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UCHWADA NR LI/467/2010

 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

	z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa ｠ Gró-
decka PóEnoc

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	Ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	z	
2001	r.	Nr	142	poz.	1591	z	pópn.	zm.)	oraz	art.	20	
ust.	1	i	art.	29	Ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	
U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm),	oraz	UchwaEy	Nr	
XXX/314/09	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	dnia	
26	lutego	2009	r.,	oraz	po	stwierdzeniu	zgodno[ci	
z	 ustaleniami	 Studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Hrubie-
szowa,	 przyjętego	 UchwaEą	 Nr	 XV/195/99	 Rady	
Miejskiej	w	Hrubieszowie	 z	dnia	29	grudnia	1999	
r.	z	pópn.	zmianami,	Rada	Miejska	uchwala	co	na-
stępuje:

RozdziaE 1
Ustalenia formalne i wprowadzające

§	1.	1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospoda-
rowania	 przestrzennego	miasta	Hrubieszowa	｠	 ul.	
Gródecka	PóEnoc	w	granicach:

-	od	póEnocy	｠	ul.	Wyzwolenia,
-	od	wschodu	｠	granica	miasta,
-	od	poEudnia	｠	ul.	Gródecka.
2.	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-

nego	stanowią:
1)	ustalenia	planu	będące	tre[cią	niniejszej	uchwa-

Ey,	skEadające	się	z:
a)	ustaleG	dotyczących	caEego	obszaru	opracowa-

nia,
b)	ustaleG	do	poszczególnych	czę[ci	terenu;
2)	 rysunek	 planu	 w	 skali	 1:2000	 Hrubieszów	 ｠	

miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	
｠	Gródecka	PóEnoc,	stanowiący	zaEącznik	Nr	1	do	
uchwaEy;

3)	ustalenia	planu	oraz	rysunek	planu	w	zakresie	
regulowania	niniejszą	uchwaEą	stanowią	 integralną	
caEo[ć.

3.	 Program	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-
struktury	technicznej	zapisanej	w	planie	wraz	z	za-
sadami	ich	finansowania	｠	zaEącznik	Nr	2.

4.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	
wniesionych	do	projektu	planu	｠	zaEącznik	Nr	3.

§	2.	1.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o:
1)	studium	｠	nalery	przez	to	rozumieć	zgodno[ć	

z	ustaleniami	ｧStudium	uwarunkowaG	 i	kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Hrubie-
szowaｦ,

2)	rysunku	planu	｠	nalery	rozumieć	rysunek	planu	
w	skali	1:2000	stanowiący	zaEącznik	do	niniejszej	
uchwaEy,

3)	linii	rozgraniczającej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
linię	ciągEą	lub	przerywaną	wyznaczającą	na	rysun-
ku	planu	granice	 terenów	o	 rórnym	przeznaczeniu	
i	rórnych	zasadach	zagospodarowania	mające	zna-
czenie	wiąrące	lub	orientacyjne	(do	sprecyzowania	
na	etapie	projektu	zagospodarowania	terenu),

4)	terenie	｠	oznacza	to	teren	o	okre[lonym	w	pla-
nie	 przeznaczeniu	 podstawowym	 i	 uzupeEniającym	
wyznaczonym	na	rysunku	planu	liniami	rozgranicza-
jącymi	oraz	oznaczony	symbolami	literowymi,

5)	 dziaEce	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 nierucho-
mo[ć	 lub	 jej	 czę[ć	 przeznaczoną	 pod	 zabudowę	 i	
zagospodarowanie,

6)	przepisach	szczególnych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi,

7)	przeznaczeniu	podstawowym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	przeznaczenie,	które	przewara	na	danym	
obszarze	wyznaczonym	liniami	rozgraniczającymi,

8)	przeznaczeniu	uzupeEniającym	 lub	dopuszczal-
nym	｠	nalery	rozumieć	przeznaczenie	inne	nir	pod-
stawowe,	 które	 uzupeEnia	 lub	 wzbogaca	 przezna-
czenie	podstawowe,	ale	nie	jest	sprzeczne	z	funkcją	
obszaru,

9)	zachowaniu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	utrzy-
manie	istniejącej	substancji	budowlanej	z	morliwo-
[cią	 remontów,	 rozbudowy,	 zmiany	 urytkowania	
lub	przeznaczenia	w	sposób	nie	naruszający	ustaleG	
planu,

10)	 zabudowie	｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 pod-
stawowy	 element	 zagospodarowania	 terenu,	 taki	
jak	budynki	i	budowle	lub	ich	zespóE,	istniejących	i	
projektowanych,	zlokalizowanych	na	danym	terenie	
lub	dziaEce,

11)	obiektach	 lub	terenach	uciąrliwych	｠	nalery	
przez	to	rozumieć:

a)	przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddziaEywać	
na	 [rodowisko,	 dla	 których	 sporządzenie	 raportu	
oddziaEywania	na	[rodowisko	jest	wymagane	(inwe-
stycje	szczególnie	szkodliwe),	zgodnie	z	przepisami	
szczególnymi,

b)	przedsięwzięcia	mogące	znacząco	oddziaEywać	
na	 [rodowisko,	 dla	 których	 sporządzenie	 raportu	
oddziaEywania	na	[rodowisko	more	być	wymagane	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi;

12)	obiektach	lub	terenach	nieuciąrliwych	｠	nale-
ry	przez	to	rozumieć	przedsięwzięcia	nie	zaliczone	
do	grupy	przedsięwzięć,	dla	których	jest	wymagane	
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lub	more	być	wymagane	sporządzenie	raportu	od-
dziaEywania	na	[rodowisko,

13)	 wielkogabarytowych	 urządzeniach	 reklamo-
wych	｠	nalery	przez	to	rozumieć	elementy	reklamo-
we	｠	wolno	stojące	lub	umieszczone	na	obiektach	
budowlanych:

a)	pEaszczyznowe	o	powierzchni	ekspozycji	więk-
szej	nir	8,0	m2,

b)	trójwymiarowe	o	wymiarach,	z	których	przynaj-
mniej	jeden	przekracza	3,0	m2,

c)	 o	 wysoko[ci	 najwyrszej	 krawędzi	 elementu	
przekraczającej	 4,0	m	 od	 poziomu	 przylegEego	 te-
renu;

14)	ochronie	prawnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
wszelkie	formy	ochrony	okre[lone	przepisami	szcze-
gólnymi,

15)	drodze	publicznej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę	zaliczoną	na	podstawie	Ustawy	o	drogach	pu-
blicznych	do	jednej	z	kategorii	dróg:	krajowej,	woje-
wódzkiej,	powiatowej,	gminnej,	wydzieloną	 liniami	
rozgraniczającymi,

16)	drodze	wewnętrznej	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	 drogę	 nie	 zaliczoną	 do	 radnej	 kategorii	 dróg	
publicznych,	 w	 tym	 ulicę	 w	 terenach	 mieszkanio-
wych,	drogę	dojazdową	do	gruntów	rolnych	lub	le-
[nych,	terenów	dziaEalno[ci	gospodarczej,	ciąg	pie-
szo	-	jezdne	i	t.p.,

17)	modernizacji	drogi	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
wykonanie	robót	w	wyniku	których	następuje	pod-
wyrszenie	parametrów	technicznych	i	eksploatacyj-
nych	drogi,

18)	 dostępie	 do	 drogi	 publicznej	 z	 nieruchomo-
[ci	｠	nalery	przez	to	rozumieć	bezpo[redni	dostęp	
do	tej	drogi	albo	dostęp	do	niej	poprzez	drogę	we-
wnętrzną,	 lub	 poprzez	 ustanowienie	 odpowiedniej	
sEurebno[ci	drogowej,

19)	 nieprzekraczalnej	 linii	 zabudowy	 ｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	oznaczoną	na	rysunku	planu	i	w	
tek[cie	linię	okre[lającą	nieprzekraczalną	lokalizację	
zabudowy	 kubaturowej	 ｠	 fasady	 budynków,	 któ-
rej	 nie	 more	 przekroczyć	 radne	 ze	 staEych	 czę[ci	
budynku,	 z	 wyEączeniem	 okapu	 dachu,	 gzymsów,	
daszków	nad	wej[ciami,	 schodów	zewnętrznych	 i	
zsypów.

