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2. Cel i metodyka analizy  

 

Celem opracowania jest delimitacja (wyznaczenie granic) obszaru, który może zostać 

przeznaczony pod inwestycje gospodarcze, wraz ze wskazaniem ich możliwego charakteru 

oraz szans i zagrożeń dla tego procesu. Granice obszarów zostały wyznaczone na podstawie 

analizy danych zastanych oraz wyliczonych wskaźników, a także wizji lokalnej. Analiza 

danych prowadzona była w miarę dostępności danych na poziomie miejscowości (sołectw),             

a w przypadku braku takich danych, na poziomie gminy, powiatu lub województwa. 

 

W rozdziale 3. przedstawiono podstawowe dane statystyczne opisujące gminę Mielec             

– wybrane dane stanowią zestaw czynników limitujących przydatność jej obszaru pod 

inwestycje o charakterze gospodarczym. Do danych tego typu zaliczono: 

 Powierzchnię gminy; 

 Liczbę ludności gminy; 

 Dominującą formę zagospodarowania gminy; 

 Podmioty gospodarcze; 

 Powierzchnię wolnych terenów inwestycyjnych; 

 Powierzchnię terenów pod budownictwo mieszkaniowe; 

 Możliwość realizacji inwestycji gospodarczych; 

 Komunikację i transport; 

 Kapitał ludzki; 

 Chłonność rynku zbytu; 

 Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej; 

 Poziom rozwoju infrastruktury społecznej; 

 Poziom rozwoju gospodarczego; 

 Stopień ochrony i stan środowiska; 

 Poziom bezpieczeństwa publicznego; 

 Aktywność gminy wobec inwestorów. 
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W rozdziale 4. przeprowadzono analizę potencjału inwestycyjnego gminy w oparciu o zestaw 

następujących grup kryteriów: 

 Analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju; 

 Analizę położenia i dostępności transportowo-komunikacyjnej; 

 Analizę dostępności teleinformatycznej; 

 Analizę kosztochłonności inwestycji; 

 Analizę klimatu inwestycyjnego; 

 Analizę jakości życia, warunków mieszkaniowych, oferty czasu wolnego, itp. 

 

W rozdziale 5. wskazano na czynniki wspierające atrakcyjność inwestowania w gminie 

Mielec, a w rozdziale 6. podsumowano główne zdiagnozowane bariery i zagrożenia 

dla inwestycji gospodarczych. Analizę wykonano w oparciu o znany model SWOT. 

W rozdziale 7. zestawiono działania administracji publicznej zwiększające atrakcyjność 

inwestycyjną gminy. Rozdział ten pozostaje w korelacji z analizą głównych dokumentów 

strategicznych na poziomie gminy (ale także powiatu, województwa i kraju)                              

– co przedstawiono w rozdziale 8.  

 

Rezultaty analiz – w postaci wskazania rodzajów inwestycji kluczowych dla rozwoju gminy  

– podsumowano w rozdziale 9. Rozdział 10. natomiast zawiera wnioski i rekomendacje.  

3. Podstawowe wskaźniki i dane statystyczne 

 

Czynniki determinujące atrakcyjność inwestycyjną gminy opisano wskaźnikami i zestawem 

danych statystycznych. Zaprezentowano je w tym rozdziale, a następnie wykorzystano 

w następnych rozdziałach do analizy. 

 

Tabela 1. Zestaw bazowych wskaźników limitujących atrakcyjność inwestycyjną gminy 

z wagami. 

Wskaźnik 
Waga 

wskaźnika 
Grupa wskaźników Komentarz 

Powierzchnia gminy - - 

Czynnik nie uwzględniany w analizie (Rozdział 4). Co 

prawda duże powierzchniowo Gminy zwykle dysponują 

większymi terenami inwestycyjnymi, jednak stosunek 
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między powierzchnią stref przemysłowych a całkowitą 

powierzchnią Gminy są ułamkowe. 

Liczba ludności gminy - - 

Czynnik nie uwzględniany w analizie (Rozdział 4). 

Atrakcyjność terenu dla inwestora w oczywisty sposób 

zależy od jakości kapitału ludzkiego i jego dostępności, 

jednak dostępność nie może być oznaczana tylko w 

kontekście izolowanej Gminy. 

Dominująca formę 

zagospodarowania 

gminy 

5% 
Zrównoważony 

rozwój 

O ile dla danego terenu nie ma uchwalonego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) istnieje 

możliwość ulokowania inwestycji na bazie decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w 

oparciu o zasadę „dobrego sąsiedztwa” 

Podmioty gospodarcze 2% Klimat inwestycyjny 

Dla niektórych inwestycji bezpośrednie sąsiedztwo 

podmiotów powiązanych w łańcuch kooperacyjny ma 

większe, a dla innych mniejsze znaczenie. Czynnik 

powiązany z dostępnością komunikacyjną. 

Powierzchnia wolnych 

terenów 

inwestycyjnych 

5% Klimat Inwestycyjny 

Od dostępności terenów inwestycyjnych (powierzchni) 

zależeć będzie możliwość pozyskiwania dużych i bardzo 

dużych inwestycji.  

Powierzchnia terenów 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 

5% Klimat Inwestycyjny 

Obecność terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe może znacząco ograniczać możliwości 

lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym, choć 

samo w sobie jest zjawiskiem pozytywnym. 

Możliwość realizacji 

inwestycji 

gospodarczych 

10% Klimat inwestycyjny 

Czynnik powiązany z ilością wolnych terenów pod 

inwestycję. Tereny przeznaczone pod inwestycje o 

charakterze gospodarczym powinny mieć ustalone zasady 

(w oparciu o prawo miejscowe – jakim jest MPZP) 

lokowania inwestycji. 

Komunikacja i 

transport 
10% 

Położenie 

i dostępność 

transportowo-

komunikacyjna 

Dostępność komunikacyjna poszczególnych sołectw 

decyduje o możliwości lokowania w nich inwestycji, 

zwłaszcza powiązanych z istniejącymi przedsiębiorstwami 

Mielca, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Rzeszowa i innych 

ośrodków przemysłowych. 

Kapitał ludzki 15% 
Kosztochłonność 

inwestycji 

W gospodarce globalnej i innowacyjnych jej gałęziach to 

właśnie dostęp do wiedzy i wykwalifikowanych kadr w 

dużej mierze decyduje o sukcesie przedsięwzięć.  

Chłonność rynku zbytu 2% Klimat inwestycyjny 

Jedynie w przypadku inwestycji ukierunkowanych na 

sprzedaż produktów (usług) na runku lokalnym ma 

znaczenie. Dotyczyć to będzie jedynie małych inwestycji. 

Poziom rozwoju 

infrastruktury 

gospodarczej 

15% 

Dostępność 

teleinformatyczna 

Kosztochłonność 

inwestycji 

Wysoki poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej 

wpływa korzystnie na decyzje inwestycyjne. 

Poziom rozwoju 

infrastruktury 

społecznej 

2% Jakość życia 
Poziom jakości życia jest zwykle też powiązany z 

kapitałem ludzkim. 

Poziom rozwoju 

gospodarczego 
10% 

Kosztochłonność 

inwestycji 

Jakość życia 

Powiązany z rozwojem infrastruktury technicznej, ilością 

przedsiębiorstwa oraz chłonnością lokalnego rynku zbytu. 

Stopień ochrony i stan 

środowiska 
5% 

Zrównoważony 

rozwój 

Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony 

środowiska mogą limitować inwestycje. Jednakże jakość 

środowiska naturalnego może być czynnikiem 

decydującym o inwestycjach w czyste technologie czy też 
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inwestycje przedsiębiorstw wrażliwych na zagadnienia 

zrównoważonego rozwoju (np. turystyka). 

Poziom 

bezpieczeństwa 

publicznego 

2% Jakość życia 
Czynnik powiązany z kapitałem ludzkim, wpływający na 

jakość życia. 

Aktywność Gminy 

wobec inwestorów 
12% Klimat inwestycyjny 

Czynnik związany z polityką realizowaną przez Gminę na 

rzecz przyciągania inwestycji.  

Razem: 100%  

 

 

Poniżej przedstawiono wartości poszczególnych wskaźników i danych statystycznych. 

 

3.1 Powierzchnia gminy  

 

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 122,12 km
2. 1

 

Udział powierzchni gminy w powiecie i województwie przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela 2. Udział powierzchni gminy w powierzchni powiatu i województwa 

L.p. Gmina 
Powierzchnia 

[km2] 
Ilość sołectw 

% do 

powierzchni 

powiatu 

% do powierzchni 

województwa 

1. Gmina Mielec 122,12 13 13,89 0,68 

Źródło: GUS, Statystyczne Wademekum Samorządowca 2012 (dostęp 21.11.2013 r.) 

 

Poszczególne sołectwa zajmują powierzchnię opisaną w tabeli nr 3. Sołectwa o największej 

powierzchni wyróżniono kolorem. 

 

Tabela 3. Zestawienie powierzchni sołectw gminy Mielec. 

Zagadnienie 

Gmina Mielec - Sołectwa 
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Powierzchnia (ha)  220 876 721 701 518 1 386 453 1 254 3 826 479 369 985 477 

Źródło: (stan na 18.05.2012r.) http://www.gmina.mielec.pl/gmina/soectwa.html 

 

                                                           
1  Dane GUS. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=853029&p_token=0.4144429975921144 
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3.2 Liczba ludności gminy  

 

Ludność gminy wynosi 13.000 mieszkańców
2
.  

Ilość mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli nr 4. Najludniejsze 

sołectwa wyróżniono kolorem. 

 

 

 

 

Tabela 4. Zestawienie ludności sołectw gminy Mielec. 

Zagadnienie 

Gmina Mielec - Sołectwa 
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Liczba ludności 

(osób) 
129 2 765 702 419 597 1 718 356 1 394 149 1 367 389 2 061 954 

Źródło: Na podstawie danych z dnia 31.12.2013 r, udostępnionych przez Gminę Mielec. 

 

3.3 Dominująca forma zagospodarowania gminy  

 

Dominującą formą zagospodarowania gminy i poszczególnych sołectw są użytki rolne i/lub 

lasy. W strukturze użytkowania powierzchni gminy grunty rolne zajmują 5 104 ha, a lasy 

5 144 ha, stosownie 41,8% i 42,1%. 

 

Zestawienie powierzchni użytków rolnych, lasów, obszarów zabudowanych i pozostałych 

przedstawiono w tab. 5. Dominujące formy zagospodarowania zaznaczono kolorem. 

Najbardziej lesistym sołectwem jest Szydłowiec, w którym lasy stanowią aż 95,2% 

powierzchni. Pozostałe sołectwa mają charakter rolniczy lub rolniczy i leśny. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: najtrudniejsze do 

przekształcenia są grunty o klasach bonitacyjnych od I do III. Do tej pory odrolnienie działki 

                                                           
2  Na podstawie danych z dnia 31.12.2013 r, udostępnionych przez Gminę Mielec. 
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powyżej 0,5 hektara wymagało uchwalenia lub zmiany przez gminę planu miejscowego, po 

uprzednio uzyskanej zgodzie ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz 

marszałka województwa, po zasięgnięciu opinii Izby Rolniczej. 26 maja 2013 roku  po 

wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przepis ten zaczął 

odnosić się do wszystkich działek o tych klasach bonitacyjnych, bez względu na ich wielkość. 

 

Dużo łatwiejsza i szybsza jest zmiana gruntów o niższych klasach bonitacyjnych (IV-VI) na 

obszarach, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W gminie Mielec proces inwestycyjny może być zdecydowanie trudniejszy w sołectwach      

z wysokim udziałem gruntów klasy od I – III, tj. sołectwach Boża Wola, Chrząstów, 

Rzędzianowice, Wola Mielecka oraz Złotniki.  

 

Tabela 5. Zestawienie form użytkowania gruntów w sołectwach gminy Mielec. 

L.p. Sołectwo 

Użytki rolne [ha] Grunty leśne 

oraz 

zadrzewione i 

zakrzewione 

Pozostałe Razem 

% 

gruntów I 

– III 

klasy 

grunty sady łąki 
pastwis

ka 

1 Boża Wola 163 - 13 10 20 13 219 49,90 

2 Chorzelów 596 17 3 20 100 140 876 21,29 

3 Chrząstów 567 6 2 34 43 70 722 42,02 

4 Goleszów 348 - 7 36 302 32 725 14,61 

5 Książnice 396 2 15 47 11 50 521 13,72 

6 Podleszany 596 23 47 60 510 83 1 319 14,30 

7 Rydzów 169 - 11 35 180 35 430 0,00 

8 Rzędzianowice 915 4 111 47 37 140 1 254 36,27 

9 Szydłowiec 39 - 76 27 3 654 41 3 837 0,00 

10 Trześń 223 1 28 18 159 50 479 10,49 

11 Wola 

Chorzelowska 

101 1 119 23 80 46 

370 

0,00 

12 Wola Mielecka 644 18 48 128 25 121 984 44,67 

13 Złotniki 347 11 1 36 23 58 476 48,30 

 Gmina ogółem 5 104 83 481 521 5 144 879 12 212  

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015. Struktura gruntów (stan na 31.12.2006) oraz dane Urzędu 

Gminy Mielec (zestawienie gruntów z dnia 13.02.2014).  

 

*   *   *   *   * 

 

Struktura gruntów pozostałych (na poziomie gminy) została przedstawiona w tabeli nr 6. Na 

poziomie gminy w strukturze gruntów „pozostałych” dominują drogi i tereny mieszkalnictwa. 
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Tabela 6. Zestawienie form użytkowania gruntów w gminie Mielec. 

L.p. Typ Powierzchnia [ha] 

1 Tereny mieszkalnictwa 342 

2 Tereny przemysłowe 19 

3 Inne tereny zabudowane 20 

4 Tereny zurbanizowane niezabudowane 6 

5 Tereny rekreacji i wypoczynku 7 

6 Drogi 232 (w tym 71,66 drogi gminne) 

7 Koleje 7 

8 Tereny różne 22 

9 Nieużytki 57 

10 Wody śródlądowe płynące 75 

11 Wody śródlądowe stojące 2 

12 Rowy 90 

 Razem: 879 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015. Struktura gruntów pozostałych (stan na 31.12.2006) 

 

Lesistość gminy
3
 wynosi 40,2%. Znakomita większość lasów należy do Skarbu Państwa. 

Struktura własnościowa została przedstawiona w tabeli nr 7. 

 

Tabela 7. Zestawienie form użytkowania lasów w gminie Mielec. 

WYSZCZEGÓLNI

ENIE 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

Lesistość 

w % ogółem 

Publiczne 

prywatne 
Ogółem 

lasy razem 

własność Skarbu Państwa  

własność 

gmin razem 

w tym w zarządzie 

Lasów 

Państwowych 

Gmina Mielec   5 089,6 4 726,6 4 717,4 4 703,1 9,2 363 4 934 40,2 

Źródło: GUS (dostęp 22.11.2013 r.) 

(http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=853029&p_token=0.4144429975921144  

 

Zalesianie jest jednym ze sposobów zagospodarowania terenów o niskiej bonitacji gleb, 

co znalazło wyraz w Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015: Na terenie gminy 

planowane jest zwiększenie powierzchni zalesień na gruntach użytków i niskich klas 

bonitacyjnych V-VI.  

 

Temat ten był podejmowany także wcześniej
4
: W roku 1994 planowano zalesienie 339,90 ha 

powierzchni gruntów w gminie Mielec. Najwięcej zalesień zaplanowano w Goleszowie – jest 

                                                           
3  Lasy, nie grunty leśne. 
4  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec, grudzień 2001 r. 
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to aż 165,67 ha, w Rydzowie – 40,31 ha oraz w Woli Mieleckiej – 39,53 ha i Książnicach 

35,28 ha. W latach 1995-2004 zaplanowano zalesienie powierzchni 222,56 ha gruntów.             

W roku 2000 zaplanowano zalesienia 31,60 ha powierzchni gruntów rolnych. Planowane 

zalesienia są zlokalizowane głównie w Woli Chorzelowskiej, Dębiakach, Podleszanach oraz 

Trześni. 

 

Zalesienia i dolesienia w skali województwa podkarpackiego wynosiły w latach 2010-2012 

odpowiednio: 0,52%, 0,56% i 0,55%
5
. Dzięki temu w całym województwie wskaźnik 

lesistości należy do wysokich w skali kraju. Pomimo że wskaźnik lesistości dla gminy Mielec 

już dzisiaj wynosi znacznie ponad średnią krajową, plasując gminę w klasie jednostek 

terytorialnych o wysokim wskaźniku - ponad 40%, to, biorąc pod uwagę warunki środowiska 

przyrodniczego, działania na rzecz jego zwiększenia należy uznać za zasadne.  

 

*   *   *   *   * 

 

Do wizualizacji dominującej formy zagospodarowania poszczególnych sołectw wykorzystano 

zdjęcia satelitarne zamieszczone na portalu GoogleMaps. 

 

                                                           
5 GUS, Bank danych lokalnych (dostęp 27.01.2014 r.) 
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Rysunek 1. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Boża Wola – grunty rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

Rysunek 2. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Chorzelów – grunty rolne, 

zwracają uwagę lasy (około 11%) i pozostałe (16%) formy zagospodarowania terenu. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 
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Rysunek 3. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Chrząstów – grunty rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

 

Rysunek 4. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Goleszów – grunty rolne 

(45%) i lasy (42% powierzchni sołectwa). 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 
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Rysunek 5. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Książnice – grunty rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

 

Rysunek 6. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Podleszany – grunty rolne 

i lasy. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 
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Rysunek 7. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Rydzów – lasy i grunty 

rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

 

Rysunek 8. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Rzędzianowice – grunty 

rolne (73%). 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 



 
 

 
 

Strona | 19  
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Rysunek 9. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Szydłowiec – lasy (95%). 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

Rysunek 10. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Trześń – grunty rolne i 

lasy. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 
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Rysunek 11. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Wola Chorzelowska – łąki 

(32%) i grunty rolne (27%). 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

Rysunek 12. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Wola Mielecka– grunty 

rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 
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Rysunek 13. Dominująca forma zagospodarowania sołectwa Złotniki – grunty rolne. 

 
Żródło: GoogleMaps (dostęp 21.11.2013) 

 

*   *   *   *   * 

 

W dniach 18-19 października 2013 przeprowadzono wizję lokalną w gminie Mielec. Główne 

spostrzeżenia i ewentualne zestawiono w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Uwagi dotyczące zagospodarowania sołectw gminy Mielce zebrane na 

podstawie wizji lokalnej. 

L.

p. 
Sołectwo  Spostrzeżenia z wizji  Uwagi 

1 Boża Wola 

Charakter zabudowy: podmiejski. 

Tereny rolnicze o wysokiej kulturze 

zagospodarowania. 

- 

2 Chorzelów 

Duża wieś. 

Infrastruktura: kościół, sklep, kiosk; 

linia kolejowa; różne usługi, np. 

jeździeckie; 

We wsi funkcjonuje Zakład 

Doświadczalny Instytutu Zootechniki 

PAN (różne hodowle: króliki, krowy; 

ale też stadnina ) – tereny ogromne, ale 

słabo zagospodarowane. 

Elewator – obecnie jest syndyk (na 

sprzedaż za ok. 3,5 mln zł). 

Atutem sołectwa jest bezpośrednie sąsiedztwo lotniska w 

Mielcu, a dalej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – co 

może być atrakcyjną lokalizacją pod inwestycje 

przemysłowe. 

Lotnisko w Mielcu posiada jeden z najdłuższych pasów 

startowych w Europie – jednak, jego wyposażenie w 

infrastrukturę bezpieczeństwa i kontroli lotów jest bardzo 

słabe (na podstawie informacji pozyskanych w miejscu). 

Tereny należące do PAN mogłyby stanowić miejsce do 

ulokowania inwestycji z pogranicza agroturystyki. 

Wykorzystanie Elewatora – być może usługi 
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centrotwórcze (sklepy wielkopowierzchniowe, centrum 

kulturalne: kino/sala widowiskowa/dyskoteka).  

Modernizacja linii kolejowej pod kątem wprowadzenia 

lokalnego ruchu szynowego.  

3 Chrząstów 
Nieduża wieś, podmiejski charakter 

zabudowy. 
- 

4 Goleszów Gęsta zabudowa, podmiejski charakter  - 

5 Książnice 
Nieduża wieś, podmiejski charakter 

zabudowy.  
- 

6 Podleszany 

Duża wieś. Ośrodek rehabilitacyjny, 

przychodnia, kompleks sportowo – 

rekreacyjny. Masarnia i rzeźnia.   

- 

7 Rydzów 
Miejscowość bardzo atrakcyjna jako 

„sypialnia”, w lesie; Kościół, szkoła.  

Teren trudny do rozwoju – miejsce zamknięte - 

utrudniony dojazd: 1 droga na 1 przeprawie.  

Należy wykorzystać potencjał środowiska i krajobrazu 

(piękne miejsce – cisza i spokój) do kreowania funkcji 

mieszkalnej dla osób z grupy spoza dużej aktywności 

zawodowej. 

8 Rzędzianowice 

Duże tereny inwestycyjne pod 

przemysł (energetyka odnawialna);  

Wieś rolnicza – duże gospodarstwa 

rolne, nowoczesne maszyny. Bardzo 

dobre ziemie + wysoka kultura 

rolnictwa – gospodarstwa ponad 100 ha 

Szkoła, punkt lekarski, piekarnia, firma 

transportowa. 

 

9 Szydłowiec 

Dobry dojazd do strefy i do nowo 

budowanej obwodnicy. 

Droga powiatowa i droga gminna w 

złym stanie technicznym na prawie 

całej długości (do nowo budowanej 

obwodnicy – dobry);  

Kanalizacja indywidualna; brak gazu; 

internet radiowy; świetlica wiejska;  

Urokliwe tereny inwestycyjne pod budownictwo 

indywidualne- cisza, spokój, lasy; 

10 Trześń 

Szkoła, sklep; przy lesie, tartak; 

Niedaleko do miasta; piekarnia.  

Zaobserwowany problem: dymy i 

wyziewy z fabryki płyt meblowych. 

 

11 
Wola 

Chorzelowska 

Hotel 4* z kompleksem sportowym i 

boiskiem; 

Dobra infrastruktura drogowa (dobry 

asfalt); woda, gaz; 

Atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe 

i usługi społeczne - pod lasem; 

12 Wola Mielecka 

Duża wieś. 

Szkoła, remiza strażacka (boiska – 

stadion); dużo powierzchni do 

wynajęcia (delikatesy, stacja paliw, 

Holandpol) 

dobre drogi dojazdowe;  

Jest MPZP na 18 ha  

13 Złotniki. 
Nieduża miejscowość o charakterze 

rolniczym oraz zabudową podmiejską. 
- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wizji lokalnej i informacji pozyskanych w gminie 

 

Zdjęcia z wizji lokalnej zostały zamieszczone w załączniku nr 1. 
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3.4 Podmioty gospodarcze  

 

Wg CEIDG, w gminie Mielec (łącznie 13 sołectw) działa 536 przedsiębiorstw. Wraz. ze 

spółkami zarejestrowanymi w KRS jest 581 podmiotów gospodarczych. 

 

Dominującym typem przedsiębiorstwa jest działalność gospodarcza prowadzona przez osoby 

fizyczne, którzy stanowią 79,6% podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy nie działają 

przedsiębiorstwa państwowe. Zestawienie dla gminy zawarto w tabeli nr 9. 

 

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne). 

Terytorium/

NTS 

Wyszczególnien

ie 
Ogółem 

W tym 

Przedsiębior

stwa 

państwowe 

Spółki 

Spół-

dzielnie 

Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 
Razem 

W tym 

Handlowe 

Cywilne 
Razem 

W tym 

Akcyjn

e 
Z o.o. 

