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

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

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 ust. 2 i ust. 4, 
w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Dyrektorem 
Zarządu Zlewni w Jaśle, 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyznacza się Aglomerację Mielec o równoważnej liczbie mieszkańców 63 213 z oczyszczalnią 
ścieków w miejscowości Mielec w Gminie Miejskiej Mielec. 

2. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: Mielec i Rzemień. 

§ 2.  

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 5.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

§ 6.  

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

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr……. 

Rady Gminy/Miasta………z dnia….. 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI MIELEC 

 

 

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mielec. 

Gmina Miejska Mielec 
 
1. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami  komunalnymi 

uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 września 1995r – pow. 27,80 ha 
(ogł. w Dz.Urz.Woj. Rzesz. Nr 9 poz. 149 z dnia 13 września 1995r.) 

2. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” uchwalony Uchwałą 
Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998r. – pow. 8,65 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. 
Podkarp. nr 2 z dnia 19 lutego 1999r. poz. 29) 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” uchwalony Uchwałą 
Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r. wraz z póź. zmianami – pow. 220 ha 
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 21 z dnia 1 października 1999r. poz. 1117) 
3a. Zmieniony Uchwałą Nr XLI/336/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 września 2002r. (ogł. w Dz. 

Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1282 z dnia 3 października 2002r.) 
3b. Zmieniony Uchwałą nr XXV/209/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 2005r. (ogł. Dz. Urz. 

Woj. Podk. Nr 70 poz. 1048 z dnia 13 maja 2005r.) 
3c. Zmieniony Uchwałą nr XLI/361/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2006r. (ogł. w Dz. 

Urz. Woj. Podk. Nr 145 poz. 2215 z dnia 6 grudnia 2006r.) 
3d. Zmieniony Uchwałą nr XXXVIII/431/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. (ogł. Dz. 

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

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

Urz. Woj. Podk. z 2016r. poz. 2812 z 11 sierpnia 2016r.) 
3h. Zmieniony Uchwałą Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019r. (ogł. w Dz. Urz. 

Woj. Podk. z 2019r. poz. 2523 z 25 kwietnia 2019r.) 
4. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro- Park” w 

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

Urz. Woj. Podk. Nr 59 poz. 1009 z dnia 30 lipca 2001r.) 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia .................... 2020
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4b. Zmieniony Uchwałą Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 lutego 2005r. (ogł. w Dz. 
Urz. Woj. Podk. Nr 49 poz. 582 z dnia 11 kwietnia 2005r.) 

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

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

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

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

4g. Zmieniony Uchwałą Nr XX/196/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. (ogł. w 
Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2020r. poz. 2682 z dnia 18 czerwca 2020r.) 

5. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego ul. Jagiellończyka- ul. 
Cyranowska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. – 
pow. 20 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81 poz. 913 z dnia 15 grudnia 2000r.) 
5a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. (ogł. 

Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 51 poz. 1095 z 23.06.2010r.). 
6. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układ drogowy ul. Jagiellończyka – ul. 

Sienkiewicza” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 
listopada 2000r.  – pow. 4,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81 poz. 912 z dnia 15 grudnia 2000r.) 

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

8. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka A” uchwalona Uchwałą nr XXXIX/329/02 Rady Miejskiej w 
Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. – pow. 18,00 ha (Ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 947 z dnia 9 
sierpnia 2002r.) 
8a. Zmieniony Uchwałą nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2020 r. ha (Ogł. w  
   Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020 r. poz. 2810 z dnia 3 lipca 2020r.) 

9. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca dla terenów 
budownictwa mieszkaniowego „Smoczka B” uchwalona uchwałą nr XXXIX/330/02 Rady Miejskiej w 
Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. – pow. 13,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 948 z 9 
sierpnia 2002r.) 

10. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego miasta Mielca w konturze R 5 w osiedlu Wojsław uchwalona 
uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003r. – pow. 58,00 ha (ogł. w Dz. 
Urz. Woj. POdk. Nr 85 poz. 1491 z dnia 2 sierpnia 2003r.) 

10a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXV/383/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 2009r. (ogł. w 
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 11 poz. 248 z 15 lutego 2010r.) 

11. Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego „Śródmieście Miasta Mielca” w rejonie cmentarza 
parafialnego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 listopada2003r. – pow. 5,92 ha 
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 179 poz. 2935 z dnia 18 grudnia 2003r.) 

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

 
13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w 

rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi uchwalony uchwałą nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w 
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Mielcu z dnia 29 czerwca 2006r.  – pow. 18,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 103 poz. 1446 z dnia 
16 sierpnia 2006r.) 
13a.Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 2009r. (ogł. w Dz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy 
obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. 
Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XL/396/2017 z 
dnia 28 listopada 2017 r. ha (ogł. w Dz. Urz. Woj.Podk. z 2018r. poz.33 z dnia  
3 stycznia 2018r.) 

24. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu – 
uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXXIV/344/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. ha (ogł. w 
Dz. Urz. Woj.Podk. z 2017r. poz.2367 z dnia 27 czerwca 2017r.) 

25. Uchwała Nr XX/195/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia XI 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca. 
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26. Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia X 
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca - część 
A. 

27. Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia  „Planu 
Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca". 

28. Uchwała Nr L/505/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września 2018 r. w sprawie aktualności 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

29. Uchwała Nr XLIV/437/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu na lata 2018-2021. 

30. Uchwała Nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

 
Decyzje lokalizacji celu publicznego wydane przez Prezydenta Miasta Mielca 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mielcu przy ul. Krańcowej, na działkach nr 1648/2, 
1784/1, 1783/1, 1784/12, 1783/3 (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt  UGG-U.6733.45.2016  z dnia 
08.08.2016r. 

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Mielcu przy ul. Iwaszkiewicza, na działkach nr 2907/17, 
2907/19, 2906/22, 2906/1, 2865 (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.60.2016  z dnia 
26.09.2016r. 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej na działkach nr 2933, 2935, 2934, 2932 w Mielcu (Obręb 5. Smoczka),w terenie 
nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. 
akt UGG-U.6733.73.2016 z dnia 09.01.2017r. 

