
 

UCHWAŁA NR  XXII/191/05 

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia 24 lutego 2005 r. 

 

 

w sprawie zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Mielcu. 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  

z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Mielcu postanawia co następuje: 

 

§ 1 

 

Stwierdzając zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Mielca uchwalić zmianę części Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu uchwalonego uchwałą Nr IX/82/99 Rady Miejskiej  

w Mielcu z dnia 8 lipca 1999 r. – ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego  

Nr 21 poz. 1118 z dnia 1.10.1999 zmienionego uchwałą Nr XXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia 31 maja 2001 r. – ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 59 poz. 1009 z dnia 

30.07.2001 r. dla obszaru oznaczonego na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik graficzny na mapie w skali 1: 5000, 

2) załącznik graficzny na mapie w skali 1: 2000, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

§ 3 
 

W uchwałach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 ust.2 dodaje się pkt 8 o treści: „a dla terenów oznaczonych na rysunku planu – załącznik  

nr 8 - zakres ustaleń obejmuje: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych, 

h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym, 

i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy, 



j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, 

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 

l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości. 

2. W § 3 ust.1: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „rysunki na mapach  w skali 1: 2000 stanowiące załączniki nr 2, 3, 

4, 5, 6, 7 i 8,”, 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w załączniku nr 1 wprowadza się zmianę granicy obszaru  

funkcjonalnego P (terenów przemysłu) między punktami A i B przedstawioną na załączniku  

1/1 (sporządzonym na fragmencie kopii załącznika nr 1). Zmiany wprowadzone na załączniku  

1/1 winny być uwzględniane jako integralna część załączników 2-7 planu.”, 

3) dodaje się pkt 4 o treści: „rysunek planu na mapie w skali 1: 5 000 stanowiący załącznik  

nr 1/2.”. 

3. W § 4: 

1) w pktt 1 i 2 po wyrazach „inaczej” dodaje się wyrazy: „z późniejszymi zmianami,”, 

2) w pkt 4 dodaje się: 

a)   lit.e o treści: „rysunek planu na mapie w skali 1: 5 000 o nazwie: „Zmiana Miejscowego 

      Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu” –  

      załącznik nr 1 / 2”, 

b) lit.f o treści: „rysunek planu na mapie w skali 1: 2 000 o nazwie: „Zmiana Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu” – 

załącznik nr 8”, 

3) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „granicznych liniach wysokości – należy przez to rozumieć linie 

ograniczające wysokość n.p.m. dla obiektów budowlanych , naturalnych i innych na lotnisku  

i w jego rejonie.”. 

4. W § 5: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „teren leśny oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1) 

symbolem KL3-RL”, 

2) dodaje się pkt 1a o treści: „tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 8)  

o następującym przeznaczeniu: 

a) lotniska oznaczonego symbolem KL, 

b) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem P, 

c) sportu i rekreacji US, 

d) usług związanych z lotnictwem U, 

e) zbiornika retencyjnego oraz zieleni izolacyjnej W-ZI, 

f) lasu oznaczone symbolem ZL, 

g) zieleni izolacyjnej oznaczonych symbolem ZI, 

h) dróg publicznych - ulic lokalnych oznaczonych symbolem KDL, 

i) dróg publicznych - ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KDD, 

j) wewnętrznych dróg dojazdowych KDW, 

k) bocznicy kolejowej oznaczony symbolem KK.”. 

5. W § 7 po wyrazie: „środowiska” dodaje się wyrazy: „z wyłączeniem terenów objętych 

załącznikiem nr 8 na rysunku planu”. 

6. Treść § 8 otrzymuje brzmienie: „Ogranicza się wysokość obiektów na lotnisku i w obszarze 

przyległym do lotniska zgodnie z przepisami odrębnymi w zasięgu oznaczonym na rysunku planu 

granicznymi liniami wysokości z uwzględnieniem ograniczeń dla obiektów pojedynczych i słabo 

widocznych”. 

7. Treść § 10 otrzymuje brzmienie:  

„1.   Powiązania obszaru planu z układem komunikacji kolejowej ustala się poprzez bocznice 

       kolejowe oznaczone symbolami: KK1, KK2, KK3 jak oznaczono na rysunku planu  

       (załączniki nr 1 i 2) oraz oznaczoną symbolem KK19 na rysunku planu (załącznik nr 8).  