18 36 11 

052 

Gmina 

Mielec 

A 844 0 96 38 1 24 58 5 671 

B 850 0 96 38 1 24 58 5 677 

C 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

D 100,7 - 100 100 100 100 100 100 100,9 

E 100 0 11,3 4,5 0,1 2,8 6,8 0,6 79,6 

Legenda: A- stan na 31.08.2013; B – 30.09.2013; C- przyrost; D – przyrost % (31.08.2013 = 100%); E- w % ogółem 

http://www.stat.gov.pl/bip/389_5685_PLK_HTML.htm  

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sołectwach Chorzelów, Wola Mielecka              

i Podleszany. Są to jednocześnie najludniejsze sołectwa (patrz także tab. 4). 

 

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących 

wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) w sumie w sołectwach gminy Mielec. 
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Gmina Mielec - Sołectwa 
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Podmioty 

gospodarcze 6 
2 134 29 7 13 71 12 61 3 37 16 111 40 

Źródło: Centralna  Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dostęp 21.11.2013 r. 

 

 

3.5 Powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych 

 

Powierzchnia wolnych terenów inwestycyjnych w gminie oraz poszczególnych sołectwach 

została przedstawiona w tabeli nr 11. Dane na podstawie informacji zawartych na stronie 

internetowej gminy i w Geoportalu wskazują, że w sumie jest to około 46,75 ha. 

 

Tabela 11. Wolne tereny inwestycyjne w sołectwach gminy Mielec. 

Zagadnienie 

Gmina Mielec - Sołectwa 
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Powierzchnia 

wolnych terenów 

inwestycyjnych (ha)  

 1,11   3,0   15,8   11,5 18,2  

Źródło: http://www.gmina.mielec.pl dostęp 06.11 2013 r., http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/  

 

 

3.6 Powierzchnia terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 

Powierzchnia terenów pod budownictwo (sołectwa) na podstawie danych z portalu 

internetowego gminy nie przedstawiają się imponująco. Dane zestawiono w tabeli nr 12. 

 

Tabela 12. Wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługową i rekreacyjną 

w sołectwach gminy Mielec. 

Zagadnienie Gmina Mielec - Sołectwa 

                                                           
6  Wg  Centralna  Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/
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Powierzchnia terenów 

pod budownictwo (tereny 

przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową, 

usługową i rekreacyjną) 

 
1,28 

ha 
        

6,18 

ha 

10,0 

ha 
 

Źródło: http://www.gmina.mielec.pl dostęp 06.11 2013 r. 

3.7 Możliwość realizacji inwestycji gospodarczych 

 

Możliwość realizacji inwestycji gospodarczych w poszczególnych sołectwach (tak/nie)          

– delimitacja obszaru realizacji inwestycji wynikająca z prawa miejscowego (MPZP) 

dopuszczające inwestycje oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mielec
7
 (zwanej dalej Studium), a także mając na uwadze wolne tereny 

inwestycyjne oraz pod budownictwo mieszkaniowe oraz dotychczasową działalność 

gospodarczą.  

Tabela 13. Możliwość realizacji inwestycji 

L.p

. 
Sołectwo  

Zapisy 

MPZP 

Zapisy 

Studium8 
Sąsiedztwo9 

Wolne tereny 

inwestycyjne 

Wolne tereny 

pod 

budownictwo 

Uwagi 

1 Boża Wola      Mieszkalnictwo 

2 Chorzelów      
Usługi centro-

twórcze. Przemysł. 

3 Chrząstów      Mieszkalnictwo 

4 Goleszów      Mieszkalnictwo 

5 Książnice      Mieszkalnictwo 

6 Podleszany      
Inwestycje 

przemysłowe 

7 Rydzów      

Mieszkalnictwo 

Nieuciążliwy 

przemysł 

8 Rzędzianowice      Wiatraki 

9 Szydłowiec  x    Mieszkalnictwo. 

                                                           
7  Jednolity Tekst Studium i Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec 

Uchwalona Uchwałą Nr Xxxviii / 202 / 2010 Rady Gminy Mielec Z Dnia 28 Stycznia 2010 R. 
8  jest „wzmocnienie istniejącego 

potencjału terenów aktywności gospodarczej i inwestycyjnej”, kolorem wyróżniono sołectwa dla których planowane jest 

„wykorzystanie predyspozycji do pobudzenia rozwoju gospodarczego” lub „kreację nowych funkcji”. Znacznikiem (X) 

wyróżniono sołectwa wskazane jako przeznaczone do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
9  Obecność obiektów mogących stanowić odniesienie w procesie inwestycyjnym w trybie decyzji o warunkach zabudowy. 
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Eksploatacja 

kruszyw 

10 Trześń      

Mieszkalnictwo. 

Usługi rekreacji i 

turystyki 

11 
Wola 

Chorzelowska 
 X    

Mieszkalnictwo. 

Usługi rekreacji i 

turystyki 

12 Wola Mielecka      

Mieszkalnictwo 

Inwestycje 

przemysłowe. 

Węzeł 

komunikacyjny. 

13 Złotniki.      Mieszkalnictwo 

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: w Woli mieleckiej i Woli Chorzelowskiej od 2014 istnieje możliwość realizacji 

inwestycji na podstawie MPZP, który Rada Gminy zamierza przyjąć w pierwszej połowie 2014. 

 

 

Informację o obowiązujących MPZP zamieszczono w rozdziale 3.16 

 

Oferta inwestycyjna (w tym pod zabudowę mieszkalną) – dostępne na stronach gminy. 

 

 

Rysunek 14. Aktualne możliwości realizacji inwestycji w sołectwach gminy Mielec. 
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie dokumentów: Studium i Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec Uchwalona Uchwałą Nr Xxxviii / 202 / 2010 Rady Gminy Mielec Z Dnia 

28 Stycznia 2010 R. 
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3.8 Komunikacja i transport 

 

Dostępność transportowa do subregionalnych ośrodków wzrostu (miasto Mielec) została 

dokonana w podziale na dostępność do strefy gospodarczej i dostępność do centrum miasta. 

Przy użyciu serwisów Targeo
10

 oraz Google Maps
11

 wyznaczono dojazdy z centrum każdej 

wsi sołectwa do dwóch punktów docelowych: 

 Centrum miasta Mielca (jako punkt pomiarowy ustawiono skrzyżowanie 

ul. Sienkiewicza – Al. Niepodległości – Staszica). Badania dokonano w godzinach 

przed- oraz popołudniowych. Przykładowy ekran aplikacji zaprezentowano na rys. 15. 

Wartości czasu dojazdu, wraz z uwagami, przedstawiono w tabeli nr 14. 

 Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jako punkt pomiarowy ustawiono siedzibę SSE 

Euro-Park Mielec). Pomiaru dokonano w godzinach popołudniowych. Przykładowy 

ekran aplikacji zaprezentowano na rys. 16. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 15. 

 

Rysunek 15. Pomiar odległości Chorzelów – Mielec (Sienkiewicz -Staszica- Al. 

Niepodległości) wg targeo.pl:. 

 
Źródło: http://mapa.targeo.pl/trasa,Chorzelów,Chorzelów%20woj.%20podkarpackie%20powiat%20mielecki%20gmina%20 

Mielec%20,Mielec,Mielec%20woj.%20podkarpackie%20powiat%20mielecki%20gmina%20Mielec  

 

 

 

 

                                                           
10  Targeo.pl 
11  Maps.google.pl 
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Tabela 14. Czas dojazdu z miejscowości (sołectw) gminy Mielec do centrum miasta 

Mielca. 

Sołectwo Odległość 
Godzina 

badania 

Czas dojazdu do 

centrum miasta 

Mielec 

Uwagi 

Boża Wola 8,23 km 

9:13 12 minut (Targeo) Brak utrudnień w ruchu 

13:42 14 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza. 

15:15 10 minut (Targeo) Brak utrudnień  w ruchu 

Chorzelów 4,39 km 

08:25 6 min (Targeo) 
Utrudnienie tylko na rondzie (skrzyżowaniu 

Sienkiewicza, Traugutta, Padykuły) 

13:00 6 minut (Targeo) Małe natężenie ruchu 

13:20 
8 minut (Google 

Maps) 
Małe natężenie ruchu  

13:20 
9 minut (Google 

Maps) 
Małe natężenie ruchu 

15:10 8 minut (Targeo) 
Utrudnienie na rondzie Traugutta 

i Sienkiewicza.  

Chrząstów 

7,9 km 

przez ul. 

Kilińskiego 

8:11 11 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

11:40 11 minut (Targeo) 
Utrudnienie na rondzie Traugutta 

i Sienkiewicza 

13:00 11 minut (Targeo) 
Utrudnienie na rondzie Traugutta 

i Sienkiewicza 

15:03 11 minut (Targeo) 
Utrudnienie na rondzie Traugutta 

i Sienkiewicza 

Goleszów 9,44 km 

8:36 15 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

13:30 14 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

15:15 12 minut (Targeo) Brak utrudnień 

Książnice 6,69 km 

8:44 10 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

13:34 10 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

15:15 7 minut (Targeo) Brak utrudnień 

Podleszany  4,67 km 

8:58 7 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

13:39 9 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

15:15 5 minut (Targeo) Brak utrudnień 

Rydzów 10 km 

7:00 16 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza 

10:12 14 minut (Targeo) Brak utrudnień 

12:00 14 minut (Targeo) Brak utrudnień 
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14:11 16 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza. 

15:15 14 minut (Targeo) Brak utrudnień 

Rzędzianowice 5,96 km 

9:59 10 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza. 

14:04 10 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza. 

15:14 8 minut (Targeo) Brak utrudnień 

Szydłowiec  13 km 

9:51 23 minuty (Targeo) 

Duże utrudnienie. 

Korek 1,2 km, 8 min, na odcinku al. Wojska 

Polskiego w kierunku al. Kwiatkowskiego. 

14:00 20 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania al. 

Niepodległości z ul. Długosza do skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Sienkiewicza. 

15:14 23 minuty (Targeo) 

Korek na odcinku od skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Długosza 

do skrzyżowania al. Niepodległości 

z ul Sienkiewicza. 

Trześń  8,91 km 

9:43 15 minut (Targeo) Brak utrudnień 

13:56 18 minut (Targeo) 

Korek na odcinku od skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Długosza 

do skrzyżowania al. Niepodległości 

z ul Sienkiewicza. 

15:15 18 minut (Targeo) 

Utrudnienie od skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Długosza 

do skrzyżowania al. Niepodległości 

z ul Sienkiewicza. 

Wola 

Chorzelowska  
9,54 km 

9:32 22 minuty (Targeo) 

Duże utrudnienie (korek) 10 min., 1,2 km 

(7 km/godz.) na odcinku al. Wojska Polskiego 

i Kwiatkowskiego. 

13:48 18 minut (Targeo) Brak utrudnień 

15:15 20 minuty (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Długosza 

do skrzyżowania al. Niepodległości 

z ul Sienkiewicza. 

Wola Mielecka 3,04 km 

9:27 6 minut (Targeo) Brak większych utrudnień 

13:45 7 minut (Targeo) 

Utrudnienie jedynie na odcinku 

od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do 

skrzyżowania Staszica i Sienkiewicza 

15:15 4 minuty (Targeo) Brak utrudnień 

Złotniki 3,95 km 

10:05 6 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza 

15:14 6 minut (Targeo) 

Utrudnienie na odcinku od skrzyżowania Staszica 

z Sandomierską do skrzyżowania Staszica i 

Sienkiewicza 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Czas dojazdu do centrum Mielca, poza godzinami szczytu, nie przekracza dla większości 

sołectw 15 minut (wyjątkiem są Szydłowiec i Wola Chorzelowska), a w przypadku 6 sołectw 

– wynosi poniżej 10 minut. Należy uznać sołectwa za dobrze skomunikowane. 
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Newralgicznymi z punktu widzenia skomunikowania sołectw gminy Mielce 

z subregionalnym ośrodkiem wzrostu – tutaj wyznaczone jako centrum miasta                            

– są następujące fragmenty dróg (zlokalizowane w mieście Mielcu): 

 Rondo (na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza, Traugutta i Padykuły); 

 Odcinek od skrzyżowania Staszica z Sandomierską do skrzyżowania Staszica 

i Sienkiewicza; 

 Odcinek od skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Długosza do skrzyżowania 

al. Niepodległości z ul. Sienkiewicza; 

 Odcinek al. Wojska Polskiego w kierunku al. Kwiatkowskiego. 

 

*   *   *   *   * 

 

Rysunek 16. Pomiar odległości Goleszów – SSE EURO-PARK, Mielec wg GoogleMaps. 

 
Źródło: https://maps.google.pl/  

 

 

Tabela 15. Czas dojazdu z miejscowości (sołectw) gminy Mielec do SSE Mielec 

Sołectwo Odległość / Trasa 
Czas 

badania 

Czas dojazdu do 

Specjalistycznej Strefy 

Ekonomicznej 

Uwagi 

Boża Wola 

Trasa 1152R ,  

16,8 km, 
12:00 

27 minut (Google Maps)  

Trasa 1152R i 

DW985, 18,9 km 
28 minut (Google Maps)  

Chorzelów 
Trasa DW985  

5,2 km 
13:20 12 minut (Google Maps) Małe natężenie ruchu  

Chrząstów Trasa 8,5 km 14:40 16 minut (Google Maps)  
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DW985 11,4 km 19 minut (Google Maps)  

Goleszów 

Trasa 1152R ,  

18,1 km 
12:00 

29 minut (Google Maps)  

Trasa 1152R i 

DW985, 20,2 km 
31 minut (Google Maps)  

Książnice 

Trasa 1152R,  

15,0 km 

12:00 

25 minut (Google Maps)  

DW985  

17,1km 
27 minut (Google Maps)  

Trasa 1152R i 

Wojsławska, 20,3km 
31 minut (Google Maps)  

Podleszany  

Wojska Polskiego , 

13,2 km 
12:00 

23 minut (Google Maps)  

DW985 15,3 km 25 minut (Google Maps)  

Wolności 14,0 km 25 minut (Google Maps)  

Rydzów 

Trasa 1152R - 18,6 

km 12:30 
29 minut (Google Maps)  

Lotniskowa 17,6 km 31 minut (Google Maps) Brak utrudnień 

Rzędzianowice 

DW983 14,5 km 

12:35 

24 minut (Google Maps)  

DW985 16,6 km 26 minut (Google Maps)  

DW983 i Wojsławska 

19,9 km 
27 minut (Google Maps)  

Szydłowiec  8,3 km 12:20 17 minut (Google Maps)  

Trześń 
3,7 km 

12:15 
9 minut (Google Maps )  

Rudnik 4,9 km 11 minut (Google Maps)   

Wola 

Chorzelowska  

Rudnik 6,0 km 
12:15 

13 minut (Google Maps)   

Trasa 5,8 km 13 minut (Google Maps)   

Wola Mielecka 

DW984 12,5 km 

12:00 

22 minuty (Google Maps)   

DW985 14,6 km 24 minuty (Google Maps)   

DW984 i Wolności 

13,4 km 
24 minuty (Google Maps)   

Złotniki 

DW985 8,4 km 

12:30 

16 minut (Google Maps)   

DW985 9,5 km 16 minut (Google Maps)   

DW985 12,1 km 20 minut (Google Maps)   

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Należy zauważyć, że dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest w sumie 

bezproblemowy. Na drodze z poszczególnych sołectw nie zaobserwowano specjalnych 

utrudnień. Dla większości sołectw jednak, czas ten przekracza 15 minut zbliżając się do około 

pół godziny. Jedynie dojazd z Trześni jest krótszy niż 10 minut. 

 

*   *   *   *   * 

 

Dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych – czas dojazdu z danego sołectwa do 

węzła autostrady A4 (obecnego i planowanego) oraz do dróg krajowych i wojewódzkich 

wyznaczono w sposób analogiczny do prezentowanych powyżej. W tabelach 16-18 podano 

uśredniony czas wynikający z pomiaru w godzinach przed- i popołudniowych. 
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Tabela 16. Czas dojazdu z miejscowości (sołectw) gminy Mielce do węzłów 

komunikacyjnych (autostrady – węzeł Krzyż). 

Sołectwo Trasa dojazdu Czas dojazdu do A4/E40 

Boża Wola Drogą DW984 – 48,5 km 44 min. 

Chorzelów Drogą DW984 – 51,4 km 50 min. 

Chrząstów Drogą DW984 – 53,1 km 51 min. 

Goleszów Trasą DW984 – 46,9 km 46 min. 

Książnice Trasą DW984 – 46,7 km 43 min. 

Podleszany  Trasą DW984 – 44,9 km 41 min. 

Rydzów Trasą DW984 – 39,5 km 38 min. 

Rzędzianowice Trasą DW984 – 47,3 km 42 min. 

Szydłowiec  Trasą DW984 – 58,0 km 1 godz. 2 min. 

Trześń  Trasą DW984 – 54,6 km 56 min. 

Wola Chorzelowska  Trasą DW984 – 55,7 km 58 min. 

Wola Mielecka Trasą DW984 – 42,1 km 37 min. 

Złotniki Trasą DW984 – 50,8 km 49 min. 

źródło : GoogleMaps , pomiar w godz. 08:00 do 13:00    

 

Pomiary wykazują, że dostęp do autostrady A4 wymaga od 37 do 62 minut dojazdu. Do 

obliczeń wybrano zlokalizowany w okolicy Tarnowa (województwo małopolskie) węzeł 

Krzyż. Wraz z planowanym oddaniem odcinka prowadzącego z Tarnowa do Dębicy (nazwa 

węzła: Pustynia) czas ten spadnie od około 8 minut (dla czasu dojazdu z Woli Mieleckiej) aż 

do 19 minut (dla Szydłowca). 

 

*   *   *   *   * 
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Tabela 17. Czas dojazdu z miejscowości (sołectw) gminy Mielce do węzłów 

komunikacyjnych (droga wojewódzka). 

Sołectwo Trasa dojazdu Dojazd do drogi krajowej 

Boża Wola 

Trasa 9/E371 – przez 1152R, 34,6 km 35 minut 

Trasa 79 – przez DW985, 48,7 km 48 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 41,6 km 40 minut 

Chorzelów 
Trasa 79 – przez DW 085, 35,0 km 31 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 43,5 km 44 minuty 

Chrząstów 

E40, Tarnów – przez DW984, 52,2 km 49 minut 

Trasa 9/E371– drogą DW985, 36,9 km 34 minuty 

Trasa 79 – drogą DW985, 37,1 km 35 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 39,3 km 42 minuty 

Goleszów 
Trasa 79 – przez DW985, 49,9 km 50 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 42,9 km 42 minuty 

Książnice 
Trasa 79 – przez DW985, 46,8 km 46 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 39,8 km 38 minut 

Podleszany  
Trasa 79 – przez DW985, 45,1 km 44 minuty 

Trasa 73 – przez DW982, 38,0 km 36 minut 

Rydzów 
Trasa 79 – przez DW985, 50,5 km 50 minut 

Trasa 73 – przez DW984, 34,6 km 39 minut 

Rzędzianowice 
Trasa 79 – przez DW985, 46,4 km 45 minut 

Trasa 73 – przez 1151R i DW982- 32,2 km 30 minut 

Szydłowiec  

Trasa 79 – przez DW985-44,5 km 46 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 50,1 km 55 minut 

Trasa 9/E371 – przez DW985 – 41,0 km 41 minut 

Trześń  
Trasa 79 – przez DW985, 38,3 km 36 minut 

Trasa 73 – przez DW982, 46,7 km 50 minut 

Wola 

Chorzelowska  

Trasa 79 – przez DW985, 40,4 km 40 minut 

Trasa 73 – przez DW982 – 47,8 km 51 minut 

Wola Mielecka 
Trasa 79 – przez DW985, 44,4 km 43 minuty 

Trasa 73 – przez DW984, 34,7 km 34 minuty 

Złotniki 
Trasa 79 – przez DW985, 38,2 km 35 minut 

Trasa 73 – przez DW982 – 42,9 km 43 minuty 

źródło : GoogleMaps , pomiar w godz. 08:00 do 13:00    

 

Kluczowe znaczenie, z punktu widzenia komunikacji gminy, mają drogi krajowe nr 73 i 79. 

Najkrótszy czas dojazdu do tych dróg mają (odpowiednio) sołectwa Rzędzianowice 

(30 minut) i Wola Mielecka (34 minuty) oraz Chorzelów (31 minut), a także Chrząstów 

(35 minut) i Złotniki (35 minut). 

 

Dojazd z Chrząstowa do DK 9 wynosi 34 minuty, a z Bożej Woli – 35 minut. 

 

*   *   *   *   * 
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Tabela 18. Czas dojazdu z miejscowości (sołectw) gminy Mielce do węzłów 

komunikacyjnych (drogi wojewódzkie). 

Sołectwo Trasa dojazdu Dojazd do drogi wojewódzkiej 

Boża Wola 

DW982 (Szczucin) – przez DW983 i trasą 1151R – 22,1 km 22 min. 

DW985  (Żegoty) –trasą 1152R i Wojsławska – 13,0 km, 16 min. 

– 13,0 km 
16 min. 

DW984/1152 R – trasą 1152R – 5,3 km 5 min. 

Chorzelów 

DW982 (Szczucin) –przez DW983 trasą 1151R – 24,0 km 26 min. 

DW 985  przebiega przez sołectwo 

DW985 (Żegoty) – przez DW985 i Wojsławska – 10,6 km 13 min. 

DW984/1152 R – przez DW985 – 8,3 km 11 min. 

Chrząstów 

DW982 (Szczucin) – 18,0 km,  23 min. 

DW985 (Żegoty) – Wojsławską - 13,2km 16 min. 

DW984/1152 R – przez Kilińskiego – 9,9 km 12 min. 

Goleszów 

DW982 (Szczucin) –przez DW983 i trasą 1151R – 23,4 km 24 min. 

DW985 (Żegoty) – przez 1152R i Wojsławską – 14,3 km 18 min. 

DW984/1152 R – przez 1152 R – 6,6 km 7 min. 

Książnice 

DW982 (Szczucin) –przez DW983 i 1151R – 20,2 km 20 min. 

DW985 (Żegoty) – przez 1152R i Wojsławską – 11,2 km 14 min. 

DW984/1152 R – przez 1152R – 3,5 km 3 min. 

Podleszany  

DW982 (Szczucin) –przez DW983 i 1151R – 18,5 km 19 min. 

DW985 (Żegoty) – Wojsławską – 9,4 km 12 min. 

DW984/1152 R – 1152R – 1,7 km 2 min. 

Rydzów 

DW982 (Szczucin) –przez Dw983 i 1151R – 23,9 km 25 min. 

DW985 (Żegoty) – Wojsławską - 14,8 km 17 min. 

DW984/1152 R – prze 1152R – 7,2 km 8 min. 

Rzędzianowice 

DW982 (Szczucin) –trasą 1151R – 12,6 km 12 min. 

DW985 (Żegoty) – przez DW983 i Wojsławską - 10,7 km 13 min. 

DW984/1152 R - przez DW983 – 4,1 km 4 min. 

DW983 Sołectwo leży przy trasie  

Szydłowiec  

DW982 (Szczucin) – trasą 1151R – 30,6 km 38 min. 

DW985 (Żegoty) – przez Witosa – 13,5 km 

22 min. Duże utrudnienie w ruchu 

przy skrzyżowaniu Witosa – 

Wojsławska 

DW984/1152 R – prze ul. Wojska Polskiego – 14,9 km 23 min. 

Trześń  

DW982 (Szczucin) –29,4 km  32 min. 

DW985 (Żegoty) – przez ul. Wojska Polskiego – 11,7 km 

17 min. Duże utrudnienie w ruchu 

przy skrzyżowaniu Witosa – 

Wojsławska 

DW984/1152 R – przez W. Polskiego – 11,4 km 17 min. 

Wola 

Chorzelowska  

DW982 (Szczucin) – przez 1151R – 28,2 km 34 min. 

