn�  
wysokoprzepustow� sieci� �wiatłowodow�, magistraln�. 

 
- Oprócz ł�czno�ci przewodowej obaj operatorzy obsługuj� cz��� abonentów ł�czno�ci� radiow�.  

Urz�dzenia nadawcze tej ł�czno�ci zamontowane s� na masztach zlokalizowanych na budynkach  
central. Stanowi� one �ródła promieniowania niejonizuj�cego, nie wymagaj�ce wyznaczania strefy  
ochronnej, jednak�e wokół tych obiektów w promieniu 100 m nale�y ograniczy� wysoko��  
zabudowy do 30 m powy�ej poziomu terenu. 

 

- Szanse podł�czenia nowych abonentów, dzi�ki sukcesywnemu zwi�kszeniu pojemno�ci central,  
mo�liwo�ciom przesyłowym �wiatłowodów oraz korzystaniu z ł�czno�ci bezprzewodowej, s�  
nieograniczone od strony technicznej. 

- Prognozuje si� wej�cie na rynek i prowadzenie działalno�ci telekomunikacyjnej przez inne ni� 
wymienione podmioty gospodarcze, czego efektem b�dzie funkcjonowanie niezale�nych 
operatorów w zakresie: 
•   transmisji danych, 
•   sieci trunkingowych, 
•   systemów przywoławczych, 
•   telewizji kablowej, 
•   telefonii komórkowej w systemie analogowym i cyfrowym. 

 
 

- Plany rozwojowe operatorów telefonii bezprzewodowej, w których obszarze działania znajduje si� 
miasto to znaczy PLUS GSM, ERA GSM i CENTERTEL, przewiduj� stały wzrost abonentów 
i u�ytkowników tego typu ł�czno�ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]1-  wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]6- wprowadzono VI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]7- wprowadzono VII. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA          
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IV. POLITYKA PRZESTRZENNA 
 
Polityka przestrzenna to skoordynowane działania organów samorz�du gminy zmierzaj�ce do osi�gni�cia celów 
rozwoju miasta poprzez realizacj� kierunków zało�onych w studium miasta. 
 
IV.l. Zasady polityki przestrzennej dotycz�ce obszaru miasta w zakresie: 
 
IV.1.1. Ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania �rodowiska przyrodniczego 
 

Dla realizacji wyznaczonych kierunków kształtowania �rodowiska przyrodniczego nale�y podj�� 
i egzekwowa� nast�puj�ce działania: 
 
- w zakresie ochrony obszarów przyrodniczo - krajobrazowych obj�tych ochron� prawn� dla 

zachowania ich walorów spowodowa� ograniczenia emisji gazów i pyłów zanieczyszczaj�cych 
powietrze i wpływaj�cych negatywnie na stan lasów obj�tych obszarem chronionego krajobrazu 
i statusem lasów ochronnych, przez: 
•   wprowadzenie zmian w stosowanych technologiach produkcji, 
•   modernizacj� systemów ogrzewania, 
•   stosowanie preferencji dla lokalizacji inwestycji o czystej technologii, 
•   stosowanie prawnych instrumentów ograniczaj�cych uci��liwe oddziaływanie na �rodowisko, 
•   lokalizowanie inwestycji w sposób eliminuj�cy mo�liwo�� naruszania norm �rodowiska poza 
    granicami przedmiotowej działki i terenu przeznaczonego na ten cel, 

 
- w zakresie rozszerzenia ochrony zasobów �rodowiska przyrodniczego spowodowa� nadanie 

statusów prawnej ochrony lub obj�� ochron� poprzez prawo lokalne proponowanych w kierunkach 
elementów �rodowiska przyrodniczego, 

 
- w zakresie kształtowania istniej�cej zieleni miejskiej: 

•    sporz�dzi� program rewaloryzacji zieleni miejskiej i podla� działania realizacyjne, 
     poprzedzone projektami kształtowania i odbudowy poszczególnych zespołów zieleni, 
•   programowo w prowadza� ziele� wysok� w istniej�ce i projektowane ci�gi ulic i dróg oraz 
    place i przestrzenie zespołów mieszkaniowych i usługowych, 
•   poprzedza� wycink� drzew w terenach publicznych nowymi nasadzeniami, 

 
- w zakresie poprawy stanu �rodowiska w celu stworzenia prawidłowych warunków �ycia: 

•   zarezerwowa� tereny wskazane w studium - zał. nr 2 - pod utworzenie i rozwój systemu 
    ci�gów i w�złów zieleni miejskiej, 
•   realizowa� zagospodarowanie ci�gów i w�złów zieleni miejskiej sukcesywnie wraz 
    z rozwojem tkanki miejskiej oraz w powi�zaniu z. wprowadzanymi systemami ochrony, 
•   stworzy� warunki wykształcania si� i funkcjonowania ekosystemów zró�nicowanych 
     w zale�no�ci od lokalnych warunków �rodowiska przyrodniczego ograniczaj�c w znacznym 
     stopniu ingerencj� i oddziaływanie człowieka w te przestrzenie, przez: 

°   utrzymywanie istniej�cych, naturalnych fragmentów ekosystemów, 
°   odtwarzanie siedlisk w celu ukształtowania si� biocenoz przez uzupełnianie ich 
     składników lub zakazy ingerencji w celu ich samoistnej odbudowy, 
°   zakazy zabudowy i zagospodarowania terenu eliminuj�ce mo�liwo�� utrzymania 
     zespołów, istniej�cej w strefie zainwestowania miejskiego i rolniczej przestrzeni 
     produkcyjnej, naturalnej zieleni, 
°   ustalanie sposobu zagospodarowania terenów chroni�cego przepływ istniej�cych rowów 
     i potoków, zwi�kszaj�cego ich przepływ w przepustach pod układami komunikacyjnymi 
     oraz umo�liwiaj�cego rozbudow� ich naturalnych obrze�y oraz rezerwowanie wzdłu� 
     cieków pasów ochronnych umo�liwiaj�cych prowadzenie robót remontowych 
     i konserwacyjnych w ich korytach, 

•    zalesia� i stwarza� dogodne warunki zalesiania terenów o słabych walorach produkcyjnych 
     dla gospodarki rolnej, 
•   ustala� obowi�zek przeznaczania odpowiednich cz��ci terenów pod ziele� wysok�  
     i izolacyjn�, 
•   wyznacza� tereny z. zakazem zabudowy, 
•    d��y� do zachowania istniej�cych oraz w prowadza� nowe zadrzewienia, zakrzewienia 
     i zadarnienia �ródpolne z zachowaniem naturalnych form rze�by terenu, dla ograniczenia 
     spływu powierzchniowego wód, utrzymania walorów klimatycznych i krajobrazowych, 
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- w zakresie ochrony zasobów wód, powietrza, gleby oraz ochrony przed innymi zagro�eniami dla 
�rodowiska: 
•   zrekultywowa� teren nielegalnego wysypiska �mieci i tereny poeksploatacyjne, 
•   modernizowa� obiekty i wprowadza� technologie umo�liwiaj�ce zmniejszenie wpływu 
    działalno�ci człowieka na �rodowisko poprzez działania okre�lone w kierunkach rozwoju 
    systemów infrastruktury technicznej - poz. III.9. i zasadach polityki przestrzennej w zakresie 
    infrastruktury technicznej - poz. IV. I.4. oraz: 
•   wprowadzi� monitoring stanu �rodowiska, 
•   wzmacnia� kontrol� nad podmiotami działaj�cymi na terenie miasta w zakresie emisji 
    zanieczyszcze� i hałasu, 
•   przy modernizacji i rozbudowie układu ulicznego i drogowego zaleca si� konieczno�� 
    stosowania wytycznych do projektowania dróg i ulic, które zapewniaj� eliminacj� mo�liwo�ci 
    wyst�pienia uci��liwo�ci na terenach s�siednich, 
•   respektowa� zasady ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i uj�� wody, 
•   przeciwdziała� zanieczyszczeniu gruntów przez produkcj� roln� (wprowadzanie do gleby 
    i wód nieoczyszczonych �cieków, stosowanie �rodków chemicznych o okre�lonych czasach 
    rozpadu w stosunku do miejscowych warunków gruntowych), 
•   ustala� sposób ogrzewania obiektów jako niepogarszajacy stanu �rodowiska, 
•   ustala� sposób zagospodarowania terenów poło�onych w potencjalnych obszarach 
    ograniczonego u�ytkowania (np. od lotniska, linii kolejowej, obwodnicy drogowej, linii 
    elektroenergetycznych wysokiego napi�cia, oczyszczalni �cieków) po uprzednim uzyskaniu 
    oceny oddziaływania tych elementów zagospodarowania na �rodowisko. 