4. Decyzja sygn. akt UGG-U.6733.8.2017 z dnia 13.03.2017r. ustalająca lokalizację celu publicznego, 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. 
Wojsławskiej, na działkach nr 1006/3, 1006/4, 601/9, 1008/1, 1008/2 (Obręb 6. Wojsławska),w 
terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zostały wydane postanowienia uzgadniające pozytywnie przesłany projekt decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UGG-U.6733.8.2017. 

5. Decyzja sygn. akt UGG-U.6733.13.2017 z dnia 14.03.2017 r. ustalająca lokalizację celu publicznego, 
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy 
ul. Wojsławskiej, na działkach nr 1892, 1893, 416, 418  (Obręb 6. Wojsław),w terenie nie 
posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostało 
wydane postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu - uzgadniające pozytywnie przesłany 
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UGG-U.6733.13.2017. 

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Wiesiołowskiego, na działkach nr 2859, 
2854/5, 2854/1, 2854/2, 2854/3, 2854/4 (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.7.2017 z dnia 17.03.2017 r. 
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7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Szybowcowej, na działkach nr 67, 68, 
113/2, 233/5, 233/6, 233/4, 230/1 (Obręb 2. Osiedle), w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.10.2017 z dnia 
20.03.2017 r. 

8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Wojsławskiej, na działkach nr 1892, 
1893, 416, 418  (Obręb 6. Wojsław),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.13.2017 z dnia 30.03.2017r. 

9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Wojsławskiej, na działkach 
nr1111/11, 1100/6, 1100/5, 1106/2, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1111/5, 1111/20 (Obręb 6. 
Wojsław),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.46.2017 z dnia 29.09.2017 r. 

10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Krańcowej, na działkach 
nr 1648/2, 1766/12, 1766/16, 1766/18, 1765/1  (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.41.2017 z dnia 29.09.2017 r. 

11. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Szybowcowej, na działkach nr 
264/2, 254, 253, 251/1 (Obręb 2. Osiedle),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.59.2017 z dnia 10.11.2017 r. 

12. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Krańcowej, na działkach 
nr 1807, 1806, 1777/7, 1777/5, 1643/6 (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.65.2017. 

13. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi, na działce nr 
2129/6 (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.75.2017. 

14. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 413/6, 413/3, 413/2, 412/11, 
412/10, 404, 234 położonych w Mielcu przy ul. Kolejowej (Obręb 7.Rzochów),w terenie nie 
posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.91.2017. 

15. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 601/9, 321/3, 309/1, 308/5, 308/4 położonych w Mielcu 
przy ul. Racławickiej (Obręb 6. Wojsław),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.7.2018. 

16. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 433/1, 405, 404, 403, 402, 539 
położonych w Mielcu przy ul. Kolejowej (Obręb 7. Rzochów),w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.26.2018. 
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17. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, inwestycji polegającej na budowie odcinka 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1387/7, 1387/8, 1394/1, 1419/5, 2909, 
1418/3, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1415, 1400, 1416/8, 1416/2, 1408, 1401/4, 1397/2 położonych w 
Mielcu w rejonie ul. Nowej i Wolności (Obręb 2. Osiedle),w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.23.2018. 

18. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1931/1, 1931/2, 1935/6, 
1935/13, 1934/1, 1935/8 położonych w Mielcu przy ul. Drużbackiej (Obręb 2. Osiedle),w terenie nie 
posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –sygn akt 
UGG-U.6733.35.2018. 

19. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1643/6, 1807, 1806, 1776/2, 
1775, 1645/1 położonych w Mielcu przy ul. Krańcowej (Obręb 5. Smoczka), w terenie nie 
posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.64.2018. 

20. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu 
Złotnicko-Mieleckiego i urządzeniem odwadniającym oraz na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej, na działkach nr 746, 768/1, 768/2, 768/3, 830, 831/1, 831/2, 769/1, 769/2, 832/4, 
832/3, 767, 766, 832/6, 765/21, 833/1 położonych w Mielcu przy ul. Sienkiewicza (Obręb 1. Stare 
Miasto), w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.63.2018. 

21. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 267/2, 290 
położonych w Mielcu przy ul. Spokojnej (Obręb 4. Mościska), w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.89.2018. 

22. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 1078/7, 1288/4, 1309 położonych w Mielcu w rejonie 
ul. Przemysłowej i Długiej (Obręb 2. Osiedle), w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.20.2019. 

23. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 2199/3, 2194/24, 2198, 2194/5, 
2194/6, 2194/27, 3193/7, położonych w Mielcu w rejonie ul. Królowej Jadwigi (Obręb 5. Smoczka), w 
terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
sygn. akt UGG-U.6733.21.2019. 

24. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1891, 1549, 1539/1, położonych w Mielcu przy 
ul. Saramy (Obręb 6. Wojsław), w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.39.2019. 

25. przestrzennego Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej 
na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, na działkach 
nr 1604, 1605, 1606, 1607, 1902/4, 3132, 1610/5, 1611, położonych w Mielcu przy ul. Wolności 
(Obręb 5. Smoczka), w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.46.2019. 

26. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działkach nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 191/2, 
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położonych w Mielcu przy ul. Długiej (Obręb 5. Smoczka), w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.49.2019.   

27. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr 401, 404, 405, 433/1 położonych w Mielcu przy 
ul. Kolejowej  (obr. 7. Rzochów),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania – sygn. akt UGG-U.6733.65.2019. 

28. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr 2618/3 położonej w Mielcu w rejonie 
ul. Legionów (Obręb 1. Stare Miasto), w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.73.2019. 

29. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 688/3, 565/1, 551, 543, 539, 535, 404, 
1203, 1200, 1147, 1146 położonych w Mielcu w rejonie ul. Rzochowskiej i ul. Kolejowej (Obręb 7. 
Rzochów),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.70.2019. 

30. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 1648/2, 1770/1, 1770/2, 1770/5, 
położonych w Mielcu przy ul. Krańcowej (Obręb 5. Smoczka),w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt  
UGG-U.6733.75.2019. 

31. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 2731/2, 2850/3, położonych w Mielcu 
przy ul. Wiesiołowskiego (Obręb 5. Smoczka), w terenie nie posiadającym obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.78.2019. 

32. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 2731/2, 2848/1, 2848/2, 2848/7, 
położonych w Mielcu przy ul. Wiesiołowskiego (Obręb 5. Smoczka), w terenie nie posiadającym 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.80.2019 

33. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 2377, 2358, 2357/3, 2357/2, 2357/1, 
2356, 2265, położonych w Mielcu w rejonie ul. Legionów (Obręb 1. Stare Miasto),w terenie nie 
posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sygn. akt 
UGG-U.6733.14.2020. 

34. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
sieci wodociągowych dn 160 i dn 110, budowie sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 wraz 
z prefabrykowaną przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym dn 75 oraz budową kanalizacji 
deszczowej  dn 200/315, na działkach nr 35/2, 39/5, 40/2, 41/4, 43/20, 43/6, 44/4, 47/2, 
położonych w Mielcu w rejonie ulic Rumiankowej, Brekieszów i Szafera (Obręb 5. Smoczka) – sygn. 
akt  UGG-U.6733.38.2020. 

35. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr 2183/7, 2182/6, 2179/1, 
2168/10, 2168/9, 2168/8 położonych w Mielcu przy ul. Królowej Jadwigi (Obręb 5. Smoczka) – sygn. 
akt UGG-U.6733.30.2020. 

36. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dn200, na działkach nr 22/2 105/1, 108, 18/3, 121/5, 135/2, 31, 

Id: A03AF90D-CEF8-46B3-ADC6-9C882BB6F73D. projekt Strona 7



8 

 

26/2, 26/3 i 186/1, położonych w Mielcu w rejonie ulic Podleśnej, Jagodowej i Grzybowej (Obręb 7. 
Rzochów),w terenie nie posiadającym obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – sygn. akt UGG-U.6733.50.2020.  

 
Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

 
1. Decyzje LICP dot. budowy kanalizacji w miejscowości Rzemień 

1) LICP/7331/4/2006 – 05.02.2006 – obszar – Rzemień – Budowa sieci kanalizacyjnej 
2) LICP/7331/5/2006 – 27.02.2007 – obszar – Rzemień – Budowa sieci kanalizacyjnej 
3) LICP/7331/6/2007 – 28.03.2008 – obszar – Tuszyma, Biały Bór, Dobrynin, Rzemień, Rzochów – 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
 

2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rzemień w Gminie Przecław 
1) Uchwała nr XXXXII/297/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22 marca 2010r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 terenów pod 
zabudowę mieszkaniową oraz usługowo - produkcyjną w miejscowości Rzemień w gminie Przecław 
ze zm. 

2) Uchwała nr XXXV/250/09 Rady Gminy Przecław z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenów pod zabudowę 
mieszkaniową oraz usługowo - produkcyjną w miejscowości Rzemień w Gminie Przecław ze zm. 

 
3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław 

1) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
PRZECŁAW uchwalone uchwałą Nr XXIII/128/2000 Rady Gminy Przecław z dnia 29 września 2000 r. 
ze zm. 

 

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej. 

1) Gmina Miejska Mielec 

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

226,0 km, w tym: 
 - 215,6 km – sieci sanitarnej grawitacyjnej 
 - 10,4 km – sieci sanitarnej tłocznej  

 

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

3,0 km, w tym: 
- 2,8 km – sieci sanitarnej grawitacyjnej 
- 0,2 km – sieci sanitarnej tłocznej  

2) Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
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22,60 km, w tym: 
 - 18,32 km – sieci sanitarnej grawitacyjnej 
 - 4,28 km – sieci sanitarnej tłocznej  

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

0 – nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej 

 

3) Aglomeracja Mielec (powstała na mocy porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Przecław a Gminą Miejską Mielec z dnia 29.10.2020 r.) 

a) Łączna długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

248,6 km, w tym: 
- 233,92 km – sieci sanitarnej grawitacyjnej 
- 14,68 km – sieci sanitarnej tłocznej  

b) Łączna długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. 

3,0 km, w tym: 
- 2,8 km – sieci sanitarnej grawitacyjnej 
- 0,2 km – sieci sanitarnej tłocznej  

 

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji. 

3.1. Dotychczasowa aglomeracja Mielec utworzona na podstawie uchwały Nr XXI/372/16 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Mielec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 158, 
poz. 2738 z późn. zm.), w której skład wchodziły:  
3.1.1. Gmina Miejska Mielec; 
3.1.2. Gmina Mielec z miejscowościami: Chorzelów, Chrząstów, Złotniki; 
3.1.3. Gmina Tuszów Narodowy z miejscowością: Malinie; 
3.1.4. Gmina Przecław z miejscowościami: Tuszyma, Biały Bór, Dobrynin i Rzemień; 
posiadała liczbę RLM = 73 411. 

 
3.2. Opis gospodarki ściekowej w gminach wyłączonych z aglomeracji. 

 
Gmina Mielec 
Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy tj. w miejscowościach Złotniki, 
Chorzelów, Chrząstów to: 253 000 m3/rok. Ścieki z systemu kanalizacyjnego odprowadzane są 
do oczyszczalni ścieków w Mielcu.  
Ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym to: 2 700 m3/rok. Ilość ścieków 
oczyszczanych systemem indywidualnym to: 1000 m3/rok.  
Długość sieci kanalizacji sanitarnej to: 86 km ( w tym 67,8 km grawitacyjnej).  
Liczba rzeczywistych mieszkańców to: ok. 7 000 (w tym podłączonych do kanalizacji to: ok. 
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6 800). Pozostała liczba mieszkańców obsługiwana jest przez tabor asenizacyjny i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 
Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli Gminy Mielec, dotychczasowy teren wchodzący w 
skład poprzedniej aglomeracji, został wyłączony z obszaru aglomeracji. Gmina Mielec utworzy 
nową aglomerację z punktem zrzutu do oczyszczalni Mielec. 
Tam gdzie zastosowano indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniony jest taki sam 
poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Ścieki ze 
zbiorników bezodpływowych trafiają na oczyszczalnię ścieków w Mielcu, której osiągane 
parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnym wymogom obowiązujących przepisów 
prawa wodnego, a jej wydajność jest wystarczająca do przyjęcia ścieków. 