DW985 (Żegoty) – przez ul. W. Polskiego – 12,7 km 

19 min. Duże utrudnienie w ruchu 

przy skrzyżowaniu Witosa - 

Wojsławska  

DW984/1152 R – przez Wojska Polskiego – 12,5 km 19 min. 

Wola Mielecka 

DW982 (Szczucin) – przez DW983 i 1151R – 17,8 km 18 min. 

DW985 (Żegoty) – przez DW984 i Wojsławską  - 8,8 km 12 min. 

DW984 Sołectwo leży przy trasie  

Złotniki 

DW982 (Szczucin) –przez DW983 i 1151R – 23,4 km 25 min. 

DW985 (Żegoty) – Wojsławską – 11,0 km 14 min. 

DW984/1152 R – przez Kilińskiego – 7,7 km 10 min. 

źródło : GoogleMaps , pomiar w godz. 08:00 do 13:00    
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W przypadku dróg wojewódzkich należy uznać sołectwa gminy Mielec za dobrze 

skomunikowane, czas dojazdu do drogi wojewódzkiej oscyluje w zakresie od kilku minut do 

około pół godziny. Drogi wojewódzkie przebiegają przez trzy sołectwa: Wola Mielecka (DW 

984), Rzędzianowice (DW 983) i Chorzelów (DW 985). 

 

Komunikacja zbiorowa w gminie Mielec oparta jest na usługach świadczonych przez Miejską 

Komunikację Samochodową Sp. z o.o. (MKS), która obsługuje 12 linii podmiejskich. 

Obejmują one swoim zasięgiem cały teren gminy Mielec oprócz Rydzowa. Uzupełnieniem 

zbiorowych usług transportowych są przewozy świadczone przez przedsiębiorstwo PKS
12

.  

 

Tabela 19. Komunikacja publiczna (PKS, bus, MKS). 

Sołectwo 
Liczba połączeń w dzień 

roboczy (06:00-00:00) 

Czas dojazdu do centrum m. 

Mielec (przystanek Mielec D.A. 

lub Mielec D.K.) 

Czas dojazdu do strefy 

ekonomicznej SSE 

EURO-PARK, Mielec 

Boża Wola 

Brak bezpośrednich połączeń 

PKS i MKS, 

MKS (przystanek Książnice 

Kościół) 

Najkrótsza trasa: 9 km, 17 min.; 

Z przesiadką: 26 km, 51 min. 

Brak bezpośrednich 

połączeń 

Chorzelów 

MKS, linia 39, 5 połączeń  

 

MKS, linia 6 z przystanku 

Chorzelów 2 „Kościół”; 6 

połączeń 

 

PKS: 21 połączeń 

Najkrótsza trasa: 9 min. 8 km. 

- Brak bezpośrednich 

połączeń 

- połączenie z Mielca 

Chrząstów 

PKS; 2 połączenia w ciągu dnia; 

Chrząstów – Mielec 

Liczba przystanków: 5 

przystanków w Chrząstowie, 

MKS, liczba linii kursujących na 

trasie Chrząstów – Mielec: 1 linia 

(8) 

Najkrótsza trasa: 10 km, 13 min. 
Czas dojazdu (linia 8) około 

30 minut. 

Goleszów 
PKS:13 połączeń, w tym 3 z 

przesiadką, MKS 

Najkrótsza  trasa: 10 km, czas: 20 

min.; 

Z przesiadką: 24 km, czas:47 min. 

Brak bezpośrednich 

połączeń 

Książnice 
PKS: 12 połączeń, w tym 3 z 

przesiadką, MKS 

Najkrótsza trasa: 9 km, 17 min.; 

Z przesiadką: 26 km, 51 min. 
j.w. 

Podleszany  
PKS: 17, w tym 2 z przesiadką, 

MKS  

Najkrótsza trasa: 7 km, 11 min.; 

Z przesiadką:29 km, 56 min. 
j.w. 

Rydzów PKS: 6 połaczeń, 11 km, 19 min. 
Brak bezpośrednich 

połączeń 

Rzędzianowice 
PKS: 20 połączeń, 

Przewoźnicy prywatni  
11 km, 15 min. 

Brak bezpośrednich 

połączeń 

Szydłowiec  
Brak połączeń PKS. Połączenie 

MKS 

Linia 33 MKS: 13 km, około 20 

min. 

Linia MKS, ok. 8 km, czas 

dojazdu do 12 minut 

Trześń  
12 połączeń, w tym 4 połączenia 

PKS (Arriva sp. z o.o.) i 8 

Bus Markpol: 7 km, 16 min. 

PKS: 8 km, 12 min. 

Linia MKS czas dojazdu 

około 5 min. 

                                                           
12 Na stronie internetowej Gminy w zakładce „informator” znajduje się zestaw linków i odniesień do stron przewoźników. 
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połączeń bus firmy Markpol, 

połączenia MKS 

Wola 

Chorzelowska  

Brak połączeń PKS. 

Połączenie MKS  
MKS: około 15 minut MKS: około 5 minut. 

Wola Mielecka 

93 połączeń , W tym  PKS: 86 i 7 

połączeń bus (przewoźnicy 

prywatni), MKS 

Z Wola Mielecka II, Bus: 7 km, 

14 min. 

Z Wola Mielecka, Autocentrum, 

PKS: 6 km, 8 min. 

Linia MKS. 

Linia MKS – przystanek ul. 

Kwiatkowskiego 

Złotniki PKS: 2 połączenia, MKS (linia 8) 5 km, 5 min. 
MKS, czas dojazdu około 

25 min. 

Źródło: opracowano na podstawie danych www.e-podroznik.pl zapytanie na dzień 30.10 2013 r. od godz.06:00. Dane 

uzupełniono 27.01. 2014 r. na podstawie informacji ze strony: mks-mielec.pl,  

 

Najlepiej skomunikowane są sołectwa Chorzelów, Rzędzianowice, Trześń i Wola Mielecka. 

Sołectwa te posiadają po kilkanaście aktywnych połączeń dziennie, zarówno w komunikacji 

publicznej, jak i prywatnej. 

 

*   *   *   *   * 

 

Komunikacja kolejowa (PKP): Przystanek PKP jest jedynie w sołectwie Chorzelów. 

 

http://www.e-podroznik.pl/
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3.9 Kapitał ludzki 

 

Koszty pracy (dane dostępne dla rynku pracy subregionu) – przeciętne wynagrodzenia na tle 

innych subregionów Polski (NUTS3) kształtują się korzystnie dla inwestorów, stanowią 

bowiem 85,1 % średniej krajowej (Tab. 20). 

 

Tabela 20. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 

Kod Jednostka terytorialna Ogółem w 2012 r. % w 2012 r. 

3183611000 Powiat mielecki 3187,11 zł 85,1 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bezwzględnie oraz w relacji do średniej krajowej (Polska = 100%) 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS Dostęp 21.11.2013 r. 

 

*   *   *   *   * 

 

Koszty związane z zatrudnieniem (aktualizacja na 11.12.2012) w 2010 r. dla województwa 

podkarpackiego wyniosły 20 923 mln zł. Dane szczegółowe wg sekcji PKD 2007 dostępne 

jedynie za rok 2010 - (Tab. 21). Najwyższe koszty zatrudnienia są w sekcjach B, C, D, E 

(przemysł, przetwórstwo przemysłowe) i M, N, O, P, Q, R, S, T (w pozostałych usługach). 

Najniższe koszty występują w sekcjach A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 

F (budownictwo) oraz K i L (działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 

nieruchomości). 

 

Tabela 21. Koszty związane z zatrudnieniem (ceny bieżące) – PKD 2007 za 2010 r. 

(w mln zł) woj. Podkarpackie. 

Zakres przedmiotowy Wartość 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A) 264 

przemysł (sekcje B,C,D,E) 6 336 

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) 5 307 

budownictwo (sekcja F) 1 527 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja i komunikacja (sekcje G,H,I,J) 
3 829 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (sekcje K,L) 638 

pozostałe usługi (sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 8 329 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS Dostęp 21.11.2013 r. 

 

*   *   *   *   * 

 

Wielkość zasobów pracy (wskaźniki demograficzne na poziomie lokalnym 

i subregionalnym/powiatu – saldo migracji na 1000 mieszkańców, przyrost naturalny - tabele 

22-24). 
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Tabela 22. Ludność wg miejsca zamieszkania (aktualizacja na 25.11.2013), Narodowy 

Spis Powszechny 2011 r. 

Kod Jednostka terytorialna Ogółem w 2011 r. Na wsi w 2011 r. 

3183611000 Powiat mielecki 135 980 69 751 

3183611052 Gmina Mielec 12 806 (13 000 na 31.12.2013 r) 12 806 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS Dostęp 25.11.2013 r. 

 

Wg aktualnych danych (stan na 31.12.2013 r.)
13

 Gminę Mielec zamieszkuje 13 000 

obywateli. 

 

Tabela 23. Stan ludności i ruch naturalny (aktualizacja na30.09.2013). 

Kod Jednostka terytorialna 
Ludność na 1 km2 

(2011) 

Ludność na 1 

km2 (2012) 

Przyrost 

naturalny na 

1000 ludności 

(2011) 

Przyrost 

naturalny na 

1000 ludności 

(2012) 

3183611000 Powiat mielecki 155 155 2,2 1,5 

3183611052 Gmina Mielec 105 105 1,3 -0,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS Dostęp 30.09.2013 r. 

 

Średnia gęstość zamieszkania w gminie jest niższa niż w powiecie i wynosi 105 osób na km
2
, 

co nie odbiega znacznie od średniej krajowej. Gmina w latach 2011-2012 odnotowała ujemny 

przyrost naturalny. 

 

Tabela 24. Migracje wewnętrzne i zagraniczne (aktualizacja na 29.05.2013). 

Kod 

Jednostka 

terytorialn

a 

Zameldowa

nia w ruchu 

wewnętrzny

m (2012 r) 

Zameldowa

nia z 

zagranicy 

(2012 r.) 

Wymeldowa

nia w ruchu 

wewnętrzny

m (2012 r.) 

Wymeldowa

nia za 

granicę (2012 

r.) 

Saldo 

migracji 

wewnętrzny

ch (2012 r.) 

Saldo 

migracji 

zagranicznyc

h (2012 r.) 

31836110

00 

Powiat 

mielecki 
1095 131 1215 105 -120 26 

31836110

52 

Gmina 

Mielec 
197 1 128 4 69 -3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS . Dostęp 21.11.2013 r. 

 

Gmina Mielec ma dodatnie saldo migracji wewnętrznych i nieznacznie ujemne saldo migracji 

zagranicznych. Stosownie +69 i -3. Dokładnie odwrotne trendy obserwuje się na poziomie 

powiatu: odpowiednio -120 i +26. 

 

*   *   *   *   * 

                                                           
13

 Dane pozyskane dzięki uprzejmości Gminy Mielec 
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Jakość zasobów pracy (na poziomie lokalnym, tj. gminnym i subregionalnym), mierzona była 

wskaźnikami dotyczącymi: przedsiębiorczości, poziomu wykształcenia, ludności w wieku 

nieprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Analizowany był również udział 

w wyborach samorządowych. Dane zawarto w tabelach.  

 

Tabela 25. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Kod 

Jednostk

a 

terytorial

na 

Ogółem 

(2012) 

W wieku 

przedproduk

cyjnym 

(K,M <20 lat) 

% 

W wieku 

produkcyjn

ym 

(K: 20-60, 

M: 20-65) 

% 

W wieku 

poprodukcyj

nym 

(K>60, M> 

65) 

% 

3183611052 
Gmina 

Mielec 
13 000 2 841  21,8 8 056 62,0 2 103  16,2 

Boża Wola Sołectwo 129 30 23,26 75 58,14 24 18,60 

Chorzelów Sołectwo 2765 561 20,29 1752 63,36 452 16,35 

Chrząstów Sołectwo 702 139 19,80 428 60,97 135 19,23 

Goleszów Sołectwo 419 77 18,38 258 61,58 84 20,05 

Książnice Sołectwo 597 124 20,77 367 61,47 106 17,76 

Podleszany  Sołectwo 1718 395 22,99 1046 60,88 277 16,12 

Rydzów Sołectwo 356 83 23,31 225 63,20 48 13,48 

Rzędzianowice Sołectwo 1394 308 22,09 837 60,04 249 17,86 

Szydłowiec  Sołectwo 149 34 22,82 91 61,07 24 16,11 

Trześń  Sołectwo 1367 326 23,85 848 62,03 193 14,12 

Wola 

Chorzelowska  
Sołectwo 389 

79 20,31 263 67,61 47 12,08 

Wola Mielecka Sołectwo 2061 474 23,00 1269 61,57 318 15,43 

Złotniki Sołectwo 954 211 22,12 597 62,58 146 15,30 

Źródło: Dane pozyskane z Gminy Mielec (wg stanu na 31.12.2013 r,). 

 

Gmina Mielec posiada zasoby ludzkie w podziale na grupy wiekowe przed-, po- 

i produkcyjnym na zbliżonym poziomie do całego powiatu (Tab. 25). Dane z podziałem na 

sołectwa na podst. Strategii (Tab. 26). 
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Tabela 26. Ludność w wieku przed-, produkcyjnym i poprodukcyjnym w sołectwach. 

Sołectwo Kobiety Mężczyźni 

Wiek 

przedprodu

kcyjny 

(<20) 

Wiek 

produkcyj

ny (20-60) 

Wiek 

poprodukcyjn

y (>60) 

Wiek 

przedprodukcyj

ny (<20) 

Wiek 

produkcyjn

y (20-65) 

Wiek 

poprodukcyjny 

(>65) 

Boża Wola 14 29 17 16 46 7 

Chorzelów 273 849 298 288 903 154 

Chrząstów 55 195 88 84 233 47 

Goleszów 32 123 55 45 135 29 

Książnice 61 173 70 63 194 36 

Podleszany  185 497 179 210 549 98 

Rydzów 39 101 28 44 124 20 

Rzędzianowice 158 393 162 150 444 87 

Szydłowiec  13 41 14 21 50 10 

Trześń  156 403 124 170 445 69 

Wola Chorzelowska  39 116 32 40 147 15 

Wola Mielecka 228 591 207 246 678 111 

Złotniki 115 285 93 96 312 53 

Razem: 1 368 3 796 1 367 1 473 4 260 736 

Źródło: Dane pozyskane z Gminy Mielec (wg stanu na 31.12.2013 r.) 

 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (stan na 

31.01.2014)
14

: 

 powiat mielecki: 7693 osoby 

 gmina Mielec: 727 osoby  

 miasto Mielec: 3318 osoby  

Stopa bezrobocia w powiecie mieleckim na koniec roku 2013 wynosiła 12,4% i była 

zdecydowanie niższa od stopy bezrobocia dla województwa podkarpackiego (16,4%), a także 

w kraju (13,4%). 

 

*   *   *   *   * 

 

Tabela 27. Ludność wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania (spis ludności 

2011). 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 

ogółem W miastach Na wsi 

ogółem wyższe ogółem wyższe ogółem wyższe 

3183611000 
Powiat 

mielecki 
117 172 15 352 58 080 10 710 59 092 4 642 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS  

 

                                                           
14  Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu  
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Brak danych na poziomie gminy. W powiecie mieleckim osoby z wykształceniem wyższym 

stanowią 13,1%, z czego blisko 2/3 zamieszkuje miasta Mielec i Radomyśl Wielki. 

Uśrednione dane dla wsi powiatu mieleckiego: około 1/3 mieszkańców powiatu z wyższym 

wykształceniem zamieszkuje wieś (co daje 4 642 osoby). Udział procentowy osób                           

z wykształceniem wyższym zamieszkujących wsie powiatu jest dwukrotnie niższy niż w 

miastach, jednak nie powinno to stanowić bariery dla potencjalnych inwestycji. Nadmienić 

należy, iż wskutek procesów migracyjnych wzrasta liczba ludności gminy. Nowi mieszkańcy 

wg danych z obserwacji (źródło: Urząd Gminy Mielec) to najczęściej wysokiej klasy 

specjaliści i osoby dobrze wykształcone.  

 

*   *   *   *   * 

 

Tabela 28. Podmioty wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w 2012 roku (aktualizacja na 16.07.2013). 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 
ogółem 

Mikro: 0-

9 
Małe: 10-49 

Średnie: 50-

249 
Duże: 250 i więcej 

3183611000 Powiat mielecki 1 143 1 082 48 11 1 

3183611052 Gmina Mielec 1 014 946 63 5 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dostęp 22.11.2013 r. 

 

Tabela 29. Podmioty gospodarki narodowej – wskaźniki w 2012 roku (aktualizacja 

na 09.07.2013). 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 10 tyś 

mieszkańców 

3183611000 Powiat mielecki 9 28 

3183611052 Gmina Mielec 8 27 

318361101 Mielec 11 22 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, dostęp 22.11.2013 r. 

 

Wskaźnik ilości osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 

osób w wieku produkcyjnym w gminie Mielec wynosi 8, co jest wartością niższą niż dla 

powiatu (9) i miasta Mielec (11), przy czym różnica wartości parametru pomiędzy Gminą 

Mielec a Powiatem mileckim jest nieistotna i jako taka nie powinna wpływać niekorzystnie 

na lokalizację ewentualnych działań inwestycyjnych. 

 

*   *   *   *   * 
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Uczestnictwo w wyborach lokalnych jest jednym z mierników rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. Dane dotyczące wyborów samorządowych w roku 2010, dostępne na 

stronach PKW prezentują się następująco: 

 

Tabela 30. Wybory Samorządowe 2010 – podsumowanie. 

Gmina Liczba mieszkańców Liczba wyborców Obwodów 

Mielec 12 763 9 978 8 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, dostęp: 20.11.2013 r. 

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/180000/181105.html#tabs-1  

 

Tabela 31. Obwody wyborcze (wybory samorządowe 2010). 

Obwód nr Adres Typ obwodu 
Przystosowany dla 

niepełnosprawnych 

Granice obwodu 

(sołectwa) 

1 Zespół Szkół, Trześń Powszechny Nie 
Trześń, Szydłowiec, 

Wola Chorzelowska 

2 
Samorządowy Ośrodek 

Kultury i Sportu, Chorzelów 
Powszechny Tak Chorzelów 

3 Szkoła Podstawowa, Chrząstów Powszechny Nie Chrząstów 

4 Szkoła Podstawowa Książnice Powszechny Nie 
Książnice, Boża Wola, 

Goleszów 

5 Szkoła Podstawowa Podleszany Powszechny Nie Podleszany, Rydzów 

6 Zespół Szkół, Wola Mielecka Powszechny Tak Wola Mielecka 

7 
Szkoła Podstawowa, 

Rzędzianowice 
Powszechny Nie Rzędzianowice 

8 Szkoła Podstawowa, Złotniki Powszechny Nie Złotniki 

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, dostęp: 20.11.2013 r. 

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/180000/181105.html#tabs-1  

 

Brak danych na temat frekwencji w wyborach samorządowych. Gmina zapewnia dojazd 

bezpłatny do lokalów wyborczych osobom z dysfunkcją narządów ruchu. 

 

3.10 Chłonność rynku zbytu 

 

Zamożność gospodarstw domowych – (dane tylko na poziomie NUTS2) – przedstawiono 

w tabelach nr 32 i 33. 

 

Tabela 32. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę (aktualizacja na 13.08.2013). 

Grupa towarów i usług Lata Jednostka miary Wartość 

Ogółem 2012 zł 824,39 

Towary i usługi konsumpcyjne 2012 zł 805,12 

Żywnośc i napoje bezalkoholowe 2012 zł 242,31 

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2012 zł 20,63 

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/180000/181105.html#tabs-1
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/180000/181105.html#tabs-1
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Odziez i obuwie 2012 zł 43,16 

Użytkowanie mieszkania i nosniki energii 2012 zł 164,97 

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 2012 zł 39,83 

Zdrowie 2012 zł 40,89 

Transport 2012 zł 77,51 

Łączność 2012 zł 33,08 

Rekreacja i kultura 2012 zł 59,34 

Edukacja 2012 zł 8,15 

Restauracje i hotele 2012 zł 16,12 

Inne towary i usługi 2012 zł 41,61 

Źródło: GUS: woj. Podkarpackie , 2012 r.  

 

Tabela 33. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę (aktualizacja 

13.08.2013). 

Rodzaje dochodów Lata Jednostka miary Wartość 

Ogółem 2012 zł 959,12 

Z pracy najemnej 2012 zł 509,59 

Z gospodarstwa indywidulanegoi w rolnictwie 2012 zł 13,42 

Z pracy na własny rachunek 2012 zł 48,75 

Ze świadczeń społecznych 2012 zł 347,71 

Dochód do dyspozycji 2012 zł 921,85 

Ogółem (Polska = 100) 2012 zł 75,00 

Źródło: GUS: woj. Podkarpackie , 2012 r.  

 

Statystyczny mieszkaniec większość dochodu przeznacza na zakup towarów i usług 

konsumpcyjnych (805,12 zł z kwoty 824,39). Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany 

przez mieszkańca województwa podkarpackiego wynosi 75% średniej krajowej. Oznacza to, 

że lokalne rynki zbytu są płytsze niż przeciętne w Polsce. 

 

*   *   *   *   * 

Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw (dane na poziomie NUTS2 i NUTS3) przedstawiono 

w tabelach 34-38. 
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Tabela 34. Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych (stan na 

09.07.2013). 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 
Wyszczególnienie Lata 

Jednostka 

miary 
Wartość 

3183611000 Powiat mielecki 
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 

1 mieszkańca 
2011 zł 3 385 

3183611000 Powiat mielecki 
Wartość brutto środków trwałych w 

przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
2011 zł 49 852 

3183611000 Powiat mielecki 
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 

1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 
2011 zł 5 302 

3180000000 Podkarpackie 
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 

1 mieszkańca 
2011 zł 2 363 

3180000000 Podkarpackie 
Wartość brutto środków trwałych w 

przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
2011 zł 24 202 

3180000000 Podkarpackie 
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 

1 mieszkańca w wieku produkcyjnym 
2011 zł 4 124 

Źródło: GUS: dane dla powiatów, 2011 r.  

 

Tabela 35. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg PKD 2007 

(aktualizacja 10.01.2013). 

Sektor ekonomiczny 

Nakłady 

inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach 

na 1 mieszkańca 

(w mln zł) 

Nakłady 

inwestycyjne w 

przedsiębiorstwach 

na 1 mieszkańca 

(w % ogółem) 

Wartość brutto 

środków trwałych w 

przedsiębiorstwach 

na 1 mieszkańca (w 

mln zł) 

Wartość brutto 

środków trwałych w 

przedsiębiorstwach 

na 1 mieszkańca 

(w % ogółem) 

Ogółem 460,8 100 6788,5 100 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
10,0 2,2 51,9 0,8 

Przemysł i 

budownictwo 
299,9 65,1 4132,7 60,8 

Handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; 

informacja i 

komunikacja 

107,7 23,4 2192,6 32,3 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości  

8,4 1,8 202,4 3,0 

Pozostałe usługi 34,8 7,5 208,9 3,1 

Źródło: GUS: dane dla powiatów, 2011 r.  

 

 

Najwyższe nakłady brutto na 1 mieszkańca odnotowano w sektorze przemysłowym 

i budownictwie oraz w handlu i działalności usługowej. Stanowiły one odpowiednio 65,1% 

i 23,4% nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. 
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*   *   *   *   * 

 

Tabela 36. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w roku 2012. 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 
ogółem 

Nakłady w sektorze 

publicznym 

Nakłady w sektorze 

prywatnym 

3180000000 Podkarpackie 6 306 3 575 2 731 

GUS, Dane dla województwa:  

 

 

Tabela 37. Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wg sekcji PKD 

2007 w roku 2011 (stan na 03.12.2012). 

Kod Jednostka terytorialna Sektor publiczny Sektor prywatny 

3180000000 Podkarpackie 7 606 009 5 811 626 

GUS, Dane dla województwa. 

