Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedle Cyranka w Mielcu

UCHWAŁA Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 21 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu
w południowej części Osiedla Cyranka w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Cyranowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r, poz. 717 z póź. zmianami)
uchwala się, co następuje:
Rozdział I. Ustalenia wprowadzające
§1
1. Stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Mielca uchwalonego uchwałą Nr XXI/186/2000 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
28.09.2000 r. uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w
Mielcu w południowej części Osiedla Cyranka w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Cyranowskiej, zwany
dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o pow. 15 ha, położony w północnej części Miasta Mielec w rejonie ulic:
Cyranowskiej, Obrońców Westerplatte i Boguszewskiej w granicy wskazanej na rysunku planu.
3.
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1:
a) rysunek planu nr 1 w skali 1:1000 obowiązujący w zakresie:
 granic obszaru objętego planem,
 linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu,
 przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 6-17,
 obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
 lokalizacji obiektów gospodarczych i garażowych w granicy działki,
 obszaru użytkowania zielenią wysoką i niską;
b) rysunek planu nr 2 w skali 1:1000 ustalający zasady uzbrojenia terenu, obowiązujący w zakresie
układu sieci infrastruktury technicznej;
2)

Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3)

Załącznik Nr 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.
4. Na
1)
2)
3)

ustalenia planu zapisane w formie niniejszej uchwały działając łącznie składają się:
Rozdział I. Ustalenia wprowadzające,
Rozdział II. Ustalenia ogólne,
Rozdział III. Ustalenia szczegółowe,
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4)

Rozdział IV. Ustalenia końcowe.

5. Ustalenia planu rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów szczególnych.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

§2

1) podstawowym przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania
terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być
podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczone;
2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ścisłe usytuowanie conajmniej 65 %
elewacji budynków w wyznaczonej linii z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów,
ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie
mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana
elewacja projektowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości, bez prawa jej przekraczania w
kierunku linii rozgraniczającej ulicy z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów,
ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji, przy czym
elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m;
4) wysokości obiektu (budynku, zabudowy) – należy przez to rozumieć maksymalny pionowy
wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu do kalenicy budynku;
5) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażoną w procentach wielkość powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu inwestycji;
6) frontowej części działki – należy przez to rozumieć pas terenu od linii rozgraniczającej od strony
drogi publicznej po obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy i pas wzdłuż tej linii o
szerokości 15 m mierzony od linii zabudowy w głąb działki budowlanej,
7) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
8) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi handlu o powierzchni sprzedaży do
200 m2, usług dla ludności oraz drobne rzemiosło, z wyłączeniem gastronomii – wszystkie do 200 m2
powierzchni użytkowej;
9) usługach centrotwórczych – należy przez to rozumieć usługi charakterystyczne dla centrum
miasta, gromadzące większą grupę ludności nastawioną na zaspokojenie potrzeb z dziedziny kultury,
rekreacji, wypoczynku i usług komercyjnych (handel, gastronomia, itp.) wraz z placem
ogólnodostępnym, skwerem.
1.

Ustala
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

się następujące
MN
U
MNU
US
ZP
WR
KDL
KDD
KDW
KDX.2,
KDX.3,
KDX.4,

§3
symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia terenów:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
teren zabudowy usługowej;
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
teren sportu i rekreacji;
teren zieleni urządzonej;
teren rowu melioracyjnego;
tereny dróg publicznych klasy L – lokalnej;
teren drogi publicznej klasy D – dojazdowej;
tereny dróg wewnętrznych;
tereny komunikacji pieszo-jezdnej
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11)
12)

KDX.5,
KDX.6,
KDX.7,
KDX.8,
KDX.9
KDX.1
E

- teren komunikacji pieszej
- teren infrastruktury elektroenergetycznej;

2. Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku
planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem literowo-cyfrowym, np. MN.1, gdzie:
1) symbol literowy – oznacza podstawowe przeznaczenie terenu;
2) druga cyfra – oznacza kolejny numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych
terenów.
Rozdział II. Ustalenia ogólne
1.