Gmina Tuszów Narodowy 
Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy tj. w miejscowości Malinie to:  
92 600 m3/rok. Ścieki z systemu kanalizacyjnego odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w 
MPGK Mielcu. 
Ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym to: 2 700 m3/rok. Ilość ścieków 
oczyszczanych systemem indywidualnym to: 1000 m3/rok.  
Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to: 40,3 km .  
Liczba rzeczywistych mieszkańców to: ok. 1 900 (w tym podłączonych do kanalizacji to: ok. 
1 300). Pozostała liczba mieszkańców obsługiwana jest przez tabor asenizacyjny i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.   

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli Gminy Tuszów Narodowy, dotychczasowy teren 
wchodzący w skład poprzedniej aglomeracji, został wyłączony obszaru aglomeracji. Gmina 
Tuszów Narodowy nie pozyskiwała funduszy pomocowych dla tego obszaru i będzie 
podejmowała działania w celu pozyskania środków pomocowych z innych programów 
dedykowanych małym miejscowościom (spoza KPOŚK).     
Tam gdzie zastosowano indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniony jest taki sam 
poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Ścieki ze 
zbiorników bezodpływowych trafiają na oczyszczalnię ścieków w Mielcu, której osiągane 
parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnym wymogom obowiązujących przepisów 
prawa wodnego, a jej wydajność jest wystarczająca do przyjęcia ścieków. 

Wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi: 85 750 zatem oczyszczalnia jest w 
stanie przyjąć ścieki z w/w gmin. 
 
 

1) Gmina Miejska Mielec 

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.  

  60 345 

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

  59 299 

Id: A03AF90D-CEF8-46B3-ADC6-9C882BB6F73D. projekt Strona 10



11 

 

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką informację 
wskazać). 

  24 (do istniejącej sieci kanalizacyjnej tj. już wybudowanej) 

  374 (do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej) 

Uwaga: (162 osoby będzie korzystało z przydomowych oczyszczalni ścieków, a 486 ze 
zbiorników bezodpływowych) 

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji. 

  340 

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej. 

  340 

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką 
informację wskazać). 

0 – brak osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej  

 

2) Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.  

  1419 

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

  1195 

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką 
informację wskazać). 

  170 (do istniejącej sieci kanalizacyjnej tj. już wybudowanej) 

Uwaga: (54 osoby będzie korzystało z przydomowych oczyszczalni ścieków) 

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji. 

0 – brak zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji 

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej. 

0 – brak osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej 
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f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką 
informację wskazać). 

0 – brak osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej  

 

3) Aglomeracja Mielec 

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji Mielec.  

  61 764 

b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

  60 494 

c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką 
informację wskazać). 

  194  (do istniejącej sieci kanalizacyjnej tj. już wybudowanej) 

  374  (do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej) 

Uwaga: (216 osób będzie korzystało z przydomowych oczyszczalni ścieków, a 486 ze 
zbiorników bezodpływowych) 

d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji. 

  340 

e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej. 

  340 

f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. (W przypadku podłączenia do istniejących sieci należy taką 
informację wskazać). 

0 – brak osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej  

 

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji. 

W aglomeracji Mielec planuje się wybudowanie nowej sieć kanalizacji sanitarnej o długości  
3 km, która pozwoli przyłączyć do oczyszczalni ścieków 374 mieszkańców z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec. W związku z powyższym, wskaźnik koncentracji dla tego przedsięwzięcia będzie 
wynosił:  374/3,0 = 124,67 osób/km sieci. 
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5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji. 

1) Gmina Miejska Mielec 

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji. 

  1109 

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną. 

  1109 

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. 

0- nie planuje się nowych podłączeń 

2) Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji. 

0 RLM – ścieki przemysłowe nie są wprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Następuje zrzut 
ścieków wyłącznie socjalno-bytowych. 

b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną. 

0 RLM – przemysł nie jest obsługiwany przez sieć kanalizacyjną. 

c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. 

0 RLM - nie planuje się podłączenia przemysłu do sieci kanalizacyjnej 

3) Aglomeracja Mielec 

d) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji. 

RLM = [BZT5 (kg/d)]/[0,06 (kg/Mk/d] = ( 66,54 kg/d) : 0,06 kg/Mk/dl = 1109 RLM przemysłu 

 

e) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną. 

  1109 

f) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. 

0- nie planuje się nowych podłączeń 
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6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji. 

1) Aglomeracja Mielec 

a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków. 

Dane podstawowe dotyczące oczyszczalni ścieków w aglomeracji: 
  nazwa: Oczyszczalnia ścieków w Mielcu, 
  adres: 39-300 Mielec, ulica Kilińskiego 94, 
  rodzaj (oś): PUB2, 
  współrzędne geograficzne lokalizacji: szerokość (N) - 50,3011; długość (E) - 21,4122, 
  I_d (oś): PLPK0050. 

W dniu 29.04.2008 zakończono realizację Kontraktu nr 01 "Budowa oczyszczalni ścieków" i 
uzyskano pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni. 
Oczyszczalnia ścieków została wybudowana jako mechaniczno-biologiczna z pogłębionym 
usuwaniem związków biogennych i pełnym węzłem przeróbki powstających osadów.  
W części ściekowej oczyszczalni prowadzone jest oczyszczanie mechaniczne oraz biologiczne.  
W części osadowej następuje grawitacyjne zagęszczenie osadu wstępnego, mechaniczne  
zagęszczenie osadu nadmiernego, biologicznego oraz stabilizacja osadu zmieszanego  
w procesie mezofilowej fermentacji metanowej prowadzona w zamkniętych komorach 
fermentacyjnych. Przefermentowany osad jest częściowo wykorzystywany przyrodniczo,  
a częściowo przetwarzany w procesie kompostowania. Powstający w procesie fermentacji biogaz 
po odpienieniu i usunięciu siarkowodoru jest gromadzony w zbiorniku i używany do zasilania 
kogeneracyjnego agregatu prądotwórczego, a wytworzona energia elektryczna  
i ciepło stanowi źródło zasilania obiektów oczyszczalni. Osiągane parametry oczyszczonych 
ścieków odpowiadają obecnym wymogom obowiązujących przepisów prawa wodnego, a jej 
wydajność jest wystarczająca do przyjęcia ścieków. Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie 
wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle nr RZ.ZUZ.2.421.86.14.2018.HK z 
dnia 2018.06.28 na wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Mielcu.  