2.    Dopuszcza się możliwość rozbudowy układu bocznic kolejowych w terenach ZI12, P15 i P16  

       w dostosowaniu do ograniczeń oraz innych elementów zagospodarowania a także przy  



      zapewnieniu nieograniczonego dostępu do innych obiektów i elementów zagospodarowania  

      z terenu ulicy lokalnej KDL1 oraz wewnętrznych dróg dojazdowych KDW1 i KDW2.”. 

8. W § 13: 

1)   w ust.1 dodaje się treść: „oraz prowadzenie sieci elektroenergetycznej w terenie KL14 jako 

      podziemnej”, 

2)   ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń elektroenergetycznych  

      przedstawia rysunek planu (załączniki 6, 7 i 8).”. 

9. W § 14: 

1)   w ust. 1 dodaje się treść : „oraz prowadzenie sieci telekomunikacyjnej w terenie KL14 jako 

      podziemnej”, 

2)   ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń telekomunikacji  

      przedstawia rysunek planu (załączniki 6, 7 i 8).”. 

10. W § 15: 

1)   w ust. 1 dodaje się treść : „oraz prowadzenie rurociągów wodnych i parowych w terenie KL14  

       jako podziemnych”, 

2)   w ust. 2 dodaje się pkt 4 o następującej treści: „dla terenów oznaczonych symbolami P4, P5, 

       P6, U9, U10, P15, P16, P17 i P18 ogrzewanie obiektów indywidualne  

      w sposób niepogarszający stanu środowiska.” 

3)   ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń gospodarki cieplnej 

      przedstawia rysunek planu (załączniki 6, 7 i 8).”. 

11. W § 16 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń zaopatrzenia w gaz 

przedstawia rysunek planu (załączniki 6, 7 i 8).”. 

12. W § 19: 

1) ust. 2, otrzymuje brzmienie:  

„Dopuszcza się:  

1)   modernizację i rozbudowę kanalizacji sanitarnej i przemysłowej,  

2)   dla terenów U9 i U10 odprowadzenie ścieków sanitarnych indywidualnie w sposób nie 

powodujący zanieczyszczenia gruntu i wód.”, 

2) ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń gospodarki ściekowej 

przedstawia rysunek planu (załączniki 6, 7 i 8).”. 

13. W § 20: 

1)   w treści ust.1 pkt 1 dodaje się słowa: „a także wód opadowych i drenażowych dla terenów:  

       a)   KL14 i KDW4 „Rów Jaślańsko – Chorzelowski”, 

       b)   P15, P16, U9, U10, KDW1 i KDL1 przez zbiornik retencyjny „Rów  

             Jaślańsko – Chorzelowski” z zastrzeżeniem ust. 2 lit. c-f, 

       c)   ZL1, ZL2, US3, P4, P5, P6, KDL3, KDD1 i KDW5 rowy biegnące po północno- 

             -wschodniej stronie granicy planu.”, 

2) w treści ust.1 dodaje się: 

a) pkt 5 o treści: „dla terenów P17, P18, KK19, KDW3 i KDW2 możliwość przebudowy 

kanalizacji deszczowej i skierowania oczyszczonych ścieków opadowych  

i drenażowych do „Kanału Chorzelowskiego”,”, 

b) pkt 6 o treści: „realizację w terenie KL14 dodatkowego kolektora przeprowadzającego 

wody opadowe „Rowu Potok”.”, 

3) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„Dopuszcza się:  

1)   indywidualne urządzenia do oczyszczania wód opadowych,  

2)   dla części obszaru planu oznaczonej na rysunku planu – załącznik nr8:  

a)   stosowanie systemów gromadzenia wód opadowych w przekrytych zbiornikach wód  

      opadowych, przy ich odpowiednim oczyszczeniu, i odprowadzenie ich do gruntu, 

b)   przystosowanie parametrów (pogłębienie, poszerzenie) istniejącego w terenie KDL1 