 
- w zakresie eliminowania konfliktów zagospodarowania ze �rodowiskiem przyrodniczym: 

•   zrekultywowa� nielegalne wysypisko �mieci poło�one w obszarze Głównego Zbiornika Wód 
    Podziemnych i nieposiadaj�ce �adnych zabezpiecze� przed wpływem na jako�� jego wód, 
    w oparciu o projekt rekultywacji zakładaj�cy utworzenie parku miejskiego, 
•   rekultywowa� tereny poeksploatacyjne jako zdewastowane, w oparciu o projekt rekultywacji 
    zakładaj�cy utworzenie zbiornika wodnego, wykorzystywanego do celów rekreacyjnych, 
    daj�cego mo�liwo�� ukształtowania si� nowej równowagi przyrodniczej przez 
    ustabilizowanie poziomu wód gruntowych co ma znaczenie dla terenów s�siednich, 
    i stworzenie siedliska o cechach umo�liwiaj�cych ustabilizowanie si� biocenozy tego 
    zbiornika, 
•   ogranicza�, stopniowo eliminowa� lub nie dopuszcza� do rozwoju zabudowy 
    i  zainwestowania w terenach, w których wszelkie inwestycje s� sprzeczne 
    z uwarunkowaniami przyrodniczymi, tzn.: 

°   wszelka zabudowa oraz zainwestowanie poło�one w zasi�gu 100-letnich wód 
     powodziowych Q1% (powinny by� dopuszczane do realizacji i kształtowane w sposób 
     okre�lony w działaniach w zakresie przeciwdziałania powodzi), 
°   nierolnicza zabudowa poło�ona w obr�bie zwartych kompleksów gleb podlegaj�cych 
     ochronie prawnej, 

 
- w zakresie przeciwdziałania zagro�eniu powodzi podejmowa� nast�puj�ce działania: 

•   do czasu realizacji wału przeciwpowodziowego stosowa� zakaz w prowadzania zabudowy na 
    tereny poło�one w zasi�gu wód powodziowych Q1% a dla istniej�cych obiektów w pracach 
    modernizacyjnych stosowa� zalecenia wprowadzania rozwi�za� technicznych 
    ograniczaj�cych powstawanie szkód w wyniku powodzi, 
•   podj�� realizacje wału przeciwpowodziowego na wskazanym w studium odcinku – rysunek 
    studium, zał. nr 2 i 3, 
•   stosowa� zakaz lokalizacji inwestycji mog�cych spowodowa� znaczne zanieczyszczenie 
     �rodowiska na wypadek zalania obszaru w wyniku przerwania zabezpiecze� 
     przeciwpowodziowych, 
•   dla istniej�cych obiektów mog�cych spowodowa� znaczne zanieczyszczenie �rodowiska 
     podejmowa� działania modernizacyjne ograniczaj�ce mo�liwo�� zanieczyszczenia 
     �rodowiska w wyniku powodzi (oczyszczalnia �cieków, rze�nia, cmentarz), 
•   po wybudowaniu wału przeciwpowodziowego stosowa� w procedurze lokalizacyjnej dla 
    zabudowy zalecenia wprowadzania rozwi�za� technicznych ograniczaj�cych powstawanie 
    szkód w wyniku powodzi na wypadek zalania obszaru w wyniku przerwania wału 
    przeciwpowodziowego. 
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IV 1.2. Ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania �rodowiska kulturowego 
 

Dla realizacji wyznaczonych kierunków kształtowania �rodowiska kulturowego nale�y podj�� 
i egzekwowa� nast�puj�ce działania: 

 
- w zakresie ochrony elementów obj�tych ochron� prawn�: 

•   okre�li� obowi�zuj�ce standardy zabudowy dla stref konserwatorskich stanowi�cych prawo 
    lokalne (poprzez co zostanie wzmocniona warto�� tych przestrzeni) lub spowodowa� obj�cie 
    tych terenów odpowiednimi decyzjami słu�b ochrony zabytków, 
•   podj�� działania rewaloryzacyjne budynków i elementów wn�trz urbanistycznych, 

 
- w zakresie ochrony elementów przestrzennych krajobrazu miasta: 

•   respektowa� osie kompozycyjne, widokowe, chroni� punkty widokowe zagospodarowania 
    terenów i kontrolowanie zamierzonych inwestycji na kierunkach ekspozycji w celu ochrony 
    przed zeszpeceniem, 
•   rewaloryzowa� istniej�ce dominanty, akcenty i układy urbanistyczne oraz wzmacnia� ich 
    walory poprzez, dodanie elementów o znaczeniu kulturowym (nazwy, znaki, tablice, elementy 
    małej architektury) podkre�laj�cych to�samo�� miejsca, 
•   dba� i powodowa� rozwój tkanki przyrodniczo - kulturowej w oparciu o zasady ochrony 
    i eksponowania jej walorów, 

 
- w zakresie rozszerzenia zasobów kulturowych miasta: 

•   wykształci� nowe, czytelne i o odpowiednich standardach i walorach, układy urbanistyczne 
    w oparciu o istniej�ce, poprzez realizacje zakomponowanych układów urbanistycznych 
    stanowi�cych główne wn�trza publiczne, 
•   akcentowa� strategiczne punkty miasta i wa�ne miejsca poprzez w prowadzanie elementów 
    architektury, małej architektury i zieleni, jako akcentów urbanistycznych, poprzedzone 
    szczegółow� analiz� kompozycji krajobrazu miejskiego, tworz�c osie kompozycyjne 
    i widokowe oraz punkty widokowe, 
•   zagospodarowywa� nowe tereny nadaj�c im wy�sze ni� dotychczas standardy poprzez 
    formułowanie obowiazuj�ch i �ci�le okre�lonych zasad zabudowy oraz wprowadzanie 
    zieleni wysokiej o okre�lonych walorach, 

 
- w zakresie tworzenia ogólnego atrakcyjnego obrazu miasta: 

•   podnosi� jako�� układów urbanistycznych tworz�cych główne wn�trza publiczne oraz wn�trz 
    nowych poł�cze� publicznych poprzez: 

°   rewaloryzacj� zabudowy w obr�bie stref konserwatorskich i odnow� obiektów, 
     (lokalizowanie inwestorów na okre�lonych w tym kierunku warunkach), 
°   eliminowanie zaniedbanej prowizorycznej zabudowy, 
°   wprowadzanie nowej zabudowy kieruj�c si� kompozycj� wn�trza urbanistycznego, 
°   podnoszenie walorów estetycznych i kulturowych obiektów zaniedbanych 
     i systematyczne porz�dkowanie terenów zdewastowanych funkcjonalnie, 
°   wykorzystywanie działa� modernizacyjnych obiektów w celu zharmonizowania ich 
     estetyki z zało�on� estetyk� wn�trza urbanistycznego, 

•   nadawa� poszczególnym osiedlom miejskim to�samo�� poprzez okre�lenie zasad zabudowy 
    obowi�zuj�cych form i innych standardów spójnych dla takiej jednostki urbanistycznej 
    zaakcentowanie ich pochodzenia lub historii, 
•   łagodzi� konflikty współistniej�cych we wspólnym wn�trzu urbanistycznym form poprzez 
    okre�lenie zasad zagospodarowania, w prowadzanie zieleni izolacyjnej i małej  architektury 
    ujednolicaj�cej obraz wn�trza urbanistycznego. 
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IV.1.3. Realizacji przedsi�wzi�� wa�nych dla rozwoju i funkcjonowania miasta w zakresie mieszkalnictwa 
i infrastruktury społecznej 
 

- tworzy� warunki do rozwoju ró�nych form budownictwa mieszkaniowego, w tym taniego budownictwa 
komunalnego poprzez m.in. pozyskiwanie terenów, uzbrajanie terenów, pozyskiwanie funduszy, itp., 
 

- tworzy� warunki do poprawy standardu mieszka� w starszych budynkach i ich otoczenia poprzez m.in. 
docieplanie, remonty, popraw� estetyki budynków, 
 

- likwidowa� bariery architektoniczne i urbanistyczne celem zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
szerszego dost�pu do obiektów usługowych, 
 

- podejmowa� działania w dostosowywaniu bazy o�wiatowej do wymogów wynikaj�cych z reformy 
o�wiaty oraz profilu kształcenia na poziomie �rednim do potrzeb zmieniaj�cego si� rynku pracy, 
 

- koordynowa� działania w kierunku lokalizacji usług centrotwórczych w obszarze usługowo -
mieszkaniowym, wskazanych na rysunku studium, 
 

- wykorzystywa� warunki �rodowiskowe dla lokalizacji urz�dze� rekreacyjnych w rejonach wskazanych na 
rysunku studium, 
 

- zapewni� w rejonach lokalizacji usług publicznych niezb�dnej liczby miejsc parkingowych, 
odpowiadaj�cej programowi usług. 
 