2.	Przeznaczeniu	terenów	wykazujących	znaczną	
rórnorodno[ć,	 jak	w	przypadku	zabudowy	usEugo-
wej	 i	 techniczno-produkcyjnej	 o	 symbolach	 U,	 P,	
P/U	 ustala	 się	 peEny	 zakres	 rodzajów	 dziaEalno[ci	
usEugowej	 i	 produkcyjnej	 okre[lonych	 w	 Europej-
skiej	Klasyfikacji	DziaEalno[ci	(EKD),	i	zgodnej	z	nią	
Polskiej	Klasyfikacji	DziaEalno[ci	(PKD)	wg	zapotrze-
bowania	i	wg	regulacji	ustalonej	w	planie.	Tym	sa-
mym	dopuszcza	się	morliwo[ć	zmiany	dziaEalno[ci	
w	zakresie	dopuszczonym	przez	w/w	klasyfikacje.

RozdziaE 2
Ustalenie ogólne dotyczące caEego obszaru

§	3.	1.	Celem	regulacji	zawartych	w	planie	jest:
1)	podporządkowanie	dziaEaG	inwestycyjnych	wy-

mogom	zachowania	Eadu	przestrzennego,
2)	okre[lenie	zasad	zagospodarowania	umorliwia-

jących	ksztaEtowanie	przestrzeni	w	sposób	zapew-
niający	ochronę	[rodowiska	i	zdrowia	ludzi,

3)	obsEugi	komunikacyjnej,
4)	 obsEugi	 i	 zaopatrzenia	 w	 infrastrukturę	 tech-

niczną	i	komunalną.
2.	Plan	okre[la:
1)	przeznaczenie	terenów	oraz	linie	rozgraniczają-

ce	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	zasa-
dach	zagospodarowania,

2)	zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	ksztaE-
towania	Eadu	przestrzennego	oraz	ochrony	dziedzic-
twa	kulturowego	i	zabytków,

3)	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej,

4)	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu,	w	tym	li-
nie	zabudowy,	gabaryty	obiektów	i	wskapniki	inten-
sywno[ci	zabudowy,

5)	zasady	modernizacji,	rozbudowy	i	budowy	sys-
temów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej.

3.	Plan	dopuszcza:
1)	morliwo[ć	wtórnego	 podziaEu	 i	 scalenia	 dzia-

Eek	na	wniosek	wEa[cicieli	gruntów	lub	wieczystych	
urytkowników,	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	
oraz	z	zapewnieniem	dostępno[ci	bezpo[redniej	do	
drogi	publicznej	lub	poprzez	drogę	wewnętrzną	(wy-
dzielony	 ciąg	 pieszo-jezdny	 szeroko[ci	 min.	 5,00	
m),	 ewentualnie	 przez	 ustanowienie	 odpowiedniej	
sEurebno[ci	drogowej.	Dotyczy	to	zarówno	terenów	
zainwestowanych	 oraz	 terenów	 niezainwestowa-
nych.

4.	Do	czasu	realizacji	inwestycji	zgodnych	z	pod-
stawowym	 lub	dopuszczalnym	przeznaczeniem	te-
renu	dopuszcza	się	dotychczasowe	jego	urytkowa-
nie.

§	4.	1.	Poszczególnym	terenom	wyznaczonym	w	
planie	liniami	rozgraniczającymi	ustala	się	okre[lone	
przeznaczenie	podstawowe	lub	dopuszczalne	ozna-
czone	na	rysunku	planu	symbolem	literowym	okre-
[lającym	 sposób	 urytkowania	 terenu	 w	 obszarze	
objętym	planem:

U	｠	tereny	zabudowy	usEugowej	z	towarzyszący-
mi	im	obiektami	i	urządzeniami	stanowiące	przezna-
czenie	podstawowe	lub	uzupeEnienie	przeznaczenia	
podstawowego	jako	obiekty	wolnostojące	lub	wbu-
dowane	oraz	mogące	Eączyć	się	z	zabudową	miesz-
kaniową,

UI	 -	 tereny	 zabudowy	 Powiatowej	 PaGstwowej	
Strary	Porarnej,

UK	-	ko[cioEy,	krzyre,	kapliczki,
P	-	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów,
P/U	 -	 teren	 obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów,	

magazynów	i	usEug
MW	 -	 zabudowa	 mieszkaniowa	 wielorodzinna	 z	

dopuszczeniem	 dziaEalno[ci	 gospodarczej	 związa-
nej	z	zaopatrzeniem	i	bytowaniem	ludno[ci	wraz	z	
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obiektami	i	urządzeniami	towarzyszącymi,
MN	 -	 zabudowa	 mieszkaniowa	 jednorodzinna	 z	

podstawowym	 przeznaczeniem	 pod	 kompleksową	
zabudowę	 jednorodzinną	 z	 dopuszczeniem	 dziaEal-
no[ci	gospodarczej	związanej	z	zaopatrzeniem	i	by-
towaniem	ludno[ci	wraz	z	obiektami	i	urządzeniami	
towarzyszącymi,

RM	 ｠	 zabudowa	 zagrodowa	 z	 podstawowym	
przeznaczeniem	 pod	 zabudowę	 siedliskową	 z	 do-
puszczeniem	dziaEalno[ci	gospodarczej	związanej	z	
zaopatrzeniem	i	bytowaniem	ludno[ci	wraz	z	obiek-
tami	i	urządzeniami	towarzyszącymi,

KS	｠	tereny	urządzeG	obsEugi	komunikacji	samo-
chodowej	 z	 urządzeniami	 i	 obiektami	 towarzyszą-
cymi	 z	 podstawowym	 przeznaczeniem	 na	 stacje	
paliw,	 parkingi,	 przystanki,	 obsEugę	 samochodów	
(warsztaty	naprawcze,	myjnie),

IS	｠	tereny	budownictwa	specjalnego,
ZP	｠	tereny	zieleni	publicznej	urządzonej,
ZN	｠	tereny	zieleni	objęte	formami	ochrony	przy-

rody,
ZD	｠	tereny	ogrodów	dziaEkowych,
ZZ	｠	tereny	zagrorone	powodzią,
R	｠	tereny	upraw	polowych,
RZ	｠	tereny	Eąk,
A	｠	tereny	występowania	zabytków	archeologicz-

nych,
W	｠	wody	powierzchniowe,
WZ	｠	tereny	urządzeG	zaopatrzenia	w	wodę,
NO	｠	tereny	urządzeG	odprowadzania	i	oczyszcza-

nia	[cieków,
NU	 ｠	 tereny	 skEadowania	 odpadów,	 wysypisko	

komunalne,
EC	｠	tereny	urządzeG	ciepEownictwa,
EG	｠	tereny	urządzeG	gazownictwa,
EE	 ｠	 elektroenergetyka	 ｠	 tereny	 i	 urządzenia	 z	

podstawowym	przeznaczeniem	pod	obiekty	elektro-
energetyki	i	jej	obsEugi	(trafostacje),

E	｠	linie	wysokich	i	[rednich	napięć	wraz	ze	strefą	
oddziaEywania	linii	zgodnie	z	przepisami	szczególny-
mi,

komunikacja	drogowa	i	kolejowa:
KDKK	｠	droga	krajowa,
KDKG	｠	droga	gminna,
KDW	｠	tereny	dróg	wewnętrznych	｠	ciągi	pieszo-

jezdne,
KS/KX	｠	parkingi,	komunikacja	piesza
KK	｠	tereny	komunikacji	kolejowej	｠	tory	boczni-

cowe.