Oczyszczalnia ścieków posiada dokumentację projektową pn. "Modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków", dla której 
została wydana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. Celem przedsięwzięcia jest 
wykonanie robot mających na celu poprawę funkcjonowania systemu gospodarki 
wodno-ściekowej poprzez budowę urządzeń i infrastruktury istniejącej oczyszczalni ścieków, 
budowę instalacji technologicznych przeróbki osadów, polepszenie świadczonych usług w 
zakresie gospodarki osadami, jak również ochrona zdrowia okolicznych mieszkańców oraz 
środowiska naturalnego. Projekt przewiduje unowocześnienie obecnego procesu 
technologicznego przetwarzania osadów ściekowych, jednocześnie minimalizując uciążliwości 
związane z m.in.: z emisją substancji złowonnych oraz emisją hałasu. Z uwagi na brak środków, 
inwestycja ta do tej pory nie została zrealizowana. 

a) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.  
Nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków 
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b) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz      
z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków 

Sieć kanalizacyjna nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu  

 

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji. 

1)  Aglomeracja Mielec 

a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład 
jakościowy tych ścieków. 

  Q śrd: 14 702 (m3 /d) 

  Skład ścieków komunalnych trafiających do oczyszczalni ścieków w Mielcu za okres 
01.01.2020r. – 30.06.2020r. 

Lp. ROK 2020 
Gmina Miejska Mielec 

Średnie wartości zanieczyszczeń - I półrocze 2020r. * 

1 BZT5 
(mg O2/dm3) 

260,1 

2 ChZT 
(mg O2/dm3) 

508,8 

3 Zawiesina og. 
(mg/dm3) 

362,3 

4 Azot og. 
(mg N/dm3) 

53,3 

5 Fosfor og. 
(mg P/dm3) 

5,589 

 

 * średnie wartości zanieczyszczeń w ściekach komunalnych dotyczą całości ścieków 
dopływających do oczyszczalni, w tym ścieki z terenu miasta Mielca i części gmin sąsiednich  

b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m3/d. 

  przepustowość średnia: 14 700 

  przepustowość maksymalna: 25 440 

c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM (wydajność oczyszczalni nie może 
być mniejsza od ładunku generowanego na obszarze aglomeracji – RLM rzeczywistej w 
aglomeracji). 

projektowana docelowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków: 85 750 RLM 
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d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu 
kanalizacji zbiorczej. 

  Qśrd = 253,96 m3/d 

  Q = 46 475 m3 

 

Skład ścieków z dzielnic przemysłowych Mielca za okres 01.01.2020r. – 30.06.2020r. 

Lp. Wskaźnik Średnia 
wartość 

1 Odczyn pH 7,25 

2 BZT5 (mg O2/dm3) 262,0 

3 ChZT (mg O2/dm3) 550,8 

4 Zawiesina ogólna (mg/dm3) 148,6 

5 Substancja ekstra. się eterem naftowym (m/dm3) 64,6 

6 Azot am. (NNH4/dm3) 9,11 

7 Azot azotynowy (mg NNO2/dm3) 0,15 

8 Azot og. (mg N/dm3) 34,06 

9 Fosfor og. (mg P/dm3) 6,39 

10 Siarczyny (mg SO4/dm3) 44,3 

11 Chlorki (mg Cl/dm3) 187,2 

12 Substancje powierz. czynne anion. (mg/dm3) - 

13 Indeks fenolowy (mg/dm3) - 

14 Żelazo (mg Fe/dm3) - 

15 Ołów (mg Pb/dm3) <0,1 

16 Chrom og. (mg Cr/dm3) <0,03 

17 Kadm (mg Cd/dm3) <0,02 

18 Miedź (mg Cu/dm3) <0,1 

19 Nikiel (mg Ni/dm3) <0,1 

20 Cynk (mg Zn/dm3) <0,1 
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e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów 
indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska 
jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków). 

  13 376,2 m3/rok. 

Tam gdzie zastosowano indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniony jest taki sam 
poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Ścieki ze zbiorników 
bezodpływowych trafiają na oczyszczalnię ścieków w aglomeracji. 

 

f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków (rodzaj oczyszczalni należy również wskazać        
w przypadku planowanej do budowy oczyszczalni ścieków). 

PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu(N), fosforu 
(F) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji mniejszej niż 100 000 
RLM.  

 

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. 

 

1) Gmina Miejska Mielec 

Wyszczególnienie* Wartość RLM 
RLM stałych mieszkańców aglomeracji 
(Mk) 

60 345 
 

RLM osób czasowo przebywających w 
aglomeracji (czas) 

340 

RLM przemysłu (prz) 1109 
Suma 61794 
 
 

2)  Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

Wyszczególnienie* Wartość RLM 
RLM stałych mieszkańców aglomeracji 
(Mk) 

1419 

RLM osób czasowo przebywających w 
aglomeracji (czas) 

0 

RLM przemysłu (prz) 0 
Suma 1419 
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3)  Aglomeracja Mielec 

Wyszczególnienie* Wartość RLM 
RLM stałych mieszkańców aglomeracji 
(Mk) 

61 764 
 

RLM osób czasowo przebywających w 
aglomeracji (czas) 

340 

RLM przemysłu (prz) 1109 
Suma 63 213 

 

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego 
lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na 
tych terenach.    

1) Gmina Miejska Mielec 

Na terenie miasta Mielca jest zlokalizowana strefa bezpośrednia ochrony ujęcia oraz wewnętrzna 
strefa  ochrony pośredniej obejmująca międzywale od ujęcia do promu w Rzochowie i 
zewnętrzna strefa ochrony pośredniej obejmująca międzywale od promu w Rzochowie do granic 
miasta. Aktem prawnym regulującym jej funkcjonowanie jest OBWIESZCZENIE DYREKTORA 
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 stycznia 2017 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. 
Podka. poz. 284 z dnia 20 stycznia 2017 r.). 

 
2) Gmina Przecław (część miejscowości Rzemień) 

100% terenu miejscowości Rzemień znajduje się na obszarze ochrony pośredniej ujęcia wody 
Wojsław w Mielcu.  