 

Tabela 38. Wartość nakładów inwestycyjnych wg sektorów gospodarki narodowej (stan 

na 03.12.2012). 

Rodzaje dochodów Lata Jednostka miary Wartość 

Ogółem 2011 Tyś zł 13 417 635 

Sektor publiczny 2011 Tyś zł 7 606 009 

Sektor publiczny, przedsiębiorstwa powyżej 9 pracujących 2011 Tyś zł 1 667 455 

Sektor publiczny, jednostki budżetowe samorządu terytorialnego 2011 Tyś zł 5 920 962 

Sektor prywatny 2011 Tyś zł 5 811 626 

Sektor prywatny, przedsiębiorstwa powyżej 9 pracujących 2011 Tyś zł 3 942 392 

GUS, Dane dla województwa 

 

Nakłady inwestycyjne w sektorze publicznym w województwie podkarpackim były wyższe 

niż w sektorze prywatnym (dane za lata 2011-2012). Wskazuje to na duże zaangażowanie 

samorządów i innych jednostek sektora publicznego w działalność inwestycyjną (głównie 

w infrastrukturę). 

 

3.11 Poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej 

 

Sieć wodociągowa (wg danych gminy)
15

 obejmuje wszystkich jej mieszkańców. Wskaźniki 

wyglądają następująco: 

 wodociągi - 100% ludności gminy; 

 wodociągi: 13 wsi (sołectw): 

                                                           
15  Źródło: http://www.gmina.mielec.pl/gzgk.html, dostęp 25.11.2013 r. Dane uzupełniono zgodnie z informacjami 

pozyskanymi dzięki uprzejmości Gminy Mielec (30.01.2014 r.). 

http://www.gmina.mielec.pl/gzgk.html
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 161,09 km sieci rozdzielczej, 

 przyłączy w liczbie 3 502 sztuk, 

 2 stacje uzdatniania wody, 

 1 hydrofornia (Wólka Książnicka). 

 

 

 

Tabela 39. Sieć wodociągowa i zużycie wody – gmina Mielec 2011 i 2012 rok. 

Zakres przedmiotowy 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Rok 2011 

Wartość 

Rok 2012 

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 158,2 161,8 

Długość czynnej sieci rozdzielczej w zarządzie bądź administracji gminy km 157,2 158,6 

Długość czynnej sieci rozdzielczej w zarządzie bądź administracji gminy, 

eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej 
km 157,2 158,6 

Połączenie prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania (dane Urzędu Gminy Mielec)  
szt 3 174 3 246 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 347,3 342,8 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach Osoba 0 - 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej Osoba 12 308 - 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca m3 27,1 26,6 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS oraz dane Urzędu Gminy Mielec. 

 

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mielec została praktycznie zakończona. 

Obecnie zadania gminy koncentrują się na rozbudowie i modernizacji w zależności od 

potrzeb i kierunków rozwoju budownictwa mieszkaniowego i produkcyjnego
16

. 

 

*   *   *   *   * 

 

Sieć kanalizacyjna wg danych gminy 
17

 obejmuje 57% jej obszaru (6 sołectw): 

 kanalizacja - 57%; 

 kanalizacja: 6 wsi - Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Trześń, część 

Woli Mieleckiej i Rzędzianowic: 

 123,6 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 

 41 km przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 1 969 szt. 

 

                                                           
16  J.w. Dane uzupełnione o informacje przesłane przez Gminę w dniu 25.01.2013 r. 
17  J.w. Dane uzupełniono zgodnie z informacjami pozyskanymi dzięki uprzejmości Gminy Mielec (30.01.2014 r.). 
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Tabela 40. Urządzenia sieciowe, kanalizacja w gminie Mielec w 2012 r. (aktualizacja 

26.09.2013). 

Zakres przedmiotowy Jednostka miary 
Wartość 

Rok 2012 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 121,9 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w zarządzie bądź administracji gminy km 121,9 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w zarządzie bądź administracji gminy, 

eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej 
km 121,9 

Połączenie prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 1 939 

Ścieki odprowadzone dam3 175 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

Brak kanalizacji w połowie sołectw może wpłynąć na niemożliwość lub znaczne 

podwyższenie kosztów inwestycji w znacznej części gminy. 

 

*   *   *   *   * 

 

Sieć gazowa (gaz ziemny przewodowy) – dostępność: cały obszar gminy Mielec poza 

sołectwami Rydzów i Szydłowiec. 

 

Tabela 41. Urządzenia sieciowe, sieć gazowa w gminie Mielec w 2011 r. (aktualizacja 

21.01.2013). 

Zakres przedmiotowy Jednostka miary 
Wartość   

Rok 2011 

Długość czynnej sieci ogółem m 138 679 

Długość czynnej sieci przesyłowej m 3 205 

Długość czynnej sieci rozdzielczej m 135 474 

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt. 2 942 

Odbiorcy gazu gosp. dom. 2 288 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkanie gazem gosp. dom. 901 

Zużycie gazu tys. m3 1 629,7 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 962,6 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 8 733 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

*   *   *   *   * 

 

Sieć energetyczna (w szczególności dla przemysłu) – dane z gminy dla terenów 

inwestycyjnych pod działalność przemysłową – obejmuje 100% sołectw. 

 

Zasilanie gminy Mielec w energię elektryczną odbywa się z Głównych Punktów Zasilających 

(GPZ) zlokalizowanych na terenie miasta Mielec. Przez teren gminy przebiegają: linia 
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elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV i linie elektroenergetyczne wysokich napięć 

110 kV
18

: 

 EN 400 kV Połaniec - Rzeszów ze strefą ochronną po 33 m od skrajnych przewodów 

w poziomie w obie strony; 

 EN 110 kV Połaniec (PEL) - Mielec (MLE); 

 EN 110 kV Połaniec (PEL) - Pustków; 

 EN 110 kV Chmielów (CHM) - Mielec (MLE); 

 EN 110 kV Mielec (MLE) - Mielec Smoczka (MLS); 

 EN 110 kV Mielec (MLE) - Mielec WSK (MLW) ze strefami ochronnymi po 20 m 

w obie strony od osi linii. 

 

Pas terenu pod liniami 400 kV i 110 kV jest wyłączony z inwestowania, istnieje zakaz 

realizacji budownictwa przeznaczonego na stały pobyt ludzi. Możliwe jest prowadzenie 

w tym pasie gospodarki rolnej. Sieć rozdzielczą średniego napięcia stanowią stacje 

transformatorowe 30/15 oraz odgałęzienia od linii magistralnych SN 30 i 15 kV. Przez teren 

gminy przebiegają następujące linie elektroenergetyczne średnich napięć 30 kV
19

: 

 Mielec Borek - Dębica, 

 Mielec Borek - Rzochów, 

 Mielec Borek - Trzciana, 

 Mielec Borek - Chorzelów, 

 Mielec Borek - Przyłęk (Wojsław). 

Stacje transformatorowe są zazwyczaj napowietrzne, słupowe. Redukcja napięcia średniego 

30 kV lub 15 kV na napięcie niskie dla wiejskiej sieci konsumpcyjnej i osiedleniowej odbywa 

się przy pomocy transformatorów o mocy 50-250 kVA. 

Tabela 42. Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy 

w 2011 r. (aktualizacja 05.12.2012). 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 

Odbiorcy energii 

elektrycznej o niskim 

napięciu 

Zużycie energii 

elektrycznej o niskim 

napięciu 

Zużycie energii 

elektrycznej o niskim 

napięciu na 1 mieszkańca 

ogółem Na wsi ogółem Na wsi ogółem Na wsi 

szt szt MWh MWh kWh kWh 

3183611000 
Powiat 

mielecki 
42 636 19 678 77 808 39 368 571,7 289,3 

Źródło: Dane dla województwa, GUS.  

                                                           
18  Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Mielec 2007-2013, dane z 2006 
19  Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Mielec 2007-2013, dane z 2006 
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*   *   *   *   * 

Sieć teleinformatyczna. Wszystkie miejscowości gminy Mielec są wyposażone 

w przewodowe sieci telekomunikacyjne. Ponadto dostępny jest system radiowy. Telefonia 

komórkowa pokrywa swoim zasięgiem cały obszar. 

Nasycenie gospodarstw domowych w gminie Mielec (przybliżony odsetek ludności)
20

: 

 telefonia stacjonarna - 100%; 

 telefonia komórkowa - zasięg wszystkich operatorów krajowych; 

 stały dostęp do sieci Internetu - 95%
21

 (w 2014 planowane zakończenie 

inwestycji, które umożliwi objęcie przyłączeniem optycznym około 90% 

mieszkańców gminy). 

 

3.12 Poziom rozwoju infrastruktury społecznej 

 

Miejsca w przedszkolach i żłobkach (liczba miejsc w gminie; odległość do miejscowości, 

w której się znajduje przedszkole lub żłobek). W gminie funkcjonują cztery samorządowe 

przedszkola: w Chorzelowie, Trześni, Podleszanach i Woli Mieleckiej
22

 oraz przedszkola 

niepubliczne: Chrząstów i Złotniki
23

. Sytuacja w tym zakresie jest bardzo dynamiczna                 

i związana ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi edukacji przedszkolnej.                      

Wg przedstawicieli Gminy, ilość miejsc w przedszkolach jest wystarczająca do potrzeb. 

 

Tabela 43. Wychowanie przedszkolne w 2013 r. 

WYSZCZEGÓLNIE

NIE  

Placówki     

Miejsca 

w przedszkolach  

Oddziały     Dzieci      

ogółem                      
w tym  

przedszkola 
ogółem                          

w tym 

w przedszkolach  
ogółem                          

w tym 

w przedszkolach  

Gmina Mielec   17 6 325 106 13 1704 263 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Mielec, 30.09.2013 

 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne. Na terenie gminy Mielec funkcjonuje 9 szkół 

podstawowych. Z dniem 1 września 1999 roku utworzono 6 publicznych, sześcioletnich szkół 

                                                           
20  http://www.gmina.mielec.pl, dostęp 20.11.2013 r. 
21 Dane przekazane przez Gminę w dniu 25.01.2014 r. 
22  http://www.gmina.mielec.pl/oswiata.html, dostęp 15.11.2013 r. 
23

 http://www.gmina.mielec.pl/szkoly-i-przedszkola, dostęp 27.01.2014 r. 

http://www.gmina.mielec.pl/oswiata.html
http://www.gmina.mielec.pl/szkoly-i-przedszkola
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podstawowych o strukturze organizacyjnej klas I – VI i 2 publiczne gimnazja z trzyklasową 

strukturą organizacyjną
24

.  

 Zespół Szkół w Chorzelowie 

o Publiczne gimnazjum, publiczna szkoła podstawowa, przedszkole 

samorządowe, opieka świetlicowa (6:15-16:30); 

o http://www.zs-chorzelow.pl/ 

 Szkoła Podstawowa w Chrząstowie; 

o Opieka świetlicowa w godzinach 6:00-16:00; 

o Przedszkole niepubliczne; 

o http://www.spchrzastow.edupage.org 

 Szkoła Podstawowa w Książnicach; 

o www.ksiaznice.szkola.pl 

o Do szkoły uczęszcza 76 dzieci. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny 

– liczba miejsc 25 (w roku 2013 uczęszcza 23 dzieci w wieku 3-6 lat), Opieka 

świetlicowa w godzinach 6:30-15:30; 

 Szkoła Podstawowa w Podleszanach; 

o Przy szkole działa przedszkole samorządowe, do którego uczęszcza 25 dzieci, 

Opieka świetlicowa w godzinach 12:00-16:00; 

 Szkoła Podstawowa w Rydzowie; 

o www.sprydzow.freehost.pl 

o Szkoła posiada oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci                           

5- i 6-letnie; Opieka świetlicowa w godzinach 7:00-15:30; 

 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach; 

o Opieka świetlicowa w godzinach 6:00-17:00; 

o Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny;  

o www.sprzedzianowice.edupage.org 

 Zespół Szkół w Trześni; 

o Położony 7 km od Mielca, w pobliżu SSE. W skład zespołu wchodzą publiczne 

przedszkole samorządowe oraz szkoła podstawowa; Opieka świetlicowa                   

w godzinach 6:00-16:15; 

 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej; 

                                                           
24  http://www.gmina.mielec.pl 

http://www.zs-chorzelow.pl/
http://www.spchrzastow.edupage.org/
http://www.ksiaznice.szkola.pl/
http://www.sprydzow.freehost.pl/
http://www.sprzedzianowice.edupage.org/
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o W skład zespołu wchodzą: przedszkole - trzy oddziały dla 3, 4, 5-latków, 

szkoła podstawowa - 6 oddziałów klas I-VI, z oddziałem 6-latków,  

gimnazjum – 11 oddziałów klas I-III, Opieka świetlicowa w godzinach                

6:30-16:00; 

o www.zswolam.internetdsl.pl 

 Zespół Szkół w Złotnikach; 

o W skład zespołu wchodzą niepubliczne przedszkole oraz niepubliczna szkoła 

podstawowa; Opieka świetlicowa w godzinach 6:30-16:00; 

Szkoły podstawowe i gimnazja od kilku lat stale osiągają jedne z najwyższych wyników 

staninowych w powiecie i województwie.  

*   *   *   *   * 

 

Obiekty sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe
25

: 

 Sale gimnastyczne znajdują się w każdej szkole, duże sale znajdują się                                  

w Chorzelowie, Woli Mieleckiej, Podleszanach i Trześni; osobna pełnowymiarowa 

hala sportowa znajduje się w Chorzelowie;  

 Boiska sportowe i tereny rekreacyjne znajdują się w miejscowościach: 

o Chorzelów; 

o Chrząstów,  

o Goleszów; 

o Książnice; 

o Podleszany; 

o Rzędzianowice; 

o Trześń; 

o Wola Chorzelowska; 

o Wola Mielecka; 

o Złotniki; 

 Stadion w Woli Mieleckiej dysponuje zadaszoną trybuną na 300 osób.                                

W Podleszanach na stadionie działa ośrodek z kortem i stawami rekreacyjnymi. 

Ponadto przy hotelu w Woli Chorzelowskiej jest pełnowymiarowe boisko ze sztuczną 

nawierzchnią, akredytowane przez FIFA. 

 

                                                           
25  http://www.gmina.mielec.pl 

http://www.zswolam.internetdsl.pl/
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*   *   *   *   * 

 

Obiekty kultury. W gminie funkcjonują dwa centra kultury. Samorządowe Centrum Kultury 

i Sportu w Chorzelowie ma w dyspozycji 2 ha terenów rekreacyjnych położonych                            

w sąsiedztwie siedziby. Filia ośrodka działa w Woli Mieleckiej i również dysponuje 

odpowiednimi terenami. Tereny te wyposażone są w urządzenia zapewniające organizowanie 

festynów, koncertów imprez plenerowych. 

Biblioteki publiczne położone w miejscowościach:  

 Chorzelów; 

 Trześń; 

 Podleszany; 

 Rzędzianowice; 

 Wola Mielecka; 

 Złotniki. 

 

Opieka zdrowotna. Wg Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w 2011 r. w gminie 

zarejestrowanych było 8 zakładów opieki zdrowotnej.  

Zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców gminy Mielec w zakresie ochrony zdrowia zajmują 

się Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Na jej terenie zlokalizowane są następujące 

placówki służby zdrowia
26

: 

 Chorzelów  

o Przychodnia- godz. otwarcia w dni powszednie od   7.30 – 18.00 

o Gabinet Dentystyczny Jolanta Rolek-Zgórniakiewicz   godz. otwarcia Pn, Pt od 

13.00-18.00 

o Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marek Nanowski  

o Apteka „Twoje zdrowie” godz. otwarcia Pn, Pt od 8.00-18.00, Sb od 8.00-

13.00 

o Apteka „ARNIKA” godz. otwarcia Pn, Pt od 8.00-18.00, Sb od 8.00-13.00 

 Podleszany   

o Przychodnia  godz. otwarcia w dni powszednie od   7.30 – 17.00 

o Prywatny Gabinet Stomatologiczny Barbara Komaniecka-Lecnar    

 Rzędzianowice  

                                                           
26

 http://www.gmina.mielec.pl/przychodnie-apteki-i-gabinety-stomatologiczne. Dostęp 27.01.2014 r. 

http://www.gmina.mielec.pl/przychodnie-apteki-i-gabinety-stomatologiczne
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o Przychodnia godz. otwarcia w dni powszednie od   7.30 – 15.00 

 Trześń  

o Przychodnia   godz. otwarcia – Pn, Wt, Śr, Pt   od 8.00-14.30, Cz.   od 9.30-

16.00 

 Wola Mielecka  

o Przychodnia godz. otwarcia - Pn, Śr   od   7.30-16.00,   Wt, Cz, Pt od 13.00-

16.00 

o Prywatny gabinet rehabilitacyjny 

 

Gabinety rehabilitacyjne
27

. 

 Chrząstów - godz. otwarcia w dni powszednie od   8.00 – 18.00 

 Podleszany - godz. otwarcia w dni powszednie od   8.00 – 17.00 

 

Należy uznać, ze dostęp do usług medycznych na terenie Gminy jest dobry. Dodatkowo na 

terenie miasta Mielec znajdują się dalsze placówki oferujące usługi medyczne, w tym usługi 

wysokospecjalistyczne. 

 

3.13 Poziom rozwoju gospodarczego 

 

Poziom rozwoju gospodarczego lokalnie można mierzyć wskaźnikiem działających firm. 

Dane dotyczące przedsiębiorczości w gminie przedstawiono w tabeli 44: 

 

Tabela 44. Ilość podmiotów gospodarczych w sołectwach wg CEIDG. 
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Podmioty 

gospodarcze 
2 134 29 7 13 71 12 61 3 37 16 111 40 

Wg Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dostęp 21.11.2013 r. 

 

Najwięcej podmiotów gospodarczych, wg Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

zarejestrowanych jest w sołectwach Chorzelów, Wola Mielecka i Podleszany. 

                                                           
27  http://www.gmina.mielec.pl/przychodnie-apteki-i-gabinety-stomatologiczne. Dostęp 27.01.2014 r. 

http://www.gmina.mielec.pl/przychodnie-apteki-i-gabinety-stomatologiczne
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Dane uzupełniające znajdują się także w Tabelach 9 i 10. 

 

*   *   *   *   * 

 

Subregionalne strefy gospodarcze i odległość od nich z danego sołectwa. Specjalna Strefa 

Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC powstała jako pierwsza w Polsce w 1995 r. Dziś na 

mapie gospodarczej Polski zajmuje miejsce szczególne. Jej walory docenia wielu inwestorów 

zagranicznych i krajowych, budujących tu nowe fabryki. 

 

SSE EURO-PARK MIELEC jest obszarem o wyjątkowych dla przedsiębiorców warunkach 

do szybkiego zwrotu inwestycji i efektywnego gospodarowania, oferującym wieloletnie 

zwolnienia podatkowe i udogodnienia. Strefa będzie działać do 31 grudnia 2020. 

 

Zlokalizowana głównie w południowo-wschodniej części Polski, w sąsiedztwie ważnych 

rynków zbytu, oferuje niższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Strefą zarządza 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - aktywny i doświadczony partner rządu 

w transformowaniu polskiej gospodarki. 

 

Strefa oferuje wolne tereny pod inwestycje typu green-field i brown-field. 

 

Łączne statystyki dla strefy od początku jej działalności (31.03.2013): 

 239 wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej; 

 5,76 mld PLN poniesionych nakładów przez inwestorów; 

 17 485 utworzonych miejsc pracy (łącznie 21 241 miejsc pracy). 

  

Tabela 45. Główni inwestorzy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zlokalizowani w 

Mielcu. 

Inwestor Kraj pochodzenia Sektor 

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. USA lotnictwo 

Lear Corporation Sp. z o.o. USA motoryzacja 

Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Niemcy motoryzacja 

Kronospan Mielec Sp. z o.o. Austria przetwórstwo drewna 

BRW Sp. z o.o. Polska Meble 

Husqvarna Poland Sp. z o.o.  Szwecja elektromaszynowy 

Źródło: http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/mielec aktualizacja danych lipiec 2013 r. 

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/mielec
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Odległość z poszczególnych sołectw do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu 

(SSE Euro-Park Mielec) została ujęta w tabeli nr 15. 

 

Na obszarze miasta Mielec znajduje się Mielecki Park Przemysłowy, który jest obszarem 

inwestycyjnym ustanowionym 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu 

zagospodarowania majątku pozostałego po restrukturyzacji "WSK-PZL" Mielec. Zarządzanie 

Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów 

inwestycyjnych (ok.100 hektarów). 

Mielecki Park Przemysłowy oferuje inwestorom sprzedaż lub wieczystą dzierżawę gruntów 

pod budowę obiektów produkcyjnych oraz dzierżawę, sprzedaż i najem nowobudowanych hal 

produkcyjnych. Działki w sąsiedztwie lotniska w Obszarze A przeznaczone są dla inwestorów 

prowadzących działalność gospodarczą związaną z przemysłem lotniczym, natomiast tereny 

na osiedlu Wojsław obszar B będą koncentrować różnorodny przemysł oparty na 

nowoczesnych technikach i technologiach.
28

 

 

3.14 Stopień ochrony i stan środowiska 

 

Obszary chronione. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych
29

: 

 Szydłowiec – 0,5% (rezerwaty: 20,08 ha), 

 Szydłowiec, Wola Chorzelowska – 88% (obszary chronionego krajobrazu: łącznie 

3 700 ha), 

 Obszar Natura 2000 Dolna Wisłoka z dopływami, obejmujący na obszarze gminy 

Mielec międzywale Wisłoki – od ujęcia wody dla Mielca do granic sołectwa Boża 

Wola. 

Wg danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w roku 2011 w całym powiecie mieleckim 

powierzchnia rezerwatów przyrody liczyła 124,3 ha. 

Z jednej strony, im większy % powierzchni sołectw objęty różnymi formami ochrony 

przyrody może limitować ich atrakcyjność inwestycyjną w zakresie przemysłowym, z drugiej 

strony jest atrakcyjny dla inwestycji w turystykę i budownictwo mieszkaniowe. 

                                                           
28

 Źródło: http://www.paiz.gov.pl/  
29  Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015 

http://www.paiz.gov.pl/
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Rolnicza przestrzeń produkcyjna została przedstawiona w tabeli nr 5. 

 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (dane na poziomie NUTS3) przedstawiono 

w tabeli poniżej: 

 

Tabela 46. Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w 2011 r. (dane 

w tonach, dla powiatu, stan na 2011r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Emisja zanieczyszczeń  Zanieczyszczenia zatrzymane 

w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeń w % 

zanieczyszczeń wytworzonych  

pyłowych  gazowych a  

ogółem  
w tym ze 

spalania paliw                 
ogółem                  

w tym 

dwutlenek 

siarki  

pyłowych  gazowych a  

w tonach  

Podregion tarnobrzeski   955 771 13 108 6 643 99,7 44,9 

Powiat mielecki   518 462 2 060 779 99,4 24,6 

Źródło: Urząd statystyczny w Rzeszowie 

 

Nie tyle emisja, co stopień zatrzymania zanieczyszczeń na urządzeniach do redukcji, 

determinuje jakość środowiska naturalnego. W przypadku powiatu mieleckiego, o ile 

zanieczyszczenia pyłowe redukowane są na dobrym – 99,4% - poziomie, to redukcja 

zanieczyszczeń gazowych na poziomie 24,6% jest bardzo niska, zarówno w wartościach 

bezwzględnych, jak i w odniesieniu do podregionu tarnobrzeskiego.  

 

Dane te co prawda dotyczą całego powiatu a nie gminy, jednak w przypadku zanieczyszczeń 

powietrza zagrożone sąsiedztwo może dotyczyć obszarów odległych o dziesiątki kilometrów 

od emitentów. 

