
UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2013 

Rady Gminy Mielec 

 z dnia 5 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”   

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) 
 
 
 

Rada Gminy Mielec 
uchwala, co  następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Dokonać zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 27 
czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu odnowy miejscowości 
Chorzelów”  w ten sposób że, w załączniku do uchwały  dodaje się punkt  V                               
w następującym brzmieniu: 

 

 
„V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA 
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH , ZE 
WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE. 

 
      Obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającymi nawiązaniu 

kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne jest centrum wsi 

Chorzelowa obejmującego teren wzdłuż szlaku komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów            

- Baranów Sandomierski – Mielec - Dębica, dróg powiatowych (nr 1 185R Złotniki – Chorzelów, 1 142R 

Chrząstów – Chorzelów – Trześń,  1 143R Gawłuszowice – Chrząstów - Mielec) oraz dróg gminnych. 

Na wskazanym obszarze znajdują się m.in. takie obiekty jak: kościół, Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu 

Gminy Mielec, boisko sportowe, Zespół Szkół  w Chorzelowie, Zakład Doświadczalny Instytutu 

Zootechniki PIB Chorzelów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Lipami”, przedszkole samorządowe, 

budynek tzw. wikarówki, budynek szkoły i przedszkola, poczta i przychodnia zdrowia.  

Na terenie wsi jest niedostatek  miejsc do wypoczynku i rekreacji dlatego planowana budowa placu 

rekreacyjno - rehabilitacyjnego wraz z urządzeniami rehabilitacyjnymi przy ZS w Chorzelowie ma duże 

znaczenie dla zaspokojenia  potrzeb mieszkańców. Wpłynie to także na aktywizację mieszkańców            

i stworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu, a także wpłynie na poprawę jakości życia 

mieszkańców. 

Z podobnych względów przewidziano na tym terenie także budowę sali gimnastycznej . Ww. inwestycja 

umożliwi rozwój kultury fizycznej i  sportu wśród uczniów  Zespołu Szkół w Chorzelowie (Szkoła 

Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole). Planowana inwestycja stworzy także możliwości 

aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu   nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla 

pozostałych mieszkańców wsi. 

Po przeciwnej stronie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec znajduje się 



niezagospodarowany obszar, który po odpowiedniej modernizacji i przebudowie będzie miejscem do 

spotkań oraz  organizacji świąt okolicznościowych m.in. Święta Niepodległości. Planuje się tam 

budowę chodnika, placu z kostki brukowej, ogrodzenia i odwodnienia terenu wraz z odnowieniem 

miejsca pamięci podległych w czasie I i II wojny światowej.  

Kolejnym ważnym punktem jest Kościół p.w. Wszystkich Świętych zlokalizowany na skrzyżowaniu 

drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Jest to  zabytkowy obiekt, który wymaga stosownych 

zabezpieczeń przed zniszczeniem. W szczególności odnowienia wymaga zewnętrzna elewacja 

kościoła. Jest to miejsce kultu religijnego w którym mieszkańcy Chorzelowa i okolicznych 

miejscowości czynnie uczestniczą w nabożeństwach w dni świąteczne i w dni powszednie. Za drogą 

wojewódzką w sąsiedztwie kościoła znajdują się przychodnia lekarska,  budynek szkoły i przedszkola, 

poczta oraz budynek wikarówki.  

Ze względu na położenie kościoła oraz pozostałych ważnych instytucji przy  skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej z drogą powiatową niezbędne są inwestycję w poprawę bezpieczeństwa na tym 

skrzyżowaniu (modernizacja skrzyżowania, sygnalizacja świetlna itp.).  

Brak dojazdu do pól w części wsi Chorzelów zwanej Smykowem powoduje ugorowanie ziemi dobrej 

klasy i powstawanie nieużytków. Konieczne jest zatem wykonanie dojazdu do pól od drogi 

wojewódzkiej oraz wyremontowanie drogi łączącej  Smyków z częścią Chorzelowa zwaną Szkotnia.          

Z uwagi na szybki rozwój zabudowy na terenie Smykowa, droga ta mogłaby w przyszłości obsłużyć 

również ruch generowany przez mieszkańców Smykowa.”  

  

 
2. Zmiany w określone w ust.1 zostały zatwierdzone uchwałą nr 3/2013 zebrania wiejskiego 

mieszkańców sołectwa Chorzelów z dnia 27 listopada 2013 roku            

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

   PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY MIELEC 
 
  MAGDALENA  BANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


