
UCHWAŁA NR XI/68/2015
RADY GMINY MIELEC

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mielec.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 poz.1515) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 j.t.)

Rada Gminy Mielec
postanawia:

§ 1. 

Przystąpić do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mielec, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia 22 maja 2002 r. 
z późniejszymi zmianami.

§ 2. 

Przedmiotem zmiany studium, będzie obszar położony w m. Szydłowiec, w granicach oznaczonych na 
załączniku graficznym do niniejszej uchwały linią ciągłą koloru czarnego.

§ 3. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 4. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY MIELEC

Jan KOŁODZIEJ
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ZAŁĄCZNIK  DO  UCHWAŁY

N

RADY  GMINY  MIELEC

z dnia 29 października 2015r

r XI/68/2015

O Z N A C Z E N I A :

GRANICE  OBSZARU  OBJĘTEGO

V  ZMIANĄ STUDIUM
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Mielec w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Mielec

Projekt V zmiany dotyczy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mielec, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy Mielec z dnia
22 maja 2002r. z póź. zm.

Opracowanie zmiany Studium wynika z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 j.t.), zgodnie z którym „zmiana studium lub
planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane”.

Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem zmiany studium obejmuje obszar o
powierzchni około 210 ha, położony w m. Szydłowiec, od strony zachodniej przylegający do miasta Mielca,
natomiast od strony południowej do gminy Przecław.

Przystąpienie do sporządzenia V zmiany Studium podyktowane jest przede wszystkim
koniecznością stworzenia możliwości lokalizacji terenów umożliwiających realizację ujęcia wód
podziemnych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, dla zaopatrzenia w wodę
Mielca oraz okolic.

Z uwagi na powyższe podjecie uchwały w sprawie przedmiotowej zmiany Studium jest w
pełni uzasadnione.
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