3) Aglomeracja Mielec 

A. Na terenie aglomeracji jest zlokalizowana strefa bezpośrednia ochrony ujęcia oraz wewnętrzna 
strefa ochrony pośredniej obejmująca międzywale od ujęcia do promu w Rzochowie i 
zewnętrzna strefa ochrony pośredniej obejmująca międzywale od promu w Rzochowie do 
granic miasta Mielca. Aktem prawnym regulującym jej funkcjonowanie jest OBWIESZCZENIE 
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE z dnia 20 
stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w 
miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. Podka. poz. 284 z dnia 20 stycznia 2017 r.). 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579), ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Nr 5/2013 Dyrektora 
regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w 
miejscowości Mielec, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) rozporządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
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strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w km 21+500 w 
miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2015 r. poz. 1727), 

2) rozporządzeniem Nr 42/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w 
km 21+500 w miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 3686). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje rozporządzenia 
Nr 15/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 grudnia 
2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody 
powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w km 21+500 w miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. 
Podk. z 2013 r. poz. 4057), uchylonego rozporządzeniem Nr 42/2016 . 

3. Strefa ochronna dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 21+500, 
zlokalizowanego w miejscowości Mielec, gmina Miejska Mielec, powiat mielecki, zwana dalej 
strefą ochronną dzieli się na: 
1) teren ochrony bezpośredniej o powierzchni ok. 0,35 ha, obejmujący część prawego brzegu 

rzeki Wisłoki o szerokości od 17,5 m do 25 m i długości 72,5 m, koryto rzeki od progu 
piętrzącego w dole rzeki w km 21+500 do km 21+580 oraz skarpę brzegową na lewym 
brzegu rzeki na odcinku od km 21+500 do km 21+580. 

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni ok. 12 000 ha, obejmujący zlewnię rzeki Wisłoki od 
mostu na drodze relacji Przecław – Tuszyma do km 21+500 rzeki Wisłoki w Mielcu tj. do 
progu piętrzącego przy ujęciu wody wraz z prawo- i lewobrzeżnymi dopływami rzeki 
Wisłoki na tym odcinku bez górnych odcinków potoku Ruda oraz kanałów: Grądzkiego, 
Białoborskiego i Tuszymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru położonego 
pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi rzeki Wisłoki w granicach 100-320 m od brzegów 
rzeki Wisłoki wraz z jej korytem na odcinku od przeprawy promowej w miejscowości 
Rzochów do granicy terenu ochrony bezpośredniej.  

4. Na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w art. 53 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.  

5. Teren ochrony bezpośredniej powinien być trwale ogrodzony, a jego granice oznaczone 
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

6. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem spełniających wymagania 

określone w przepisach odrębnych: 
a) wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 14 lit. c ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, 
b) ścieków pochodzących z oczyszczalni komunalnych, przydomowych i przemysłowych, 
c) ścieków pochodzących z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych 

niż łososiowate; 
2) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 
3) lokalizowania magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i substancji priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej, a także rurociągów do ich transportu z wyłączeniem magazynów gazu 
płynnego i rurociągów do jego transportu; 

4) budowy torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz mostów na 
ich ciągach, a także parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy 
kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez 
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urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do 
poziomu wymaganego przepisami odrębnymi; 

5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 
niebezpieczne  
i obojętne oraz obojętnych; 

6) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania szczelnej płyty gnojowej; 
7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 

obiegi wody lub podłączonymi do kanalizacji sanitarnej; 
8) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do 

kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny 
zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Po 
zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do 
niej istniejących obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie 
dłuższym niż 2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne 
pozwolenie wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia; 

9) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej 
niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni; 

10) urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża; 
11) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków 

ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska; 
12) stosowania nawozów naturalnych i organicznych, w postaci stałej lub płynnej, w okresie 

od 1 listopada do 31 marca, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod 
osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). 

7. Na terenie ochrony pośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b oprócz zakazów,  
o których mowa w ust. 1 zabrania się: 

1) rozbudowy gospodarstw; 
2) lokalizowania obiektów mieszkaniowych, przemysłowych i usługowych, w tym 

turystycznych; 
3) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt; 
4) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 
5) rolniczego wykorzystania ścieków; 
6) lokalizowania nowych ujęć wód powierzchniowych; 
7) mycia pojazdów mechanicznych; 
8) urządzania parkingów, obozowisk oraz kąpielisk; 
9) pojenia, pławienia oraz wypasania zwierząt; 
10) stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony roślin; 
11) wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania 

roślin z wód lub brzegu, oprócz koniecznych prac pielęgnacyjnych, utrzymaniowych  
i ubezpieczeniowych, wykonywanych w ramach obowiązków administratora cieku  
i właściciela ujęcia wody; 

12) chowu i hodowli ryb, ich dokarmiania lub zanęcania; 
13) lokalizacji przystani wodnych i uprawiania sportów wodnych oraz użytkowania 

statków o napędzie spalinowym; 
14) wykonywania nowych urządzeń melioracji wodnych, za wyjątkiem urządzeń melioracji 

wodnych związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy linii napowietrznych 
WN. Dla których w dniu wydania rozporządzenia obowiązywały ostateczne decyzje 
lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
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15) budowy nowych dróg publicznych. 
 

B. Ponadto na terenie aglomeracji jest zlokalizowana strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia 
wody powierzchniowej na potoku Ruda za pomocą mnichów – zgodnie z decyzją Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Jaśle nr RZ.ZUZ.2.421.200.80.2018.PP z dnia 09.05.2019 r. 

 
 

4) Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie 
aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia 
obowiązujące na tych obszarach. 

Brak obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych na terenie aglomeracji Mielec. 

5) Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce 

ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony 

przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na 

liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. 

Na terenie tworzącym aglomerację Mielec znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 
 
A. Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu (PL04),  

który funkcjonuje on na podstawie rozporządzenia Nr 79/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 
31października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego OChK (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego Nr 138, poz. 2105). Zmieniony Uchwałą NR XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie Mielecko – Kolbuszowsko - Głogowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (DZ. URZ. WOJ. 2013.3588): 
  Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar o 

powierzchni 49.706 ha; 
  Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin: Cmolas, Kolbuszowa i Niwiska  

w powiecie kolbuszowskim, Mielec, Przecław i Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim, 
Ostrów i Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko-sędziszowskim, Głogów Małopolski i 
Świlcza w powiecie rzeszowskim.  