 

Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla 

czystości powietrza z obszaru powiatu mieleckiego wg danych BDL dla 2012 roku stanowi 

ponad 10,15 % emisji dla całego województwa podkarpackiego i lokuje powiat mielecki na           

4 miejscu w województwie (1. powiat stalowowolski 34,45%; 2. Miasto Rzeszów 13,31%; 3. 

powiat dębicki 10,75%).  

Emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza 

lokuje powiat mielecki na 1. miejscu w województwie podkarpackim. Powiat mielecki 

odpowiada za 28,21% emisji zanieczyszczeń pyłowych w województwie (BDL, 2012 rok). 
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Powyższe dane wskazują, że obszar powiatu mieleckiego narażony jest w szczególności na 

zanieczyszczenie powietrza, co może negatywnie wpływać na ocenę atrakcyjności 

zamieszkania.  

 

3.15 Poziom bezpieczeństwa publicznego 

 

Poziom bezpieczeństwa powszechnego został wyznaczony na podstawie odległości 

(a w konsekwencji czasu reakcji) od policji. 

 

Tabela 47. Odległość danego sołectwa od komisariatu policji. 

Nazwa sołectwa 
Komenda Powiatowa Policji ul Wyspiańskiego 8, Mielec 

Odległość Czas dojazdu 

Boża Wola 9,1 km 11 min. 

Chorzelów 6,7 km 8 min. 

Chrząstów 9,4 km 12 min. 

Goleszów 10,4 km 14min. 

Książnice 7,3 km 10 min. 

Podleszany 5,5 km 8 min. 

Rydzów 11,0 km 14 min. 

Rzędzianowice 6,9 km 9 min. 

Szydłowiec 11,2 km 18 min. 

Trześń 7,8 km 12 min. 

Wola Chorzelowska 8,9 km 14 min. 

Wola Mielecka 4,9 km 7 min. 

Złotniki 7,2 km 10 min. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie targeo.pl 

 

Najbliżej komisariatu policji zlokalizowane są sołectwa Chorzelów, Podleszany, 

Rzędzianowice i Wola Mielecka. Odległość nie przekracza 7 km, a spodziewany czas dojazdu 

(poza szczytem) to 10 minut. Należy uznać to za wartość zadowalającą. 

 

*   *   *   *   * 

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych według  

wybranych rodzajów przestępstw w 2011 r. w powiecie mieleckim
30

:  

 Ogółem: 2035, w tym 

o Zabójstw: 1 

o Uszczerbków na zdrowiu: 28 

                                                           
30  Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie (dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie).  
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o Udziałów w bójkach/pobiciach: 46 

o Kradzieży rzeczy: 395 

o Kradzieży z włamaniem: 213 

o Rozbojów, kradzieży rozbójniczych, wymuszeń rozbójniczych: 29 

o Przestępstw drogowych: 423 

o Przestępstw gospodarczych: 165 

 

Porównując liczbę przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych w powiecie mieleckim przypadającą na 1000 mieszkańców (16,03 w roku 

2012, źródło BDL), z analogicznymi danymi dla województwa (17,92) oraz kraju (32,17), 

należy zaznaczyć, że powiat mielecki wyróżnia się pozytywnie. W porównaniu do kraju 

odnotowuje się około 2 razy mniej przestępstw, co oznacza relatywnie wysoki poziom 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

*   *   *   *   * 
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Tabela 48. Odległość do służb ratownictwa medycznego z poszczególnych sołectw 

(szpital, pogotowie, straż pożarna).  

Nazwa sołectwa 

Szpital - Odległość 

do: szpitala 

powiatowego w 

Mielcu 39-300 Mielec, 

ul. Żeromskiego 22 

Pogotowie- 

Odległość do: 

pogotowia 

ratunkowego 39-

300 Mielec ul. 

Żeromskiego 22 

Przychodnie zdrowia, 

placówki medyczne 
Straż pożarna, OSP 

Boża Wola 9,5 km, 13 min. 
9,5 km, 13 min. 

(przez 1152R) 

Brak, Odległość do 

Podleszan: 3,6 km, 

3 min. 

Brak, najbliższa jednostka 

OSP – w Książnicach (1,8 

km, 2 min.) i Goleszowie 

(1,6 km, 

2 min.) 

Chorzelów 
6,3 km, 9 min 

(DW985) 

6,3 km, 10 min 

(DW985) 

NZOZ "MEDICUS" 

Chorzelów 
OSP* 

Chrząstów 
8,9 km, 14 min. (K. 

Jagiellończyka) 

9,7 km, 13 min. 

(przez Kilińskiego) 

NZOZ "MEDICUS" 

Chrząstów 
OSP* 

Goleszów 
10,8 km, 15 min. 

(1152R) 

10,8 km, 15 min. 

(1152R) 

Brak , Odległość do 

Podleszan: 4,9 km, 

6 min. 

OSP 

Książnice 
7,7 km, 11 min. 

(1152R) 

7,7 km, 11 min. 

(1152R) 

Brak, Odległość do 

Podleszan: 1,8 km, 2 

min. 

OSP 

Podleszany 
5,9 km, 9 min. 

(1152R) 

5,9 km, 9 min. 

(1152R) 

NZOZ "MARGO-MED" 

Podleszany 
OSP 

Rydzów 
11,3 km, 15 min. 

(1152R) 

11,3 km, 15 min. 

(1152R) 

Brak , Odległość do 

Podleszan: 5,4 km, 

6 min. 

OSP 

Rzędzianowice 
7,2 km, 10 

min.(DW983) 

7,2 km, 10 min. 

(DW983) 

NZOZ CMR 

Rzędzianowice 

2 jednostki OSP, 

Rzędzianowice I OSP * 

Szydłowiec 

11,4 km, 19 min. 

(przez ul. Wojska 

Polskiego) 

11,4 km, 19 min. 

(przez ul. Wojska 

Polskiego) 

Brak, odległość do 

sołectwa Trześń: 

7,7 km, 13 min. 

Brak, najbliższa jednostka 

OSP – Wola Chorzelowska 

(8,8 km, 15 min.), Trześń 

(7,7 km, 13 min.) 

Trześń 
8,3 km, 13 min. (przez 

ul. Wojska Polskiego) 

8,0 km 13 min. 

(przez ul. Wojska 

Polskiego) 

NZOZ "MARMED" 

Trześń 
OSP 

Wola Chorzelowska 
9,4 km, 15 min. (przez 

ul. Wojska Polskiego) 

9,1 km, 15 min. 

(przez ul. Wojska 

Polskiego) 

Brak, odległość do 

sołectwa Trześń: 

2,4 km, 5 min. 

OSP 

Wola Mielecka 
5,5 km, 9 min. (przez 

DW984) 

5,3 km, 8 min. 

(DW984) 

NZOZ CMR Wola 

Mielecka 
OSP 

Złotniki 
6,7 km, 12 min. (przez 

K. Jagiellończyka) 

7,5 km, 11 min. 

(przez ul. 

Kilińskiego) 

Brak, odległość do 

Chrząstowa: 2,3 km, 2 

min., do Chorzelowa: 

3,2 km, 4 min. 

OSP 

* Jednostki Krajowego Systemu Ratownictwa (na podstawie danych pozyskanych z Gminy), o znacznie podwyższonej 

gotowości bojowej. 

Źródło: http://www.gmina.mielec.pl informacja zamieszczona 28 lutego 2011 i 07 lutego 2011 , https://maps.google.pl  

 

Pomimo braku lokalizacji w kilku sołectwach stanic Ochotniczej Straży Pożarnej, odległość 

do najbliższej, i co za tym idzie czas dojazdu, nie budzą niepokoju (czas poniżej 10 minut), 

jedynie dla Szydłowca czas ten przekracza 13 minut. Trzy spośród jednostek OPS, ze 

http://www.gmina.mielec.pl/
https://maps.google.pl/
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względu na posiadane umiejętności, doświadczenie i wyposażenie należą do Krajowego 

Systemu Ratownictwa. 

 

Odległość od zakładów podstawowej opieki medycznej jest korzystna, ośrodki te 

zlokalizowane są w sołectwach lub odległość do nich nie jest większa niż 5 km. (jedynie dla 

Szydłowca wynosi 7,7 km - 13 minut). 

 

Spodziewany czas dojazdu karetki pogotowia (Stacja: Mielec, ul. Żeromskiego 22) oraz czas 

dojazdu do szpitala (ten sam adres) wynoszą poniżej 15 minut, jedynie dla Szydłowca                   

– 19 minut. 

 

3.16 Aktywność gminy wobec inwestorów 

 

Pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego terenu gminy nie jest duża - w Studium 

wskazano w sumie na konieczność wykonania MPZP dla 170 ha (tabela 49). Dane na stronie 

Urzędu Gminy wskazują na wykonanie planów dla 81,7 ha (tabela 50). 

 

Tabela 49. Powierzchnia terenów w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacja 22.11.2010 r. 

Kod 
Jednostka 

terytorialna 
Zakres przedmiotowy Lata 

Jednostka 

miary 
Wartość 

3183611052 Gmina Mielec 
Powierzchnia terenów wskazanych 

w studium do sporządzenia mpzp 
2008 ha 55 

3183611052 Gmina Mielec 
Powierzchnia pozostałych terenów wskazanych 

w studium do sporządzenia mpzp 
2008 ha 115 

3183611052 Gmina Mielec 

Powierzchnia terenów wskazanych 

w studium wymagających zmian przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze 

2008 ha 48 

3183611052 Gmina Mielec 

Powierzchnia terenów wskazanych 

w studium wymagających zmian przeznaczenia 

gruntów leśnych na cele nieleśne 

2008 ha 5 

3183611052 Gmina Mielec 
Powierzchnia terenów wskazanych 

w studium do zalesienia 
2008 ha 94 

3183611052 Gmina Mielec 
Powierzchnia terenów wskazanych 

w studium pod zabudowę mieszkaniową 
2008 ha 106 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

 

Obszary, dla których wg Studium
31 

sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe 

ze względu na uwarunkowania: 

                                                           
31  Jednolity Tekst Studium, I Zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec 
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1) obszar w Chorzelowie obejmujący między innymi: 

a) teren przewidziany do zorganizowanej działalności inwestycyjnej; 

b) teren zespołu dworskiego wymagający rewitalizacji; 

c) zespół kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych; 

2) obszar w Trześni i Woli Chorzelowskiej przewidziany do zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej; 

3) obszar w Woli Mieleckiej przewidziany do zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej; 

4) obszar w Podleszanach przewidziany do zorganizowanej działalności 

inwestycyjnej. 

Obszary, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe ze względu na 

wymagania przepisów szczególnych: 

a) tereny wskazane pod zabudowę o charakterze letniskowym: 

a) w Szydłowcu; 

b) w Książnicach; 

c) w Rydzowie. 

Tabela 50. Lista opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

L.p. MPZP Uchwała Rady Gminy Mielec 

1 

MPZP obejmujący obszary w miejscowościach:  

 Wola Mielecka (1 ha) 

 Podleszany (1,5 ha) 

 Książnice (2,4 ha) 

 Wola Chorzelowska (0,16 ha) 

 Trześń (0,4 ha) 

 Chorzelów (2 ha) 

 Chorzelów (0,38 ha) 

 Chrząstów (0,56 ha) 

Nr X/47/99 

z dnia 29.06.1999 r. 

2 
MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowo-

produkcyjnej w miejscowości Wola Mielecka (41,5 ha) 

Nr XXXVI/196/2006  

z dnia 18.07.2006 r. 

3 
MPZP miejscowości Wola Mielecka – część A – teren pod zabudowę 

jednorodzinną oraz usługową (8,4 ha) 

XXII/112/2008 

z dnia 28.08.2008 r. 

4 
MPZP „Linia elektroenergetyczna 110 kV”  

w Miejscowości Podleszany (13 ha) 

XXVI/137/2008  

z dnia 30.12.2008 r. 

5 
MPZP terenu pod eksploatację kruszywa naturalnego „Mielec-

Szydłowiec” w miejscowości Szydłowiec (10,4 ha) 

XXXVIII/203/2010 

z dnia 28.10.2010 r. 

 Razem: 81,7 ha  

Źródło: http://www.gmina.mielec.pl/inwestycje/rejestr-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html 

 

*   *   *   *   * 

 

                                                                                                                                                                                     
Uchwalona Uchwałą Nr Xxxviii / 202 / 2010 Rady Gminy Mielec Z Dnia 28 Stycznia 2010 R. 
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Gmina Mielec na swojej stronie internetowej oferuje następujące tereny inwestycyjne: 

 

 Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową i rekreacyjną: 

o Działki położone w Chorzelowie o pow. ok. 1,28 ha z możliwością zabudowy 

mieszkaniowej po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu; 

o Działki położone w Woli Chorzelowskiej o łącznej powierzchni ok. 

6,18 ha przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z możliwością 

nieuciążliwych usług (np. gabinety lekarskie, sklepy), zlokalizowane 

bezpośrednio przy drodze gminnej, która będzie zmodernizowana w bieżącym 

roku - obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla 

w/w obszaru; 

o Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone we wsi Wola Mielecka 

z dostępem do drogi wojewódzkiej poprzez ziemne, utwardzone drogi gminne. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielec Nr XXXIV/196/2006 z dnia 18 lipca 

2006 r., jako przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej z przeznaczeniem uzupełniającym: 

 nieuciążliwe usługi komercyjne (w tym handlu) wbudowane w budynki 

mieszkalne lub gospodarcze 

 obiekty małej architektury 

 zieleń ozdobna i rekreacyjna 

 urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

 miejsca parkingowe niezbędne dla obsługi zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

 Nieruchomość na sprzedaż: 

o Atrakcyjnie położona nieruchomość w środkowej części miasta Mielca 

z bardzo dobrym dojazdem. Aktualnie siedziba Urzędu Gminy Mielec, przy 

ulicy Jadernych 7, składająca się z placu o pow. 827 m² z budynkiem 

administracyjnym i garażem. Nieruchomość jest ogrodzona oraz posiada 

parking na ok. 30 samochodów. 

 



 
 

 

Strona | 67  

 Tereny pod inwestycje. Zakres oferty inwestycyjnej gminy Mielec obejmuje 

możliwość inwestowania na następującym terenie: 

o Obszar w Woli Mieleckiej o powierzchni nieruchomość: 18,26 ha 

 działka nr1450, powierzchnia: 11,60 ha 

 działka nr 1449, powierzchnia: 6,66 ha 

o Obszar w Woli Chorzelowskiej o powierzchni nieruchomości: 11,58 ha 

 działka nr 319/1, powierzchnia: 6,18 ha 

 działka nr 1, powierzchnia: 5,40 ha 

o Obszar w Chorzelowie o powierzchni nieruchomości: 1,11 ha (przy lotnisku) 

 działka nr 783, powierzchnia nieruchomości: 1,11 ha 

o Obszar w Rzędzianowicach o powierzchni nieruchomości: 15,8 ha 

 działka nr 1320, powierzchnia nieruchomości 2.01 ha 

 działka nr 1354, powierzchnia nieruchomości 13,79 ha 

 

Nie mniej ważna od samej oferty jest też deklaracja
32

: Inwestorzy uzyskają w Urzędzie Gminy 

Mielec pomoc, której udzielą pracownicy komórek promocji i rozwoju gospodarczego, a także 

komórek wydających wymagane przepisami prawa decyzje i opinie. Ważną rolę w rozwoju 

gminy Mielec odgrywa proinwestycyjna, otwarta polityka władz gminy Mielec. Świadczą 

o niej między innymi: krótki okres oczekiwania na decyzje administracyjne, sprawna obsługa 

osób otwierających i prowadzących działalność gospodarczą. Znaczenie gminy Mielec 

potwierdza szereg nagród i wyróżnień, wśród których najważniejsze to: „Gmina Fair Play" 

oraz zajęcie I miejsca w rankingu „Europejska gmina, europejskie miasto" 

w woj. podkarpackim. Wyróżnienie Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009 i Gmina 

dbająca o finanse mieszkańców 2010. 

 

Za współpracę z inwestorami odpowiadają bezpośrednio wójt i zastępca wójta. Zastępca, 

bezpośrednio i w bieżących sprawach koordynuje współpracę inwestora z urzędem tak, aby 

sprawnie, w możliwie najkrótszym czasie uzyskali wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia, 

wspieramy również inwestorów w relacjach z innymi organami administracji państwowej 

i samorządowej. Gmina Mielec jest miejscem, gdzie warto inwestować. Jesteśmy gminą 

dbającą o rozwój przedsiębiorczości. 

 

                                                           
32  http://www.gmina.mielec.pl/inwestycje/tereny-pod-inwestycje.html 
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*   *   *   *   * 

 

Gmina aktywnie wykorzystuje platformę internetową pod adresem http://www.gmina.mielec.pl. 

Szczególnie godny uwagi, poza wskazaną wcześniej informacją dla inwestorów, jest fakt 

wykorzystanie platformy do realizacji zadań gminy, w tym bezpośredniej i codziennej obsługi 

mieszkańców. W części serwisu obejmującej Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się 

elektroniczne biuro podawcze e_PUAP wraz ze szczegółowym opisem procedur                                

i załącznikami (formularzami), są zakładki jak załatwić sprawę i formularz zgłoszenia 

problemów z infrastruktur ą komunalną.  

 

Stosunek gminy do inwestorów i przedsiębiorców, widoczny w jakości i zawartości 

merytorycznej narzędzi elektronicznych wykorzystywanych do komunikacji, a także 

deklaracji osób odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami, stoi na 

ponadprzeciętnym poziomie. 

4. Określenie potencjału inwestycyjnego gminy 

 

W tej części ocenione zostaną poszczególne wskaźniki potencjału gminy Mielec pod kątem 

atrakcyjności inwestycyjnej. Część z nich była dostępna jedynie na poziomie województwa 

podkarpackiego, subregionu tarnobrzeskiego lub powiatu mieleckiego, co pozwala na 

wnioskowanie, jednak nie pozwala na zróżnicowanie oceny pomiędzy sołectwami. 

 

Oceny dokonywano w poszczególnych kategoriach w skali 0-100 (pełna rozpiętość skali dla 

danego wskaźnika była dzielona dla poszczególnych składowych), kierując się kryterium 

pozytywnego wpływu na proces inwestycji gospodarczych. Przyznana ocena jest wartością 

względną, o ile to możliwe, różnicującą sołectwa. W przypadku danych agregowanych na 

poziomie wyższym niż sołectwo, każde z nich otrzymywało tą samą ilość punktów.  

Następnie sumę uzyskanych przez z sołectw punktów normalizowano uwzględniając 

współczynnik wagowy, zgodnie z tabelą 51. 

 

 

http://www.gmina.mielec.pl/
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Tabela 51. Wskaźniki do wyznaczenia potencjału inwestycyjnego gminy 

L.p

. 

Grupa 

wskaźników 
Wskaźnik 

Waga 

wskaźnika 

Waga grupy 

wskaźników 

Dane źródłowe 

(w przedmiotowym 

opracowaniu): 

1 

Wskaźniki 

zrównoważonego 

rozwoju 

Dominująca forma zagospodarowania 5% 

10% 

Tab. 5, 6, 7, 8 

Stopień ochrony i stan środowiska 5% Rozdział 3.14. 

2 

Wskaźniki 

położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Komunikacja i transport 10% 10% Tab. 14, 15, 16, 17, 18, 19 

3 
Dostępność 

teleinformatyczna 

Poziom rozwoju infrastruktury 

gospodarczej 
5%(*) 5% 

Rozdział 3.11. - ostatni 

akapit. 

4 
Kosztochłonność 

inwestycji 

Poziom rozwoju gospodarczego 5%(*) 

30% 

Rozdział 3.13. 

Kapitał ludzki 15% 
Tab. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Poziom rozwoju infrastruktury 

gospodarczej 
10%(*) Tab. 39, 40, 41, 42. 

5 
Klimat 

inwestycyjny 

Podmioty gospodarcze 2% 

36% 

Tab. 9, 10 

Powierzchnia wolnych terenów 

inwestycyjnych 
5% Tab. 11 

Powierzchnia terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe 
5% Tab. 12 

Możliwość realizacji inwestycji 

gospodarczych 
10% Tab. 13 

Chłonność rynku zbytu 2% 
Tab. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38. 

Aktywność gminy wobec inwestorów 12% Rozdział 3.16. 

6 Jakość życia 

Poziom rozwoju infrastruktury 

społecznej 
2% 

9% 

Rozdział 3.12. 

Poziom rozwoju gospodarczego 5%(*) Tab. 44. 

Poziom bezpieczeństwa publicznego 2% Rozdział 3.15 

Razem: 100% 100%  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.1 Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju 

 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju należy traktować z dystansem w stosunku do inwestycji 

o charakterze gospodarczym, z jednej strony stan środowiska naturalnego, jakość powietrza 

i wody pozytywnie wpływają na koszty eksploatacji wielu technologii (np. w branży 

spożywczej), jednak mogą wpływać na wyższe koszty inwestycji poprzez koszty odrolnienia, 

odlesienia i konieczność spełnienia zaostrzonych przepisów związanych z przygotowaniem 

inwestycji w strefach objętych różnymi formami ochrony. 

 

Dlatego ocena we wskaźniku lesistość była odwrotnie proporcjonalna do ilości terenów lasów 

w sołectwie, a ocena ilości gruntów w kategorii „pozostałe” była proporcjonalna. Stan 
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zagospodarowania (ustalony na podstawie wizji lokalnej i analizy zdjęć satelitarnych) 

opisywał istniejące sąsiedztwo (nierozproszona zabudowa mieszkaniowa, usługi, handel, 

zabudowa przemysłowa, itd.). 

  

Tabela 52. Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju: Dominująca forma 

zagospodarowania (wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ 

maksymalnej wartości ważonej). 

L.p

. 
Sołectwo 

Ocena cząstkowa 

Ocena: 

Ocena 

ważona 

(waga: 

5%): 

Uwagi: 

G
ru

n
ty

 „
p

o
zo

st
a

łe
”

 

il
o

ść
 

Z
a

g
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ie
 

g
ru

n
tó

w
 

„
p

o
zo

st
a

ły
ch

 

L
es

is
to

ść
 

[0-30] [0-50] [0-20] [0-100] 

1 Boża Wola 5 20 5 30 1,5 Bardzo duża ilość terenów rolnych  

2 Chorzelów 30 50 5 85 4,25 Tereny rolne 

3 Chrząstów 15 30 15 60 3 Dużo terenów rolnych  

4 Goleszów 6 40 0 46 2,3 
Duża lesistość sołectwa, 

duża ilość terenów rolnych 

5 Książnice 10 20 20 50 2,5 Dużo terenów rolnych  

6 Podleszany 16 50 0 66 3,3  

7 Rydzów 7 20 0 27 1,35 Bardzo duża lesistość sołectwa 

8 Rzędzianowice 30 40 20 90 4,5 Dużo terenów rolnych 

9 Szydłowiec 8 20 0 28 1,4 Bardzo duża lesistość sołectwa 

10 Trześń 10 40 0 50 2,5  

11 Wola Chorzelowska 9 40 5 54 2,7 Duża lesistość 

12 Wola Mielecka 25 50 20 95 4,75  

13 Złotniki 12 20 15 47 2,35  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

*   *   *   *   * 
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Tabela 53. Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju: Stopień ochrony i stan 

środowiska (wyróżniono oceny wyższe niż ½ maksymalnej wartości ważonej). 