      rowu prowadzącego wody opadowe w celu ich retencjonowania, 

c) realizację zbiornika retencyjnego dla wód opadowych w terenie KDW2 dla wód 

opadowych z terenów P15, P16, KDW1, KDW2 i KDL1, w dostosowaniu do innych 

elementów zagospodarowania, 



d) odprowadzenie wód opadowych dla terenów P15, KDW1, KDW2 i części KDL1 

przez kolektor kanalizacji deszczowej do odpowiednio przystosowanego do retencji 

rowu biegnącego w terenie ulicy lokalnej KDL1 przez istniejący system kanalizacji 

deszczowej do Rowu Jaślańsko-Chorzelowskiego, 

e) realizację dodatkowego kolektora o odpowiednio zwiększonej średnicy wzdłuż 

istniejącego przeprowadzającego wody opadowe Rowu Potok z odprowadzeniem 

przez zbiornik retencyjny w terenie ZI8 do rowu biegnącego wzdłuż wschodniej linii 

rozgraniczającej teren lotniska lub do Rowu Potok, 

f) odprowadzenie wód opadowych dla terenów P15 i KDW1 przez kolektor kanalizacji 

deszczowej, zbiornik retencyjny w terenie ZI8 do rowu biegnącego wzdłuż 

wschodniej linii rozgraniczającej teren lotniska lub do Rowu Potok, 

g) przekrycie rowów melioracyjnych i odprowadzających wody opadowe istniejących  

w terenie KL14.”, 

4) ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 

przedstawia rysunek planu (załączniki 4, 5 i 8).”. 

14. W § 21 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Schemat przebiegu sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę 

przedstawia rysunek planu (załączniki 4, 5 i 8).”. 

15. W § 22 skreśla się pkt 1. 

16. Tytuł Rozdziału 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustalenia dotyczące obszaru funkcjonalnego 

przemysłu.”. 

17. Skreśla się § 23. 

18. Wprowadza się: „Rozdział 3 Ustalenia dotyczące terenów położonych poza obszarem 

funkcjonalnym przemysłu.”. 

19. W Rozdziale 3 wprowadza się §25a o następującym brzmieniu: „Wyznacza się teren oznaczony 

symbolem KL3-RL z podstawowym przeznaczeniem jako teren leśny, w którym wysokość drzew 

i innych obiektów nie może przekroczyć 10-13m.”. 

20. W Rozdziale 3 wprowadza się §25b o następującym brzmieniu:  

„Dla terenów oznaczonych na rysunku planu – załącznik nr 8: 

1) ustala się: 

a)   obsługę komunikacyjną samochodową przez ulice lokalne KDL1, KDL2 i KDL3, ulicę  

      dojazdową KDD1, oraz wewnętrzne drogi dojazdowe KDW1, KDW2, KDW3, KDW4  

      i KDW5, 

b) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach 

terenu inwestycji na następujących zasadach: 

- dla obiektów przemysłowych – min. 2 miejsca postojowe na 10 pracowników, 

- dla obiektów magazynowo - składowych – min. 3 miejsca postojowe na 10 

pracowników, 

- dla obiektów usługowych i terminala lotniska – min. 50 miejsc postojowych na 

1000m² powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów administracyjno – biurowych – min. 30 miejsc postojowych na 1000m² 

powierzchni użytkowej, 

c) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i innych  

w granicach terenu inwestycji odpowiednio do przewidywanych potrzeb, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

- w odległości 10m od linii rozgraniczających tereny ulic lokalnych KDL, 

- w odległości 8m od linii rozgraniczających tereny ulic dojazdowych i wyznaczonych 

w planie wewnętrznych dróg dojazdowych, chyba, że w ustaleniach dla 

poszczególnych terenów ustalono inaczej, 

e) nieprzekraczalną wysokość budynków nie większą niż 20m licząc od średniego poziomu 

terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu budynku lub jego attyki, z zastrzeżeniem 

§8, 

f) linie ogrodzenia od strony ulic w liniach rozgraniczających terenów, 

g) zakaz umieszczania reklam w terenie ulicy KDL1 na odcinku graniczącym  

z terenem lotniska KL14 pomiędzy terenami P16 i U9, a dla terenu lotniska poza częścią 

terenu gdzie realizowane będą obiekty terminali lotniska, 



h) możliwość podziału na działki w sposób umożliwiający: 

- lokalizację obiektów i urządzeń zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