§	 5.	 Ustalenia	 dotyczące	 ochrony	 [rodowiska	
przyrodniczego

1.	Teren	objęty	planem	poEorony	jest	w	obszarze	
wymagającym	szczególnej	ochrony	planistycznej:

1)	 GEówny	 Zbiornik	 Wód	 Podziemnych	 nr	 407	
Niecka	 Lubelska	 (CheEm	 ｠	 Zamo[ć)	 projektowany	
Obszar	Wysokiej	Ochrony.	Ochrona	GZWP	na	tere-
nie	objętym	planem	polega	na:

a)	wykluczeniu	lokalizacji	inwestycji	mogących	za-
wsze	znacząco	oddziaEywać	na	 jako[ć	 i	 ilo[ć	wód	

podziemnych	 i	 powierzchniowych	 wg	 przepisów	
szczególnych	(nie	dotyczy	drogi	krajowej	nr	74	wg	
ustalonej	lokalizacji	w	obszarze	planu)

b)	 rozbudowie	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej,	 desz-
czowej,	 budowy	 lokalnych	 oczyszczalni	 [cieków,	
przepompowni,	podczyszczalni	[cieków	sanitarnych	
i	deszczowych	oraz	nadzór	nad	budową	i	eksploata-
cją	tych	urządzeG.

2.	Ustala	się	zasadę	ochrony	i	ksztaEtowania	[ro-
dowiska	przyrodniczego	jako	atrakcyjnego	[rodowi-
ska	miejskiego,	wspóEtworzącego	torsamo[ć	przy-
rodniczo-krajobrazową	realizowaną	poprzez:

1)	pozostawienie	obszaru	Eąk	w	obrębie	dna	doli-
ny	rzeki	Huczwy	w	dotychczasowym	urytkowaniu	
z	uwagi	na	peEnioną	funkcję	regionalnego	korytarza	
ekologicznego	 w	 systemie	 przyrodniczym	 miasta.	
Korytarz	obejmuje	się	ochroną	ustanawiając	wymóg	
zachowania	 i	 ksztaEtowania	 jego	 drorno[ci	 ekolo-
giczno-przestrzennej	poprzez:

a)	zakaz:
-	skEadowania	odpadów	komunalnych,	przemysEo-

wych	i	energetycznych,	lokalizowania	wylewisk	nie-
czysto[ci	oraz	grzebowisk	zwierząt,

-	lokalizacji	zabudowy	mieszkaniowej,
-	eksploatacji	surowców;
b)	nakaz:
-	realizacji	przepustów	na	przej[ciach	dla	maEych	

zwierząt	 i	 przepustów	 dla	 cieków	 wodnych	 pod	
jezdniami	projektowanej	obwodnicy	drogi	 krajowej	
nr	74	w	korytarzu	ekologicznym	stosownie	do	prze-
pisów	szczególnych

c)	zalecenie:
-	 ksztaEtowania	 pasmowych	 struktur	 przyrodni-

czych	(zadrzewieG);
2)	 objęcie	 ochroną	 planistyczną	 cieku	 wodnego	

wraz	z	przylegEymi	terenami	zielonymi	jako	sięgacza	
ekologicznego	w	systemie	przyrodniczym	miasta,

3)	ksztaEtowanie	zieleni	towarzyszącej	zabudowie	
techniczno-produkcyjnej	i	usEugowej	｠	osEony	ziele-
nią	obiektów	dysharmonijnych,

4)	zachowanie	torsamo[ci	krajobrazowej	obszaru,	
poprzez	dobór	wEa[ciwej	skali	zabudowy	dla	obiek-
tów	nowo	realizowanych,	nawiązującej	do	charak-
teru	zabudowy	istniejącej	w	najblirszym	otoczeniu.

3.	W	oparciu	o	przepisy	szczegóEowe	nalery	wpro-
wadzić	zakaz:

1)	przechowywania	odpadów	z	grupy	niebezpiecz-
nych,	 które	 stanowić	mogą	 zagrorenie	 dla	 rycia	 i	
zdrowia	ludzi	oraz	[rodowiska,

2)	 wprowadzania	 nieoczyszczonych	 [cieków	 do	
wód	powierzchniowych	i	gruntów,

3)	utrzymywania	otwartych	kanaEów	[ciekowych,
4)	 emisji	 do	 powietrza	 atmosferycznego	 zanie-

czyszczeG	 powyrej	 obowiązujących	 norm	 stęreG	
dopuszczalnych,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepi-
sami	szczegóEowymi,

5)	przekraczania	w	terenach	mieszkalnictwa	oraz	
zabudowy	związanej	ze	staEym	lub	wielogodzinnym	
pobytem	dzieci	i	mEodziery	dopuszczalnych	standar-
dów	akustycznych.
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a)	Standardy	akustyczne	wynoszą:
o	w	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej	z	usEugami	rzemie[lniczymi	｠	w	przypadku	
haEasu	komunikacyjnego	w	porze	dziennej	 -	60dB,	
natomiast	 w	 porze	 nocnej	 ｠	 50dB,	 w	 przypadku	
haEasu	 z	 pozostaEych	 pródeE	 odpowiednio:	 55dB	 i	
45dB,
o	w	terenach	zabudowy	związanej	ze	staEym	lub	

wielogodzinnym	pobytem	dzieci	i	mEodziery	(przed-
szkole,	 szkoEa),	 haEas	 komunikacyjny	 ｠	 55dB	 w	
porze	 dziennej	 i	 50dB	 w	 porze	 nocnej,	 natomiast	
w	przypadku	haEasu	z	innych	pródeE,	odpowiednio:	
45dB	i	40dB;

b)	 budynek	 z	 pomieszczeniami	 przeznaczonymi	
na	staEy	pobyt	ludzi	powinien	być	wznoszony	poza	
zasięgiem	 zagroreG	 i	 uciąrliwo[ci	 okre[lonych	 w	
przepisach	 odrębnych,	 przy	 czym	 dopuszcza	 się	
wznoszenie	budynków	w	tym	zasięgu	pod	warun-
kiem	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	 zmniej-
szających	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	ustalonego	
w	tych	przepisach	bądp	zwiększających	odporno[ć	
budynku	na	 te	 zagrorenia	 i	 uciąrliwo[ci,	 jereli	 nie	
jest	 to	 sprzeczne	 z	warunkami	ustalonymi	 dla	 ob-
szarów	ograniczonego	urytkowania

c)	nalery	stosować	skuteczne	zabezpieczenia	przy	
przekroczeniu	 dopuszczalnego	 poziomu	 haEasu	 i	
drgaG	dla	istniejących	budynków	z	pomieszczeniami	
na	pobyt	ludzi,	mieszkalnych,	zamieszkania	zbioro-
wego	i	budynków	uryteczno[ci	publicznej,	a	nowo	
wznoszone	budynki	sytuować	w	miejscach	najmniej	
nararonych	na	występowanie	haEasu	i	drgaG

4.	Na	terenie	objętym	planem	nalery:
1)	preferować	stosowanie	dla	celów	komunalnych	

oraz	lokalnego	ogrzewania	budynków	pródeE	energe-
tycznych	ekologicznie	czystych	 (energia	elektrycz-
na,	gaz	propan-butan,	olej	opaEowy	niskosiarkowy	
oraz	inne	niekonwencjonalne),

2)	gromadzić	odpady	komunalne	na	dziaEkach	w	
odpowiednio	przygotowanych	pojemnikach	oraz	ich	
ewentualnego	sortowania	zgodnie	z	systemem	go-
spodarki	komunalnej	gminy,

3)	gromadzić	i	utylizować	odpady	przemysEowe	i	
komunalne,	w	tym	niebezpieczne	zgodnie	z	powia-
towym	i	miejskim	programem	gospodarki	odpadami.

5.	Wprowadza	się	obowiązek	zachowania,	rewa-
loryzacji	i	ochrony	istniejącej	zieleni.	Usuwane	win-
ny	 być	 zadrzewienia	 zagrarające	 bezpieczeGstwu,	
ryciu	i	mieniu	uniemorliwiające	realizację	inwestycji	
celu	publicznego	w	rozumieniu	przepisów	szczegól-
nych.