L.p

. 
Sołectwo 

Ocena cząstkowa 

Ocena: 

Ocena 

ważona 

(waga: 

5%): 

Uwagi: 

S
ta

n
 

śr
o

d
o

w
is

k
a

3
3
 

R
ez

er
w

a
ty

 

O
b

sz
a

ry
 

ch
ro

n
io

n
eg

o
 

k
ra

jo
b

ra
zu

 

[0-60] [0-20] [0-20] [0-100] 

1 Boża Wola 60 20 20 100 5,0  

2 Chorzelów 60 20 20 100 5,0  

3 Chrząstów 60 20 20 100 5,0  

4 Goleszów 60 20 20 100 5,0  

5 Książnice 60 20 20 100 5,0  

6 Podleszany 60 20 20 100 5,0  

7 Rydzów 60 20 20 100 5,0  

8 Rzędzianowice 60 20 20 100 5,0  

9 Szydłowiec 60 5 5 70 3,5 
Rezerwat pow. 20,08 ha, Obszar 

chronionego krajobrazu 

10 Trześń 60 20 20 100 5,0  

11 Wola Chorzelowska 60 20 5 85 4,25 Obszar chronionego krajobrazu 

12 Wola Mielecka 60 20 20 100 5,0  

13 Złotniki 60 20 20 100 5,0  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Właściwie wszystkie sołectwa gminy Mielec posiadają zbliżony potencjał pod względem 

wskaźników zrównoważonego rozwoju, które niekoniecznie wpływają jednakowo 

pozytywnie na inwestycje.  

 

Tabela 54. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju. (Wyróżniono sołectwa, które uzyskały 

ocenę wyższą niż ½ maksymalnej wartości ważonej). 

L.p. Sołectwo 
Dominująca forma 

zagospodarowania 

Stopień ochrony i 

stan środowiska 

Suma ocen w grupie wskaźników 

zrównoważonego rozwoju 

1 Boża Wola 1,5 5,0 6,5 

2 Chorzelów 4,25 5,0 9,25 

3 Chrząstów 3 5,0 8 

4 Goleszów 2,3 5,0 7,3 

5 Książnice 2,5 5,0 7,5 

6 Podleszany 3,3 5,0 8,3 

7 Rydzów 1,35 5,0 6,35 

8 Rzędzianowice 4,5 5,0 9,5 

9 Szydłowiec 1,4 3,5 4,9 

10 Trześń 2,5 5,0 7,5 

11 Wola Chorzelowska 2,7 4,25 6,95 

12 Wola Mielecka 4,75 5,0 9,75 

13 Złotniki 2,35 5,0 7,35 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
33  Dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza – dostępne na poziomie powiatu. 
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Pomimo dość wyrównanej stawki, najlepiej pod tym względem wyglądają sołectwa Chorzelów, Chrząstów, Podleszany, Rzędzianowice i Wola 

Mielecka (powyżej 80% punktacji) - patrz rysunek nr 17. 

 

Rysunek 17. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec ze względu na wskaźnik zrównoważonego rozwoju.  

Legenda – jak w tabeli 54. 

 

Źródło: opracowanie własne
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4.2 Analiza położenia i dostępności transportowo-komunikacyjnej 

 

Analiza dostępności transportowej jest oparta o jednoznaczne wskaźniki – najkrótszy czas 

dojazdu do wyznaczonych, kluczowych punktów stanowiących węzły komunikacyjne, bądź 

docelowe miejsca podróży dla mieszkańców lub pracowników firm ulokowanych 

w sołectwach gminy Mielec. 

 

Tabela 55. Analiza wskaźników położenia i dostępności transportowo-komunikacyjnej 

(wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej wartości 

ważonej). 

L.p. Sołectwo 

Ocena cząstkowa 

Ocena: Ocena ważona 

(waga: 10%): 

D
o

ja
zd

 d
o

 c
en

tr
u

m
 

M
ie

lc
a

 

D
o

ja
zd

 d
o

 W
S

S
E

 

D
o

ja
zd

 d
o

 A
4
 

D
o

ja
zd

 d
o

 d
ro

g
i 

k
ra

jo
w

ej
 

D
o

ja
zd

 d
o

 d
ro

g
i 

w
o

je
w

ó
d

zk
ie

j 

K
o

m
u

n
ik

a
cj

a
 

p
u

b
li

cz
n

a
 

0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 0-25 [0-100] 

1 Boża Wola 10 0 10 15 10 10 55 5,5 

2 Chorzelów 15 10 10 15 15 20 85 8,5 

3 Chrząstów 10 5 5 15 5 10 50 5 

4 Goleszów 10 0 10 10 10 5 45 4,5 

5 Książnice 15 0 10 10 10 10 55 5,5 

6 Podleszany 15 0 10 10 10 10 55 5,5 

7 Rydzów 10 0 15 10 10 5 50 5 

8 Rzędzianowice 15 0 10 15 15 15 70 7 

9 Szydłowiec 0 5 0 5 5 5 20 2 

10 Trześń 5 15 5 15 5 15 60 6 

11 Wola Chorzelowska 5 10 5 10 10 10 50 5 

12 Wola Mielecka 15 0 15 15 15 20 80 8 

13 Złotniki 15 5 10 15 5 10 60 6 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Najbardziej uprzywilejowanym sołectwem z punktu widzenia dostępności komunikacyjnej 

jest Chorzelów i Wola Mielecka, zarówno ze względu na dostępność komunikacją prywatną, 

jak i publiczną. Większość sołectw jest dobrze skomunikowana, uzyskując w ocenie od 5 do 7 

punktów. Najsłabiej skomunikowanym jest Szydłowiec. Poza odległością od punktów 

węzłowych, sołectwo to też zlokalizowane jest na drodze o bardzo złym stanie technicznym. 

Patrz także rysunek nr 18. 

 



 
 

 

Strona | 74  

 

Rysunek 18. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec ze względu na wskaźnik położenia i dostępności transportowo- 

komunikacyjnej. Legenda – jak w tabeli 55. 

 

Źródło: opracowanie własne
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4.3 Analiza dostępności teleinformatycznej 

 

Jak już wspomniano wcześniej wszystkie miejscowości Gminy Mielec są wyposażone w przewodowe sieci telekomunikacyjne lub dostępny jest 

system radiowy. Telefonia komórkowa pokrywa swoim zasięgiem cały obszar. Nasycenie gospodarstw domowych w gminie w. Mielec                    

(przybliżony odsetek ludności)
34

:  

 telefonia stacjonarna - 100%; 

 telefonia komórkowa - zasięg wszystkich operatorów krajowych; 

 stały dostęp do sieci Internet - 80%. 

Wobec powyższego wszystkie sołectwa uzyskały ocenę maksymalną. 

 

Tabela 56. Analiza wskaźników dostępności teleinformatycznej. Rysunek 19. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Mielec ze 

względu na wskaźnik dostępności teleinformatycznej. Legenda – jak w 

Tabeli 56. 

L.p. Sołectwo 
Ocena: Ocena ważona 

(waga: 5%): 

 

[0-100] 

1 Boża Wola 100 5 

2 Chorzelów 100 5 

3 Chrząstów 100 5 

4 Goleszów 100 5 

5 Książnice 100 5 

6 Podleszany 100 5 

7 Rydzów 100 5 

8 Rzędzianowice 100 5 

9 Szydłowiec 100 5 

10 Trześń 100 5 

11 Wola Chorzelowska 100 5 

12 Wola Mielecka 100 5 

13 Złotniki 100 5 

Źródło: Opracowanie własne.        Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
34 http://www.gmina.mielec.pl 

http://www.gmina.mielec.pl/
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4.4. Analiza kosztochłonności inwestycji 

 

Kosztochłonność inwestycji rozumiana jest szeroko, jako ogół kosztów do poniesienia przez 

inwestora w związku z uruchomieniem działalności produkcyjnej bądź usługowej. Na te 

koszty składać się będą koszty kooperacji (wpływ na nie ma wskaźnik poziomu rozwoju 

gospodarczego – tabela nr 57), koszt dostępu do wykwalifikowanych kadr (tabela nr 58) oraz 

koszt wytworzenia lub uzupełnienia infrastruktury (tabela nr 59). Koszty transportu i logistyki 

pomijamy, jako uwzględnione w innych wskaźnikach. 

 

Poziom rozwoju gospodarczego wyznaczono przy wykorzystaniu wskaźnika 

przedsiębiorczości oraz cząstkowo, przy użyciu wskaźnika dostępności komunikacyjnej do 

lokalnego ośrodka wzrostu – Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oba wskaźniki reprezentują 

spodziewany koszt kooperacji. 

 

Tabela 57. Analiza wskaźników kosztochłonności inwestycji: Poziom rozwoju 

gospodarczego (wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej 

wartości ważonej). 

L.p

. 
Sołectwo 

Ocena cząstkowa 

Ocena: Ocena ważona 

(waga: 5%): 
Uwagi: Przedsiębiorczość 

Odległość 

od SSE 

0-60 0-40 [0-100] 

1 Boża Wola 0 0 0 0  

2 Chorzelów 60 30 90 4,5  

3 Chrząstów 20 20 40 2  

4 Goleszów 10 0 10 0,5  

5 Książnice 10 0 10 0,5  

6 Podleszany 40 0 40 2  

7 Rydzów 10 0 10 0,5  

8 Rzędzianowice 30 0 30 1,5  

9 Szydłowiec 0 15 15 0,75  

10 Trześń 20 40 60 3  

11 Wola Chorzelowska 10 25 35 1,75  

12 Wola Mielecka 50 0 50 2,5  

13 Złotniki 20 10 30 1,5  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pod względem kosztów kooperacji zdecydowanie najkorzystniej wypada sołectwo 

Chorzelów, które uzyskało aż 4,5 na 5 możliwych punktów. Do sołectw o średnim potencjale 

należy zaliczyć sołectwa Chrząstów, Podleszany, Trześń i Wolę Mielecką. Jedno sołectwo - 

Boża Wola - otrzymało 0 punktów. 
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Na koszty inwestycji niebagatelny wpływ mają koszty pozyskania wykwalifikowanego 

personelu. Większość danych dostępnych jest na poziomie całego powiatu, a niektóre nawet 

na poziomie województwa. Zgodnie z przyjęta metodyką nie jesteśmy w stanie zróżnicować 

między sobą sołectw gminy, dlatego dla wszystkich sołectw stosujemy wartość wskaźnika 

Kapitał ludzki o wartości maksymalnej: 15 punktów. 

 

Koszty przyłączenia bądź wybudowania infrastruktury sieciowej są niemal identyczne dla 

całej gminy. Jedynie ze względu na obecność kanalizacji można wyróżnić sołectwa: 

Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Trześń, część Woli Mieleckiej i Rzędzianowic                     

– oceniamy na 10 punktów. Pozostałe sołectwa gminy uzyskują po 7 punktów. 

 

*   *   *   *   * 

 

Tabela 58. Analiza wskaźników kosztochłonności inwestycji (wyróżniono sołectwa, które 

uzyskały ocenę wyższą niż 25 punktów w ocenie sumarycznej). 

L.

p. 
Sołectwo 

Poziom rozwoju 

gospodarczego 
Kapitał ludzki 

Poziom rozwoju 

infrastruktury 

gospodarczej 

Razem: 

1 Boża Wola 0 15 7 22 

2 Chorzelów 4,5 15 10 29,5 

3 Chrząstów 2 15 10 27 

4 Goleszów 0,5 15 7 22,5 

5 Książnice 0,5 15 7 22,5 

6 Podleszany 2 15 7 24 

7 Rydzów 0,5 15 7 22,5 

8 Rzędzianowice 1,5 15 10 26,5 

9 Szydłowiec 0,75 15 7 22,75 

10 Trześń 3 15 10 28 

11 Wola Chorzelowska 1,75 15 7 23,75 

12 Wola Mielecka 2,5 15 10 27,5 

13 Złotniki 1,5 15 10 26,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ze względu na brak możliwości rozróżnienia kosztochłonności inwestycji pomiędzy 

sołectwami, parametrów rozwoju infrastruktury czy rozwoju kapitału ludzkiego uzyskano 

dość jednolity obraz, na którego tle nieznacznie wyróżniają się sołectwa: Chorzelów, Trześń 

i Wola Mielecka. 

 

Graficzna reprezentacja wskaźnika została przedstawiona na rysunku nr 20. 
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Rysunek 20. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec ze względu na wskaźnik kosztochłonności inwestycji. Legenda – jak 

w tabeli 58. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 



 
 

 

Strona | 79  

 

4.5 Analiza klimatu inwestycyjnego 

 

Na klimat inwestycyjny wpływać będą takie czynniki jak ilość podmiotów gospodarczych         

- świadczą one o stanie gospodarki i o istniejących warunkach do rozwoju biznesu. 

Analizowanym, spodziewanym kosztem inwestycji jest nakład niezbędny na pozyskanie 

gruntów pod inwestycję. 

Oferta gotowych gruntów inwestycyjnych jest stosunkowo uboga – patrz tabela nr 59. 

 

Tabela 59. Analiza wskaźników klimatu inwestycyjnego: Powierzchnia wolnych terenów 

inwestycyjnych oraz powierzchnia terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

(wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej wartości 

ważonej). 

L.p. Sołectwo 

Powierzchnia wolnych 

terenów 

inwestycyjnych 

Powierzchnia terenów 

pod budownictwo 

mieszkaniowe 
Ocena 

sumaryczna 
Uwagi: 

Ocena 
Ocena 

ważona 

(waga 

5%) 

Ocena 
Ocena 

ważona 

(waga 

5%) 
0-100 0-100 0-10 

1 Boża Wola 0 0 0 0 0  

2 Chorzelów 50 2,5 50 2,5 5 Małe działki 

3 Chrząstów 0 0 0 0 0  

4 Goleszów 0 0 0 0 0  

5 Książnice 0 0 0 0 0  

6 Podleszany 0 0 0 0 0  

7 Rydzów 0 0 0 0 0  

8 Rzędzianowice 100 5 0 0 5 Tylko inwestycyjne 

9 Szydłowiec 0 0 0 0 0  

10 Trześń 0 0 0 0 0  

11 Wola Chorzelowska 100 5 100 5 10  

12 Wola Mielecka 100 5 0 0 5 Tylko inwestycyjne 

13 Złotniki 0 0 0 0 0  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jedynie w sołectwie Wola Chorzelowska oferowane są grunty inwestycyjne w dość dużej 

ilości. W pozostałych trzech sołectwach podaż jest ograniczona ilościowo lub jakościowo: 

Chorzelów, Rzędzianowice i Wola Mielecka. W znakomitej większości sołectw nie ma 

gruntów inwestycyjnych co wydłuża i podraża proces inwestycyjny. 

 

Analizowanym elementem klimatu inwestycyjnego jest także czas niezbędny na uzyskanie 

pozwoleń i decyzji. Krytycznymi czynnikami są tutaj sąsiedztwo (inwestycja realizowana 
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w trybie indywidualnie wydanej decyzji o warunkach zabudowy) lub obecność MPZP dla 

danego terenu. Obecność stosownych zapisów w Studium uwarunkowań przestrzennych, 

paradoksalnie, może hamować inwestycje na terenach posiadających MPZP (wymagana 

zgodność), brak zgodności nie przeszkadza jednak w trybie wydania warunków zabudowy. 

Wyjaśnienia terminów użytych w opisie tabeli – patrz tabela nr 13. 

 

Tabela 60. Analiza wskaźników klimatu inwestycyjnego: Możliwość realizacji inwestycji 

gospodarczych (wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej 

wartości ważonej). 

L.p. Sołectwo 

Zapisy 

MPZP 

Zapisy 

Studium 

Sąsiedztwo 

Ocena 

sumaryczna 

Ocena 

ważona (waga 

10%): 

Uwagi Ocena 

cząstkowa 

Ocena 

cząstkowa 

Ocena 

cząstkowa 

0-30 0-30 0-40 

1 Boża Wola 0 0 0 0 0  

2 Chorzelów 30 30 40 100 10  

3 Chrząstów 30 0 0 30 3  

4 Goleszów 0 0 0 0 0  

5 Książnice 30 30 0 60 6  

6 Podleszany 30 20 40 90 9  

7 Rydzów 0 20 0 20 2  

8 Rzędzianowice 0 20 0 20 2  

9 Szydłowiec 20 20 30 70 7 
Eksploatacja 

minerałów 

10 Trześń 20 30 40 90 9  

11 
Wola 

Chorzelowska 
20 30 0 50 5  

12 Wola Mielecka 30 30 40 100 10  

13 Złotniki 0 20 0 20 2  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Najlepiej przygotowane są sołectwa Chorzelów, Podleszany, Trześń oraz Wola Mielecka. 

Inwestycjom sprzyjają zapisy Studium i Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz „przemysłowe” sąsiedztwo. 

 

Dane dotyczące wskaźnika Chłonność rynków zbytu dostępne są jedynie na poziomie 

województwa lub powiatu mieleckiego – dlatego każde z sołectw uzyskuje ocenę najwyższą  

- 2 punkty.  

 

Stosunek władz gminy do inwestorów jest proaktywny i bardzo dobry, dlatego też stosowny 

wskaźnik zostaje ustalony na jednakowym poziomie dla wszystkich sołectw: 12 punktów.
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Tabela 61. Analiza wskaźników klimatu inwestycyjnego: Możliwość realizacji inwestycji gospodarczych (wyróżniono sołectwa, które 

uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej wartości ważonej tj powyżej 18 punktów). 

L.p. Sołectwo 
Poziom rozwoju 

gospodarczego 

Powierzchnia 

wolnych terenów 

inwestycyjnych 

Powierzchnia 

terenów pod 

budownictwo 

mieszkaniowe 

Możliwość 

realizacji inwestycji 

gospodarczych 

Chłonność 

rynków zbytu 

Stosunek Gminy 

do inwestorów 

Sumaryczna 

wartość 

wskaźników 

1 Boża Wola 0 0 0 0 2 12 14 

2 Chorzelów 4,5 2,5 2,5 10 2 12 33,5 

3 Chrząstów 2 0 0 3 2 12 19 

4 Goleszów 0,5 0 0 0 2 12 14,5 

5 Książnice 0,5 2,5 0 6 2 12 23,0 

6 Podleszany 2 0 0 9 2 12 25 

7 Rydzów 0,5 0 0 2 2 12 16,5 

8 Rzędzianowice 1,5 5 0 2 2 12 22,5 

9 Szydłowiec 0,75 0 0 7 2 12 21,75 

10 Trześń 3 0 0 9 2 12 26 

11 Wola Chorzelowska 1,75 5 5 5 2 12 30,75 

12 Wola Mielecka 2,5 5 0 10 2 12 31,5 

13 Złotniki 1,5 0 0 2 2 12 17,5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Najlepsze oceny klimatu inwestycyjnego uzyskały sołectwa: Chorzelów, Wola Chorzelowska i Wola Mielecka (powyżej 80% punktacji). 

 

Dobrą ocenę klimatu inwestycyjnego otrzymały sołectwa: Chrząstów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Szydłowiec i Trześń                       

(50-80% punktacji). 

 

Delimitacja została przedstawiona na mapie – rysunek 21. 
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Rysunek 21. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec ze względu na wskaźnik klimatu inwestycyjnego.                     

Legenda – jak w tabeli 61. 

 
Źródło: Opracowanie własne.
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4.6 Analiza jakości życia, warunków mieszkaniowych, oferty czasu wolnego, itp.  

 

Przedsiębiorcy kierują się przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji także 

parametrami jakości życia, warunków mieszkaniowych czy też oferty kulturalnej i sportowej. 

Gmina Mielec, w stosunku do miasta Mielec, ma dość ubogą ofertę kulturalną. Gmina nie 

posiada szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym jest 

także ograniczona, choć ilość miejsc w przedszkolach w opinii Gminy jest wystarczająca. 

 

Nieco lepiej wyglądają kwestie związane z dostępnością do podstawowej opieki medycznej. 

Poziom bezpieczeństwa limitowany jest brakiem jednostek i posterunków policji na terenie 

gminy, choć czas dojazdu z posterunków w Mielcu należy uznać za zadowalający. Natomiast 

ochrona przeciwpożarowa jest dobrze zorganizowana przez sieć jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej. W tabelach nr 62 i 63 zestawiono dane dotyczące wskaźników wpływających na 

kwestie jakości życia. 

 

*   *   *   *   * 

 

W rozwoju infrastruktury społecznej widać duże dysproporcje pomiędzy sołectwami.  

 

*   *   *   *   * 

 

Wskaźniki bezpieczeństwa przyjmują generalnie wartość korzystną lub bardzo korzystną.  

 

*   *   *   *   * 

 

Graficzna reprezentacja wskaźników jakości życia została ujęta poniżej, na rysunku nr 22. 
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Tabela 62. Analiza wskaźników jakości życia: Poziom rozwoju infrastruktury społecznej (wyróżniono sołectwa, które uzyskały ocenę 

wyższą niż ½ maksymalnej wartości ważonej). 

L.p. Sołectwo 

Szkoły 

podstawowe 
Przedszkola 

Obiekty 

sportowe 

Centra kultury 

i biblioteki 

publiczne 

Opieka 

zdrowotna 
Suma ocen 

jednostkowych 

Ocena ważona 

(waga 2%) 
Uwagi 

1-20 1-20 1-20 1-20 1-20 

1 Boża Wola 2035 10 0 0 0 30 0,6 - 

2 Chorzelów 20 20 20 20 20 100 2,0 - 

3 Chrząstów 20 20 15 10 5 70 1,4 - 

4 Goleszów 15 10 15 10 0 50 1,0 - 

5 Książnice 20 10 10 10 0 50 1,0 - 

6 Podleszany 20 20 20 10 20 90 1,8 - 

7 Rydzów 20 0 0 10 0 30 0,6 - 

8 Rzędzianowice 20 10 15 20 20 85 1,7 - 

9 Szydłowiec 0 0 0 5 0 5 0,1 - 

10 Trześń 20 20 15 15 20 90 1,8 - 

11 Wola Chorzelowska 15 15 15 10 15 70 1,4 - 

12 Wola Mielecka 20 20 20 20 20 100 2,0 - 

13 Złotniki 20 20 15 15 0 70 1,4 - 

Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
35 W sołectwie nie jest zlokalizowana szkoła, jednak szkoła w Książnicach jest zlokalizowana w bardzo bliskiej odległości dla dzieci z Bożej Woli. 
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Tabela 63. Analiza wskaźników jakości życia: Poziom rozwoju gospodarczego oraz poziom bezpieczeństwa publicznego (wyróżniono 

sołectwa, które uzyskały ocenę wyższą niż ½ maksymalnej wartości ważonej). 

L.p. Sołectwo 

Poziom rozwoju 

gospodarczego 

Odległość od 

komisariatu 

policji 

Odległość od służb 

ratownictwa 

medycznego 

Odległość od 

stanicy straży 

pożarnej 

Suma ocen 

jednostkowych 

Bezpieczeństwo - 

ocena ważona 

(waga 2%) 

OCENA 

SUMARYCZNA 

(tab. 57, 62 i 63) 
Patrz tabela 57 1-30 1-40 1-30 

1 Boża Wola 0 20 10 20 50 1 1,6 

2 Chorzelów 4,5 30 40 30 100 2 8,5 

3 Chrząstów 2 20 10 30 60 1,2 4,6 

4 Goleszów 0,5 20 10 20 50 1,0 2,5 

5 Książnice 0,5 20 20 20 60 1,2 2,7 

6 Podleszany 2 30 40 20 90 1,8 5,6 

7 Rydzów 0,5 20 20 20 60 1,2 2,3 

8 Rzędzianowice 1,5 30 30 30 90 1,8 5,0 

9 Szydłowiec 0,75 10 0 0 10 0,2 1,05 

10 Trześń 3 20 10 20 50 1,0 5,8 

11 Wola Chorzelowska 1,75 20 10 20 50 1,0 4,15 

12 Wola Mielecka 2,5 30 40 20 90 1,8 6,3 

13 Złotniki 1,5 20 30 20 70 1,4 4,3 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 22. Delimitacja atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec ze względu na wskaźnik jakości życia. Legenda jak w tabeli 63. 