IV.1.4. Realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju układów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej 
 

Nale�y podj�� i egzekwowa� nast�puj�ce działania: 
 

- w zakresie komunikacji: 
•   d��y� do zapewnienia modernizacji linii kolejowej relacji D�bica – Łód�, 
[
  umo�liwi� budow� nowych bocznic kolejowych dla obsługi terenów P` i PU` na osiedlu Wojsław,]1 
•   wykorzystywa� działania modernizacyjne i stosowa� rozwi�zania techniczne w celu  
    dostosowania istniej�cej zabudowy, poło�onej w s�siedztwie linii kolejowej, do 
    obowi�zuj�cych przepisów, 
•   przebudowy i modernizacji wymaga istniej�cy dworzec kolejowy, 
•   zapewni� realizacj� (cz��ciowo wspólnie z gminami Mielec i Tuszów Narodowy) obwodnicy 
    drogowej w ci�gu drogi wojewódzkiej nr 958 relacji D�bica - Mielec – Tarnobrzeg, 
•   podejmowa� działania dla realizacji nowych odcinków ulic zbiorczych (rozbudow� 
    istniej�cych), w pierwszej kolejno�ci ł�cz�cych teren SSE „Europark" z układem komunikacji 
    zewn�trznej poza głównym terenem mieszkalno - usługowym oraz nowego odcinka ulicy 
    zbiorczej, ł�cz�cego ul. Staszica z ul. Legionów. 
•   zmodernizowa� geometrie skrzy�owa� i wprowadzi� działania zmierzaj�ce do upłynnienia 
    ruchu, 
• systematycznie modernizowa� sie� uliczn� poprzez popraw� parametrów technicznych, uzupełnianie 

nawierzchni twardych ulepszonych i odnow� nawierzchni, 
• d��y� do zwi�kszenia lokalizacji stacji paliw przy ulicach głównych i zbiorczych, 
• zapewni� budow� ogólnodost�pnych miejsc parkingowych, szczególnie parkingów strategicznych dla 

obsługi centrum usługowego miasta oraz terenów przemysłowych, 
•   zapewni� realizacj� głównych ci�gów pieszych, [ci�gu pieszo – jednego z kładk� nad rz. Wisłok�]5 oraz 

systemu �cie�ek rowerowych, 
• przyjmowa� dla projektowanych dróg wojewódzkich parametry geometryczne i wska�niki  obci��enia w 

dostosowaniu do potrzeb transportu wojskowego, 
 

- w zakresie gospodarki wodno – �ciekowej: 
•    rozbudowa� oczyszczalni� �cieków, 
•    rozbudowa� miejsk� kanalizacj� sanitarn�, 
•    realizowa� zadania zwi�zane z systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego, 
•    utrzymywa� standard powierzchniowego uj�cia i zakładu uzdatniania wody 
 

- w zakresie ciepłownictwa: 
•    zmodernizowa� siec ciepłownicz�, 
•    zmodernizowa� Elektrocieplowni�, 
•    powodowa� zmniejszenie energochłonno�ci budynków, 

 
 
 
 
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 [  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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- w zakresie gazownictwa: 

•   rozbudowa� sie� gazow� �redniopr��n�, 
•   zmodernizowa� stacje redukcyjne I stopnia, 
•   zabezpieczy� mo�liwo�� realizacji nowego gazoci�gu wysokopr��nego, zasilaj�cego miasto 
    w przypadku wzrostu zapotrzebowania na gaz, 

 
- w zakresie gospodarki odpadami: 

•   rozszerzy� selektywn� zbiórk� odpadów na obszar całego miasta, 
•   wprowadzi� pełn� segregacj� odpadów na miejskim wysypisku �mieci, 
•   rozpocz�� prace analityczne nad docelowym programem utylizacji odpadów (spalanie, 
    kompostowanie lub inne nowe technologie), 

 
- w zakresie elektroenergetyki: 

•   prowadzi� modernizacj� i rozbudow� energetycznych systemów rozdzielczych �redniego 
    i niskiego napi�cia w dostosowaniu do potrzeb, przy respektowaniu ekonomii przyj�tych 
    rozwi�za�, okre�lonych w kierunkach rozwoju, zapewniaj�cych wysok� sprawno�� systemu 
    oraz bezpiecze�stwo przeciwpora�eniowe, 

 
- w zakresie telekomunikacji: 

•   zwi�ksza� poziom i zakres �wiadczonych usług, 
•   wprowadza� nowe techniki ł�czno�ci i przekazu (wdra�anie ł�czno�ci bezprzewodowej, 
    satelitarnej, internetu, telewizji kablowej itp.) przy zastosowaniu nowoczesnych technologii 
    cyfrowych i �wiatłowodowych, 

 
 
IV.l.5. Gospodarki mieniem komunalnym 
 

- tworzy� i racjonalnie gospodarowa� gminnym zasobem nieruchomo�ci dla realizacji: 
•   najpilniejszych inwestycji komunikacyjnych (układ dróg i parkingów), 
•   budownictwa mieszkaniowego i zwi�zanych z nim urz�dze� infrastruktury technicznej 
    i społecznej, 
•   zada� słu��cych celom publicznym, 
•   ofert zamiany nieruchomo�ci b�d�cych we władaniu innych podmiotów prawnych 
    niezb�dnych na cele rozwojowe miasta. 

 
- nieruchomo�ci komunalne przeznaczone do zbycia zbywa� ł�cznie z ustalonymi uprzednio 

warunkami zagospodarowania, zabudowy lub u�ytkowania, zapewniaj�cymi zgodno�� 
z kierunkami zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 
 
IV.l.6. Polityki lokalizacyjnej 

- opracowywa� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pozwalaj�ce na ustalenie 
rozwi�za� funkcjonalno - przestrzennych istniej�cego i po��danego zagospodarowania, 
szczególnie w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i ochrony �rodowiska, w tym 
zieleni parkowej, 
 

- ustala� w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego warunki kształtowania 
zabudowy ze szczególnym uwzgl�dnieniem przestrzeni publicznej, 

 
- wprowadzi� dla zabudowy lu�nej, rezydencjalnej- MLp standardu zabudowy okre�laj�cego: 

•   utrzymanie na działkach istniej�cych minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 
•   utrzymanie na nowych działkach około 90%) powierzchni czynnej biologicznie, 

 
- wprowadzi� w terenach, wskazanych do dolesie� – RT, mo�liwo�ci zabudowy rekreacyjnej jako 

uzupełniaj�cej, z zachowaniem minimum 95% powierzchni czynnej biologicznie, 
 

- ustala� warunki zabudowy i zagospodarowania terenów dla inwestycji nic nie wymagaj�cych 
uprzednio opracowania planów miejscowych, przy wykorzystaniu ustale� zawartych w studium, 

 
- przeznaczy� grunty rolne i le�ne na cele nierolnicze i niele�ne zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy  

o ochronie gruntów rolnych i le�nych. 
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IV.2. Tereny przewidziane do realizacji zada� oraz programów rz�dowych i ponadlokalnych 

 

Polityka przestrzenna pa�stwa na obszarze miasta Mielca obejmuje nast�puj�ce zadania słu��ce 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych: 
- realizacja Domu Pomocy Społecznej w obr�bie osiedla Smoczka, 
- kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego. 
Ponadto tereny przewidziane do realizacji zada� ponadlokalnych, słu��cych celom publicznym 
obejmuj�: 
- realizacj� obwodnicy drogowej w ci�gu drogi D�bica - Mielec - Tarnobrzeg, 
- realizacj� drogi ł�cz�cej ul. Cyranowsk� z ul. Sienkiewicza, 
- przebicie drogowe od ul. Kili�skiego do mostu na rz. Wisłoce, 
- przebudow� ul. Witosa, 
- przebudow� ul. Partyzantów, 
- przebudow� ul. Wojska Polskiego, 
- rozbudow� oczyszczalni �cieków, 
- zagospodarowanie zrekultywowanego wysypiska �mieci (Smoczka). 

 

[IV.2.a. Obszary, na których rozmieszczone b�d� inwestycje celu publicznego z o znaczeniu lokalnym, oznaczone 
symbolem CPL 

 

CPL1 – obszar obejmuj�cy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami  MN`, zabudowy usługowo- 
                -mieszkaniowej UM` poło�one na osiedlu Michalina – przewiduje si� tu realizacj� celów publicznych o znaczeniu  
                lokalnym z zakresu infrastruktury technicznej i publicznej komunikacji drogowej (drogi i ulice lokalne i dojazdowe) 
                wraz z ewentualnymi parkingami w terenach dróg i zieleni� publiczn� oraz z zakresu sportu i rekreacji w postaci  
                publicznych ogólnodost�pnych obiektów kubaturowych, boisk zieleni towarzysz�cej i izolacyjnej.]2 

 

[CPL2 – obszar obejmuj�cy tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN`, zabudowy mieszkaniowej 
               wielorodzinnej z usługami MW` i zabudowy usługowo-handlowej w ytym rozmieszczenia obiektów handlowych  
               o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m2 UC poło�one na osiedlu Szafera – przewiduje si� tu realizacj� celów  
               publicznych o znaczeniu lokalnym z zakresu infrastruktury technicznej, parkingów i ewentualnych dróg  
              dojazdowych oraz z zakresu sportu i rekreacji w postaci publicznych ogólnodost�pnych obiektów kubaturowych,  
              boisk zieleni towarzysz�cej i izolacyjnej.]3 

 

[CPL3 – obszar obejmuj�cy tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów P`, obiektów produkcyjnych, składów  
                i magazynów, usług i handlu PU` i teren zieleni naturalnej ZE poło�one na osiedlu Wojsław w rejonie obwodnicy 
                miasta Mielca – przewiduje si� tu realizacj� celów publicznych o znaczeniu lokalnym z zakresu infrastruktury  
                technicznej i publicznej komunikacji drogowej (drogi i ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe) wraz z ewentualnymi 
                parkingami w terenach dróg i zieleni� publiczn�.]1 

 

IV.3. Obszary, dla których sporz�dzanie planów jest obowi�zkowe 

 

Dla prawidłowego zagospodarowania obszaru miasta istnieje obowi�zek sporz�dzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

IV.3. l. Ze wzgl�du na przepisy szczególne - zgodnie z ustaw� o ochronie gruntów rolnych i le�nych: 
- terenu zieleni i urz�dze� obsługi cmentarza komunalnego. 