- dojazd do każdej z wydzielonych działek z dróg publicznych lub poprzez drogi 

wewnętrzne połączone z drogami publicznymi, 

- spełnienie warunków niniejszego planu, 

i) do czasu realizacji planu obecny sposób użytkowania terenów z zastrzeżeniem pkt 2 lit.d, 

2)   dopuszcza się: 

a) realizację zatok postojowych w terenie ulicy lokalnej KDL1, za wyjątkiem jej odcinka 

graniczącego z terenem KL14 pomiędzy terenami P16 i U9, oraz w terenach 

wewnętrznych dróg dojazdowych za wyjątkiem wewnętrznej drogi dojazdowej KDW1, 

b) możliwość wydzielenia innych wewnętrznych dróg dojazdowych, 

c) cofnięcie linii ogrodzenia w głąb terenów P, US i KL, 

d) dla terenów U9, U10, P15, P16, ZI10 i W-ZI11 tymczasowe zagospodarowanie związane 

z organizowaniem imprez masowych.”. 

21. W Rozdziale 3 wprowadza się §25c o następującym brzmieniu: 

      „1.  Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZL1 z przeznaczeniem pod las. 

2. Ustala się dostęp do terenu z ulic lokalnych KDL2 i KDL3. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny a także 

obiekty służące opiece nad zwierzętami, przy konieczności zachowania: 

1) pasa zieleni izolacyjnej z zachowaniem istniejącego drzewostanu, wzdłuż granicy planu  

o min. szerokości 20m, 

2) zachowania na pozostałej powierzchni terenu minimum 20% udział powierzchni 

biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej, 

3) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

4) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

5) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu.”. 

22. W Rozdziale 3 wprowadza się §25d o następującym brzmieniu: 

      „1.  Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZL2 z przeznaczeniem pod las. 

2. Ustala się dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL3, ulicy dojazdowej KDD1 i wewnętrznej 

drogi dojazdowej KDW5. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, przy 

konieczności zachowania: 

1) pasa zieleni izolacyjnej z zachowaniem istniejącego drzewostanu, wzdłuż granicy planu  

o min. szerokości 20m, 

2) zachowania na pozostałej powierzchni terenu minimum 20% udział powierzchni 

biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej, 

3) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

4) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

5) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu.”. 

23. W Rozdziale 3 wprowadza się §25e o następującym brzmieniu: 

  „1.  Wyznacza się teren oznaczony symbolem US3 z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie i możliwość przebudowy obiektu strzelnicy, 

2) oddziaływanie na środowisko może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL3 i wewnętrznej drogi dojazdowej KDW5. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, przy 

konieczności zachowania: 



1) zachowania minimum 20% udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 

powierzchni działki budowlanej, 

2) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

3) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

4) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu.”. 

24. W Rozdziale 3 wprowadza się §25f o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P4 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

           składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie i możliwość przebudowy obiektów, 

2) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

4) minimum 15% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

5) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

6) dostęp do terenu z ulicy dojazdowej KDD1 i wewnętrznej drogi dojazdowej KDW5, 

7) zapewnienie dostępu do terenu lotniska. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty agrolotnicze.”. 

25. W Rozdziale 3 wprowadza się §25g o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P5 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

           składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie i możliwość przebudowy obiektów, 

2) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

4) minimum 15% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

5) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

6) dostęp do terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW5. 

3. Dopuszcza się dostęp do terenu lotniska jeżeli profil prowadzonej działalności będzie 

związany z koniecznością zapewnienia takiego dostępu.”. 

26. W Rozdziale 3 wprowadza się §25h o następującym brzmieniu: 

     „1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem P6 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

             składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie i możliwość przebudowy obiektów, 

2) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu 

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

4) minimum 15% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

5) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

6) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL3 i wewnętrznych dróg dojazdowych KDW4  

i KDW5. 



3. Dopuszcza się dostęp do terenu lotniska, jeżeli profil prowadzonej działalności będzie 

związany z koniecznością zapewnienia takiego dostępu.”. 

27. W Rozdziale 3 wprowadza się §25i o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI7 z przeznaczeniem pod zieleń wysoką  

           izolacyjną. 