§4
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)

realizacja obiektów budowlanych garażowo-gospodarczych w granicy działki w terenach oznaczonych
symbolami MN zgodnie z lokalizacją wskazaną na rysunku planu nr 1,

2)

na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów gospodarczych i garażowych typu
„blaszak”, za wyjątkiem kiosków z prasą oraz obiektów organizacji placu budowy dla realizacji
inwestycji ustalonych w planie;

3)

na terenie objętym planem obowiązuje zakaz realizacji obiektów inwentarskich;

4)

dopuszcza się realizację reklam w terenie zabudowy w formie:
a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3,0 m i średnicy nie większej niż 1,5 m,
b) tablic, neonów, ekranów o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większym niż 8,0
m2,
c) tablic, neonów w powiązaniu z obiektami małej architektury

5)

zabrania się realizacji reklam w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych i wewnętrznych,

5)

w przypadku realizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych obowiązek jego lokalizacji w linii
rozgraniczającej teren drogi i inwestycji, z nakazem cofnięcia bram wjazdowych na odległość
minimum 3 m od strony komunikacji pieszo-jezdnej, dróg wewnętrznych i publicznych, za wyjątkiem
dróg oznaczonych symbolami KDL,

6)

ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych bezpośrednio przylegających do działki
budowlanej lub poprzez drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne.
2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)

wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami
elektroenergetycznymi realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z zakresu
ochrony środowiska. Zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami MN i U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2)

zachować wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi określonych przepisami
szczególnymi z zakresu ochrony środowiska;

3)

z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
„Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów” Nr 425 obowiązuje docelowe skanalizowanie terenu objętego
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planem;
4)

zachować powierzchnię biologicznie czynną dla wyznaczonych terenów zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III niniejszej uchwały.
3. Zasady kształtowania działek budowlanych:

1)

dopuszcza się podział i zmianę projektowanego podziału terenu w przypadku nowych działek
budowlanych pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
ustalonych linii zabudowy, układu komunikacyjnego i dostępności do drogi publicznej, według
zapotrzebowania, przy czym minimalna powierzchnia działki budowlanej pod projektowaną
zabudowę mieszkaniową wolnostojącą w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN nie
może być mniejsza niż 550 m2,

2)

zachować minimalne szerokości frontów działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN minimum – 18 m;

3)

obowiązek zachowania kąta położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w
przedziale 60°-90°.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej określonej dla dróg lub ciągów:
a) KDL.1 – według rysunku planu nr 1,
b) KDD – według rysunku planu nr 1,
c) KDW – 5 m, za wyjątkiem drogi KDW.7, dla której nie ustala się linii zabudowy,
d) KDX – 5 m, za wyjątkiem ciągu KDX.3, dla której nie ustala się linii zabudowy;
2)

zachować wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III
niniejszej uchwały;

3)

zachować wskaźnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale III
niniejszej uchwały;

4)

inwestycje realizować projektując proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych:
a) dla obiektów handlowo-usługowych prowadzących sprzedaż detaliczną i usługi dla ludności - 1
miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej,
b) dla biur i administracji - 1 miejsce na 20 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla gastronomii (bary, kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne;

5)

ustala się w zakresie architektury:
a) geometria dachów
- obowiązek stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznym
nachyleniu połaci dachowej 25º-45º dla zabudowy mieszkaniowej oraz 15º-45º dla obiektów
gospodarczych i garażowych,
- zakaz realizacji obiektów mieszkalnych z dachami płaskimi, pulpitowymi i asymetrycznymi za
wyjątkiem stropodachów zielonych, pokrytych żwirem i tarasów na dachu,
- łączna długość facjat leżących w płaszczyźnie ściany okapowej lub usytuowanych w odległości
mniejszej niż 1,0 m od tej płaszczyzny, na wysokości powyżej 7,5 m od średniego poziomu
terenu, nie może być większa niż 1/3 długości całego okapu,
- powyższe nie obowiązuje dla obiektów gospodarczych i garażowych realizowanych w granicy
działki w miejscu wskazanym na rysunku planu nr 1, gdzie dopuszcza się dach jednospadowy
z kalenicą w granicy działki;
b) układ kalenicy głównej określony w Rozdziale III. Ustalenia szczegółowe dotyczy budynków
usytuowanych we frontowej części działki przy drogach publicznych;
c) pokrycie dachu - dachówki, materiały i elementy o fakturze dachówek (blacho-dachówka,
dachówka bitumiczna). Zakaz stosowania jako pokrycia zewnętrznego materiałów typu eternit,
papa na lepiku,
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d) ściany budynków mieszkalnych - okładziny ścian – tynki gładkie i fakturowe, materiały
naturalne (kamień, cegła, drewno). Zakaz stosowania okładzin typu Siding,
e) ogrodzenia – realizować z materiałów pochodzenia naturalnego (drewno, kamień, metal, kuty
metal itp.).,
f) ustalenia lit. a, b, c w zakresie architektury nie odnoszą się do obiektów na terenach oznaczonych
symbolami US, U.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej:
1)

Dla zachowania walorów estetycznych układów urbanistycznych i podniesienia standardów życia
mieszkańców wyznacza się tereny obejmujące zespoły:
a) usług centrotwórczych w ramach terenu US,
b) zieleni parkowej, parkingów, placów,
c) ścieżek rowerowych;