IV.3.2. Ze wzgl�du na przeznaczenie na cele publiczne: 
- obwodnica drogowa w ci�gu drogi D�bica- Mielec – Tarnobrzeg, 
- teren rekultywowanego wysypiska �mieci i terenów przv ległych w obr�bie osiedla Smoczka, 
- przedłu�enie ul. Korczaka do ul. Witosa, 
- przedłu�enie ul. Powsta�ców Warszawy do ul. Witosa, 
- przedłu�enie ul. Szafera do al. Kwiatkowskiego, 
- centrum administracyjno - usługowe w rejonie ulic Sienkiewicza, Głowackiego, Długosza  

i Al. Niepodległo�ci, 
- droga ł�cz�ca ul. Cyranowsk� z ul. Sienkiewicza, 
- przebicie drogowe od ul. Kili�skiego do mostu na rz. Wisłoce, 
- inne tereny, w obr�bie których przewiduje si� realizacj� celów publicznych w rozumieniu  

obowi�zuj�cych przepisów 
IV.3.3. Ze wzgl�du na uwarunkowania: 

- niezainwestowana cz��� terenu PU przy ul. Traugutta, 
- cz��� terenów mieszkaniowych na osiedlu Smoczka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA  
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA  
[  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[IV.4. Obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  
w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze  
i niele�ne, oznaczone symbolem PM 

 

Granice tych obszarów nie stanowi� obowi�zkowych granic planów miejscowych – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� 
plany miejscowe w szerszym zakresie ni� wyznaczone obszary PM oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów 
miejscowych, które b�d� obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych 
zamierze	 na cz��ci wyznaczonych obszarów. 
PM1 – obszar, stanowi�cy fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN` poło�ony na osiedlu  
             Michalina –  wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne, 
 
PM2 – obszar, stanowi�cy fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN` oraz teren zabudowy 
             usługowo-mieszkaniowej UM` poło�one na osiedlu Michalina – wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na  
             cele nierolnicze i niele�ne.]2 
[PM3 – obszar, stanowi�cy fragment terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN` i teren zabudowy 
             usługowo-handlowej UC, które poło�one s� na osiedlu Szafera – wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  
             na cele nierolnicze i niele�ne. 
[PM4 – obszar, stanowi�cy fragment obszaru obj�tego mpzp SSE w Mielcu, w tym tereny, dla których wymagana jest 

zmiana przeznaczenia w tym planie z terenów lasów na inne oznaczone na rysunku Studium – w tym wymagaj�ce 
zmiany przeznaczenia gruntów le�nych na cele nierolnicze i niele�ne. 

PM5 – obszar, obejmuj�cy m.in. tereny, dla których wymagana jest zmiana przeznaczenia terenów lasów na inne 

przeznaczenie, w tym wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów le�nych na cele nierolnicze i niele�ne.] 
 
 

IV.5. Obszary, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i podziału nieruchomo�ci,  
a tak�e obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m² oraz obszary 
przestrzeni publicznej, oznaczone symbolem PMo 
 
Granice tych obszarów nie stanowi� obowi�zkowych granic planów miejscowych – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� 
plany miejscowe w zakresie szerszym ni� wyznaczone obszary PMo oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów 
miejscowych, które b�d� obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych 
zamierze	 na cz��ci wyznaczonych obszarów. 

 

PMo1 – obszar, stanowi�cy fragment terenu zabudowy usługowo-handlowej w tym obiektów handlowych o powierzchni  
             sprzeda�y powy�ej 2000 m² UC, który poło�ony jest na osiedlu Szafera – w granicach tego obszaru ustala si�  
             mo�liwo�� zlokalizowania obiektów handlowych o powierzchniach sprzeda�y powy�ej 2000 m² co powoduje  
             obowi�zek opracowania miejscowego planu.]3 
 

PMo2 –  obszar, stanowi�cy tereny zabudowy obiektów sportowych, urz�dze� sportu i rekreacji, tereny z najwi�kszymi 

obiektami sportowymi miasta Mielec (stadion, hala sportowa, zespół basenów) o szczególnym znaczeniu dla sfery 
przestrzeni  publicznej oraz to�samo�ci Miasta.]4 

 

PMo3 – obszar, stanowi�cy tereny zabudowy usługowo – handlowej w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2.]6 

   

PMo4 – obszar, stanowi�cy tereny usługowo – handlowe w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 
sprzeda�y powy�ej 2000 m2.]7 

   

[ IV.6. Tereny MW/U/ZP wyznaczone w X zmianie studium - cz��� A, wskazuje si� jako obszary, dla których zamierza 
si� sporz�dzi� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.]10 

 
 

 

 

 

 

 

 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA  
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]6- wprowadzono VI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]7- wprowadzono VII. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]10- wprowadzono X. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA - cz��� A 

[ ]11- wprowadzono XI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[V. UZASADNIENIE I SYNTEZA 

 
V.1. Uzasadnienie i synteza II. Zmiany Studium 

 
Obszar II. Zmiany Studium został podzielony na dwa zasadnicze kierunki zagospodarowania – najwi�ksza cz��� to tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla którego wprowadzono sygnatur� MN`. Poza tym wydzielono 
teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, dla którego wprowadzono sygnatur� UM` obejmuj�cy teren poło�ony 
pomi�dzy lini� kolejow� i ulic� zbiorcz� wyprowadzaj�c� ruch z SSE, na cz��ci którego realizowana jest obecnie 
inwestycja usługowa. W dotychczasowych ustaleniach Studium tereny o podobnych kierunkach zagospodarowania 
ustalone zostały jako obszary z zabudow� mieszkaniow� 1-2 kondygnacji i usługow� (w tym projektowan� „p”) /MN/ i 
obszary z zabudow� usługowo-mieszkaniow� /UM/. Ze wzgl�du na fakt, �e dotychczasowe oznaczenia s� nieprecyzyjne, 
niejednoznacznie okre�laj� rodzaj zabudowy, a obowi�zuj�ce w dniu uchwalania niniejszej Zmiany Studium 
Rozporz�dzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa	 i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 
gminy precyzuje sposób oznaczania i ustalania funkcji, ze wzgl�dów formalnych wprowadzono nowe ustalenia. 
Dodatkowo uzupełniono wska�niki dla tych terenów w stosunku do dotychczasowych ustale	. Ze wzgl�du na struktur� 
dotychczasowego Studium nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie jako „wytyczne do planów 
miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane konkretnie, jako wytyczne do planów 
miejscowych, poniewa� plany te musz� by� zgodne ze Studium, a wi�c ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� 
odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został 
ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, dla dobra zagospodarowania, ustalone. Zrezygnowano z ustale	 
takich wska�ników jak liczba miejsc parkingowych, czy te� wska�nik zabudowy ze wzgl�du na silne powi�zanie ich z 
rodzajem funkcji ostatecznie ustalanym w planie miejscowym. Ze wzgl�du na ukształtowan� w całym dotychczasowym 
Studium zasad�, �e drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano 
nowe ustalone tereny. Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na Rysunku Studium i odniesienia si� w cz��ci 
tekstowej do układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, równie� w Zmianie Studium nie wyró�niono 
tych dróg traktuj�c je jako immamentn� cz��� zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy 
zagospodarowania jak infrastruktura techniczna, rowy i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren. 

W Zmianie Studium, na jej obszarze, ponadto: 
- Okre�lono obszar CPL1, na którym b�d� realizowane cele publiczne obejmuj�ce komplementarnie cało�� 

obszaru zmiany studium, �e wzgl�du na charakter tych inwestycji /drogi, infrastruktura techniczna, ziele	 publiczna/ 
oraz dodatkowo potrzeb� zabezpieczenia w ramach terenów mieszkaniowych funkcji sportowo-rekreacyjnych 
realizowanych jako infrastruktura miejska; Ze wzgl�du na dotychczasow�  formuł� Studium terenów o funkcjach 
sportowo-rekreacyjnych nie wydziela si� jako odr�bnych terenów usług lecz stanowi� one cz��� terenów 
mieszkaniowych. 

- Okre�lono obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne – w tym 
przypadku b�d� to tereny u�ytkowane dotychczas rolniczo – PM1 i PM2. 

- Zmodyfikowano dotychczasowe ustalenie ci�gów i w�złów zieleni miejskiej – jako tereny otwarte – ze wzgl�du na 
fakt, �e ustalenie „zieleni miejskiej” – jest w dotychczas zakładanej skali tej struktury niemo�liwe do zrealizowania  
i faktycznie nie wydaje si� niezb�dne. Definicja tych terenów jako terenów otwartych lepiej oddaje charakter tych 
terenów i cel ich wyznaczenia. 

 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych dla 
uregulowania w Studium.  
Ustalenia II. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga	 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:  
- struktury przestrzennej polegaj�cych na wprowadzeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami oraz usługowo- mieszkaniowej  do obecnej struktury przestrzennej – wytyczne do planów miejscowych w 
tym zakresie s� sformułowane w dokumencie wyj�ciowym (pkt 1) ; 

- koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników  stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania  
i skali studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane 
poprzez dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne(pkt 2); 

- realizacji dróg publicznych: lokalnej i dojazdowych a tak�e wewn�trznych nieoznaczonych na rysunku studium 
/zgodnie z dotychczasow� struktur� studium/ oraz wprowadzenia mo�liwo�ci budowy dodatkowej stacji 
transformatorowej oznaczonej na rysunku studium, zwi�zanej z terenami mieszkaniowymi a tak�e mo�liwo�ci 
zasilania w energi� elektryczn� pochodz�c� z odnawialnych �ródeł energii dla terenów obj�tych zmian� studium  
(pkt 5); 

- uwzgl�dnienia potrzeb realizacji, na obszarze zmiany Studium, lokalnych celów publicznych jakimi s� drogi 
publiczne, elementy infrastruktury technicznej a tak�e urz�dzanie i realizacja obiektów o funkcji sportowo- 
rekreacyjnej obsługuj�cych mieszka	ców terenów mieszkaniowych (pkt 6); 

- okre�lenia obszarów wymagaj�cych zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne a w 
zwi�zku z tym okre�lenia obszarów, dla których gmina zamierza sporz�dza� miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla tych obszarów (pkt 9).     

