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UCHWAŁA NR XLVI/362/2014 
RADY  GMINY  MIELEC 

z dnia 30 października 2014 r. 
 

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec 

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. 

zm.),  

Rada Gminy Mielec  

postanawia co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się przedstawione przez Wójta Gminy Mielec i zaopiniowane przez Gminną Komisję 
Urbanistyczno-Architektoniczną dla Gminy Mielec Wyniki analiz wykonane na potrzeby oceny 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mielec, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/182/2002 Rady Gminy w Mielec z dnia 22 maja 
2002r. wraz z póź. zm., zwanego dalej Studium oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec. 
 

§2 

Stwierdza się brak aktualności Studium w aspekcie: 
1) wymogów art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 10 ust. 2 pkt 3, 8, 12, 13 i 15, ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
2) aktualnych potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego gminy dotyczących 

zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne pod lokalizację zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

 
§3 

Stwierdza się aktualność następujących planów miejscowych: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowo-produkcyjnej w miejscowości Wola Mielecka Gmina Mielec 
uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mielec Nr XXXVI/196/2006 z dnia 18.07.2006 r.  
o pow.41.5 ha (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 108 poz.1519 z 2006 r), 

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Mielecka -część 
A teren pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową uchwalony Uchwałą 
Rady Gminy Mielec nr XXII/112/2008 z dnia 28.08.2008 r. o pow.8,4 ha, (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego nr  78 poz.1836 z dn.07.10.2008 r), 

3) I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola 
Mielecka -część A teren pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową 
uchwalona Uchwałą Nr XXXV/265/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 9 września 2013 r., 
obszar o pow. 0,25 ha, (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  poz.3315 z 04.10. 2013 r), 

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Linia elektroenergetyczna 110  kV”  
w miejscowości Podleszany uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mielec Nr XXVI/137/2008  
z dn.30.12.2008r. o pow.13 ha, (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 8 poz.223 z 2009 r), 

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację kruszywa 
naturalnego „Mielec-Szydłowiec” w miejscowości Szydłowiec uchwalony Uchwałą Rady 
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Gminy Mielec Nr XXXVIII/203/2010 z dn.28.01.2010r. o pow.10,4 ha, (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego nr 11 poz.257 z 15.02. 2010 r), 

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I”  
w  miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec, obejmujący obszar o łącznej 
powierzchni 6,66 ha, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 
czerwca 2014 r., (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2271 p.4 z dnia 20 sierpnia  2014r.), 

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II”  
w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec, obejmujący obszar o łącznej 
powierzchni 5,49 ha, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/342/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 
czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2271 p.5 z dnia 20 sierpnia  2014r.). 

§4 

Stwierdza się brak aktualności, w zakresie zgodności z art.15 i 16 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary  

w miejscowości: Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, Wola Chorzelowska, Trześń, 
Chorzelów, Chrząstów uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Mielec Nr X/47/99 z dnia 
26.09.1999 r o pow.8,4 ha (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 poz.1042 z 1999 r), 

 

§5 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY MIELEC 

 

 MAGDALENA  BANIA 

 

 

 

 

 