6.	 Wprowadza	 się	 obowiązek	 utrzymania	 oraz	
modernizacji	istniejących,	otwartych	rowów	melio-
racyjnych.

§	6.	Ustalenia	dotyczące	ochrony	dziedzictwa	kul-
turowego	i	zabytków

1.	Na	terenie	opracowania	nie	występują	obszary	
i	obiekty	[ci[le	chronione	na	podstawie	Ustawy	o	
ochronie	 dóbr	 kultury,	 wpisane	 do	 rejestru	 zabyt-
ków.

2.	Dobra	kultury	znajdujące	się	w	gminnej	ewiden-
cji	zabytków	na	terenie	opracowania	nie	występują.

3.	 Obszary	 obserwacji	 archeologicznej	 ujęte	 w	
ewidencji	Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków:

1)	wyznacza	się	obszary	obserwacji	archeologicz-
nej	okre[lone	na	rysunku	planu,

2)	ustala	się,	re	wszelkie	dziaEania	inwestycyjne	w	
obszarze	stanowisk	archeologicznych	nalery	prowa-
dzić	pod	staEym	nadzorem	archeologicznym,

3)	w	przypadku	odkrycia	zabytków	i	obiektów	ar-
cheologicznych	 podczas	 realizacji	 robót	 ziemnych	
wymagane	 jest	wstrzymanie	prac	 i	powiadomienie	
o	 znalezisku	Wojewódzkiego	Konserwatora	 Zabyt-
ków.

4)	w	obszarze	stanowiska	archeologicznego	Hru-
bieszów	5/32	wszelkie	 prace	 inwestycyjne	 nalery	
poprzedzić	 wykonaniem	 wyprzedzających	 badaG	
przedinwestycyjnych,	 wykopaliskowych	 badaG	 ar-
cheologicznych,	 kierowanych	 przez	 uprawnionego	
archeologa

4.	 Ochronie	 podlegają	 kapliczki,	 figury	 i	 krzyre	
przydrorne.

§	7.	Wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznej

1.	Ochrona	przestrzeni	publicznej,	w	tym	krajobra-
zu	kulturowego	polega	na:

1)	nawiązaniu	do	form	budownictwa	tradycyjne-
go	 z	 zastosowaniem	 tradycyjnych	 materiaEów	 bu-
dowlanych	(drewno,	kamieG,	materiaEy	ceramiczne	i	
inne	posiadające	atest),

2)	 wprowadzeniu	 zieleni	 izolacyjnej	 w	 terenach	
usEugowych	i	usEugowo-skEadowych,

3)	modernizowaniu	i	osEanianiu	zielenią	obiektów	
dysharmonijnych,

4)	utrzymaniu	i	ochronie	maEej	architektury	sakral-
nej	wraz	z	zielenią	towarzyszącą.

2.	Ustala	się	następujące	zasady	ksztaEtowania	 i	
zagospodarowania	obszarów	przestrzeni	publicznej:

1)	nakaz	ksztaEtowania	pierzei	ulic	w	wyznaczo-
nych	nieprzekraczalnych	liniach	zabudowy,

2)	 zalecenie	 wprowadzenia	 zadrzewieG	 i	 zakrze-
wieG	wzdEur	ulic	 (dróg	publicznych)	z	uwzględnie-
niem	wymogów	ekspozycji	krajobrazowej,

3)	wprowadza	się	zakaz:
-	stosowania	betonowych	ogrodzeG	lub	wykona-

nych	z	materiaEów	odpadowych	wpEywających	ne-
gatywnie	na	estetykę	obiektu,

-	 lokalizacji	 wielkogabarytowych	 urządzeG	 rekla-
mowych	w	liniach	rozgraniczających	dróg,

-	 umieszczania	 znaków	 informacji	 wizualnej	 w	
miejscach	 naruszających	 bezpieczeGstwo	 ruchu	
drogowego	i	pieszego;

4)	 dopuszcza	 się	 sytuowanie	 tablic	 informacyj-
nych	i	reklamowych	powiązanych	z	elewacją	fron-
tową	 i	wolnostojących,	a	w	pasach	 rozgraniczają-
cych	dróg	za	zgodą	zarządcy	drogi,

5)	zaleca	się	wprowadzenie:
a)	 kolorystyki	dostosowanej	do	charakteru	 funk-

cjonowania	obiektów	i	otoczenia,
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b)	ujednoliconego	zagospodarowania	terenu,	pla-
ców,	chodników	i	typu	nawierzchni	ciągów	komu-
nikacyjnych,

c)	ujednoliconego	 typu	 i	ukEadu	o[wietlenia	przy	
istniejących	i	projektowanych	ciągach	komunikacyj-
nych.

§	8.	Ustalenia	dotyczące	zabudowy	i	zagospoda-
rowania	terenu

1.	Tereny	 zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzin-
nej	MW:

1)	dla	zabudowy	istniejącej:
a)	 zachowanie	 istniejącej	 zabudowy	 mieszkanio-

wej	wielorodzinnej:
-	 4	 budynków	 o	wysoko[ci	 IV	 ｠	V	 kondygnacji	

nadziemnych	w	granicach	wEasno[ci,
-	3	zespoEów	maEych	domów	mieszkalnych	od	jed-

nej	do	dwóch	kondygnacji	nadziemnych,
-	zespoEu	mieszkalnego	(zamieszkanie	zbiorowe	w	

zabudowie	produkcyjno-usEugowej);
2)	dla	zabudowy	projektowanej	ustala	się:
a)	 wysoko[ć	 budynków	 od	 II	 do	 V	 kondygnacji	

nadziemnych	 ｠	 ostatnia	 kondygnacja	 w	 poddaszu	
urytkowym.	Wysoko[ć	gzymsu	lub	okapu:

-	budynków	2-kondygnacyjnych	do	4,50	m,
-	budynków	3-kondygnacyjnych	do	7,50	m,
-	budynków	4-kondygnacyjnych	do	10,50	m,
-	 budynków	5-kondygnacyjnych	do	14,00	m	od	

poziomu	terenu	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	
budynku;

b)	dachy	pEaskie	 lub	wysokie	o	kącie	nachylenia	
30°	 -	 45°	 z	 dopuszczeniem	 do[wietleG	w	 formie	
lukarn	i	okien	poEaciowych,

c)	 morliwo[ć	 realizacji	 ostatniej	 kondygnacji	 w	
poddaszu	urytkowym	budynku,

d)	wskapnik	powierzchni	biologicznie	czynnej	min.	
20%.

2.	Tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	MN:

1)	dal	zabudowy	istniejącej	i	projektowanej	ustala	
się:

a)	dla	budynków	mieszkalnych:
-	wysoko[ć	do	trzech	kondygnacji	nadziemnych,	

w	tym	ostatnia	w	poddaszu	urytkowym.	Wysoko[ć	
okapu	lub	gzymsu	max.	7,50	m	od	poziomu	terenu	
przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	budynku,

-	 dachy	 dwu-	 lub	 wielospadowe	 o	 kącie	 nachy-
lenia	 poEaci	 do	 45°	 z	 dopuszczeniem	 naczóEków,	
lukarn,	 okien	 poEaciowych	 i	 pokryciu	 materiaEami	
posiadającymi	atest,

-	preferowane	materiaEy	wykoGczeniowe	to	drew-
no,	kamieG,	ceramika,

-	powierzchnia	zabudowy	max.	do	50%,
-	wskapnik	powierzchni	biologicznie	czynnej	min.	