2. Ustala się dostęp do terenu z ulicy dojazdowej KDD1. 

3. Dopuszcza się: 

1) przejazdy do innych dróg w celu włączenia ich do ulicy dojazdowej KDD1, 

2) możliwość realizacji otwartych rowów prowadzących wody opadowe.”. 

28. W Rozdziale 3 wprowadza się §25j o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI8 z przeznaczeniem pod zieleń wysoką  

           izolacyjną. 

2. Ustala się dostęp do terenu z ulicy dojazdowej KDD1. 

3) Dopuszcza się: 

1)  przejazdy do innych dróg w celu włączenia ich do ulicy dojazdowej KDD1, 

2) możliwość realizacji zbiornika retencyjnego oraz otwartych rowów prowadzących wody 

opadowe, 

3) zagospodarowanie związane z organizowaniem imprez masowych.”. 

29. W Rozdziale 3 wprowadza się §25k o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U9 z przeznaczeniem pod teren usług związanych  

            z lotnictwem. 

2. Ustala się: 

1)   zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

2) minimum 20% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

3) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

4) dostęp do terenów z ulicy lokalnej KDL1, 

5) zapewnienie dostępu do terenu lotniska.”. 

30. W Rozdziale 3 wprowadza się §25l o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U10 z przeznaczeniem pod teren usług związanych  

           z lotnictwem. 

2. Ustala się: 

1)   zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

2) minimum 20% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

3) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

4) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1, 

5) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5m wzdłuż granicy planu.”. 

31. W Rozdziale 3 wprowadza się §25m o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem W-ZI11 z przeznaczeniem pod teren zbiornika 

            retencyjnego i zieleń izolacyjną. 

2. Ustala się: 

1)  odprowadzenie wód do istniejącego Rowu Jaślańsko-Chorzelowskiego, 

2) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1. 

3. Dopuszcza się przekrycie zbiornika.”. 

32. W Rozdziale 3 wprowadza się §25n o następującym brzmieniu: 

     „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI12 z przeznaczeniem pod zieleń wysoką  

           izolacyjną.. 

2. Ustala się dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1. 

3.   Dopuszcza się przebieg bocznicy kolejowej.”. 

33. W Rozdziale 3 wprowadza się §25o o następującym brzmieniu: 



     „1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZL13 z przeznaczeniem pod las. 

2. Ustala się dostęp do terenu z istniejącej drogi dojazdowej.”. 

34. W Rozdziale 3 wprowadza się §25p o następującym brzmieniu: 

     „1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem KL14 z przeznaczeniem pod lotnisko. 

2.   Ustala się: 

1)   budowę terminali pasażerskich i cargo, wieży kontroli lotów, zabudowy technicznej  

      lotniska po północnej stronie pasa startowego, 

2) realizację obiektów o funkcji uzupełniającej usługowo-handlowej, garaży itp. jako 

wbudowanych w budynki terminali i obsługi technicznej lotniska, 

3) zagospodarowanie części terenu niezabudowanych i niewykorzystanych pod nawierzchnie 

komunikacyjne jako powierzchni biologicznie czynnej w formie nawierzchni trawiastej  

i zieleni ozdobnej, 

4) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

5) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1, oraz wewnętrznych dróg dojazdowych KDW1  

i KDW4.”. 

35. W Rozdziale 3 wprowadza się §25r o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P15 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

            składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

2) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

3) minimum 15% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

4) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

5) dostęp do terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW1. 

3.   Dopuszcza się: 

1) przebieg bocznicy kolejowej, 

2) wydzielanie części terenu pod wewnętrzne drogi dojazdowe, 

3) lokalizację parkingów w terenach wewnętrznych dróg dojazdowych, 

4) dostęp do terenu z bocznicy kolejowej.”. 

36. W Rozdziale 3 wprowadza się §25s o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P16 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

            składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min.10m wzdłuż linii rozgraniczającej 

terenu i terenu ulicy lokalnej KDL1 z uwzględnieniem przebiegu dopuszczonej bocznicy 

kolejowej, 

2) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenu ulicy KDL1 w odległości 15m od linii 

rozgraniczającej, 

3) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

4) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

5) minimum 15% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

6) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

7) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1 i wewnętrznych dróg dojazdowych KDW1  

i KDW2. 

