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Gmina Mielec - jeden z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych zakątków powiatu mieleckiego, położona jest w północno-zachodniej części
województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", po obu stronach rzeki. Sąsiaduje z trzema
formacjami geologicznymi: Płaskowyżem Tarnowskim, Płaskowyżem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką.
Graniczy z Gminą Miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca oraz z 9 sąsiednimi gminami: Radomyśl Wielki, Wadowice
Górne, Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Cmolas, Niwiska, Przecław.

Jest jedną z największych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany,
Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki, które ze względu na wspaniałe walory rekreacyjno przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną stają się zapleczem osiedlowym miasta Mielca.
Gmina to miejsce ulokowania wielu przedsiębiorstw. Korzystne położenie gminy tuż przy Specjalnej Strefie Przemysłowej Europark w Mielcu, dobre
uzbrojenie terenu i dostępność szlaków komunikacyjnych, a nade wszystko doskonała znajomość potrzeb przedsiębiorców przez nowe władze gminy,
otwartość i wola współpracy oraz niesienia pomocy przy pokonywaniu barier to atuty, które gwarantują sukces inwestorom. W gminie dominują firmy
związane z obróbką metali, produkcją stolarki i mebli, budownictwem, robotami ziemnymi, transportem międzynarodowym, a także duzi wykonawcy
instalacji sieciowych #℣佐⌡⌀欀漀洀甀渀愀氀渀礀挀栀Ⰰ 最愀稀漀眀礀挀栀Ⰰ 攀氀攀欀琀爀礀挀稀渀礀挀栀⌡⍃倣℣, dealerzy znanych marek samochodowych. Gmina Mielec to także ujęcia głębinowe
doskonałej jakości wód #℣佐⌡⌀匀稀礀搁䈀漀眀椀攀挀Ⰰ 刀稁ᤀ搀稀椀愀渀漀眀椀挀攀⌡⍃倣℣ oraz jedyny w okolicy hotel czterogwiazdkowy. Oprócz nowoczesności na najwyższym poziomie
dumą gminy są znakomite piekarnie i masarnie produkujące tradycyjne wyroby o najwyższej jakości, ekologicznie czyste, bez polepszaczy i
konserwantów. W gminie ma też siedzibę zoologiczny zakład doświadczalny. Miejscowe rolnictwo obejmuje całe spektrum gospodarstw; począwszy
od niewielkich przydomowych, kończąc na dużych specjalistycznych gospodarstwach, które głównie specjalizują się w hodowli świń. Nie brak też
gospodarstw ekologicznych. Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej zwierzyny, oraz znakomite miejsca do
rekreacji i wypoczynku. Dzięki nim w doskonałej formie jest miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo.
Siedziba władz gminnych znajduje się w mieście Mielec przy ul. Jadernych 7, w którym zlokalizowane są również władze samorządowe miasta Mielca i
powiatu mieleckiego. Takie położenie gminy ułatwia jej mieszkańcom dostęp do: organów decyzyjnych szczebla gminnego, powiatowego i
wojewódzkiego, rynku pracy, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych i szkoły wyższej.
Powierzchnia gminy to 12 212 ha, z czego około 41% stanowią lasy #℣佐⌡⌀瀀漀稀漀猀琀愁䈀漁嬁 ܀瀀爀愀猀琀愀爀攀樀 倀甀猀稀挀稀礀 匀愀渀搀漀洀椀攀爀猀欀椀攀樀⌡⍃倣℣. Największe obszary leśne
występują we wschodniej części gminy. Dominują tutaj zbiorowiska kontynentalnego boru mieszanego oraz śródlądowego boru wilgotnego. Wiek
drzewostanów jest dosyć zróżnicowany, przeważają drzewa w wieku powyżej 40 lat. Na szczególną uwagę zasługuje rzadkie zbiorowisko roślinne
żyznej buczyny karpackiej, w formie podgórskiej - Rezerwat "Buczyna" im. Władysława Szafera, który leży na północno-zachodnim krańcu Płaskowyżu
Kolbuszowskiego, w Leśnictwie Przyłęk, obrębie i Nadleśnictwie Tuszyma. Występują tu leśne zbiorowiska typu przejściowego między ubogą formą
buczyny karpackiej a lasem dębowo-grabowym. Na tym terenie znajduje się około 60 gatunków roślin naczyniowych, typowych dla niżowych lasów
liściastych.
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