 
Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie wyj�ciowym. 

 
Granice obszarów, dla których gmina zamierza sporz�dza� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne nie stanowi� 
obowi�zkowych granic planów miejscowych – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� plany miejscowe w szerszym zakresie.]2 

 
 
 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów miejscowych, które b�d� obejmowa� 
wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych zamierze	 na cz��ci wyznaczonych 
obszarów.]2 

 
[V.2. Uzasadnienie i synteza III. Zmiany Studium 

 
Obszar III. Zmiany Studium został podzielony na trzy zasadnicze kierunki zagospodarowania – najwi�ksza cz��� to tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla którego ustalono sygnatur� MN`. Poza tym wydzielono teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, dla którego wprowadzono sygnatur� MW` obejmuj�cy istniej�cy 
kompleks gara�owy obsługuj�cy tereny zabudowy wielorodzinnej poło�one po przeciwnej stronie ulicy Szafera, oraz teren 
usługowo-handlowy w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m2, dla którego 
wprowadzono sygnatur� UC. Ze wzgl�du na fakt, �e dotychczasowe oznaczenia s� nieprecyzyjne, niejednoznacznie 
okre�laj� rodzaj zabudowy, a obowi�zuj�ce w dniu uchwalania niniejszej Zmiany Studium Rozporz�dzenie w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowa	 i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy precyzuje sposób 
oznaczania i ustalania funkcji, ze wzgl�dów formalnych wprowadzono nowe ustalenia. Dodatkowo uzupełniono wska�niki 
dla tych terenów w stosunku do dotychczasowych ustale	. Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego Studium nie 
wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie jako „wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego 
dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane konkretnie, jako wytyczne do planów miejscowych, poniewa� 
plany te musz� by� zgodne ze Studium a wi�c ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� odbicie w planach 
miejscowych. Zakres dodanych ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został ograniczony do tych, które na 
etapie studium mog� by�, dla dobra zagospodarowania, ustalone. Zrezygnowano z ustale	 wska�nika zabudowy ze 
wzgl�du na silne powi�zanie ich z rodzajem funkcji ostatecznie ustalanym w planie miejscowym. Ze wzgl�du na 
ukształtowan� w całym dotychczasowym Studium zasad�, �e drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów 
lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano nowe ustalone tereny. Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na 
Rysunku Studium i odniesienia si� w cz��ci tekstowej do układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, 
równie� w Zmianie Studium nie wyró�niono tych dróg traktuj�c je jako immamentn� cz��� zagospodarowania 
poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy zagospodarowania jak infrastruktura techniczna, rowy i ziele	 nie 
wydzielana jako odr�bny teren. 

W Zmianie Studium, na jej obszarze, ponadto: 
- Okre�lono obszar CPL2, na którym b�d� realizowane cele publiczne obejmuj�ce komplementarnie cało�� 

obszaru zmiany studium, �e wzgl�du na charakter tych inwestycji /drogi, infrastruktura techniczna, ziele	 publiczna/ 
oraz dodatkowo potrzeb� zabezpieczenia w ramach terenów mieszkaniowych funkcji sportowo-rekreacyjnych 
realizowanych jako infrastruktura miejska; Ze wzgl�du na dotychczasow�  formuł� Studium terenów o funkcjach 
sportowo-rekreacyjnych nie wydziela si� jako odr�bnych terenów usług lecz stanowi� one cz��� terenów 
mieszkaniowych. 

- Okre�lono obszar, dla którego gmina zamierza sporz�dzi� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne – w tym 
przypadku b�d� to tereny u�ytkowane dotychczas rolniczo – PM3. 

-     Okre�lono obszar, dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na podstawie przepisów odr�bnych – PMo1. 

 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wys�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych dla 
uregulowania w Studium.  
Ustalenia III. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga	 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:  
- struktury przestrzennej  polegaj�cych na wprowadzeniu nowych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

jedno-  
i wielorodzinnej oraz usługowo-handlowych  do obecnej struktury przestrzennej – wytyczne do planów miejscowych  
w tym zakresie s� sformułowane w dokumencie wyj�ciowym (pkt 1) ; 

- koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników  stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania  
i skali studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane 
poprzez dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne(pkt 2); 

- realizacji nowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi�cia 110kV ł�cz�cego obecnie 
przebiegaj�ce linie „Borek – WSK” i „Smoczka – WSK” oraz dróg dojazdowych i wewn�trznych nieoznaczonych na 
rysunku studium /zgodnie z dotychczasow� struktur� studium/ oraz wprowadzenia mo�liwo�ci budowy dodatkowej 
stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku studium, zwi�zanej z terenami mieszkaniowymi  
a tak�e mo�liwo�ci zasilania w energi� elektryczn� pochodz�c� z odnawialnych �ródeł energii dla terenów obj�tych 
zmian� studium (pkt 5); 

- uwzgl�dnienia potrzeb realizacji, na obszarze zmiany Studium, lokalnych celów publicznych jakimi s� drogi 
publiczne, elementy infrastruktury technicznej a tak�e urz�dzanie i realizacja obiektów o funkcji sportowo- 
rekreacyjnej obsługuj�cych mieszka	ców terenów mieszkaniowych (pkt 6); 

- okre�lenia obszarów, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – w tym przypadku dotyczy obszaru, na którym dopuszcza si� mo�liwo�� realizacji obiektów  
handlowych o powierzchni sprzeda�y wi�kszej ni� 2000m2 (pkt 8);]3 

- okre�lenia obszarów wymagaj�cych zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i niele�ne a w 
zwi�zku z tym okre�lenia obszarów, dla których gmina zamierza sporz�dza� miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla tych obszarów (pkt 9)] 3 

 

 

 

 

 

 

[  ]2- wprowadzono II. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie wyj�ciowym. 
 

Granice obszarów, dla których gmina zamierza sporz�dza� miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  
w tym obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne nie stanowi� 
obowi�zkowych granic planów miejscowych – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� plany miejscowe w szerszym zakresie  
ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów miejscowych, które b�d� obejmowa� 
wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych zamierze	 na cz��ci wyznaczonych 
obszarów. 
 
Granice obszarów, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale	 i podziału nieruchomo�ci,                  
a tak�e obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000m² oraz obszary przestrzeni 
publicznej, nie stanowi� obowi�zkowych granic planów miejscowych – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� plany miejscowe 
w zakresie szerszym ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów miejscowych, które b�d� 
obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych zamierze	 na cz��ci 
wyznaczonych obszarów.]3 

 

[V.3. Uzasadnienie i synteza I. Zmiany Studium 

 

Obszar zmiany Studium został podzielony na trzy zasadnicze kierunki zagospodarowania – najwi�ksza cz��� to tereny 
obiektów produkcyjnych, magazynów i składów, dla którego wprowadzono sygnatur� P` oraz obiektów produkcyjnych, 
magazynów i składów, usług i handlu, dla którego wprowadzono sygnatur� PU`. W dotychczasowym studium tereny  
o podobnych kierunkach zagospodarowania ustalone zostały jako tereny przemysłu /P/ i tereny przemysłu i usług /PU/. 
Dodatkowo w zwi�zku z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi wyznaczono teren ZE jako teren zieleni naturalnej 
czyli ukształtowanej samoistnie zgodnie z wyst�puj�cymi warunkami naturalnymi i wykształconymi biocenozami, dla których 
zabudow� kubaturow� mo�na dopuszcza� tylko w wyj�tkowo uzasadnionych przypadkach, natomiast elementy komunikacji 
ogranicza� do tych, które maj� słu�y� obsłudze elementów zagospodarowania tych terenów. Ze wzgl�du na fakt, �e 
dotychczasowe oznaczenia s� nieprecyzyjne, niejednoznacznie okre�laj� rodzaj zabudowy, a obowi�zuj�ce w dniu 
uchwalania niniejszej Zmiany Studium Rozporz�dzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa	 i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy precyzuje sposób oznaczania i ustalania funkcji, ze wzgl�dów formalnych 
wprowadzono nowe ustalenia. Dodatkowo uzupełniono wska�niki dla tych terenów w stosunku do dotychczasowych ustale	. 
Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego studium nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie jako 
„wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane konkretnie, jako 
wytyczne do planów miejscowych, poniewa� plany te musz� by� zgodne ze studium a wi�c ze wszystkimi ustaleniami, które 
mog� znale�� odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania 
został ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, dla dobra zagospodarowania, ustalone. Zrezygnowano z 
ustale	 takich wska�ników jak liczba miejsc parkingowych, czy te� wska�nik zabudowy ze wzgl�du na silne powi�zanie ich 
z rodzajem funkcji ostatecznie ustalanym w planie miejscowym. Ze wzgl�du na ukształtowan� w całym dotychczasowym 
studium zasad�, �e drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano 
nowe ustalone tereny. Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na rysunku studium i odniesienia si� w cz��ci 
tekstowej do układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, równie� w zmianie studium nie wyró�niono 
tych dróg traktuj�c je jako immamentn� cz��� zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy 
zagospodarowania jak infrastruktura techniczna i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren. Dodatkowo w strukturze 
funkcjonalnej wydzielono teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MW` na niewielkim fragmencie terenu 
s�siaduj�cym z terenem PU`. 