2)

W przestrzeni ogólnodostępnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i
kształtowania zabudowy:
a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych za wyjątkiem elementów małej
architektury,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem dopuszczenia lokalizacji
kiosków z prasą poza linią zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi o drogach publicznych.
6. Zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1)

miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilości, dla istniejących i projektowanych inwestycji,
należy realizować w ramach działki budowlanej, na których realizowana jest inwestycja;

2)

zapewnić dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem dróg wewnętrznych i ciągów pieszojezdnych lub bezpośrednio z drogi publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania
działek, zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie dróg publicznych i ochrony przeciwpożarowej;

3)

dopuszcza się realizację innych niż wskazane na rysunku planu ścieżek pieszych i rowerowych;

4)

zakazuje się obsadzania zwartą zielenią o wysokości powyżej 70 cm terenów w odległości mniejszej
niż 10 m od skrzyżowań.
7. Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)

w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) obowiązuje nakaz gromadzenia odpadów na zasadach obowiązujących w mieście Mielec,
b) gospodarka odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi w zakresie odpadów;

2)

w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych z miejskiego systemu wodociągowego,
b) doprowadzenie wody do obszaru objętego planem poprzez planowane wodociągi rozdzielcze z
wodociągu w ul. Baczyńskiego oraz wodociągu w ul. Cynanowskiej,
c) dopuszcza się realizację studni kopanych dla ujęcia wody do celów gospodarczych,

3)

w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej,
b) odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego planem poprzez planowane kanały
grawitacyjne do kolektora sanitarnego w ul. Baczyńskiego za pośrednictwem planowanej
przepompowni zlokalizowanej w terenie oznaczonym symbolem KDW.5 za wyjątkiem ścieków
sanitarnych z działek bezpośrednio przylegających do drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem
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KDW.4 skąd ścieki będą odprowadzane do kolektora sanitarnego w ul. Rudnickiego, zgodnie z
rysunkiem planu nr 2. Dopuszcza się inne rozwiązanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z
obszaru objętego planem np. w wyniku kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej
południowej części Osiedla Cyranka z terenami położonymi na północ od obszaru objętego
c) planem - terenami północnej części Osiedla Cyranka,
d) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej nakłada się obowiązek realizacji szczelnych
zbiorników wybieralnych usytuowanych w obrębie działki budowlanej, z których ścieki wywożone
będą na oczyszczalnię komunalną zgodnie z zasadami obowiązującymi w mieście Mielec, które to
po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną rozebrane lub adaptowane w ramach tej
sieci.
4)

w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
a) odprowadzenie ścieków opadowych z obszaru objętego planem poprzez planowane kanały
grawitacyjne usytuowane w terenach dróg publicznych do Rowu Złotnicko-Berdechowskiego
biegnącego wzdłuż wschodniej granicy planu. Dopuszcza się odprowadzenie części ścieków
opadowych do Rowu Kisiel biegnącego wzdłuż zachodniej granicy planu w terenie oznaczonym
symbolem WR.1,
b) retencja części wód opadowych do Rowu Kisiel, zlokalizowanego w terenie o symbolu WR.1 oraz
rowem melioracji szczegółowej – Rów Złotnicko-Berdechowski,
c) parkingi i place realizować jako utwardzone ażurowe pozwalające na przedostawanie się wodom
opadowym bezpośrednio do gruntu. W przypadku realizacji parkingów i placów o powierzchni
utwardzonej min. 100 m2 nakłada się obowiązek odprowadzenia ścieków opadowych do
kanalizacji deszczowej po uprzednim ich podczyszczeniu,
d) w granicach terenu WR.1 dopuszcza się likwidację Rowu Kisiel (dz. nr ewid. 767) zachowując
stosunki wodno-prawne poprzez poprowadzenie rowu w formie kanału zamkniętego, jednak nie
wcześniej niż po lub w trakcie realizacji kanalizacji deszczowej zbierającej wodę opadową z części
zachodniej Osiedla Cyranka i odprowadzającej do tego kanału,
e) dopuszcza się prowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w jezdni zgodnie z przepisami
szczególnymi w zakresie dróg publicznych,

3)

w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazociągowej,
b) doprowadzenie gazu ziemnego do obszaru objętego planem poprzez planowany system
gazociągów z istniejących gazociągów niskiego ciśnienia w ul. Baczyńskiego oraz w ul.
Cyranowskiej,