 
Źródło: Opracowanie własne
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4.7 Podsumowanie analizy wskaźnikowej  

 

Tabela 64. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju 

L.p. Sołectwo 

Wskaźniki 

zrównoważonego 

rozwoju 

Wskaźniki położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Wskaźnik 

dostępności 

teleinformatycznej 

Wskaźnik 

kosztochłonności 

inwestycji 

Wskaźnik 

klimatu 

inwestycyjnego 

Wskaźnik 

jakości życia 

Sumaryczna wartość 

potencjału inwestycyjnego 

sołectwa 

1 Boża Wola 6,5 5,5 5 22 14 1,6 54,6 

2 Chorzelów 9,25 8,5 5 29,5 33,5 8,5 94,25 

3 Chrząstów 8 5 5 27 19 4,6 68,6 

4 Goleszów 7,3 4,5 5 22,5 14,5 2,5 56,3 

5 Książnice 7,5 5,5 5 22,5 23,0 2,7 66,2 

6 Podleszany 8,3 5,5 5 24 25 5,6 73,4 

7 Rydzów 6,35 5 5 22,5 16,5 2,3 57,65 

8 Rzędzianowice 9,5 7 5 26,5 22,5 5,0 75,5 

9 Szydłowiec 4,9 2 5 22,75 21,75 1,05 56,45 

10 Trześń 7,5 6 5 28 26 5,8 78,3 

11 Wola Chorzelowska 6,95 5 5 23,75 30,75 4,15 75,6 

12 Wola Mielecka 9,75 8 5 27,5 31,5 6,3 88,05 

13 Złotniki 7,35 6 5 26,5 17,5 4,3 66,65 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowując analizę wskaźnikową potencjału inwestycyjnego, sołectwa gminy Mielec można podzielić na: 

 Sołectwa o najwyższym potencjale inwestycyjnym (powyżej 80 punktów): Chorzelów i Wola Mielecka; 

 Sołectwa o wysokim potencjale inwestycyjnym (70-80 punktów): Rzędzianowice, Podleszany, Trześń i Wola Chorzelowska; 

 Sołectwa o średnim potencjale inwestycyjnym (60-70 punktów): Chrząstów, Książenice i Złotniki; 

 Sołectwa o niskim potencjale inwestycyjnym (poniżej 60 punktów): Boża Wola, Goleszów, i Szydłowiec. 
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Rysunek 23. Delimitacja potencjału inwestycyjnego gminy Mielec. Legenda jak w tabeli 64. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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5. Czynniki wspierające atrakcyjność inwestowania 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej danych statystycznych oraz dostępnej 

dokumentacji strategicznej gminy Mielec, zestawiono grupy zaobserwowanych czynników 

pozytywnych (silne strony - S) oraz rozpoznanych, sprzyjających szans (szanse - O). Zadanie 

to wykonano przy użyciu metodyki SWOT, która jest jednym z najbardziej znanych 

i popularnych narzędzi analizy strategicznej. Technika analityczna SWOT polega na 

identyfikacji silnych i słabych stron podmiotów, sektorów, obiektów oraz ich szans 

i zagrożeń. Pozyskane informacje są przyporządkowywane do jednej z czterech kategorii 

czynników strategicznych: 

 S (Strengths) – silne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę gminy 

Mielec lub jej sołectw (o ile takie dane są dostępne); 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę lub wadę 

analizowanego obszaru; 

 O (Opportunities) – szanse: wszystkie czynniki otoczenia zewnętrznego 

analizowanego obszaru; 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystkie czynniki otoczenia zewnętrznego analizowanego 

obszaru. 

 

Do analizy SWOT w niniejszym badaniu zastosowana została tzw. klasyczna wykładnia, 

według której mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia               

— to czynniki zewnętrzne – otoczenia. 

 

Na potrzeby kwantyfikacji istotności danego czynnika i zjawiska, wprowadzono w tabeli 

nr 65 współczynnik wagowy w zakresie 1-5. 
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Tabela 65. Silne strony (S) gminy Mielec w zakresie czynników wspierających 

działalność inwestycyjną. 

Grupa wskaźników Czynnik Waga czynnika [1-5] 

Rozwoju 

zrównoważonego 

W większości gminy tereny niezdegradowane lub nieznacznie zmienione 

antropogenicznie. 
2 

Teren o korzystnych warunkach klimatycznych i biologicznych 2 

Dobre cechy płodów rolnych pochodzących z upraw ekologicznych 

i tradycyjnych. 
1 

Wolne tereny pod turystykę zorganizowaną, agroturystykę 

i turystykę indywidualną. 
3 

Bogactwo lasów, w których występują chronione gatunki flory i fauny 2 

Unikalne torfowiska w Woli Chorzelowskiej 2 

Położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Dobrze rozwinięta sieć dróg (zróżnicowanie między sołectwami) 4 

Położenie w bliskiej odległości od centrum regionu – Mielca 3 

Bliskość SSE 4 

Dobre powiązania z głównymi węzłami sieci drogowej 5 

Dobre (zróżnicowane między sołectwami) grafiki połączeń komunikacją 

zbiorową (publiczną i prywatną) 
3 

Dostępności 

teleinformatycznej 
Wysoki stopień informatyzacji i pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej 4 

Kosztochłonności 

inwestycji 

Dobrze rozwinięta sieć energetyczna 5 

Wysoki stopień zwodociągowania gminy, dobra jakość wody 4 

Wolne tereny pod nieuciążliwy przemysł 4 

Wolne tereny pod zabudowę mieszkaniową 4 

Znaczne zasoby siły roboczej. 4 

Dodatni bilans migracji 2 

Klimatu 

inwestycyjnego 

Proinwestycyjna postawa władz samorządowych 5 

Dobrze zorganizowane działania informacyjne samorządu ukierunkowane 

na pozyskanie inwestorów i tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi. 
4 

Jakości życia 

Dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych 

i gimnazjalnych 
3 

Dobra podstawowa opieka zdrowotna 4 

Dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych 4 

Dobrze rozwinięta sieć OSP 3 

Ambitne i aktywne gminne centrum kultury 2 

Dobrze rozwinięta sieć boisk i otwartych obiektów sportowych 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najistotniejszymi czynnikami, jakie mogą wpływać na działalność inwestycyjną na terenie 

gminy, które już dzisiaj stanowią jej silną stronę, są dobre powiązanie z głównymi węzłami 

sieci drogowej, infrastruktura (w tym energetyczna) oraz proinwestycyjna postawa władz 

gminy. 

 

*   *   *   *   * 
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Tabela 66. Szanse (O) dla gminy Mielec (w zakresie czynników wspierających 

działalność inwestycyjną). 

Grupa wskaźników Czynnik Waga czynnika [1-5] 

Rozwoju 

zrównoważonego 

Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką 2 

Zapotrzebowanie na zdrową żywność 2 

Położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Spodziewane dalsze (w perspektywie 2014-2020) angażowanie środków 

UE w rozwój infrastruktury drogowej 
5 

Uruchomienie A4 na odcinku Tarnów – Dębica i dalej w kierunku granicy 

PL-UA 
4 

Dostępności 

teleinformatycznej 

Spodziewane dalsze (w perspektywie 2014-2020) zaangażowanie środków 

UE w rozwój infrastruktury teleinformatycznej w tym Internetu 

szerokopasmowego i technologii bezprzewodowych 4G 

5 

Kosztochłonności 

inwestycji 

Wysoki poziom dofinansowania inwestycji ze środków EFRR 

(dopuszczalna pomoc publiczna) 
5 

Duże środki na rozwój zasobów ludzkich w regionie 4 

Spodziewane dalsze (w perspektywie 2014-2020) zaangażowanie środków 

UE w rozwój infrastruktury technicznej 
4 

Klimatu 

inwestycyjnego 

Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi 2 

Wzrost zainteresowania mieszkańców miasta Mielec zamieszkaniem na 

terenach korzystnych ekologicznie 
3 

Proinnowacyjna postawa władz województwa i dysponentów środków 

pomocowych 
4 

Rozwój klastra „Dolina Lotnicza” 5 

Jakości życia 
Spodziewane środki (w perspektywie 2014-2020) na rewitalizację 

obiektów zabytkowych oraz na działania na rzecz rozwoju lokalnej kultury 
3 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Kluczowymi szansami (czynnikami spoza obszaru wpływu władz gminy), które mogą 

znacząco wpłynąć na realizację planów rozwoju i inwestycje na terenie gminy Mielec, 

są spodziewane dalsze transze finansowania rozwoju infrastruktury drogowej i technicznej, 

a także teleinformatycznej, jak również utrzymanie wysokiego poziomu dofinansowania dla 

projektów finansowanych ze środków UE w perspektywie 2014-2020. Na klimat 

inwestycyjny będzie wpływać także rozwój klastra „Dolina Lotnicza” – jego rozwój stwarza 

szansę na lokowanie się w gminie inwestycji branżowych przedsiębiorstw zainteresowanych 

kooperacją m.in. z przedsiębiorstwami ulokowanymi w MSSE. 

 



 
 

 

Strona | 92  

 

6. Bariery i zagrożenia dla inwestycji 

 

Podobnie jak w rozdziale poprzednim, informacje z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 

danych statystycznych oraz dostępnej dokumentacji strategicznej gminy Mielec, 

wykorzystano również do opisu grupy czynników negatywnych (słabe strony – W) 

oraz rozpoznanych negatywnych ryzyk (zagrożenia – T). Zadanie to wykonano przy użyciu 

metodyki SWOT, którą w niniejszym badaniu zastosowano w tzw. klasycznej wykładni, która 

wskazuje, iż mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to 

czynniki zewnętrzne – otoczenia. 

 

Tabela 67. Słabe strony (S) gminy Mielec w zakresie czynników mogących stanowić 

zagrożenie dla działalności inwestycyjnej. 

Grupa wskaźników Czynnik Waga czynnika [1 5] 

Rozwoju 

zrównoważonego 

Występowanie działalności uciążliwej dla środowiska i mieszkańców 4 

Mała powierzchnia gospodarstw - struktura gospodarstw rolnych, duże 

rozdrobnienie 
3 

Mała specjalizacja produkcji rolnej 2 

Słaba promocja produktów rolnictwa ekologicznego 2 

Słaba infrastruktura turystyczna  3 

Położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Uzależnienie dostępności do węzłów komunikacyjnych od przepustowości 

kilku „wąskich gardeł” 
5 

Zła jakość dróg w niektórych sołectwach (np. Szydłowiec) 4 

Dostępności 

teleinformatycznej 
brak - 

Kosztochłonności 

inwestycji 

Niepełne skanalizowanie gminy 5 

Brak własnego systemu odprowadzania i utylizacji odpadów 4 

Niepełna gazyfikacja gminy 4 

Braki w zakresie pokrycia MPZP 3 

Ponad 10-letnie Studium uwarunkowań przestrzennych 3 

Mała podaż specjalistów na rynku pracy 4 

Brak specjalnej strefy ekonomicznej 4 

Klimatu 

inwestycyjnego 

Niskie dochody gminy, ograniczone możliwość zaangażowania 

finansowego gminy 
4 

Jakości życia 

Brak szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego 4 

Niepełna oferta kulturalna i oświatowa 2 

Niepełna oferta sportowa 2 

Mało halowych obiektów sportowych 2 

Źródło: Opracowanie własne 
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Szczególnie niebezpiecznymi dla rozwoju gminy mogą być jej słabości polegające 

na uzależnieniu systemu transportowego od kilku dróg, na których tworzą się „wąskie gardła” 

oraz brak pełnego skanalizowania gminy. 

 

Tabela 68. Zagrożenia (T) dla gminy Mielec (w zakresie czynników mogących zakłócić 

działalność inwestycyjną). 

Grupa wskaźników Czynnik Waga czynnika [1-5] 

Rozwoju 

zrównoważonego 

Brak skutecznej egzekucji prawa w zakresie ochrony środowiska 4 

Postępująca degradacja środowiska związana z działalnością 

człowieka, zwłaszcza w obszarach uprzemysłowionych 
3 

Położenia 

i dostępności 

transportowo-

komunikacyjnej 

Brak środków na współfinansowanie inwestycji komunikacyjnych 

uzyskujących wsparcie z innych źródeł 
4 

Dostępności 

teleinformatycznej 
brak - 

Kosztochłonności 

inwestycji 

Wysokie koszty scalania gruntów 3 

Migracja młodych ludzi wyludnianie się wsi 3 

Niejasny stan prawny w przypadku inwestycji o charakterze 

energetycznym (np. pola fotowoltaiczne o mocy powyżej 100 kW) 
4 

Klimatu inwestycyjnego 

Sąsiedztwo bardzo atrakcyjnych lokalizacji, np. SSE 4 

Niestabilny i skomplikowany system prawny, szczególnie podatkowy 3 

Długie procedury uchwalania MPZP i zmian do Studium 4 

Jakości życia 
Sąsiedztwo Mielca z atrakcyjną ofertą kulturalną, oświatową 

i sportową 
4 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Nie występują czynniki otoczenia, które można zakwalifikować jako ryzyka krytyczne 

(zagrożenia) dla realizacji działalności i inwestycyjnej w gminie Mielec. Pozostałe czynniki 

mogą tą działalność opóźnić.  

 

*   *   *   *   * 

 

Wszystkie czynniki (zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) zostały opisane na poziomie 

gminy, a nie sołectw. Analiza różnicująca została opisana w rozdziale 4. 
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7. Działania administracji publicznej zwiększające atrakcyjność inwestycyjną gminy 

 

„Strategia rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015” zawierająca w sobie dwa moduły: 

Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007 – 2015 oraz Wieloletni Plan Finansowy 2007 – 2015, 

i która została opracowana wraz Programami Odnowy Miejscowości dla wszystkich                       

13 sołectw gminy, jest dokumentem kompleksowym, wyznaczającym precyzyjnie 

perspektywiczne kierunki rozwoju gminy do roku 2015. Horyzont czasowy Strategii przyjęty 

na lata 2007-2015 jest spójny także z okresem programowania strategii rozwoju 

województwa podkarpackiego zaplanowanej na lata 2007 – 2020 . 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mielec przyjęta Uchwałą Nr 

XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2013  

zawiera wykaz przedsięwzięć priorytetowych, które realizowane będą przez gminę Mielec:  

1. Projekt "Czas na aktywność w Gminie Mielec" - Przeciwdziałanie marginalizacji                           

i wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie aktywnej integracji                 

i pracy socjalnej dla klientów GOPS Mielec – okres realizacji 2013 – 2014.  

2. Projekt "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski 

Wschodniej" - Promocja gmin województw Polski Wschodniej – okres realizacji 2012                      

– 2014.  

3. Projekt "Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych                     

w gminie Mielec" w ramach POIG - Przygotowanie terenów inwestycyjnych – okres 

realizacji 2012 – 2013.  

4. Projekt "Szansa na lepsze jutro - program rozwoju SP Rydzów" w ramach POKL                          

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich – realizowany przez 

Szkołę Podstawową w Rydzowi w okresie 2011 – 2013.  

5. Zadanie bieżące Projekt "Przez Internet do kariery w Gminie Mielec" - Podniesienie 

świadomości cyfrowej mieszkańców Gminy Mielec – okres realizacji 2012 – 2013.  

6. Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego "PSeAP" - Poprawa dostępu 

obywateli do informacji sektora publicznego i podniesienie efektywności działania 

administracji samorządowej – okres realizacji 2010 – 2014.  
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7. Zadanie inwestycyjne "Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 

gminy" - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków – okres realizacji 2012 – 2014.  

8. Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Rzędzianowicach - Odprowadzenie 

ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) – okres realizacji 2012 – 2015.  

9. Zadanie inwestycyjne budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Mieleckiej - Odprowadzenie 

ścieków z gospodarstw domowych (ochrona środowiska) – okres realizacji 2012 – 2015.  

10. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych                       

w miejscowościach Trześń, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice" - Zwiększenie dostępu do 

urządzeń i usług w zakresie rehabilitacji – okres realizacji 2013 – 2014.  

11. Zadanie bieżące „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec„                                   

- Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mielec – okres realizacji 2013 – 2015.  

12. Rozbudowa bazy w placówkach oświatowych - Poprawa infrastruktury oświatowej na 

terenach wiejskich – okres realizacji 2010 – 2014.  

 

*   *   *   *   * 

 

Na dzień opracowywania tego dokumentu, na podstawie ogólnodostępnych źródeł, można 

dokonać oceny stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym na lata 2007-2015 dla gminy Mielec. 

W gminie Mielec w latach 2007-2013 został zrealizowany projekt „Rozwój sieci drogowej 

dla sektora MŚP w Gminie Mielec” (umowa WND-RPPK.02.01.00-18-048/08)  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.  

Celem technicznym projektu była modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego 

gminy poprzez
36

: 

 Budowę drogi gminnej „Rzemieślniczej" w Woli Mieleckiej o dł. 420 mb. Została 

wykonana jezdnia bitumiczna o szerokości 5 mb z jednostronnym krawężnikiem, 

opaską o szerokości 0,5 m. Pobocze prawe jest gruntowe, pobocze lewe jest wykonane 

z kostki betonowej. Wykonana została kanalizacja deszczowa z separatorem 

substancji ropopochodnych; 

                                                           
36  Informacja zamieszczona na stronie www.gmina.mielec.pl dnia 30.06.2011 r. 
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 Przebudowę drogi gminnej „Zawierzbie" w Podleszanach o dł. 1 628 mb. Została 

wykonana jezdnia bitumiczna o szerokości 5,50 m. Szerokość pobocza 

prawostronnego wynosi 0,75 m. Szerokość ciągu pieszego z kostki betonowej 

znajdującego się po lewej stronie drogi wynosi od 1,5 do 2 m, na długości 1588 mb; 

Inwestycje przyczynią się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszaru gminy, 

poprawy funkcjonowania regionalnego układu drogowego z drogą wojewódzką nr 984 

i drogą powiatową nr 1152 R oraz 1170 R, a także zmniejszenia ryzyka wypadków 

drogowych i kosztów eksploatacji obiektów. 

 

Efekty techniczne zrealizowanego projektu bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia 

następujących celów strategicznych
37

: 

 udostępnienie infrastruktury służącej poprawie warunków prowadzenia i rozwoju 

działalności gospodarczej dla licznych firm w Woli Mieleckiej i Podleszanach; 

 skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Podleszanami i Wolą Mielecką, a Mielcem; 

 stworzenie warunków do wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej na terenie 

gminy, w tym przede wszystkim rozwoju sektora MŚP i udostępnienia uzbrojonych 

terenów pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe.  

 

*   *   *   *   * 

 

Poniżej zamieszono fotografie dokumentujące stan realizacji inwestycji: Budowa drogi 

gminnej „Rzemieślniczej" w Woli Mieleckiej o dł. 420 mb oraz Przebudowa drogi gminnej 

„Zawierzbie" w Podleszanach o dł. 1 628 mb. 
38

 

                                                           
37  Informacja zamieszczona na stronie www.gmina.mielec.pl dnia 30.06.2011 r. 
38 http://www.gmina.mielec.pl/inwestycje-i-dziaania/inwestycje-w-ramach-rpowp/148-modernizacja-i-rozbudowa-systemu-

komunikacyjnego-gminy.html  
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Rysunek 24. Droga Wola Mielecka "Rzemieślnicza" 

 
Źródło: Gmina Mielec 

 

Rysunek 25. Droga Podleszany - Zawierzbie 

 

 
Źródło: Gmina Mielec 

 

*   *   *   *   * 
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W ramach projektu „Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej w Gminie Mielec”, umowa 

UDA – RPPK.05.03.00-18/026/09-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 

– 2013, zrealizowano 
39

: 

 Budowę stadionu sportowego w Chorzelowie wraz z trybunami, płytą boiska 

i oświetleniem obiektu; 

 Budowę stadionu w Woli Mieleckiej wraz z zapleczem socjalnym, trybunami, płytą 

boiska i oświetleniem obiektu; 

 Budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w Podleszanach wraz z zapleczem 

socjalnym, płytą boiska, kortem tenisowym i oświetleniem obiektu. 

 

Rysunek 26. Stadion Wola Mielecka 

 

 
Źródło: Gmina Mielec 

 

 

 

                                                           
39 http://www.gmina.mielec.pl/inwestycje-i-dziaania/inwestycje-w-ramach-rpowp/147-budowa-stadionow-w-ramach-

rpowp.html  
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Rysunek 27.Stadion Chorzelów 

 

 

 
Źródło: Gmina Mielec 
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Rysunek 28.Stadion Podleszany 

 

 

 
Źródło: Gmina Mielec 

 



 
 

 

Strona | 101  

 

8. Analiza dokumentów strategicznych pod kątem inwestycji 

 

8.1 Strategia  

 

Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015 z WPI i WPF jest najważniejszym 

dokumentem określającym wizję, misję, cele strategiczne, cele operacyjne i finansowe oraz 

obszary rozwojowe gminy Mielec w latach 2007-2015.  

Strategia posiada szeroki kontekst regionalny i ogólnopolski. Jej cele strategiczne są ściśle 

powiązane z dokumentami strategicznymi określającymi rozwój województwa 

podkarpackiego i kraju.  

 

Wizją gminy Mielec w 2015 roku jest: 

Gmina Mielec w 2015 roku, wykorzystując potencjał związany z położeniem geograficznym 

i atrakcyjnością dla osadnictwa, stanie się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować 

i inwestować, a także wypoczywać.  

Będzie gminą nowoczesną, oferująca znakomite warunki zamieszkiwania; dbającą o rozwój 

przedsiębiorczości, szczególnie w sferze usług, turystyki, rekreacji oraz w sektorze rolnym; 

dbającą o ochronę środowiska oraz zabytki kultury materialnej i przyrodniczej. 

Mieszkańcom gminy zapewnione zostaną warunki życia zgodnie ze standardami europejskimi 

w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. 

 

Misja gminy Mielec:  

Osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, zapewniającego jakościową poprawę warunków życia 

mieszkańców i użytkowników przestrzeni gminy, przy zachowaniu równowagi pomiędzy 

aktywnością gospodarczą, a ochroną  środowiska przyrodniczego oraz kulturowego 

w warunkach ścisłych powiązań funkcjonalnych z miastem Mielec, będzie się opierać 

o realizację zadań, dla których wyznaczono główne priorytety: 

 Wyrównanie poziomu dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej 

we wszystkich sołectwach, przy wykorzystaniu zasobów wewnętrznych i środków 

zewnętrznych (głównie Unii Europejskiej);  

 Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w sferze usług, 

turystyki, rekreacji oraz sektorze rolnym; 
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 Dążenie do poprawy stanu infrastruktury społecznej; 

 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci od 3 roku życia aż do ukończenia gimnazjum; 

 Ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowo-historycznych. 

 

Określona deklaracja wizji i misji rozwoju gminy Mielec ukierunkowuje cele strategiczne                   

i operacyjne. 

 Cel strategiczny I. Modernizacja infrastruktury technicznej dla popraw warunków 

życia mieszkańców gminy i sprostania wymaganiom rozwoju przedsiębiorczości; 

 Cel strategiczny II. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług 

społecznych; 

 Cel strategiczny III. Wielofunkcyjny rozwój wsi; 

 Cel strategiczny IV. Zrównoważony rozwój przestrzenny gminy zapewniający dbałość 

o środowisko naturalne. 

 

Efekty wdrożenia strategii rozwoju gminy Mielec: 

 Wykreowanie korzystnego wizerunku gminy Mielec w opinii obecnych i przyszłych 

mieszkańców; 

 Umocnienie przeświadczenia o atrakcyjności inwestycyjnej gminy Mielec; 

 Poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Zmniejszenie emigracji mieszkańców gminy; 

 Uzyskanie poparcia społecznego dla procesów rozwojowych gminy; 

 Zwiększenie możliwości merytorycznych i formalnych dla pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój gminy; 

 Zwiększenie zakresu współpracy (opartej na partnerstwie) władzy samorządowej 

z samorządem miasta Mielec, samorządem powiatu mieleckiego, samorządem 

województwa podkarpackiego oraz organizacjami pozarządowymi, a także partnerami 

zewnętrznymi - potencjalnymi inwestorami; 

 Zwiększenie wielkości środków budżetowych i pozabudżetowych przeznaczanych 

na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych w gminie. 