30%;
b)	 dla	 budynków	 gospodarczych	 i	 usEugowych	

wolnostojących	 na	 dziaEce	 budownictwa	 jednoro-
dzinnego:

-	wysoko[ć	nie	przekraczająca	6,0	m	licząc	od	po-
ziomu	terenu	do	kalenicy,

-	preferowane	materiaEy	wykoGczeniowe	to	drew-
no,	kamieG,	ceramika.

c)	w	przypadkach	uzasadnionych	dopuszcza	się	lo-
kalizację	obiektów	budowlanych	przy	granicy	dziaEki	
lub	1,50	m	od	granicy	z	zachowaniem	okre[lonych	
w	warunkach	 technicznych	wymogów	przeciwpo-
rarowych

3.	Tereny	zabudowy	zagrodowej	RM:
1)	 zachowuje	 się	 istniejącą	 zabudowę	 mieszka-

niową	wraz	z	budynkami	gospodarczymi	sEurącymi	
prowadzeniu	dziaEalno[ci	i	obsEugi	produkcji	rywno-
[ci	 z	 morliwo[cią	 modernizacji,	 przebudowy,	 roz-
budowy,	ewentualnie	lokalizację	nowych	obiektów	
uzupeEniających	zgodnych	z	funkcją	terenu	przy	za-
chowaniu	dla:

a)	budynków	mieszkalnych	zabudowy	zagrodowej	
o	wysoko[ci	nie	przekraczającej	trzech	kondygnacji	
nadziemnych,	w	tym	ostatnia	w	poddaszu	urytko-
wym.	Wysoko[ć	okapu	lub	gzymsu	max.	7,50	m	od	
poziomu	terenu	przy	najnirej	poEoronym	wej[ciu	do	
budynku,

b)	 budynków	 usEugowych	 wolnostojących	 nie	
przekraczających	wysoko[ci	6,00	m	 licząc	od	po-
ziomu	terenu	do	kalenicy	a	dla	budynków	gospodar-
czych	i	skEadowych	10,00	m,

c)	powierzchnia	zabudowy	max.	do	60%,
d)	wskapnik	powierzchni	biologicznie	czynnej	min.	

25%.
e)	w	przypadkach	uzasadnionych	dopuszcza	się	lo-

kalizację	obiektów	budowlanych	przy	granicy	dziaEki	
lub	1,50	m	od	granicy	z	zachowaniem	okre[lonych	
w	warunkach	 technicznych	wymogów	przeciwpo-
rarowych

4.	Dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej,	zagrodowej	i	wielorodzinnej	wprowadza	się	
następujące	ustalenia:

1)	przewiduje	się	morliwo[ć	wzbogacenia	funkcji	
podstawowej	｠	mieszkalnictwo	｠	o	funkcje	uzupeE-
niające	 (handel,	 usEugi	 o	 funkcjach	 nieuciąrliwych	
np.:	rzemiosEa	produkcyjnego),	pod	warunkiem,	re:

-	nie	ograniczą	morliwo[ci	realizacji	podstawowej	
funkcji	terenu	na	sąsiednich	dziaEkach	(sytuowania	
obiektów	 i	 urządzeG	 związanych	 z	 zabudową	 sie-
dlisk),

-	są	dostępne	od	drogi	publicznej	lub	ciągu	pieszo-
jezdnego;

2)	wyklucza	 się	 lokalizację	 przedsięwzięć	mogą-
cych	zawsze	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	
w	rozumieniu	obowiązujących	przepisów	z	zakresu	
ochrony	[rodowiska,	w	 tym	 ferm	hodowlanych,	 z	
wyEączeniem	 infrastrukturalnych	 inwestycji	 linio-
wych

3)	 zachowuje	 się	 tereny	 zabudowy	 jednorodzin-
nej	i	zagrodowej	istniejące	i	projektowane	w	grani-
cach	istniejących	wEasno[ci.	Korekty	granic	dziaEek	
w	 uzasadnionych	 przypadkach	 następować	 mogą	
na	 wniosek	 wEa[cicieli	 z	 zachowaniem	 przepisów	
szczególnych,

4)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wtórnego	podziaEu	na	
wniosek	 wEa[ciciela	 lub	 wieczystego	 urytkownika	
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zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	i	zapewnieniem	
bezpo[redniego	dostępu	do	drogi	publicznej	lub	wy-
dzieleniu	dojazdu	jako	ciągu	pieszo-jezdnego	szero-
ko[ci	min.	5,00	m,	ewentualnie	ustanowienia	sEu-
rebno[ci	drogowej.

5.	Tereny	zabudowy	usEugowej	z	 funkcją	miesz-
kalną	U/MN:

1)	zabudowa	nowo	projektowana:
a)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	nie	przekra-

czająca	trzech	kondygnacji	nadziemnych,	trzecia	w	
poddaszu	urytkowym.	Wysoko[ć	okapu	lub	gzymsu	
max.	7,50	m	od	poziomu	terenu	przy	najnirej	poEo-
ronym	wej[ciu	do	budynku,

b)	dachy	dwu-	lub	wielospadowe	o	kącie	nachy-
lenia	do	45°	 z	dopuszczeniem	naczóEków,	 lukarn,	
okien	poEaciowych,

c)	parametry	techniczne	obiektów	usEugowych	w	
zakresie	wysoko[ci	i	innych	wskapników	ustala	się	
jak	w	§	8	ust.	6	pkt	2,

d)	powierzchnia	zabudowy	do	70%,
e)	wskapnik	 terenów	biologicznie	czynnych	min.	

20%;
f)	w	przypadkach	uzasadnionych	dopuszcza	się	lo-

kalizację	obiektów	budowlanych	przy	granicy	dziaEki	
lub	1,50	m	od	granicy	z	zachowaniem	okre[lonych	
w	warunkach	 technicznych	wymogów	przeciwpo-
rarowych

2)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wtórnego	podziaEu	na	
wniosek	 wEa[ciciela	 lub	 wieczystego	 urytkownika	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	i	zapewnieniem	
bezpo[redniego	dostępu	do	drogi	publicznej	lub	wy-
dzieleniu	dojazdu	jako	ciągu	pieszo-jezdnego	szero-
ko[ci	min.	5,00	m,	ewentualnie	ustanowienia	sEu-
rebno[ci	drogowej.

6.	 Tereny	 usEug,	 handlu,	 produkcyjno-skEadowe	
U,	P/U	oraz	pozostaEe	tereny	oznaczone	na	rysunku	
planu	 symbolami:	 UK,	 IS,	 EC,	 NO,	 EE,	 UI,	 NO/R,	
NU,	EE/EC:

1)	dla	 terenów	zainwestowanych	 i	obiektów	 ist-
niejących	ustala	się:

a)	 zachowanie	 istniejących	 terenów	 oraz	 obiek-
tów	 usEugowych,	 handlowych	 i	 produkcyjnych	 z	
morliwo[cią	 ich	 modernizacji,	 przebudowy,	 dobu-
dowy	 lokalizacja	 nowych	 it.p.,	 a	 takre	 obiektów	
uzupeEniających	o	funkcje	administracyjno-socjalne,

b)	 morliwo[ć	 zmiany	 funkcji	 terenów	 i	 funkcji	
obiektów	 w	 zalerno[ci	 od	 potrzeb	 i	 zamierzeG	 in-
westorskich,

c)	 przystosowanie	 oddziaEywania	 obiektów	 pro-
dukcyjnych	do	terenu	będącego	w	prawnej	dyspo-
zycji	 urytkownika	 obiektu,	 zwEaszcza	 w	 zakresie	
dotrzymania	standardów	jako[ci	powietrza	i	haEasu	
okre[lonych	w	przepisach	szczególnych;

2)	dla	terenów	nowej	zabudowy	ustala	się:
a)	wielko[ć	dziaEki	uzalerniona	od	funkcji	terenu	i	

obiektu	ustalona	kardorazowo	zgodnie	z	potrzebami	
w	oparciu	o	projekt	zagospodarowania	terenu,

b)	 realizacja	obiektów	w	oparciu	o	 indywidualne	
projekty	zgodnie	z	warunkami,	jakim	powinny	odpo-
wiadać	budynki	i	ich	usytuowanie,

c)	wysoko[ć	budynków	nowoprojektowanych:
-	 o	 charakterze	 produkcyjnym,	 usEugowym	 lub	

handlowym	max.	 12,00	m	od	 poziomu	 terenu	 do	
okapu	lub	gzymsu

-	o	charakterze	biurowym	1	｠	3	kondygnacje	nad-
ziemne,	wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	okapu	lub	
gzymsu	max.	12,00	m,