W Zmianie Studium, na jej obszarze, ponadto okre�lono obszar CPL3, na którym b�d� realizowane cele publiczne 
obejmuj�ce komplementarnie cało�� obszaru zmiany studium, �e wzgl�du na charakter tych inwestycji /drogi, infrastruktura 
techniczna, ziele	 publiczna/. 

 
 

Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych dla 
uregulowania w Studium.  
Ustalenia I. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga	 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:  

− struktury przestrzennej  polegaj�cych na wprowadzeniu nowych terenów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych  
i zieleni naturalnej do obecnej struktury przestrzennej – wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� 
sformułowane zostały cz��ciowo w dokumencie wyj�ciowym i cz��ciowo uzupełnione (pkt 1); 

− koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników  stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania  i skali 
studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane poprzez 
dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne oraz dodatkowo uzupełnione; w 
zmianie studium nie oznacza si� obszarów realizacji obiektów handlowych o wielko�ci powierzchni sprzeda�y powy�ej 
2000m² co oznacza, �e ograniczenie to obowi�zuje automatycznie; (pkt 2); 

− mo�liwo�ci budowy bocznic kolejowych obsługuj�cych wprowadzone tereny produkcyjne i produkcyjno-usługowe, 
realizacji nowych dróg publicznych – zbiorczych i lokalnych oznaczonych na rysunku studium oraz pozostałych 
publicznych dojazdowych i wewn�trznych nieoznaczonych na rysunku studium /zgodnie z dotychczasow� struktur� 
studium/ oraz wprowadza mo�liwo�� budowy dodatkowych stacji redukcyjnych gazowych oznaczonych na rysunku 
studium, zwi�zanych z terenami produkcyjnymi i produkcyjno-usługowymi, mo�liwo�� odcinkowej zmiany przebiegu linii 
�redniego napi�cia przebiegaj�cych przez tereny produkcyjne i produkcyjno-usługowe a tak�e zasilania w energi� 
elektryczn� pochodz�c� z odnawialnych �ródeł energii dla tych terenów(pkt 5); 

− uwzgl�dnienia potrzeb realizacji, na obszarze zmiany Studium, lokalnych celów publicznych jakimi s� drogi publiczne, 
elementy infrastruktury technicznej, ziele	 (pkt 6). 

 

Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie wyj�ciowym.]1 

 
 
 

[  ]3- wprowadzono III. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
 [  ]1- wprowadzono I. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[V.4. Uzasadnienie i synteza IV. Zmiany Studium 

 

Obszar IV. Zmiany Studium został podzielony na trzy zasadnicze kierunki zagospodarowania – najwi�ksza cz��� to 
tereny zabudowy obiektów sportowych, dla którego ustalono sygnatur� US. Poza tym powi�kszono teren zieleni 
parkowej, urz�dze	 sportu i rekreacji, dla którego utrzymano dotychczasow� sygnatur� ZP obejmuj�cy istniej�cy 
kompleks parku le�nego oraz otwartego terenu zielonego o charakterze sportu i rekreacji z którego wydzielono 
istniej�cy ju� teren hotelu wł�czaj�c go wg poprzedniej konstrukcji Studium do konturu MW nadaj�c mu symbol MW’’,  
Ze wzgl�du na fakt, �e dotychczasowe oznaczenia s� nieprecyzyjne, niejednoznacznie okre�laj� rodzaj zabudowy, a 
obowi�zuj�ce w dniu uchwalania niniejszej Zmiany Studium Rozporz�dzenie w sprawie zakresu projektu studium 
uwarunkowa	 i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy precyzuje sposób oznaczania i ustalania funkcji, 
ze wzgl�dów formalnych wprowadzono nowe ustalenia w szczególno�ci sygnatur� US. Dodatkowo uzupełniono 
wska�niki dla tych terenów w stosunku do dotychczasowych ustale	. Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego 
Studium nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie jako „wytyczne do planów miejscowych”, 
traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane konkretnie, jako wytyczne do planów 
miejscowych, poniewa� plany te musz� by� zgodne ze Studium, a wi�c ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� 
odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został 
ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, dla dobra zagospodarowania, ustalone. Ze wzgl�du na 
ukształtowan� w całym dotychczasowym Studium zasad�, �e drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów 
lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano nowe ustalone tereny. Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia 
na Rysunku Studium i odniesienia si� w cz��ci tekstowej do układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy 
dojazdowej, równie� w Zmianie Studium nie wyró�niono tych dróg traktuj�c je jako immamentn� cz��� 
zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy zagospodarowania jak infrastruktura 
techniczna, rowy i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren. 
 
W Zmianie Studium, na jej obszarze, ponadto okre�lono obszar, dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – PMo2. 
 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych 
dla uregulowania w Studium.  
Ustalenia IV. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do 
wymaga	 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:  
- wydzielenia struktury przestrzennej istniej�cych i projektowanych obiektów sportowych – wytyczne do planów 

miejscowych w tym zakresie s� sformułowane w dokumencie wyj�ciowym (pkt. 1) ; 
- koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników  stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania  

i skali studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane 
poprzez dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne (pkt. 2); 

- likwidacji poł�czenia drog� lokaln� ul. Sucharskiego z ul. Jegiello	czyka, wprowadzenia mo�liwo�ci budowy 
dodatkowej stacji transformatorowej oznaczonej na rysunku studium, a tak�e mo�liwo�ci zasilania w energi� 
elektryczn� pochodz�c� z odnawialnych �ródeł energii dla terenów obj�tych zmian� studium (pkt. 5); 

 

Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie 
wyj�ciowym. 
 
 

Granica obszaru, dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie stanowi� obowi�zkowych granic planu miejscowego – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� plany miejscowe w 
zakresie szerszym ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów miejscowych, które 
b�d� obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych zamierze	 na 
cz��ci wyznaczonych obszarów.]4 

 
 
 
[V.5. Uzasadnienie i synteza VI. Zmiany Studium 

 

Obszar VI. Zmiany Studium został okre�lony jako teren zabudowy handlowo - usługowej w tym rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2, dla którego ustalono sygnatur� UC-VI, oraz teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla którego ustalono sygnatur� MN-VI. Ze wzgl�du na fakt, �e 
dotychczasowe oznaczenia s� nieprecyzyjne, niejednoznacznie okre�laj� rodzaj zabudowy, a obowi�zuj�ce w dniu 
uchwalania niniejszej Zmiany Studium Rozporz�dzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa	 i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy precyzuje sposób oznaczania i ustalania funkcji, ze wzgl�dów formalnych 
wprowadzono nowe ustalenia. Dodatkowo ustalono wska�niki dla tych terenów w stosunku do dotychczasowych 
ustale	. Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego Studium nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych 
literalnie jako „wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały 
sformułowane konkretnie, jako wytyczne do planów miejscowych, poniewa� plany te musz� by� zgodne ze Studium, a 
wi�c ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych ustale	 
dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, dla dobra 
zagospodarowania, ustalone. Ze wzgl�du na ukształtowan� w całym dotychczasowym Studium zasad�, �e drogi nie 
dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano nowy ustalony teren.  Ze 
wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na Rysunku Studium i odniesienia si� w cz��ci tekstowej do układu 
dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, równie� w Zmianie Studium nie wyró�niono tych dróg traktuj�c 
je jako immamentn� cz��� zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy 
zagospodarowania jak infrastruktura techniczna, rowy i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren.]6 
 

 
____________________________________________ 
 [  ]4- wprowadzono IV. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ] 6- wprowadzono VI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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[W Zmianie Studium, na jej obszarze, ponadto okre�lono obszar, dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- PMo3.    
 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych  
dla uregulowania w Studium. 
 

    Ustalenia VI. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga	 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:   

− wydzielenia struktury przestrzennej projektowanych nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami oraz terenów zabudowy usługowo – handlowej w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o 
powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2 – wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie  s� sformułowane w 
dokumencie wyj�ciowym (pkt 1);  

− koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania i 
skali studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane   
przez dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne (pkt. 2); 

 
      Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie     

wyj�ciowym.  
       

Granice, obszaru dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie stanowi� obowi�zkowych granic  planu miejscowego – co oznacza, �e mo�na: sporz�dza� plany miejscowe w 
zakresie szerszym ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie planów miejscowych, które 
b�d� obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� uzasadnionych zamierze	  na 
cz��ci wyznaczonych obszarów.]6 

 
 

[V.6. Uzasadnienie i synteza VII Zmiany Studium 
 
Zmiana kierunków wynikła z wniosków  i potrzeb mieszka	ców i wła�cicieli nieruchomo�ci, które pokazuj� zapotrzebowanie 
na rozwój funkcji mieszkaniowych i usług komercyjnych w tym regionie Miasta Mielec. Przedmiotowy teren (w pierwszym 
projekcie oraz I, II, III, IV i VI zmianie STUDIUM oznaczony sygnatur� R – obszary wył�czone z zabudowy – aktualny stan 
zagospodarowania w 2012 r. to nieu�ytki) zmiany STUDIUM posiada dogodny dost�p do infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej. 
 