3. Dopuszcza się: 



1)   przebieg bocznicy kolejowej, 

2) wydzielanie części terenu pod wewnętrzne drogi dojazdowe, 

3) lokalizację parkingów w terenach wewnętrznych dróg dojazdowych, 

4) dostęp do terenu z bocznicy kolejowej.”. 

37. W Rozdziale 3 wprowadza się §25t o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P17 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

            składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1)   utrzymanie i możliwość przebudowy obiektów, 

2) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu  

i powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) utrzymanie istniejącego dojazdu od wewnętrznej drogi dojazdowej KDW2 do terenu  

P14-P, 

4) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

5) minimum 30% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

6) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

7) dostęp do terenu z wewnętrznej drogi dojazdowej KDW2 i bocznicy kolejowej KK19.”. 

38. W Rozdziale 3 wprowadza się §25u o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem P18 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

            składy i magazyny. 

2. Ustala się: 

1) utrzymanie i możliwość przebudowy obiektów, 

2) oddziaływanie na środowisko nie może przekraczać linii rozgraniczających terenu i 

powodować naruszenia standardów środowiska poza granicami tego terenu, 

3) na południowej granicy terenu dopuszczalny poziom hałasu określony w przepisach 

szczególnych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy planu, 

5) zastosowanie stonowanej kolorystyki obiektów, 

6) minimum 30% udział powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki 

budowlanej, 

7) wprowadzenie drzew na terenie parkingów według wskaźnika: min. 1 drzewo na każde 8 

miejsc postojowych, chyba że parking zrealizowano przy wykorzystaniu systemu 

gromadzenia wód opadowych i odprowadzania ich do gruntu, 

8) dostęp do terenu z ulicy lokalnej KDL1, wewnętrznych dróg dojazdowych KDW2  

i KDW3 oraz bocznicy kolejowej KK19. 

3. Dopuszcza się realizację fragmentu drogi publicznej.”. 

39. W Rozdziale 3 wprowadza się §25w o następującym brzmieniu: 

      „1.  Wyznacza się teren oznaczony symbolem KK19 z przeznaczeniem pod bocznicę kolejową. 

2. Ustala się utrzymanie i możliwość przebudowy torów. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny  

z zachowaniem ustaleń jak dla terenu P18.”. 

40. W Rozdziale 3 wprowadza się §25z o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDL1 z przeznaczeniem pod: 

1) ulicę lokalną o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających 25-40m, 

b) minimalną szerokość jezdni 7m, 

2) ciągi piesze, 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym rowy odprowadzające i retencjonujące 

wody opadowe. 

2. Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

i infrastrukturę techniczną zielenią niską. 

3. Dopuszcza się: 



1) jednopoziomowe skrzyżowanie z bocznicą kolejową, 

2) możliwość włączenia do ulicy KDL1 innych dróg., 

3) lokalizowanie urządzeń komunikacji zbiorowej, 

4) realizację ścieżki rowerowej.”. 

41. W Rozdziale 3 wprowadza się §25za o następującym brzmieniu: 

„1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDL2 z przeznaczeniem pod: 

1)   ulicę lokalną o następujących parametrach: 

a)   minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 16m, 

b)   minimalna szerokość jezdni 7m, 

2)   ciągi piesze, 

3)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2.   Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

      i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną. 

3.   Dopuszcza się: 

1) lokalizowanie urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej, 

2) możliwość włączenia do ulicy KDL2 innych dróg, 

3) realizację ścieżki rowerowej.”. 

42. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zb o następującym brzmieniu: 

„1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDL3 z przeznaczeniem pod: 

1)   ulicę lokalną o następujących parametrach: 

a)   szerokość w liniach rozgraniczających 15-20 m, 

b)   minimalna szerokość jezdni 7 m, 

2)   ciągi piesze, 

3)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną. 

3.   Dopuszcza się: 

1) możliwość włączenia do ulicy lokalnej KDL3 innych dróg, 

2) realizację ścieżki rowerowej.”. 

43. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zc o następującym brzmieniu: 

„1.   Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDD1 z przeznaczeniem pod: 

1) ulicę dojazdową o następujących parametrach: 

a)   minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 15 m, 

b) minimalna szerokość jezdni 7 m, 

2)   ciągi piesze,  

3)   sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2.   Ustala się: 

1) zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną,  

2) zakończenie ulicy placem manewrowym jak oznaczono w rysunku planu. 