1. Na terenie Obszaru zakazuje się:  
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227  
z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art.24 ust 3 ustawy  
o ochronie przyrody;  

2) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką;  

Id: A03AF90D-CEF8-46B3-ADC6-9C882BB6F73D. projekt Strona 21



22 

 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;  

4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek:  
Trześniówka, Kanał Białoborski, Tuszymka, Osina, jezior i innych zbiorników wodnych, z 
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową 
uważa się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.  
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych 

w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach administracyjnych, 
obowiązujących w dniu 20.11.2010 r.  

3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może 
podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  
w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to 
znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.  

4. Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:  
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których w wyniku 
postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody wykazano brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 
Obszaru,  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody Obszaru.  

 
B.  Obszar Natura 2000: 

 
Dolna Wisłoka z dopływami 
  kod obszaru: B PLH180053, 
  Decyzja komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 

92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr 
C(2010) 9669)(2011/64/UE) - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - L 33 str. 146, data 
publikacji: 2011-02-08.  

  KOD (CROFP): PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180053.H 
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Rzeka Wisłoka stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny łączący jej dopływy i rzekę Wisłę 
dlatego powinna w całości podlegać szczególnej ochronie. 
W Wisłoce w latach 2004 - 2008 stwierdzono występowanie 32 gatunków ryb oraz jeden gatunek 
minogów; w tym z rodziny łososiowatych (3 gatunki), karpiowatych (20 gatunków), 
głowaczowatych (2 gatunki), kozowatych (2 gatunki), szczupakowate (1 gatunek), okoniowate (2 
gatunki), sumowate (1 gatunek) i wątłuszowatych (1 gatunek). 
Wody rzeki Wisłoki i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. 
Dorzecze Wisłoki objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci 
wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy na tym odcinku są wymieniane jako 
jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne tarliska anadromicznych 
ryb wędrownych co potwierdza obecność form młodocianych łososia (Salmo salar) i siedlisko ryb 
prądolubnych. Wytypowane dopływy rzeki Wisłoki są w najmniejszym stopniu przekształcone, a 
zarazem są siedliskami raka rzecznego (Astacus astacus), Odcinki doliny Wisłoki i wybranych 
dopływów charakteryzują się umiarkowanym stopniem przekształcenia siedlisk pozakorytowych. 
Fragmenty zbliżone do naturalnych zachowały się zwłaszcza w dolinach potoków Tuszymka, 
Brzezinka, Czarna i Chotowski. 
Przeważają zbiorowiska lasów łęgowych (kod: 91E0). Zarówno nad Wisłoką jak i nad jej 
dopływami największe powierzchnie zajmują łęgi wierzbowe (91E0-1) zarówno w postaci 
dojrzałej Salicetum albo-fragilis jak i inicjalnej Salicetum triandro-viminalis.  
W szczególności terasy Wisłoki, w znacznym stopniu porośnięte są krzewiastymi formacjami 
wierzb wąskolistnych, pozostających w kompleksie przestrzennym  
z niżowymi ziołoroślami nadrzecznymi (kod: 6430-3) i pozostałościami, często w postaci 
szpalerów lub niewielkich kęp, łęgu topolowego Populetum albae (kod: 91E0-2), głównie z topolą 
czarną. 
Mniejsze powierzchnie zajmują inne zbiorowiska łęgowe. Wąskimi pasami nad dopływami 
Wisłoki, wraz z łęgami wierzbowymi, występują płaty niżowego łęgu olszowo-jesionowego 
Fraxino-Alnetum (kod: 91E0-3), wyraźnie podbagnionego, rozwijającego się na lokalnych 
wysiękach i w miejscach o utrudnionym odpływie wody. Rzadko towarzyszy mu podgórski łęg 
strumykowy Carici remotae-Fraxinetum (kod: 91E0-5). 
Łęgi w dolinach rzecznych mają podstawowe znaczenie siedliskotwórcze, także jako wyraźna 
zasłona i izolacja teras zalewowych i brzegów przed bezpośrednim oddziaływaniem 
antropogenicznym. 
W niektórych miejscach, na skraju doliny lub na wysokim brzegu, zwykle na niewielkich 
powierzchniach znajdują się wilgotniejsze postaci łąk świeżych (kod: 6510-1), będących 
zbiorowiskami zastępczymi łęgów. Na siedliskach tych prowadzony jest głównie wypas, rzadko 
gospodarka kośna. 
Odrębny, bardzo rzadki typ siedliska stanowią permanentnie inicjalne żwirowiska i kamieniste 
odsypy tworzące wyraźne wyspy w nurcie Wisłoki oraz plaże. Częściowo zajęte są one płatami 
wierzb wąskolistnych, ale pojawiają się na nich niewielkie fragmenty nietrwałych zbiorowisk 
ziołoroślowych i trawiastych. 
Na skraju otuliny w potoku Tuszymka, obecne są zbiorowiska z włosienicznikiem wodnym 
Batrachium fluitantis, grążelem żółtym Nuphar lutea, okrężnicą bagienną Hottonia palustris, 
żabiściekiem pływającym Hydrocharis morsus-ranae i otoczeniem szuwarowym. 
Zróżnicowane są zbiorowiska higrofilne, zarówno ziołoroślowe jak i zarastające olszą czarną, 
szuwary. 
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Dominującą rolę odgrywa różnowiekowy podrost i zadrzewienia olszy czarnej Alnus glutinosa, 
wierzby szarej Salix cinerea z warstwą zielną tworzoną przez turzycę długokłosą Carex elongata, 
turzycę pęcherzykowatą Carex vesicaria, kosaćca żółtego Iris pseudacorus, sitowie leśne Scirpus 
sylvestris i inne. Nad Tuszymką i wzdłuż rowów melioracyjnych obficie porastają szuwary z 
turzycą pęcherzykowatą Carex vesicaria, turzycą brzegową Carex riparia, turzycą błotną Carex 
acutiformis, a gdzie niegdzie pojawiają się niewielkie fragmenty podmokłych łąk na podłożu 
torfowym. W suchszych miejscach, pojawia się także sosna pospolita Pinus sylvestris i dąb 
szypułkowy Quercus robur. 
 