Obszar zmiany STUDIUM został podzielony na dwa zasadnicze kierunki zagospodarowania – cz��� wschodnia to głównie 
tereny przeznaczone pod usługi komercyjne oznaczone sygnatur� UC7 oraz cze�� zachodnia zmiany STUDIUM to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony sygnatur� MN7. 
 
Dla terenów oznaczonych  MN7 poza ustaleniami wspólnymi dla terenów okre�lonych wspólnie jako mieszkaniowo – 
usługowe i ustaleniami dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewag� zabudowy 1 – 2 kondygnacji i 
uzupełniaj�cej usługowej (MN) dla przedmiotowych terenów przewiduje si� równie� jako funkcj� uzupełniaj�c� handel, 
ziele	 izolacyjn�, rowy, parki i inne elementy zagospodarowania wynikaj�ce z uwarunkowa	 terenu. 
 
Uwzgl�dnienie potrzeb realizacji, na obszarze zmiany STUDIUM, lokalnych celów publicznych, jakimi s� drogi publiczne 
zostało uwzgl�dnione poprzez wrysowanie oznaczenia dróg publicznych klasy lokalnej – oznaczone przerywan� lini� 
zielon� (jako drogi projektowane). 
 
Ze wzgl�du na  struktur� dotychczasowego STUDIUM nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie, jako 
„wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia, które zostały sformułowane konkretnie, jako 
wytyczne do planów miejscowych, poniewa� plany te musz� by� zgodne ze STUDIUM  a wi�c ze wszystkimi ustaleniami, 
które mog� znale�� odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania 
został ograniczony do tych, które na etapie STUDIUM mog� by�, dla dobra zagospodarowania, ustalone. Zrezygnowano z 
ustale	 takich wska�ników jak liczba miejsc parkingowych, czy te� wska�nik zabudowy ze wzgl�du na silne powi�zanie ich 
z rodzajem funkcji ostatecznie  ustalanym w planie miejscowym. Ze wzgl�du na ukształtowan� w całym dotychczasowym 
STUDIUM zasad�, �e drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów,  lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano 
nowe ustalone tereny.  Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na rysunku STUDIUM i odniesienia si� w cz��ci 
tekstowej do układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, równie� w zmianie STUDIUM nie wyró�niono 
tych dróg traktuj�c je jako nierozł�czn� cz��� zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy 
zagospodarowania jak infrastruktura techniczna i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren. 
 
W zmianie STUDIUM, na jej obszarze, ponadto okre�lono obszar ZP7 na którym b�d� realizowane cele publiczne 
obejmuj�ce obszar zmiany STUDIUM, ze wzgl�du na charakter tych inwestycji (drogi, infrastruktura techniczna, ziele	 
publiczna) oraz okre�lono obszar, dla którego obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – PMo-4 (granica obszaru, dla którego  obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie stanowi� obowi�zkowych granic  planu miejscowego – co oznacza, �e mo�na: 
sporz�dza� plany miejscowe w zakresie szerszym ni� wyznaczone obszary oraz etapowa� przestrzennie sporz�dzanie 
planów miejscowych, które b�d� obejmowa� wyznaczone obszary lub ich cz��ci umo�liwiaj�c szybsz� realizacj� 
uzasadnionych zamierze	  na cz��ci wyznaczonych obszarów).]7 
 

 
 
 
 

 

[  ]6- wprowadzono VI. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
[  ]7- wprowadzono VII. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA       
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[V.5. Uzasadnienie i synteza V. Zmiany Studium 
 

Obszar V. Zmiany Studium został podzielony na cztery zasadnicze kierunki zagospodarowania – najwi�ksza cz��� to 
pozostawiona w niezmienionej funkcji – obszar doliny rzeki Wisłoki (DW) do linii projektowanych wałów 
przeciwpowodziowych. Drug� cz��� stanowi nie zmieniona funkcja rolnicza (R) terenu poło�onego pod liniami 
elektroenergetycznymi w północnej cz��ci obszaru V. zmiany Studium oraz poło�ona w bezpo�rednim s�siedztwie 
ziele	 le�na (ZL’). 
Trzeci� cz��� stanowi kompleks usługowo-handlowy (UC2) i obiektów sportowych (US’) na wje�dzie do miasta od 
strony zachodniej. 
Czwart� cz��� tworz� nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, dla których wprowadzono 
sygnatury MN2, MN3, MN4 oraz  tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, dla których wprowadzono sygnatury UM2, 
UM3, UM4 uzupełnione o tereny zieleni parkowej, urz�dzonej, sportu i rekreacji ZP’ i ZP2 . W dotychczasowych 
ustaleniach Studium tereny o podobnych kierunkach zagospodarowania maj� ustalone wska�niki. Dla niektórych 
nowych terenów jedynie je u�ci�lono lub wyró�niono.  
Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego Studium nie wprowadzono odr�bnych ustale	 sformułowanych literalnie 
jako „wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane 
konkretnie, jako wytyczne do planów miejscowych, poniewa� plany te nie mog� narusza� ustale	 Studium, a wi�c 
musz� by� zbie�ne ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych 
ustale	 dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, 
dla dobra zagospodarowania, ustalone. Ze wzgl�du na ukształtowan� w całym dotychczasowym Studium zasad�, �e 
drogi nie dziel� poszczególnych wyznaczonych terenów lecz s� ich cz��ci�, podobnie potraktowano nowe ustalone 
tereny. Ze wzgl�du na dotychczasow� zasad� oznaczenia na Rysunku Studium i odniesienia si� w cz��ci tekstowej do 
układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej, równie� w Zmianie Studium nie wyró�niono tych dróg 
traktuj�c je jako immamentn� cz��� zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy 
zagospodarowania jak infrastruktura techniczna, rowy i ziele	 nie wydzielana jako odr�bny teren. 
W Zmianie Studium, na jej obszarze, wprowadzono obszar terenów otwartych, ci�gów i w�złów zieleni w miejscu 
obni�enia terenowego jako przej�cie z rejonów Rynku w kierunku wałów przeciwpowodziowych na których planuje si� 
urz�dzenie ci�gów pieszych. Planowane jest równie� poł�czenie ul. Rzeczn� w Mielcu z drog� gminn� Podleszany – 
Zawierzbie z kładk� nad rzek� Wisłok�. 

 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale	 wymaganych 
dla uregulowania w Studium.  
Ustalenia V. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga	 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.10 ust.2), dotycz� zmian w zakresie:  
- struktury przestrzennej polegaj�cych na wprowadzeniu do obecnej struktury przestrzennej nowych terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługowo- mieszkaniowej, usługowo-handlowej, obiektów 
sportowych, infrastruktury technicznej, zieleni urz�dzonej oraz zieleni le�nej – wytyczne do planów miejscowych 
w tym zakresie s� w wi�kszo�ci sformułowane w dokumencie wyj�ciowym (pkt. 1), dla terenów UM, UC2 oraz US’ 
wytyczne uzupełniono; 

- koniecznych uzupełnie	 i ustale	 wymaganych wska�ników  stosownie do rodzaju elementów zagospodarowania 
i skali studium, wytyczne do planów miejscowych w tym zakresie s� w dokumencie wyj�ciowym sformułowane 
poprzez dotychczasowe ustalenia studium, z którymi plany miejscowe musz� by� zgodne (pkt. 2); 

- realizacji dróg publicznych: lokalnej i dojazdowych a tak�e wewn�trznych nieoznaczonych na rysunku studium 
/zgodnie z dotychczasow� struktur� studium/, mo�liwo�ci zasilania w energi� elektryczn� pochodz�c� z 
odnawialnych �ródeł energii dla terenu UC2 obj�tego zmian� studium (pkt. 5); 

 
Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie 
wyj�ciowym. 
 
Gmina w �lad za V. zmian� Studium zamierza podj�� uchwał� ws. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru dla okre�lenia wła�ciwej polityki przestrzennej na terenie przylegaj�cym do budowanych 
wałów przeciwpowodziowych.]5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ]5- wprowadzono V. ZMIAN� SUiKZP MIASTA MIELCA 
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V.6 [SYNTEZA USTALE
 X ZMIANY - cz��� A STUDIUM UWARUNKOWA
 I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIELEC WRAZ Z UZASADNIENIEM 

PRZYJ�TYCH ROZWI	ZA
 
 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielec zostało uchwalone uchwał� 
Nr XXI/186/2000 z dnia 28 wrze�nia 2000r. z pó�niejszymi zmianami. 

Prace nad projektem X zmiany Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Mielec, zostały podj�te w oparciu o uchwał� Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 wrze�nia 2015r., 
która rozstrzygn�ła o przyst�pieniu do sporz�dzania jego zmiany. 

 
Przedmiotowa zmiana studium dotyczy wskazania terenów pod lokalizacj� zabudowy mieszkaniowej, usługowej  
i produkcyjnej. Obejmuje obszar o powierzchni około 83 ha. 
 