-	obiekty	gararowe	lub	gospodarcze	max.	5,00	m	
od	poziomu	terenu	do	okapu	lub	gzymsu;

d)	morliwo[ć	realizacji	dachów	pEaskich,	wielospa-
dowych,	jednospadowych	o	kącie	nachylenia	poEaci	
do	45°,	pokrycie	dachów	materiaEami	dopuszczony-
mi	dla	dachów	o	rórnych	spadkach,

e)	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	przy	grani-
cy	dziaEki	 lub	w	odlegEo[ci	min.	1,50	m	od	grani-
cy,	zgodnie	z	warunkami	technicznymi	i	wymogami	
przeciwporarowymi,

f)	 ogrodzenia	 arurowe	 o	 wysoko[ci	 do	 180	 cm	
od	 strony	 dróg	 publicznych	 zsynchronizowane	 ar-
chitektonicznie	z	przylegEą	zabudową,

g)	 ustala	 się	 obowiązek	 wprowadzenia	 zadrze-
wieG	 wysokich	 lub	 wielopiętrowych	 osEaniających	
elementy	dysharmonijne,

h)	 wskapnik	 terenów	 biologicznie	 czynnych,	 w	
postaci	rórnych	form	zieleni	ustala	się	na	poziomie	
min.	15%,

i)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wtórnego	podziaEu	na	
wniosek	 wEa[ciciela	 lub	 wieczystego	 urytkownika	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	i	zapewnieniem	
bezpo[redniego	dostępu	do	drogi	publicznej	lub	wy-
dzieleniu	dojazdu	jako	ciągu	pieszo-jezdnego	szero-
ko[ci	min.	5,00	m,	ewentualnie	ustanowienia	sEu-
rebno[ci	drogowej.

RozdziaE 3
Ustalenia dotyczące urządzeG infrastruktury tech-

nicznej

§	9.	1.	Zaopatrzenie	w	wodę	｠	z	istniejących	sieci	
komunalnego	systemu	wodociągowego	miasta	po-
przez	rozbudowę	systemu	przesyEowego	wg	warun-
ków	 technicznych	ustalonych	przez	 zarządcę	sieci	
oraz	istniejących	ujęć	wody	znajdujących	się	w	gra-
nicach	opracowania.

2.	Gospodarka	[ciekowa:
1)	kanalizacja	sanitarna	｠	odprowadzanie	[cieków	

do	miejskiego	systemu	sieci	kanalizacji	sanitarnej	｠	
istniejącego	kolektora	sanitarnego	w	ul.	Gródeckiej	
i	ul.	Wyzwolenia,

2)	kanalizacja	deszczowa:
a)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 z	 terenów	

zabudowy	 mieszkaniowej	 usEugowej,	 techniczno-
produkcyjnej	oraz	ukEadu	ulicznego	do	 istniejącego	
miejskiego	 systemu	 kanalizacji	 deszczowej,	 a	 w	
przypadku	 jego	braku	 rozsączanie	powierzchniowe	
do	czasu	realizacji	w	tym	obszarze	miejskiego	sys-
temu	odprowadzania	wód	opadowych,

b)	obowiązek	instalowania	urządzeG	do	podczysz-
czania	 wód	 deszczowych	 na	 gEównych	 ciągach	
odpEywowych	 przed	 wylotami	 do	 miejskiej	 sieci	
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kanalizacji	deszczowej	 (w	przypadkach	ustalonych	
obowiązującymi	przepisami	szczególnymi).

3.	Gospodarka	odpadami:
1)	 odpady	 staEe	 po	 wstępnej	 segregacji	w	 miej-

scach	 ich	powstania	gromadzone	w	kontenerach	 i	
wywóz	na	wysypisko	odpadów,

2)	odpady	inne	nir	komunalne,	gromadzenie	i	uty-
lizacja	 zgodnie	 z	 pozwoleniem	 organów	 ochrony	
[rodowiska.

4.	Zaopatrzenie	w	ciepEo:
1)	 indywidualne,	 systemy	 grzewcze	 preferowa-

ne	w	oparciu	o	paliwa	niskoemisyjne	(olej	opaEowy	
niskosiarkowy,	 propan-butan,	 energia	 elektryczna,	
docelowo	gaz	ziemny),

2)	z	miejskiego	systemu	ciepEowniczego,	przy	za-
Eoreniu	 adaptacji	 i	 wymaganej	 rozbudowy	 ukEadu	
przesyEowego.

5.	Zaopatrzenie	w	gaz:
1)	 dostawa	 gazu	 poprzez	 rozbudowę	 gazociągu	

[redniego	 ci[nienia	 w	 ul.	 Wyzwolenia	 i	 czę[ci	 ul.	
Gródeckiej.	 Rozbudowa	 wedEug	 warunków	 tech-
nicznych	 okre[lonych	 przez	 zarządcę	 sieci.Dla	 ist-
niejących	 i	 projektowanych	 gazociągów	niskiego	 i	
[redniego	ci[nienia	wyznacza	się	strefę	kontrolowa-
ną,	tj.	obszar	o	szeroko[ci	1,0	m	(po	0,5	m	od	osi	
gazociągu).	W	strefie	tej	nie	nalery	wznosić	budyn-
ków,	urządzać	skEadów	i	magazynów,	sadzić	drzew	
i	podejmować	dziaEalno[ci	mogącej	zagrozić	trwaEo-
[ci	przyEącza.

6.	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną:
1)	 zasilanie	w	energię	 elektryczną	 z	 istniejących	

i	projektowanych	urządzeG	oraz	linii	elektroenerge-
tycznych	stosownie	do	potrzeb,

2)	w	obszarze	objętym	planem	znajdują	się	4	sta-
cje	transformatorowe.	Dopuszcza	się	budowę	stacji	
transformatorowych	15/04	kV	w	ilo[ci	wynikającej	
z	potrzeb,	a	nie	wskazanych	na	rysunku	planu,

3)	przy	realizacji	obiektów	kubaturowych	obowią-
zuje	uwzględnienie	stref	 technicznych	uciąrliwo[ci	
napowietrznych	linii	elektroenergetycznych	[rednie-
go	napięcia	(do	czasu	ich	ewentualnej	likwidacji	lub	
skablowania)	w	wielko[ci:

-	linia	napowietrzna	SN	15	kV	｠	2	×	7,50	m	liczo-
ne	od	osi	linii.

RozdziaE 4

§	10.	Ustalenia	dotyczące	infrastruktury	transpor-
towej

1.	Komunikacja	drogowa:
1)	 obowiązuje	 nawiązanie	 do	 istniejącego	 ze-

wnętrznego	ukEadu	komunikacyjnego	miasta	o	usta-
lonej	hierarchizacji	powiązaG	z	ukEadem	istniejącym	
i	projektowanym	terenu	objętego	planem.