 

Dopełnieniem procesu planowania i pokazania drogi dojścia do zakładanej wizji są Wieloletni 

Plan Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy.  
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Wieloletni Program Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę 

w powiązaniu z szacowanymi możliwościami finansowymi wynikającymi z przygotowanych 

prognoz finansowych. WPI przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty 

o wieloletnim horyzoncie czasowym.  

 

Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2015 został uzależniony od cyklu 

realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem WPI jest 

realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków 

bezzwrotnych. 

 

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość 

konsekwentnej realizacji założeń „Strategii i Rozwoju Gminy Mielec 2007-2015”. 

Do wymiernych efektów wdrożenia WPI należy: 

 utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy; 

 wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, 

co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny; 

 konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy w kilku 

najbliższych latach; 

 wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 

na działalność inwestycyjną. 

 

8.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mielec 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Mielec Nr XXXVII/182/02 z dnia 22 maja 2002 r. 

ze zmiana uchwaloną uchwałą Nr XXXVIII/202/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego podporządkowane są głównemu celowi rozwoju 

gminy Mielec. Za główny cel uważa się: osiągnięcie wszechstronnego rozwoju, 

zapewniającego jakościową poprawę warunków życia mieszkańców i użytkowników 

przestrzeni gminy, przy zachowaniu równowagi pomiędzy aktywnością gospodarczą 



 
 

 

Strona | 104  

a ochroną środowiska przyrodniczego oraz kulturowego w warunkach ścisłych 

powiązań funkcjonalnych z miastem Mielec. 

 

*   *   *   *   * 

 

1. Funkcje gminy 

1) Głównymi funkcjami rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy 

będą: 

a) rolnictwo (restrukturyzacja i specjalizacja); 

b) leśnictwo; 

c) usługi i produkcja. 

Uzupełniającymi funkcjami będzie rekreacja, agroturystyka i turystyka. 

 

2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

1) Dla realizacji celu rozwoju gminy identyfikuje się strukturę funkcjonalno-

przestrzenną złożoną z: 

d) trzech stref funkcjonalno-przestrzennych; 

e) wyodrębnionych obszarów o różnych funkcjach i różnych zasadach 

zagospodarowania; 

f) pasm ciągów zabudowy; 

g) wyszczególnionych konkretnych lokalizacji inwestycji liniowych lub 

zespołów zabudowy; 

h) terenów objętych ochroną prawną. 

 

*   *   *   *   * 

 

Strefy funkcjonalno-przestrzenne określa się na podstawie uwarunkowań przyrodniczych, 

ich specyficznego położenia na obszarze gminy oraz wykształconych i dominujących funkcji. 

 

3. Strefy funkcjonalno-przestrzenne. 

1) Podstawowymi strefami funkcjonalno-przestrzennymi, o których mowa w ust. 

3, pkt 1. i 2., są: 
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- I strefa – rolnicza i aktywizacji działalności gospodarczej (obejmująca 

wsie: Rzędzianowice, Goleszów, Wola Mielecka, Podleszany, Książnice, 

Boża Wola i Rydzów); 

- II strefa – wielofunkcyjna z przewagą funkcji rolniczej (obejmująca 

wsie: Chrząstów, Chorzelów i Złotniki); 

- III strefa – leśno-rekreacyjna (obejmująca wsie: Trześń, Wola 

Chorzelowska i Szydłowiec). 

 

*   *   *   *   * 

 

Określa się 3 główne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy: 

1. wzmocnienie istniejącego potencjału terenów aktywności gospodarczej 

i inwestycyjnej, w szczególności w miejscowościach: Wola Mielecka, Chorzelów 

i Trześń; 

2. wykorzystanie predyspozycji wybranych lokalizacji do pobudzenia rozwoju 

gospodarczego w miejscowościach: Złotniki, Rzędzianowice, Podleszany 

i Szydłowiec; 

3. kreację nowych funkcji w miejscowościach: Wola Chorzelowska i Rydzów 

 

8.3 Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/196/06 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 lipca 2006 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowo - produkcyjnej w Woli Mieleckiej, gmina Mielec. 

 

Plan obejmuje teren o powierzchni około 41,5 ha w miejscowości Wola Mielecka. 

Podstawowe przeznaczenie terenów wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi: 

1) MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) MN-U - zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

3) US - sportu i rekreacji, 

4) U,P - zabudowy usługowo-produkcyjnej, 

5) PG - górniczy, eksploatacji surowców ilastych, 
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6) ZP - zieleni urządzonej, 

7) ZN - zieleni niskiej nie urządzonej, 

8) WS - Wód powierzchniowych śródlądowych, 

9) KDG - komunikacji publicznej, droga główna, 

10) KDL - komunikacji publicznej, drogi lokalne, 

11) KDD - komunikacji publicznej, drogi dojazdowe, 

12) KDW - komunikacji, drogi wewnętrzne, 

13) E - stacji transformatorowych, 

14) K - przepompowni ścieków. 

 

*   *   *   *   * 

 

UCHWAŁA Nr XXII/112/08 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka 

w gminie Mielec, część A. 

 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 8,40 ha, położony przy drodze powiatowej relacji 

Czermin - Wola Mielecka - Przecław oraz drodze wojewódzkiej nr 984 relacji Lisia Góra                  

– Mielec, w miejscowości Wola Mielecka. 

W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) U - tereny zabudowy usługowej, 

3) KD-G - teren poszerzenia drogi publicznej klasy głównej, 

4) KD-L - teren poszerzenia drogi publicznej klasy lokalnej, 

5) KDW - teren drogi wewnętrznej. 
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*   *   *   *   * 

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/203/2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod 

eksploatację kruszywa naturalnego „MIELEC -SZYDŁOWŁOWIEC" w miejscowości 

Szydłowiec w gminie Mielec. 

 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 10,4 ha, ograniczony od strony południowej drogą 

wojewódzką nr 875 relacji Kolbuszowa - Mielec. W granicach planu wyznacza się 

następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) PG - teren eksploatacji kruszywa naturalnego, 

2) ZL - teren lasu. 

Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić: 

1) położenie w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica - Stalowa 

Wola - Rzeszów” określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych Í Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. znak 

KDH-I/O13/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości wód podziemnych 

i powierzchniowych, zgodnie z przepisami szczególnymi niniejszej uchwały, 

2) położenie w Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu 

funkcjonującym na mocy rozporządzenia Nr 79 Wojewody Podkarpackiego z dnia 

31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 138 z dnia 7 listopada 2005 r. poz. 

2105 z póź. zm.), zgodnie z przepisami szczegółowymi niniejszej uchwały, 

3) położenie w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Sandomierska" 

PLB 180005. 

 

*   *   *   *   * 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/137/08 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Linia 

Elektroenergetyczna 110kV” w miejscowości Podleszany w gminie Mielec. 
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Plan obejmuje obszar o powierzchni około 13 ha, ograniczony od strony północnej 

i zachodniej granicą miejscowości Wola Mielecka, od strony południowej granicą 

miejscowości Rydzów, natomiast od strony wschodniej drogami wewnętrznymi nr ewid. 1550 

i 1624. 

 

W granicach planu wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu oznaczone 

na rysunku planu symbolami:  

1) ZL – teren lasu, o łącznej pow. 4,14ha,  

2) R –  teren rolniczy, o łącznej pow. 8,98 ha. 

 

9. Wskazanie rodzajów inwestycji kluczowych dla rozwoju gminy 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz potencjału inwestycyjnego sołectw gminy, wizji 

lokalnej (sąsiedztwo i możliwe konflikty związane z inwestycjami), informacji uzyskanych 

w gminie oraz od mieszkańców ustalono następujące możliwe typy inwestycji (tabela 69): 

 

Tabela 69. Możliwe działania inwestycyjne wraz z przyjętymi kryteriami. 

L.p

. 
Typ inwestycji Kryterium środowiskowe Dostępność zasobów Kryterium prawne 

1 
Przemysł: średnie i 

duże przedsiębiorstwa 

Możliwość realizacji 

dużych, potencjalnie 

obciążających środowisko 

inwestycji 

Większe, zwarte obszary 

inwestycyjne dobra 

dostępność transportowa i 

infrastruktura techniczna w 

tym kanalizacja 

Uregulowane kwestie 

własnościowe, uchwalony 

MPZP 

2 
Przemysł: mikro i 

małe przedsiębiorstwa 

Brak specyficznych 

wymagań 

Wolne tereny pod inwestycje 

przemysłowe 

Brak konfliktu związanego z 

zagospodarowaniem 

przestrzennym 

3 Energetyka 

Możliwość realizacji 

dużych, potencjalnie 

obciążających środowisko 

inwestycji 

Większe, zwarte obszary 

inwestycyjne. Infrastruktura 

techniczna /przyłącza 

Uregulowane kwestie 

własnościowe, uchwalony 

MPZP 

4 

Usługi związane 

z obsługą strefy 

gospodarczej, 

w tym logistyka 

Brak specyficznych 

wymagań 

Obszary usługowe lub pod 

budownictwo usługowe, 

sąsiedztwo strefy 

gospodarczej w Mielcu 

Uregulowane kwestie 

własnościowe, uchwalony 

MPZP 

5 
Budownictwo 

mieszkaniowe 

Brak specyficznych 

wymagań. Atrakcyjne 

otoczenie przyrodnicze 

Dobre skomunikowanie z 

centrami przemysłowymi 

i centrami usługowo-

handlowymi i kulturalnymi 

Brak konfliktu związanego 

z zagospodarowaniem 

przestrzennym 

6 Usługi dla ludności 
Brak specyficznych 

wymagań 

Dobrze skomunikowane z 

obszarami zamieszkania 

Brak konfliktu związanego 

z zagospodarowaniem 

przestrzennym 

7 Usługi turystyczne 
Atrakcyjne otoczenie 

przyrodnicze 
Brak specyficznych wymagań 

Brak konfliktu związanego 

z zagospodarowaniem 

przestrzennym 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na rysunkach 29-34 przedstawiono graficzną reprezentacje propozycji lokalizacji inwestycji 

w gminie Mielec. Nie przedstawiono inwestycji turystycznych, gdyż te stanowią przedmiot 

osobnego opracowania. 
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Rysunek 29. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu inwestycji przemysłowych: duże i średnie przedsiębiorstwa. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 30. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu inwestycji przemysłowych: mikro i małe przedsiębiorstwa. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 31. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu inwestycji energetycznych. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 32. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 33. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu budownictwa mieszkaniowego. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 34. Możliwe działania inwestycyjne z zakresu usług dla ludności. 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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10. Wnioski i rekomendacje  

 

Gmina Mielec, ze względu na swoje położenie oraz konsekwentnie prowadzoną politykę 

proinwestycyjną, ma szansę w przyszłości stać się beneficjentem działań podejmowanych 

przez inwestorów krajowych i zagranicznych. Argumentem przemawiającym za taką tezą jest 

dobre wykorzystanie szansy, jaką była perspektywa finansowa 2007-2013, kiedy dzięki 

środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się przeprowadzić szereg 

inwestycji infrastrukturalnych w sieć drogową oraz w infrastrukturę oświaty, środowiska 

i sportu. Poważne, choć nie krytyczne, zagrożenia dla rozwoju inwestycji w gminie mogą 

wynikać ze szczupłości dochodów gminy i ograniczonych możliwości udziału finansowego 

w planowanych, dalszych inwestycjach. 

 

Przed gminą stoją wyzwania związane ze zwiększeniem aktywności oraz jakości 

prowadzonych działań promocyjnych na rzecz pozyskania inwestorów strategicznych. Jest to 

jednak uwarunkowane wcześniejszym wyborem rodzaju inwestycji pożądanych, tak pod 

względem branżowym, jak i ich skali.  

 

Duże inwestycje, najczęściej prowadzone przez podmioty zagraniczne, bądź polskie oddziały 

takowych, obciążone są ryzykiem szybkiego wyjścia z inwestycji po zakończeniu okresu 

preferencji podatkowych. Inwestycje tego rodzaju są jednak pożądane, gdyż wiążą się zwykle 

z transferem nowych technologii, co prowadzi do znaczącej poprawy poziomu kultury 

technicznej w obszarze bezpośrednio objętym inwestycją. Nawet po wycofaniu się takiego 

przedsiębiorcy, pozostaje po nim wykwalifikowana siła robocza i kadra inżynierska, które 

mogą być atraktantem dla kolejnych inwestycji. Wymogiem niezbędnym do spełnienia, 

w celu pozyskania inwestora takiego kalibru, jest istnienie przygotowanych pod względem 

infrastrukturalnym i prawnym dużych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych 

i obecnych w postaci profesjonalnie przygotowanej oferty inwestycyjnej na targach, w sieci 

placówek dyplomatycznych RP, PAIZ i odpowiednich służb województwa.  

 

Inwestycje dokonywane przez MŚP i o takiej skali, zwykle są dokonywane z planowaniem 

w skali co najmniej średniookresowej. Ze względu jednak na ich zakres, są to bardzo często 

inwestycje borykające się od początku z problemami płynności finansowej, powiązań 
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kooperacyjnych czy dostępu do nowoczesnych technologii i ochrony środowiska. Inwestycje 

z tego sektora są jednak o tyle pożądane, że zwykle stabilizują rynek pracy. Warunkiem 

pozyskania inwestycji tego kalibru jest aktywne promowanie gminy jako miejsca, gdzie 

można lokować biznes powiązany kooperacyjnie z przedsiębiorstwami z klastra „Dolina 

Lotnicza” czy przedsiębiorstwami SSE. Drugim warunkiem jest posiadanie zróżnicowanej 

oferty niewielkich działek, uzbrojonych i o uregulowanym stanie prawnym (najlepiej 

z przygotowanymi MPZP, jeśli sąsiedztwo nie wskazuje na możliwość uzyskania pozytywnej 

decyzji o warunkach zabudowy). 

 

Inwestycje dokonywane przez mikroprzedsiębiorstwa to najczęściej działania lokalnego 

biznesu, któremu należy otworzyć ścieżki do płynnej rozbudowy istniejących 

przedsiębiorstw. Są to zwykle inwestycje niewielkie, pociągające za sobą stworzenie niewielu 

miejsc pracy, jednak te miejsca pracy będą prawdopodobnie bardzo trwałe.  

 

W zakresie branżowym gmina musi odpowiednio zbalansować swoją postawę wobec trzech 

potencjalnych kierunków rozwoju: 

 Inwestycji o charakterze przemysłowym oraz energetycznym; 

 Inwestycji w działalność ukierunkowaną na produkcję dóbr konsumpcyjnych na rynek 

lokalny i subregionalny oraz usługi; 

 Mieszkalnictwo; 

 Inwestycji w rozwój turystyki masowej i kwalifikowanej. 

 

Stanowisko gminy w powyższym zakresie powinno zostać umocowane poprzez aktualizację 

Strategii Rozwoju Gminy oraz Studium uwarunkowań przestrzennych. W ślad za w/w 

dokumentami strategicznymi powinny pójść plany działań w zakresie: wyznaczenia terenów 

pod inwestycje strategiczne, wyznaczenie terenów pod rozwój MŚP oraz 

mikroprzedsiębiorczości. Następnie należy stworzyć odpowiednie dokumenty wykonawcze – 

plany inwestycyjne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (jako elementy 

prawa miejscowego). 

*   *   *   *   * 

 

Z naszych analiz wynika, że w gminie Mielec najbardziej uprzywilejowanymi lokalizacjami 

pod inwestycje średnie i duże są sołectwa o najwyższym potencjale inwestycyjnym: 
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Chorzelów i Wola Mielecka oraz sołectwa o wysokim potencjale inwestycyjnym: 

Rzędzianowice, Podleszany, Trześń i Wola Chorzelowska. We wszystkich sołectwach można 

wspierać działalność inwestycyjną w skali mikro. 

 

Wybór i wskazanie sołectw o najwyższym potencjale do rozwoju turystyki jest przedmiotem 

osobnego opracowania. Można jednak w ten sposób wykorzystać zalety środowiska sołectw 

o średnim i niskim potencjale inwestycyjnym: Boża Wola, Goleszów, Chrząstów, Książenice, 

Szydłowiec i Złotniki,. 

 

*   *   *   *   * 

 

Rekomendowanymi kierunkami inwestycji o charakterze przemysłowym o dużej skali są: 

 Inwestycje w zakresie energetyki: farmy wiatrowe i pola fotowoltaiczne; 

 Inwestycje w centra logistyczne; 

 Inwestycje w produkcję wysokospecjalistyczną; 

 Inwestycje w centra usług IT, laboratoria, centra badań i testów. 

 

W zakresie produkcji na mała skalę i usług: 

 Przemysł rolno-spożywczy (elewatory, młyny, piekarnie, masarnie, przetwórnie 

owoców i warzyw, lokalny browar, gorzelnia, chłodnie); 

 Usługi centrotwórcze; 

 Handel wielkopowierzchniowy (galeria handlowa, markety budowlane itp.); 

 Centra kulturalne (multikino, hala widowiskowo-sportowa); 

 Budownictwo mieszkaniowe (zabudowa szeregowa, osiedla domów jednorodzinnych, 

zabudowa wielorodzinna o niskiej intensywności). 

 

Możliwe lokalizacje – powiązania z terenami inwestycyjnymi przedstawiono na rysunkach 

nr 29 - 35. 

 

*   *   *   *   * 

 

Dodatkowo, w zakresie turystyki: 

 agroturystyka, turystyka konna; 



 
 

 

Strona | 119  

 rekreacja (wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych lasów i torfowisk 

i doliny Wisłoki); 

 hotelarstwo i rozbudowa zaplecza o klasie turystycznej; 

 rozwój gastronomii. 

 

*   *   *   *   * 

 

Wszystkie w/w inwestycje, zwłaszcza przed zaangażowanie środków publicznych muszą być 

poprzedzone analizami finansowymi i ekonomicznymi (studium wykonalności/biznesplan). 
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Załączniki  

 

Załącznik nr 1. Zdjęcia z wizji lokalnej 
 

CHORZELÓW 

 
CHORZELÓW, droga przy ośrodku doświadczalnym PAN 
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CHORZELÓW, droga w kierunku terenu inwestycyjnego „elewator” 

 

 
CHORZELÓW, DW985 w centrum 
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CHORZELÓW, DW985 w centrum (2) 

 

 

 
CHORZELÓW, DW985 w okolicy terenu inwestycyjnego „elewator” 
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CHORZELÓW, usługi (kierunek Złotniki) 

 

 

 
CHORZELÓW, linia kolejowa 
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CHORZELÓW, obiekt sportowy, okolice szkoły 

 

 

 
CHORZELÓW, pawilony usługowe 
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 CHORZELÓW, kościół 

 

 
CHORZELÓW, szkoła 
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CHORZELÓW, teren inwestycyjny „Elewator” 

 

 

 
CHORZELÓW, teren inwestycyjny „Elewator” (2) 
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CHORZELÓW, tereny inwestycyjne „okolice lotniska” 

 

 

 
CHORZELÓW, tereny inwestycyjne „zachód” 
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CHORZELÓW, Zakład Doświadczalny PAN 

 

 

 
CHORZELÓW, Zakład Doświadczalny PAN (2) 
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PODLESZANY 

 
PODLESZANY, kładka na Wisłoce 

 

 
PODLESZANY, kładka na Wisłoce – widok na Mielec 
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PODLESZANY, Wisłoka w Podleszanach 

 

 

 
PODLESZANY, Wisłoka w Podleszanach (2) 
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RYDZÓW 

 
RYDZÓW, kościół w centrum wsi 

 

 
RYDZÓW, centrum wsi 
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RYDZÓW, centrum wsi (2) 

 

 

 
RYDZÓW, droga w kierunku Podleszany 
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RZĘDZIANOWICE 

 
RZĘDZIANOWICE, DW983 w centrum 

 

 
RZĘDZIANOWICE, pawilon handlowy 
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RZĘDZIANOWICE, tereny przeznaczone pod farmę wiatrową 

 

 

 
RZĘDZIANOWICE, tereny przeznaczone pod farmę wiatrową (2) 
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RZĘDZIANOWICE, tereny przeznaczone pod farmę wiatrową (3) 

 

 

 
RZĘDZIANOWICE, skrzyżowanie DW983 z drogą w kierunku Czermina 
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SZYDŁOWIEC 

 
SZYDŁOWIEC, droga przez miejscowość 

 

 
SZYDŁOWIEC, droga przez miejscowość (2) 
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SZYDŁOWIEC, droga przez miejscowość (3) 

 

 

 
SZYDŁOWIEC, droga leśna, północny skraj miejscowości 
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SZYDŁOWIEC, północna część miejscowości 

 

 

 
SZYDŁOWIEC, północna część miejscowości (2) 
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SZYDŁOWIEC, północna część miejscowości (3) 

 

 

 
SZYDŁOWIEC, przykład nowej zabudowy  
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SZYDŁOWIEC, przystanek 

 

 

 
SZYDŁOWIEC, świetlica 
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SZYDŁOWIEC, krajobraz miejscowości 

 

 
SZYDŁOWIEC, krajobraz miejscowości 
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TRZEŚŃ 

 
TRZEŚŃ, droga w kierunku Mielca 

 

 
TRZEŚŃ, droga w kierunku Mielca (2) 
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TRZEŚŃ, droga główna 

 

 

 
TRZEŚŃ, droga główna (2) 
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TRZEŚŃ, obiekty handlowe 

 

 

 
TRZEŚŃ, szkoła 
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TRZEŚŃ, szkoła (2) 

 

 

 
TRZEŚŃ, zabudowa jednorodzinna, działki budowlane 
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TRZEŚŃ, zabudowa jednorodzinna, działki budowlane (2) 

 

 

 
TRZEŚŃ, tartak 
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TRZEŚŃ, tartak (2) 
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WOLA CHORZELOWSKA 

 
WOLA CHORZELOWSKA, droga dojazdowa 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, centrum miejscowości 
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WOLA CHORZELOWSKA, centrum miejscowości (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, transformator, centrum miejscowości 
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WOLA CHORZELOWSKA, Hotel Rado 

 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, Hotel Rado (2) 
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WOLA CHORZELOWSKA, Hotel Rado, ośrodek sportowy 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, skrzyżowanie z nową obwodnicą 
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WOLA CHORZELOWSKA, skrzyżowanie z nową obwodnica (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, nowa obwodnica 
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WOLA CHORZELOWSKA, nowa obwodnica (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, tereny inwestycyjne na północ od miejscowości 
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WOLA CHORZELOWSKA, tereny inwestycyjne na północ od miejscowości (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, tereny inwestycyjne na północ od miejscowości (3) 
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WOLA CHORZELOWSKA, wschodnia część miejscowości 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, wschodnia część miejscowości (2) 
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WOLA CHORZELOWSKA, wschodnia część miejscowości (3) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, tereny inwestycyjna na południe od miejscowości 
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WOLA CHORZELOWSKA, tereny inwestycyjne na południe od miejscowości (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, torfowisko 
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WOLA CHORZELOWSKA, torfowisko (2) 

 

 
WOLA CHORZELOWSKA, torfowisko (3) 
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WOLA CHORZELOWSKA, torfowisko (4) 

 

 

WOLA MIELECKA 

 
WOLA MIELECKA, szkoła 
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WOLA MIELECKA, stara zabudowa 

 

 
WOLA MIELECKA, teren sportowy 
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WOLA MIELECKA, skrzyżowanie z DW984 

 

 
WOLA MIELECKA, tereny inwestycyjne przy przyszłej obwodnicy 
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WOLA MIELECKA, tereny inwestycyjne przy przyszłej obwodnicy (2) 

 

 
WOLA MIELECKA, tereny inwestycyjne przy przyszłej obwodnicy (3) 

 

 

 