Zmiana ww. studium wynika z korzystnego poło�enia przedmiotowego terenu w ogólnej strukturze funkcjonalno - 
przestrzennej miasta. Wprowadzenie nowych ustale� w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na 
mo�liwo�� opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod planowan� zabudow�. 
Znacz�c� przesłank� uzasadniaj�c� projektowane przeznaczenie wnioskowanego terenu na cele okre�lone  
w projekcie X zmiany studium jest fakt, �e teren ten jest bardzo atrakcyjnie poło�ony, z dobrym dost�pem do dróg 
publicznych oraz posiada mo�liwo�� uzbrojenia w infrastruktur� techniczn�. 
 
Formułuj�c ustalenia przedmiotowej zmiany studium wzi�to pod uwag� przeprowadzon� ocen� stanu istniej�cego 
zagospodarowania, rozpoznane uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski do studium. 
Projekt X zmiany studium został opracowany zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 
 
Nieuj�te w X zmianie studium zagadnienia, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyst�puj� na terenie Miasta Mielec, w granicach obj�tych zmian� studium. 
Dotyczy to w szczególno�ci zagadnie�, które nie wyst�powały jako obowi�zkowy zakres ustale� studium zgodnie  
z ustaw� z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a s� to: 
- obszary, dla których obowi�zkowe jest sporz�dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odr�bnych, w tym obszary wymagaj�ce przeprowadzenia scale� i podziału nieruchomo�ci,  
a tak�e obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2000 m2 oraz obszary 
przestrzeni publicznej, 
- obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowi�zuj�ce na nich ograniczenia prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pó�n. zm.), 
- obszary wymagaj�ce przekształce�, rehabilitacji i rekultywacji, 
- granice terenów zamkni�tych i ich stref ochronnych.]10 
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[V.7. Uzasadnienie i synteza XI. Zmiany Studium 
Opracowanie XI. zmiany Studium zostało podj�te w zwi�zku z potrzeb� realizacji gazoci�gu wysokiego ci�nienia DN 
200, maj�cego stanowi� drugostronne zasilanie miasta Mielca dla zabezpieczenia wła�ciwego poziomu 
bezpiecze�stwa, obsługi i standardów dostaw gazu do podmiotów korzystaj�cych z paliwa gazowego na terenie 
miasta. Gazoci�g ten ma ł�czy� stacje redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane na osiedlach Wojsław i Mo�ciska. Ze 
wzgl�du na struktur� dotychczas ustalonych w Studium obszarów zmian� obj�to poza tras� gazoci�gu, fragment 
obszaru miasta przy lotnisku ustalony w Studium dotychczas jako las, w celu dostosowania ustale� Studium do 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego wła�ciciela terenu. 
Zmiana Studium obejmuje dwa obszary rozdzielone fragmentem obszaru s�siaduj�cej gminy Mielec. Obejmuj� one 
dotychczasowe tereny lasów i fragmenty dróg ró�nych klas, w tym wschodniej obwodnicy miasta Mielca, wzdłu� 
której zasadniczo ustalono przedmiotowy gazoci�g oraz fragmenty terenu, dla których przebieg gazoci�gu 
wysokopr��nego nie był ustalony. 
Zmiana Studium zawiera uwarunkowania w cz��ci opisowej i rysunkowej. 
Kierunki zagospodarowania obszarów zmiany Studium wyznaczaj� tereny dróg publicznych klas wy�szych ni� 
dojazdowe KDGP, KDG, KDL, tereny zieleni izolacyjnej (ZP), tereny lasów (ZL), fragmentarycznie obrze�e terenu 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P) obj�te obowi�zuj�cym planem miejscowym SSE w Mielcu, 
w zakresie niezb�dnym do uzupełnienia układu gazoci�gów oraz teren zabudowy przemysłowej zwi�zanej 
z urz�dzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych �ródeł energii o mocy przekraczaj�cej 100 kW ograniczone 
do urz�dze� wykorzystuj�cych energi� słoneczn� wraz ze stref� ochronn� (PE) dla zabezpieczenia wła�ciwego 
poziomu bezpiecze�stwa energetycznego. 
Ze wzgl�du na struktur� dotychczasowego Studium nie wprowadzono odr�bnych ustale� sformułowanych literalnie 
jako „wytyczne do planów miejscowych”, traktuj�c jego dotychczasowe ustalenia – które zostały sformułowane 
konkretnie, jako wytyczne do planów miejscowych, poniewa� plany te nie mog� narusza� ustale� Studium, a wi�c 
musz� by� zbie�ne ze wszystkimi ustaleniami, które mog� znale�� odbicie w planach miejscowych. Zakres dodanych 
ustale� dotycz�cych wska�ników zagospodarowania został ograniczony do tych, które na etapie studium mog� by�, 
dla dobra zagospodarowania, ustalone - w tym konieczno�� uwzgl�dnienia uwarunkowa�. Ze wzgl�du na 
dotychczasow� zasad� oznaczenia na Rysunku Studium -zał�czniku Nr2 - i odniesienia si� w cz��ci tekstowej do 
układu dróg publicznych bez wskazania dróg klasy dojazdowej i wewn�trznych, �cie�ek rowerowych, równie� w 
Zmianie Studium nie wyró�niono tych elementów układu komunikacyjnego traktuj�c je jako immamentn� cz��� 
zagospodarowania poszczególnych terenów podobnie jak inne elementy zagospodarowania jak istniej�ca 
infrastruktura techniczna niewymagaj�ca zmiany przeznaczenia gruntów le�nych lub rolnych na inne cele, rowy i 
ziele� nie wydzielana jako odr�bny teren. 
Ze wzgl�du na zasi�g obszaru przedmiotowej Zmiany Studium nie wyst�piła pełna problematyka ustale� 
wymaganych dla uregulowania w Studium. Ustalenia XI. Zmiany Studium, w odniesieniu do przedmiotowego 
obszaru obj�tego t� zmian� – stosownie do wymaga� ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dotycz� zmian w zakresie uwzgl�dnienia wyst�puj�cych uwarunkowa� sformułowanych jako cz��� opisowa i 
rysunkowa oraz zmiany dotychczasowych kierunków zagospodarowania przestrzennego (art.10 ust.2) w tym:  
- kierunki zmian w strukturze przestrzennej polegaj�ce na wyodr�bnieniu w strukturze przestrzennej nowych 

terenów zieleni oraz lasów  a tak�e wyró�nienia terenów fragmentów dróg publicznych wy�szych klas, 
modyfikacji fragmentu istniej�cego obszaru przemysłu w celu wprowadzenia odcinka planowanego gazoci�gu 
w celu wskazania wł�czenia go do stacji redukcyjno-pomiarowej – wytyczne do planów miejscowych w tym 
zakresie, w tym kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 
wynikaj�ce z audytu krajobrazowego oraz kierunki i wska�niki dotycz�ce zagospodarowania oraz u�ytkowania 
terenów, w tym terenów wył�czonych spod zabudowy;  

- sporz�dzanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow� dla terenów obj�tych obszarami XI. zmiany 
Studium jest bezprzedmiotowe, w zwi�zku z czym wykorzystano bilans opracowany na potrzeby X, zmiany 
Studium w rejonie ul Powsta�ców Warszawy; z opracowanego bilansu terenów wynika, i� na terenie gminy 
istnieje mo�liwo�� lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) a tak�e 
usługowej oraz produkcyjnej. Wobec powy�szego przeznaczenie terenów w XI zmianie studium pod planowan� 
zabudow� przemysłow� zwi�zan� z urz�dzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych �ródeł energii o mocy 
przekraczaj�cej 100 kW ograniczone do urz�dze� wykorzystuj�cych energi� słoneczn� wraz ze stref� ochronn� 
jest zasadne. Przedmiotowy obszar zmiany studium stanowi uzupełnienie istniej�cego zagospodarowania. 
Projektowana zabudowa przemysłowa b�dzie wpisywa� si� w tendencje rozwojowe analizowanej jednostki 
osadniczej. 

- obszary oraz zasady ochrony �rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk – poprzez uzupełnienie kierunków zagospodarowania o informacje o wyst�puj�cych 
na obszarze XI. zmiany Studium formach ochrony przyrody oraz ustalenie obowi�zku respektowania zasad 
zagospodarowania terenów uwzgl�dniaj�cych cele ochrony zasobów �rodowiska – zidentyfikowane zarówno w 
uwarunkowaniach jak i potwierdzone w kierunkach; 

- kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - zmiana obejmuje regulacje w tym 
zakresie poprzez wydzielenie terenów komunikacji a tak�e uwzgl�dnienia elementów wynikaj�cych z 
dotychczasowego zagospodarowania oraz planowanej inwestycji gazoci�gu wysokiego ci�nienia DN 200, 
ustale� z planu zagospodarowania przestrzennego województwa i dotychczasowych ustale� Studium; 

- obszary szczególnego zagro�enia powodzi� - na cz��ci obszaru poło�onej w zasi�gu wód powodziowych 
o prawdopodobie�stwie wyst�pienia raz na 100 lat w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego 
ustalono konieczno�� uwzgl�dnienia ogranicze� wynikaj�cych z przepisów odr�bnych z zakresu prawa 
wodnego; 
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- obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 
obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le�nych na cele nierolnicze i niele�ne - zmiana 
okre�la obszary wymagaj�ce zmiany przeznaczenia gruntów le�nych na cele nierolnicze i niele�ne, a w zwi�zku 
z tym okre�la obszary, dla których gmina zamierza sporz�dzi� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  

Orientacyjno�� granic stref, obszarów i terenów oznaczonych w studium została zastrze�ona w dokumencie 
wyj�ciowym.]11 
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