4)

w zakresie infrastruktury energetycznej ustala się:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną i
planowaną kablową linię elektroenergetyczną 15 kV wskazaną na rysunku planu – obie zasilane
ze stacji transformatorowych 15/110 kV,
b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci w tym możliwość jej skablowania ziemnego,
lokalizacji nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających SN pod warunkiem, że nie
będą naruszać pozostałych ustaleń planu oraz zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie
prawa energetycznego;
c) nakłada się obowiązek realizacji przyłączy energetycznych jako podziemne kablowe;

5)

w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
ogrzewanie obiektów mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych w oparciu o indywidualne
rozwiązania przy zastosowaniu paliw - mediów przyjaznych środowisku nie powodujących
przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza;

6)

w zakresie infrastruktury teletechnicznej ustala się:
a) zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci,
b) projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową lub bezprzewodową wraz z
urządzeniami radiowego systemu dostępowego,
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c) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;
7)

w obszarze objętym opracowaniem planu dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci i
urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu,

8)

w pasach drogowych sieci infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych prowadzić
zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie dróg publicznych, natomiast w przypadkach
lokalizowania ich na innych terenach prowadzić w sposób niekolidujący i podporządkowany
określonej w planie funkcji terenu.
8. Szczególne warunki zagospodarowania
użytkowaniu, w tym zabudowy:

terenów

oraz

ograniczenia

w

ich

1)

przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzględnić wyniki badań geotechnicznych w zakresie
nośności gruntu i poziomu wód gruntowych;

2)

uwzględnić warunki przepisów szczególnych w zakresie prawa energetycznego dotyczących
elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 kV i 110 kV oraz podziemnych sieci infrastruktury
technicznej;

3)

w terenach MN, U i US dopuszcza się realizację inwestycji w pasach technicznych sieci infrastruktury
technicznej od linii elektroenergetycznych 15 kV i 110 kV, o których mowa w pkt. 2, zgodnie z
obowiązującymi przepisami szczególnymi w zakresie prawa energetycznego;

4)

przy realizacji inwestycji w terenach US i U uwzględnić sąsiedztwo rowu melioracyjnego ZłotnickoBerdechowskiego, w tym uwzględnić:
a) zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 3 m (obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej
rowu melioracyjnego,
b) zakaz grodzenia w pasie 1,5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej rowu melioracyjnego;

5)

w terenach MN i U, z uwagi na położenie w okolicy lotniska, w budynkach należy stosować okna
dźwiękochłonne, dla ograniczenia krótkotrwałych (w momencie startu i lądowania) emisji hałasu.
§5.

1. Utrzymanie, bądź przebudowa istniejącej oraz realizacja nowej zabudowy i zainwestowania, a także
zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów - nie mogą naruszać:
1) przepisów szczególnych;
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;
3) wymagań określonych w Rozdziałach I - III.
2. Utrzymuje się wykorzystanie istniejących obiektów budowlanych i terenów
dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.