3.   Dopuszcza się: 

1) możliwość włączenia do ulicy dojazdowej KDD1 innych dróg, 

2) realizację ścieżki rowerowej, 

3) przeznaczenie części terenu graniczącej z terenem P4 pod obiekty produkcyjne, składy  

i magazyny z zachowaniem ustaleń jak dla terenu P4, 

4) przeznaczenie części terenu graniczącej z terenem ZL2 pod las z zachowaniem ustaleń jak 

dla terenu ZL2, 

5) przeznaczenie części terenu placu manewrowego pod zieleń, w sytuacji zrealizowania 

połączenia drogowego ulicy dojazdowej KDD1 z inną drogą w miejscu placu 

manewrowego.”. 

44. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zd o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW1 z przeznaczeniem pod: 

1) wewnętrzną drogę dojazdową stanowiącą również drogę transportowania samolotów,  

o szerokości w liniach rozgraniczających 52m,  

2) ciągi piesze, 



3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się: 

1)   zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

      i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną, 

2) zakończenie ulicy placem manewrowym jak oznaczono w rysunku planu. 

3.   Dopuszcza się możliwość włączenia do wewnętrznej drogi dojazdowej KDW1 innych dróg.”. 

45. W Rozdziale 3 wprowadza się §25ze o następującym brzmieniu: 

„1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW2 z przeznaczeniem pod: 

1) wewnętrzną drogę dojazdową o następujących parametrach: 

a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 18m, 

b) minimalna szerokość jezdni 7m, 

2) ciągi piesze, 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną. 

3. Dopuszcza się: 

1) możliwość włączenia do wewnętrznej drogi dojazdowej KDW2 innych dróg, 

2) przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zachowaniem ustaleń 

jak dla terenu P16.”. 

46. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zf o następującym brzmieniu: 

      „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW3 z przeznaczeniem pod: 

1)  wewnętrzną drogę dojazdową o następujących parametrach: 

a)   szerokości w liniach rozgraniczających 15-25m, 

a) minimalnej szerokości jezdni 7m, 

2)  ciągi piesze, 

3)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną a także ciągi drzew. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny  

z zachowaniem ustaleń jak dla terenu P18.”. 

47. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zg o następującym brzmieniu: 

„1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW4 z przeznaczeniem pod: 

1) wewnętrzną drogę dojazdową o następujących parametrach: 

a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 20m, 

b) minimalna szerokość jezdni 7m, 

2) ciągi piesze, 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2.   Ustala się zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

      i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną. 

3.   Dopuszcza się możliwość włączenia do wewnętrznej drogi dojazdowej KDW4 innych dróg.”. 

48. W Rozdziale 3 wprowadza się §25zh o następującym brzmieniu: 

„1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KDW5 z przeznaczeniem pod: 

1) wewnętrzną drogę dojazdową o następujących parametrach: 

a) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 10m, 

b) minimalna szerokość jezdni 6m, 

2) ciągi piesze, 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się: 

1)   zagospodarowanie terenów niewykorzystanych pod nawierzchnie komunikacyjne  

      i infrastrukturę techniczną zielenią niską i izolacyjną, 

2)   zakończenie ulicy placem manewrowym jak oznaczono w rysunku planu. 

3.   Dopuszcza się: 

1) możliwość włączenia do wewnętrznej drogi dojazdowej KDW5 innych dróg, 

2) przeznaczenie terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z zachowaniem ustaleń 

jak dla terenu P6.”. 



49. Treść § 27 otrzymuje brzmienie: „Ustala się, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości 

objętych niniejszym planem, stawkę: 

1) 15 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu – załączniki nr 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

2) 0 % dla terenów oznaczonych na rysunku planu – załącznik nr 8 – symbolami ZL1, ZL2, 

US3, P4, P5, P6, U9, U10, P15, P16, P17, P18, KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KK19, 

3) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu – załącznik nr8 – nie wymienionych  

w pkt 2. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca. 

 

§ 5 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 

Rady Miejskiej w Mielcu. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

 