C. Pomnikami przyrody: 
 

Na terenie aglomeracji znajdują się także pojedyncze twory przyrody żywej i są to okazałych 
rozmiarów drzewa w liczbie 36 szt., w tym grupa drzew w podworskim parku na os. Wojsław oraz 
jedno pnącze bluszczu pospolitego. 
 
Wykaz pomników przyrody:  
 

Lp. Położenie Gatunek chroniony Kod (CRFOP) 

1.  ul. Sękowskiego 11 
Dąb szypułkowy - Quercus robur 

PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.1972 

2.  ul. Jędrusiów 
Dąb szypułkowy - Quercus robur 

PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.819 

3.  ul. Cyranowska 80 
Dąb szypułkowy - Quercus robur 

PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.790 

4.  ul. Zamoyskiego 1 Lipa drobnolistna - Tilia cordata PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.792 

5.  ul. Cyranowska nr ew. 
grun. 1093 

Dąb szypułkowy - Quercus robur 
PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.793 

6.  ul. Sienkiewicza 50 
Dąb szypułkowy - Quercus robur 

PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.799 

7.  ul. Rudnik Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.795 

8.  teren Kościoła starówka Lipa drobnolistna - Tilia cordata PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.796 

9.  
Park Oborskich 

Klon srebrzysty - Acer saccharinum PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.797 

10.  Klon jawor - Acer pseudoplatanus PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.798 

11.  ul. Sienkiewicza nr ew. 
grun. 1575 

Dąb szypułkowy - Quercus robur 
PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.794 

12.  "Błonia Rzochowskie nad 
Wisłoką" 

Topola biała - Populus alba 
PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.800 
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13.  
Topola biała - Populus alba 

14.  
Topola biała - Populus alba 

15.  ul. Kolejowa 23 (pod lasem) Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.801 

16.  

Park podworski w os. 
Wojsław  

Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis 

PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.1973 

17.  Żywotnik zachodni - Thuja occidentalis 

18.  Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

19.  
Kasztanowiec zwyczajny - Aesculus 
hippocastanum 

20.  Dąb szypułkowy - Quercus robur 

21.  
Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

22.  
Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

23.  Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

24.  
Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

25.  
Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

26.  
Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

27.  
Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

28.  Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior 

29.  Grab zwyczajny - Carpinus betulus 

30.  
Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

31.  
Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

32.  
Lipa drobnolistna - Tilia cordata 

33.  Klon polny - Acer campestre 

34.  Lipa drobnolistna - Tilia cordata 
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35.  ul. Jędrusiów Dąb szypułkowy - Quercus robur PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.804 

36.  ul. Żwirki i Wigury Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.805 

37.  ul. Żeromskiego (pryw.) Bluszcz pospolity - hedera helix PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.806 

 
Objaśnienie: Kod (CRFOP) - to oznaczenie formy przyrody w Centralnym Rejestrze Form Ochrony 
Przyrody  
 
Wykaz pomników przyrody - tabela uzupełniająca: 
 

Lp. Kod (CRFOP) 

Data 
publikacji 

aktu 
prawnego 

Oznaczenie aktu prawnego 

1  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.1972 1977-09-08 Decyzja Nr RLS.VI-7140-12/77 

2  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.792 1981-04-01 Decyzja Nr RLS.VI-7140-1/81 z dnia 
1.04.1981roku o uznaniu za pomnik przyrody 

3  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.790 1981-03-28 
Decyzja Nr RLS.VI-7140-2/81  

z dnia 28.03.1981 roku o uznaniu za pomnik 
przyrody 

4  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.794 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 

5  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.793 1981-03-28 Decyzja Nr RLS.VI-7140-3/81 z dnia 
28.03.1981 roku o uznaniu za pomnik przyrody 

6  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.796 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 

7  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.797 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 

8  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.798 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 
9  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.799 1997-08-06 Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
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XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 
sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 

pojedynczych i grupowych oraz pnącza 
bluszczu pospolitego 

10  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.800 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 

11  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.801 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 

12  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.804 2000-11-09 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXII/206/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w 
sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 

pojedynczych oraz pnącza 

13  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.805 2000-11-09 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXII/206/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w 
sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 

pojedynczych oraz pnącza 

14  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.806 2000-11-09 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXII/206/2000 z dnia 9 listopada 2000 r. w 
sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 

pojedynczych oraz pnącza 

15  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.819 1979-01-24 

Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie Nr RLS.VI-7140-10/77 
z 22 listopad 1977 Dz. Urz. WRN w Rzeszowie 

Nr 1, poz. 4 z dnia 24.01.1979 r 

16  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.1972 1977-09-08 Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie RLS.VI-7140-12/77 

17  PL.ZIPOP.1393.PP.1811011.1973 1997-08-06 

Uchwała Rady Miejskiej w Mielcu nr 
XXXVII(237)97 z dnia 6 sierpnia 1997r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody drzew 
pojedynczych i grupowych oraz pnącza 

bluszczu pospolitego 
 

 
 
 

6) Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG. 

a. Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji. 
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Aktualnie aglomeracja posiada 97,99 % skanalizowania. Pozostali mieszkańcy (nieskanalizowani) 
zostaną podłączeni do systemu zbiorczego w terminie do 31.12.2022 r.  
Po realizacji inwestycji aglomeracja będzie posiadała 98,88 % skanalizowania.    

 

b. Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM). 

Warunek wydajności jest spełniony: 

  RLM aglomeracji wynosi: 63 213. 
  Wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi: 85 750 

 

c. Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.  

Są spełnione standardy dla tego typu aglomeracji: 
Aglomeracja Mielec posiada liczbę RLM > 10 000, która jest obsługiwana przez biologiczną 
oczyszczalnię ścieków komunalnych z podwyższonym usuwaniem biogenów (PUB2). Jakość ścieków 
wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12. Lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych. 

 

 

 

 

                                                       …………………………………………………… 

Sporz. J. Bundyra-gł. specjalista-19.11.2020 r. tel. 7874212 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

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

MAPA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI
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