w

sposób

3. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów oraz tymczasowego zagospodarowania za
wyjątkiem kiosków z prasą oraz organizacji placu budowy dla realizacji inwestycji ustalonych w
planie.
Rozdział III. Ustalenia szczegółowe
§6
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku
planu symbolami MN.1, MN.2, MN.3, MN.4, MN.5, MN.6, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.11 i
MN.12 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczenie podstawowym dopuszcza się:
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1) lokalizację wbudowanych usług podstawowych,
2) remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem
przyjętych warunków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla obiektów
noworealizowanych;
3) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.).
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy na działce budowlanej:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 35 %,
2) wysokość budynków mieszkalnych - do 10 m;
3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych - do 6 m;
4) wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu;
5) obowiązek utrzymania równoleżnikowego układu kalenicy głównej;
6) zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej;
7) w obszarze użytkowania zielenią wysoką i niską – pasie o szerokości 15 m od górnej krawędzi
brzegowej Rowu Kisiel - wskazanym na rysunku planu nr 1:
a) zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
b) obowiązek urządzenia komponowanej zieleni wysokiej i niskiej,
c) ogrodzenia realizować jako ażurowe i bez podmurówek;
8) dopuszcza się realizację zabudowy w granicy działki, jako bliźniaczej lub szeregowej.
§7
1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem MNU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi
komercyjne.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) lokalizację zakładów rzemieślniczych, drobnej wytwórczości,
2) lokalizację obiektów małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia, kapliczki itp.),
3) realizację ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 50%,
2) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych – do 10,0 m,
3) wysokość budynków garażowo-gospodarczych - do 6 m,
4) obowiązek utrzymania równoleżnikowego układu kalenicy głównej,
5) zachować minimum 30% powierzchni terenu biologicznie czynnej,
6) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych zgodnie z § 4 ust.4, pkt 4.
§8
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1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U z
podstawowym przeznaczeniem pod:
1) usługi komercyjne z zakresu: handlu, gastronomii, turystyki i rekreacji, finansów i
ubezpieczeń, administracji, obsługi komunikacji oraz usług bytowych takich jak fryzjerskich,
kosmetycznych, pralniczych, motoryzacyjnych, naprawy itp.,
2) lokalizację usług publicznych.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wraz z funkcją usługową;
2) lokalizację obiektów zaplecza technicznego, magazynowego i składowego;
3) realizację urządzeń terenowych i obiektów małej architektury towarzyszących kubaturowym
obiektom usługowym;
4) realizację parkingów;
5) realizację ciągów pieszo-jezdnych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy na działce budowlanej:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 35 %;
2) wysokość budynków – do 12 m;
3) wszystkie obiekty realizować ze szczególnym uwzględnieniem warunku, o którym mowa w z §
4 ust 8 pkt 2 w związku z przebiegiem przez teren U linii wysokiego napięcia 110 kV;
4) z uwagi na przebieg rowu melioracyjnego przez teren U.1 – inwestycję realizować ze
szczególnym uwzględnieniem warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 4. W przypadku
realizacji ogrodzenia od strony rowu melioracyjnego – dla zagwarantowania spływu wód
opadowych ogrodzenie realizować jako ażurowe bez podmurówki;
5) zachować minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej;
6) obowiązek zabezpieczenia w obrębie terenu miejsc parkingowych zgodnie z § 4 ust.4, pkt 4.
4. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych
wielkopowierzchniowych.
§9
1. Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US z
podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację terenowych urządzeń usług sportu i rekreacji w tym: korty
tenisowe, korty squash, stoły pingpongowe.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się:
1) uwzględniając przebieg linii elektroenergetycznych 110 kV - lokalizację obiektu o maksymalnej
powierzchni użytkowej do 500 m2 o funkcjach służących funkcji podstawowej:
a) sanitarno-aptecznej,
b) zaplecza technicznego i sportowego,
c) zaplecza gastronomicznego,
2) realizację obiektów małej architektury,
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3) realizację zieleni urządzonej – zieleńce, skwery,
4) realizację ciągów pieszych,
5) realizację ścieżek rowerowych.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 35 %,
2) obowiązek zagospodarowania terenu jedną inwestycją o wspólnych cechach funkcjonalnych
(zgodnych z przeznaczeniem podstawowym) i architektonicznych (kolorystyka, detal, bryła),
stanowiących jeden układ urbanistyczny dla całego zespołu zabudowy, z uwzględnieniem
poprawnych rozwiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych,
3) wysokość obiektów – do 12 m,
4) zachować minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej,
5) wszystkie obiekty realizować ze szczególnym uwzględnieniem warunku, o którym mowa w z §
4 ust 8 pkt 2 w związku z przebiegiem przez teren US linii wysokiego napięcia 110 kV;
6) z uwagi na przebieg rowu melioracyjnego przez teren US – inwestycję realizować ze
szczególnym uwzględnieniem warunku, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 4. W przypadku
realizacji ogrodzenia od strony rowu melioracyjnego – dla zagwarantowania spływu wód
opadowych ogrodzenie realizować jako ażurowe bez podmurówki,
7) zabezpieczyć w obrębie terenu miejsca parkingowe w ilości dostosowanej do programu usług,
zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 4 niniejszej uchwały.
§ 10
1. Wyznacza się teren zieleń urządzonej, oznaczony na rysunkach planu symbolem ZP z
podstawowym przeznaczeniem pod zieleń parkową z urządzeniem placów i ścieżek pieszych i
rowerowych.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się
realizację małej architektury (zadaszenia, ławki itp.).
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej
trwale związanej z gruntem.
§ 11
1. Wyznacza się tereny rowu melioracyjnego, oznaczone na rysunkach planu symbolami WR.1
i WR.2 z podstawowym przeznaczeniem pod rów Kisiel - urządzenie melioracji szczegółowej.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązek utrzymania linii brzegowej w stanie
naturalnym poza miejscami wymagającymi niezbędnych umocnień technicznych. Dopuszcza się likwidację
rowu Kisiel zachowując stosunki wodno-prawne poprzez poprowadzenie cieku w formie kanału
zamkniętego o tym samym przebiegu, jednak nie wcześniej niż po lub w trakcie realizacji kanalizacji
deszczowej zbierającej wodę opadową z części zachodniej Osiedla Cyranka i odprowadzającej do tego
kanału. Dopuszcza się realizację ciągu pieszego nad przekrytym kanałem zamkniętym.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 dopuszcza się realizację przepustów.
§ 12
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1. Wyznacza się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL.1 i KDL.2
z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy L (lokalna) wraz z urządzeniami odwodnienia i
oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza
się:
1) budowę rowów przydrożnych krytych;
2) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, zadaszenia, lampy oświetleniowe, itp.);
3) lokalizację małych obiektów kubaturowych (kioski, przystanki autobusowe,
telefoniczne, itp.) zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu dróg publicznych;