Drogi	krajowe:
01KDKK	Nr	74	GP	｠	droga	krajowa	Nr	74	ｧGPｦ	

(gEówna	 ruchu	 przy[pieszonego)	 ｠	 ul.	 Wyzwole-
nia.	 Szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 30,00	
｠	40,00	m,

02KDKK	Nr	74	GP	｠	droga	krajowa	Nr	74	ｧGPｦ	
(gEówna	 ruchu	 przy[pieszonego)	 ｠	 projektowana	
obwodnica	 miasta	 Hrubieszowa.	 Szeroko[ć	 w	 li-
niach	 rozgraniczających	 50,00m,	 z	 odpowiednimi	
rozszerzeniami	w	rejonach	skrzyrowaG	i	wiaduktów

Drogi	gminne:
03KDKG-L,	 04KDKG-L	 ｠	 lokalne.	 Szeroko[ć	 w	

liniach	 rozgraniczających	 12,00m,	 szeroko[ć	 pasa	
jezdni	6,00	m,

06KDKG-D,	07KDKG-D	｠	dojazdowe,	projektowa-
ne,	ulice	bez	nazwy.	Szeroko[ć	w	liniach	rozgrani-
czających	10,00m,	szeroko[ć	pasa	jezdni	5,50	m,

08KDKG-D	｠	dojazdowa,	ul.	Tęczowa.	Szeroko[ć	
w	 liniach	 rozgraniczających	 10,00m,	 szeroko[ć	
pasa	jezdni	5,50	m,

Drogi	wewnętrzne	KDW	｠	ciągi	pieszo-jezdne:
05KDW	｠	szeroko[ć	w	 liniach	rozgraniczających	

10,00	m,
09KDW	｠	szeroko[ć	w	 liniach	rozgraniczających	

8,00	m,
010KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

5,00	m,
011KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

6,00	｠	8,00	m,
012KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

10,00	m	｠	dojazd	do	wysypiska	odpadów,
013KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

7,00	m,
014KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

8,00	m,
015KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

6,00	｠	10,00	m,
016KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

7,00	｠	8,00	m,
017KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

6,00	m,
018KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

4,00	｠	5,00	m,
019KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

5,00	m,
020KDW	｠	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	

5,00	m,
41KSKX	｠	teren	komunikacji	pieszej	i	parking.
2)	Ustala	się	zasady	lokalizacji	obiektów	budow-

lanych	 w	 odlegEo[ci	 od	 krawędzi	 jezdni	 drogi	 pu-
blicznej	 oznaczonej	 KD	 jako	 nieprzekraczalną	 linię	
zabudowy	 dla	 nowoprojektowanych	 obiektów.	 W	
odniesieniu	 do	 dróg	 wewnętrznych	 oznaczonych	
KDW	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 liczona	 jest	
jako	odlegEo[ć	od	linii	rozgraniczającej	drogi:

a)	drogi	krajowe:
01KDKK	Nr	74	GP	｠	ul.	Wyzwolenia:
-	 istniejące	 linie	 zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-

rodzinnej	od	krawędzi	jezdni	｠	12,00	m	-	16,00	m
-	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	dla	budowy	no-

wych	obiektów:
o	40,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
o	 10,00	 m	 dla	 pozostaEych	 obiektów	 budowla-

nych;
02KDKK	Nr	74	GP	｠	droga	krajowa	Nr	74	ｧGPｦ	
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(gEówna	ruchu	przyspieszonego),	projektowana	ob-
wodnica	miasta	Hrubieszowa:

-	50,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
-	 25,00	 m	 dla	 pozostaEych	 obiektów	 budowla-

nych;
b)	droga	powiatowa	nr	KP	3431L	｠	ul.	Gródecka:
-	 istniejące	 linie	 zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-

rodzinnej	od	krawędzi	jezdni	｠	10,00	m	｠	15,00	m,
-	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	dla	budowy	no-

wych	obiektów:
o	20,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
o	8,00	m	dla	pozostaEych	obiektów	budowlanych;
c)	drogi	gminne:
03KDKG-L,	 04KDKG-L	 ｠	 ul.	 ul.	 bez	 nazwy	 ｠	

15,00	m,
06KDKG-D,	07KDKG-D	｠	ul.	ul.	bez	nazwy:
-	15,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
08KDKG-D	｠	ul.	Tęczowa:
-	15,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
-	6,00	m	dla	pozostaEych	obiektów	budowlanych;
d)	drogi	wewnętrzne	｠	linie	zabudowy	nieprzekra-

czalne	 liczone	od	zewnętrznej	 linii	 rozgraniczającej	
drogi	wewnętrznej	 (ciągu	pieszo-jezdnego)	｠	5,00	
m	-	8,00	m;

3)	zakEada	się	morliwo[ć	realizacji	dróg	wewnętrz-
nych,	 dojazdowych,	 gospodarczych	 w	 terenach	
przeznaczonych	pod	dziaEalno[ć	handlowo	-	usEugo-
wo	｠	produkcyjno	-	skEadową	zgodnie	z	przepisami	
szczególnymi	w	zakresie	warunków	 technicznych,	
jakim	powinny	odpowiadać	dojazdy	wewnętrzne,	w	
tym	drogi	porarowe,

4)	nakazuje	się	zapewnienie	miejsc	postojowych	
w	 ilo[ci	niezbędnej	do	zaspokojenia	potrzeb	wyni-
kających	z	przeznaczenia	terenu	lub	programu	uryt-
kowego	 inwestycji	w	obrębie	terenu	 lokalizacji	 lub	
urytkownika,	co	okre[la	się	na	poziomie	minimum:

-	budownictwo	mieszkaniowe	-	1mp	na	1	miesz-
kanie

-	dla	usEug	i	handlu	｠	1mp	na	100	m2	powierzchni	
sprzedary

-	dla	usEug	gastronomii	｠	1mp	na	8	m2	sali	kon-
sumpcyjnej

-	dla	obiektów	produkcyjnych	1mp	na	50-70	m2	

powierzchni	urytkowej
-	dla	magazynów	i	skEadów	｠	1mp	na	100	｠	120	

m2	powierzchni	urytkowej
Zmiana	zagospodarowania	 terenu	przylegEego	do	

drogi	nie	powinna	powodować	postoju	i	parkowania	
pojazdów	na	drodze	krajowej	nr	74,	 skutkującego	
pogorszeniem	warunków	bezpieczeGstwa	ruchu,

5)	wprowadza	się	zakaz	 lokalizacji	nowych	zjaz-
dów	z	istniejącej	drogi	krajowej	nr	74	(ul.	Wyzwole-
nia	i	projektowanej	obwodnicy	miasta	w	ciągu	drogi	
krajowej	nr	74)	z	morliwo[cią	utrzymania	 istnieją-
cych.	Nowe	zjazdy	z	istniejącej	drogi	krajowej	nr	74	
jak	i	projektowanej	obwodnicy	mogą	być	wykonane	
wyjątkowo,	 gdy	 brak	 jest	 innej	 morliwo[ci	 dojaz-
du,	 za	 zgodą	 i	 na	 warunkach	 zarządcy	 drogi.	 Dla	
terenów	 przy	 projektowanej	 obwodnicy	 ustala	 się	
docelowo	 obsEugę	 komunikacyjną	 drogami	 nirszej	

kategorii,
6)	 umieszczanie	 w	 pasie	 drogowym	 wszelkich	

urządzeG	infrastruktury	technicznej	nie	związanej	z	
potrzebami	 zarządzania	 drogą	 lub	 ruchu	 drogowe-
go	wymaga	zezwolenia	zarządcy	drogi.	Dotyczy	to	
równier	 nadziemnych	 urządzeG	 liniowych	 prowa-
dzonych	 wzdEur	 pasów	 drogowych	 poza	 terenem	
zabudowy	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 5,00	 m	 od	
granicy	pasa,

7)	 dopuszcza	 się	morliwo[ć	 lokalizacji	 obiektów	
budowlanych,	w	tym	przeznaczonych	na	staEy	po-
byt	ludzi	w	odlegEo[ciach	mniejszych	nir	wynikają	z	
Ustawy	o	drogach	publicznych	oraz	wymienionych	
w	ustaleniach	planu	§	10	ust.	1	pkt	2	w	uzgodnie-
niu	z	wEa[ciwym	zarządcą	drogi,	przy	zastosowaniu	
warunków	wynikających	z	§	5	ust.	3	pkt	5.

RozdziaE 5

§	11.	 Zasady	 i	warunki	 zagospodarowania	 tere-
nów	otwartych	wedEug	rodzajów	przeznaczenia

1.	Tereny	urytków	zielonych:
1)	nie	dopuszcza	się	lokalizacji	obiektów	kubatu-

rowych	za	wyjątkiem:
a)	infrastruktury	technicznej	i	komunikacji	ogólno-

dostępnej;
2)	 zakazuje	 się	 urytkowania	 zagrarającego	 rów-

nowadze	ekologicznej,	w	tym:
a)	wykorzystywania	[cieków	do	naworenia	uryt-

ków	zielonych,
b)	lokalizowania	wysypisk	odpadów,
c)	usuwania	zadrzewieG	i	zakrzewieG	za	wyjątkiem	

przypadków	koniecznych,	 za	 zgodą	 sEurb	 ochrony	
[rodowiska.