budki

4) budowę zatok z miejscami postojowymi;
5) budowę ścieżek rowerowych oraz łączenie ścieżek rowerowych z ciągami pieszymi;
6) sytuowanie pomników poza pasem drogowym, o ile nie będą stwarzały zagrożenia poprzez
ograniczenie widoczności;
7) realizację sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem jej lokalizacji zgodnie z § 4 ust. 7
pkt. 7 i 8;
8) inne nie wymienione w pkt. 1-7, zgodnie z przepisami szczególnymi z zakresu dróg
publicznych.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów
wymienionych w ust. 2 pkt. 3 w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowań.
4. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających:
1)

KDL.1 – 15 m,

2)

KDL.2 – 12 m.

5. Maksymalna szerokość jezdni w liniach rozgraniczających drogi – 7 m.
§ 13
1. Wyznacza się teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD.1 z
podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy D (dojazdową) wraz z urządzeniami
odwodnienia i oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury (ławki, pojemniki na śmieci, itp.),
2) zieleń ozdobną,
3) realizację sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem jej lokalizacji zgodnie z § 4 ust. 7
pkt. 7 i 8,
4) inne, nie wymienione w pkt 1 – 3, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 10 m z poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu.
§ 14
1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.1,
KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6 i KDW.7 z podstawowym przeznaczeniem pod drogę
wewnętrzną wraz z urządzeniami towarzyszącymi i siecią infrastruktury technicznej.
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2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:
1) budowę rowów przydrożnych otwartych;
2) realizację ciągów pieszo-jezdnych.
3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 6,0 m, maksymalna szerokość jezdni – 5 m.
§ 15
1. Wyznacza się tereny komunikacji pieszo-jezdnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
KDX.2, KDX.3, KDX.4, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8, i KDX.9 z podstawowym przeznaczeniem pod
ciąg pieszo-jezdny wraz z urządzeniami oświetlenia.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się
zieleń ozdobną.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązek realizacji nawierzchni ciągu jako
utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z możliwością wprowadzenia sieci infrastruktury
technicznej.
4. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń.
5. Szerokość ciągu pieszo–jezdnego w liniach rozgraniczających dla terenów oznaczonych
symbolami:
1) KDX.2, KDX.3, KDX.5, KDX.6, KDX.7, KDX.8 i KDX.9 – 5,0 z poszerzeniami w rejonie
skrzyżowań i zawrotek zgodnie z rysunkiem planu,
2) KDX.4 – zgodnie z rysunkiem planu.
§ 16
1. Wyznacza się teren komunikacji pieszej, oznaczony na rysunku planu symbolami KDX.1 z
podstawowym przeznaczeniem pod ciąg pieszy wraz z urządzeniami oświetlenia.
2. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się
zieleń ozdobną.
3. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązek realizacji nawierzchni ciągu jako
utwardzonej rozbieralnej (kostka kamienna, betonowa) z możliwością wprowadzenia sieci infrastruktury
technicznej.
4. W granicach terenu wyznaczonego w ust. 1 obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń.
5. Szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających – 2,0 m.
§ 17
1. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu
symbolami E.1 i E.2 z podstawowym przeznaczeniem pod urządzenia elektroenergetyczne.
2. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 obowiązuje całkowity zakaz lokalizacji obiektów nie
związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną.
3. W granicach terenów wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy:
1) istniejące obiekty i urządzenia mogą podlegać remontom, przebudowie i rozbudowie, a także
zmianie technologii pod warunkiem utrzymania obowiązującego przeznaczenia terenu wraz z
przyjętymi zasadami jego zagospodarowania;
2) zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej;
3) nakaz stosowania kolorystyki zewnętrznej obiektów umożliwiającej wkomponowanie ich w
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otoczenie i krajobraz.

§ 18
Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel lub
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość - ustala się dla terenów MN i U jednorazową opłatę w
stosunku procentowym do wzrostu tej wartości w wysokości 30%, dla pozostałych terenów 0,1%.

Rozdział IV. Ustalenia końcowe
§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielec.
§ 20
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 21 sierpnia 2008r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu położonego w Mielcu
w południowej części Osiedla Cyranka
w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Cyranowskiej.
Rada Miejska w Mielcu po zapoznaniu się z nieuwzględnionymi uwagami podtrzymuje stanowisko
Prezydenta Miasta Mielec w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do dwukrotnie wyłożonego do
publicznego wglądu planu miejscowego, które przedstawiają się następująco:
1) uwaga z pierwszego wyłożenia projektu
06.02 - 26.02.2008 r.) - dotyczy dz. nr 926/1,

planu

do

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zmniejszenie na działce nr 926/1 pasa zieleni wzdłuż rowu
„Kisiel” z 25 m do 10 m,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie w części zmniejszenia pasa zieleni wzdłuż rowu Kisiel aż do 10
m z uwagi na niezgodność ze studium miasta Mielec oraz konieczność zapewnienia właściwego
odwodnienia osiedla,
2) uwaga z pierwszego wyłożenia projektu
06.02 - 26.02.2008 r.) - dotyczy dz. nr 905,

planu

do

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o możliwość poprowadzenia drogi na terenie oznaczonym na
planie jako US1 i U1 (zmiana działki nr 905 na drogę) gdyż zaprojektowanie takiej drogi oraz drogi
wzdłuż rowu melioracyjnego odblokuje możliwość zabudowy działek lezących poza granicach
niniejszego projektu tuż przy rowie melioracyjnym.
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie w części wydzielenia drogi na działce nr 905 oraz wzdłuż rowu
melioracyjnego z uwagi na to, że składający nie jest właścicielem tej działki oraz z uwagi na to, że
teren tej działki w znacznej części leży poza granicami objętymi sporządzaniem niniejszego projektu
planu,
3) uwaga z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego
06.02 - 26.02.2008 r.) - dotyczy dz. nr 904/1, 904/2 i 904/3,

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę nie wyrażają zgody na zmianę działek o nr 904/1 904/2 904/3 na
budowę drogi, a także na pas zieleni oraz plac sportowy. Wnoszą o możliwość dalszego prowadzenia
działalności rolniczej (gospodarstwo rolne),
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie w części dotyczącej:
a) likwidacji dróg publicznych KDL.1 i KDD.1 z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej obsługi
komunikacyjnej całego osiedla Cyranka,
b) całkowitej likwidacji terenu US z uwagi na potrzebę zapewnienia właściwej obsługi usługami
sportu i rekreacji mieszkańców osiedla przy okazji wykorzystania niekorzystnych dla budownictwa
mieszkaniowego terenu pod liniami elektroenergetycznymi.
4) uwaga z pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (w dniach
06.02 - 26.02.2008 r.) oraz 2 uwagi z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu (w dniach
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy dz. nr 814,

1

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zapewnienie dojazdu do działki nr 814 poprzez
zaprojektowanie drogi łączącej ul. Rudnickiego z ul Boguszewskiej lub zaprojektowanie na końcu ul.
Rudnickiego placu do nawracania,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie ze względu na położenie działki poza obszarem sporządzania
projektu planu oraz braku możliwości skomunikowania jej od strony planu z uwagi na istniejące
zainwestowanie oraz rów melioracyjny Kisiel,
5) uwaga z pierwszego wyłożenia projektu planu
06.02 - 26.02.2008 r.) - dotyczy dz. nr 912/3 i 912/4,

do

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraża zgody na:
- projekt deptaka KDX.10 i KDX.11 biegnącego przez działkę nr 912/4,
- budowę chodnika wychodzącego z ul. Rudnickiego na działce 912/4,
- budowę ronda KDW4 na działce nr 912/3,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie w części:
a) likwidacji ciągu pieszego KDX.12 ze względu na konieczność przeprowadzenia sieci infrastruktury
technicznej
do
obsługi
osiedla
oraz
zapewnienia
do
niej
dostępu
w przypadku awarii lub konserwacji,
b) likwidacji placu nawrotowego w ciągu drogi KDW.4 ze względu na konieczność zapewnienia
właściwej obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek budowlanych,
6) uwaga z drugiego wyłożenia projektu planu do
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy dz. nr 898/12 i 914/5,

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi sprzeciw przeciwko połączeniu projektowanych dróg KDW.5 i
KDX.1 z istniejącymi ulicami Rudnickiego i Baczyńskiego,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie, ponieważ droga wewnętrzna KDW.5 łącząca się z ulicą
Baczyńskiego jest niezbędna dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla nowo powstałych terenów.
Ciąg pieszy KDX.1 łączący się z ulicą Rudnickiego jest niezbędny dla przeprowadzenia sieci
infrastruktury technicznej, koniecznej do obsługi osiedla,
7) uwaga z drugiego wyłożenia projektu
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy dz. nr 815/1;

planu

do

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o zapewnienie dojazdu do działki nr 815/1 poprzez
zaprojektowanie drogi łączącej ul. Rudnickiego z ul Boguszewskiej,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie ze względu na położenie działki poza obszarem sporządzania
projektu planu oraz braku możliwości skomunikowania jej od strony planu z uwagi na istniejące
zainwestowanie,
8) uwaga z drugiego wyłożenia projektu
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy drogi KDX.7;

planu

do

publicznego

wglądu

(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi o korektę przebiegu drogi KDX.7 tak, aby nowo powstała
droga była utworzona z istniejącej drogi polnej o nr ewid. 919 oraz w równych częściach przyległych
do niej działek z obu stron, zgodnie z załączonym rysunkiem;
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie ze względu na
i konieczność wyznaczenia prawidłowego przebiegu osi drogi,
9) uwaga z drugiego wyłożenia projektu
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy dz. nr 920;

planu

do

istniejący

publicznego

stan
wglądu

własnościowy
(w

dniach

2

Treść uwagi: Składający uwagę wnosi, aby droga KDX.7 została utworzona z obecnej drogi polnej o
nr ewid 919 oraz z części działek przylegających do drogi symetrycznie po obu stronach,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie ze względu na
i konieczność wyznaczenia prawidłowego przebiegu osi drogi,
10) uwaga z drugiego wyłożenia projektu
22.04 - 13.05.2008 r.) - dotyczy dz. nr 920;

planu

do

istniejący

publicznego

stan
wglądu

własnościowy
(w

dniach

Treść uwagi: Składający uwagę nie wyraża zgody na poszerzenie drogi KDX.7 kosztem jedynie
działki 920,
Rozstrzygnięcie:
Uwaga rozpatrzona negatywnie ze względu na
i konieczność wyznaczenia prawidłowego przebiegu osi drogi.

istniejący

stan

własnościowy

3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/202/08
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 21 sierpnia 2008r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
1. Określa się zakres, zasady i szacunkowy termin realizacji inwestycji w obszarze objętym Planem, zgodnie z poniższą tabelą:
L.p. Rodzaj inwestycji
Jednostka miernicza
Zasady realizacji
Termin realizacji
(mb, ha)
inwestycji

1.

2.

3.

Droga KDL o nawierzchni asfaltowej z
oświetleniem i kanalizacją deszczową:
szer. w liniach rozgraniczających dróg
: - K D L . l - 15 m,

KDL 1-454 mb

Droga KDD o nawierzchni asfaltowej z
oświetleniem:
szer. w liniach rozgraniczających 10 m

KDD. 1-341 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej

2650 mb

1 etap – wytyczenie w terenie
sukcesywnie w miarę prowadzonych
przez właścicieli podziałów
ewidencyjnych
2 etap – ulepszenie nawierzchni dla
potrzeb dojazdów do placów budów
3 etap – realizacja utwardzenia i
oświetlenia po zbudowaniu ok.. 80%
zabudowy mieszkaniowej osiedla
określonej przykładowo w rysunku
planu oraz uzbrojenia technicznego
działek
(powyższe zasady nie wykluczają
realizacji dróg wcześniej, w ramach
realizacji nadrzędnych programów
komunikacyjnych)

2009 - 2013

Jak wyżej

Jak wyżej

Ciągi główne w drogach publicznych
realizowane będą sukcesywnie w
miarę pozyskiwania gruntów pod
drogi.
Ciągi w komunikacji wewnętrznej w
miarę tempa realizacji zabudowy
mieszkaniowej

2009-2013

2010 - 2013
W zależności od
tempa inwestycji w
terenie

W zależności od
tempa inwestycji w
terenie

4.

Budowa wodociągu

2650 mb

Jak wyżej

Jak wyżej

5.

Wykup terenów pod drogi

1,58 ha

Sukcesywnie w miarę podziałów
gruntów prowadzonych na wniosek
właścicieli, oraz w oparciu o podziały
z urzędu , ewentualne wywłaszczenie
(w oparciu o przepisy ustawy o
gospodarce nieruchomościami)

2009-2013

2. Określa się sposób realizacji i źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ujętych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu w południowej części Osiedla Cyranka w rejonie ulic Obrońców
Westerplatte i Cyranowskiej:
1) zadania z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą przez Miasto Mielec i jednostki podległe, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
2) zadania budowy: dróg publicznych, wraz z kanalizacją deszczową zbierającą wody z tych terenów oraz oświetlenia, finansowane będą:
z budżetu Miasta Mielec, funduszy strukturalnych, funduszy ochrony środowiska lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami;
3) dopuszcza się zmianę sposobu finansowania w przypadku pozyskania funduszy z innych źródeł.
3.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu w południowej części Osiedla Cyranka w rejonie ulic Obrońców
Westerplatte i Cyranowskiej podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 z późn.
zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta Mielec ustala się w uchwale budżetowej.