2.	Tereny	upraw	polowych	｠	rolnicza	przestrzeG	
produkcyjna,	tereny	upraw	rolnych.

3.	Tereny	wód	otwartych	｠	 rzeka	Huczwa,	ciek	
wodny:

1)	obejmuje	się	ochroną	planistyczną:
-	regionalny	korytarz	ekologiczny	rzeki	Huczwy,
-	istniejący	ciek	i	przylegEe	tereny	Eąkowe	jako	się-

gacz	ekologiczny	w	systemie	przyrodniczym	miasta.
4.	Tereny	zalewowe	｠	utrzymanie	w	istniejącym	

urytkowaniu	jako	urytki	zielone.
5.	Teren	ogródków	dziaEkowych	｠	zachowanie	ist-

niejącego	urytkowania

RozdziaE 6

§	12.	Ustalenia	szczegóEowe	dla	poszczególnych	
terenów	i	dziaEek

Dla	 kardego	 terenu	wydzielonego	 liniami	 rozgra-
niczającymi	obowiązują	ustalenia	ogólne,	ustalenia	
szczegóEowe	i	rysunek	planu.

1MN,	3MN	｠	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej.	Zachowanie	istniejącego	zainwestowa-
nia	terenu	z	morliwo[cią	przebudowy,	rozbudowy,	
wymiany	i	modernizacji	obiektów	oraz	lokalizacji	no-
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wej	zabudowy.	Morliwo[ć	realizacji	usEug	nieuciąr-
liwych	w	obiektach	mieszkalnych	 i	gospodarczych	
lub	wolnostojących.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

2MN	 ｠	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	
terenu	z	morliwo[cią	przebudowy,	rozbudowy,	wy-
miany	 i	 modernizacji	 obiektów	 oraz	 lokalizacji	 no-
wej	zabudowy.	Morliwo[ć	realizacji	usEug	nieuciąr-
liwych	w	obiektach	mieszkalnych	 i	gospodarczych	
lub	wolnostojących.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

4MN	 ｠	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	
terenu	z	morliwo[cią	przebudowy,	rozbudowy,	wy-
miany	 i	 modernizacji	 obiektów	 oraz	 lokalizacji	 no-
wej	zabudowy.	Morliwo[ć	realizacji	usEug	nieuciąr-
liwych	w	obiektach	mieszkalnych	 i	gospodarczych	
lub	wolnostojących.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

5MW,	 19MW	 ｠	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	
wielorodzinnej	dwu	zespoEów	maEych	domów	miesz-
kalnych	w	zabudowie	szeregowej.	Czasowe	zacho-
wanie	 istniejącej	 zabudowy	 o	 wysoko[ci	 jednej	
kondygnacji	nadziemnej	z	morliwo[cią	przebudowy,	
rozbudowy	 i	 modernizacji	 obiektów.	 Postulowana	
wymiana	zabudowy.	Realizacja	nowej	zabudowy	w	
miejsce	istniejącej	o	wysoko[ci	2	kondygnacji	nad-
ziemnych,	 w	 tym	 druga	 w	 poddaszu	 urytkowym.	
UdziaE	powierzchni	biologicznie	czynnej	min.	20%.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

6U	｠	teren	usEug	o	funkcji	handlowej.	Zachowanie	
z	morliwo[cią	modernizacji,	przebudowy	 lub	zmia-
ny	funkcji	na	inną	nieuciąrliwą.	Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

7ZP,	UK	｠	teren	zieleni	publicznej,	kapliczka	｠	za-
chowanie.

8P/U,	9P/U,	23P/U	｠	 teren	obiektów	produkcyj-
nych,	 skEadów,	 magazynów,	 usEug	 i	 handlu.	 Za-
chowanie	 stanu	 istniejącego.	 Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

10UK	｠	teren	usEug	kultury	o	funkcji	sakralnej	｠	
zbór	 z	 Hrubieszowie.	 Zachowanie	 istniejącego	 za-
inwestowania.	 Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	
zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

11P/U,MW	｠	teren	obiektów	produkcyjnych,	skEa-
dów,	magazynów	i	usEug	z	funkcją	mieszkalną	(za-
mieszkanie	zbiorowe).	Zachowanie	istniejącego	za-
inwestowania.	 Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	
zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

12UI	 ｠	 teren	 usEug	 o	 funkcji	 administracji	 z	 za-
pleczem	 szkoleniowo-logistycznycm	 ｠	 PaGstwowa	
Powiatowa	Strar	Porarna.	Zachowanie	istniejącego	
zagospodarowania.	Zagospodarowanie	 i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

13U,	14U	｠	teren	usEug	o	funkcji	gastronomicznej	
i	obsEugi	turystów	｠	restauracja,	motel.	Zachowanie	

istniejącego	zainwestowania	z	morliwo[cią	remon-
tów,	 modernizacji,	 przebudowy,	 wymiany.	 Zago-
spodarowanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych.

15U	｠	teren	usEug	o	funkcji	handlowo-usEugowej.	
Zachowanie	funkcji	terenu	i	obiektu	z	morliwo[cią	
remontów,	modernizacji	i	przebudowy.	Zagospoda-
rowanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	usta-
leniach	ogólnych.

16KS	｠	teren	obsEugi	komunikacji	samochodowej	
｠	stacja	paliw	pEynnych	i	gazowych	wraz	z	parkin-
giem.	Zachowanie	 istniejącego	zagospodarowania.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

17IS	｠	teren	budownictwa	specjalnego	związany	
z	obronno[cią	i	bezpieczeGstwem	paGstwa	(Nadbu-
raGski	OddziaE	Strary	Granicznej	｠	Placówka	Strary	
Granicznej	 w	 Hrubieszowie).	 Zachowanie	 istnieją-
cego	zainwestowania	z	morliwo[cią	modernizacji	 i	
przebudowy	obiektów.	Zagospodarowanie	i	zabudo-
wa	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

18P/U	｠	teren	obiektów	produkcyjnych,	skEadów,	
magazynów,	usEug	i	handlu.	Obecnie	obiekt	nieuryt-
kowany.	Zachowanie	istniejącego	zainwestowania.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

20MW	 ｠	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wielo-
rodzinnej.	 Zachowanie	 zabudowy	 mieszkaniowej	
czterech	budynków	mieszkalnych	o	wysoko[ci	4	i	5	
kondygnacji	nadziemnych	w	granicach	istniejących	
wEasno[ci	 z	morliwo[cią	 ich	 remontów	 i	moderni-
zacji.	 Zachowanie	 istniejącego	 zagospodarowania	
terenu,	tj.	parkingu,	wydzielonych	dojazdów	do	bu-
dynków	w	postaci	dróg	wewnętrznych	pieszo-jezd-
nych	z	morliwo[cią	parkowania,	ciągów	pieszych,	
zieleni	 urządzonej,	 placów	 zabaw	 i	 rekreacji	 wraz	
z	maEą	architekturą.	Likwidacja	 istniejącej	na	 tere-
nie	 osiedla	 tymczasowej	 zabudowy	 komórek	 go-
spodarczych	 i	 garary.	 Realizacja	 nowej	 zabudowy	
mieszkaniowej	o	wysoko[ci	od	3	do	5	kondygnacji	
nadziemnych,	 przy	 czym	 ostatnia	 kondygnacja	 w	
poddaszu	urytkowym.	UdziaE	powierzchni	biologicz-
nie	czynnej	nie	mniej	nir	20%.	Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

21MW	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	wielo-
rodzinnej.	Realizacja	zabudowy	mieszkaniowej	wie-
lorodzinnej	 o	 wysoko[ci	 2	 do	 5	 kondygnacji	 nad-
ziemnych,	w	tym	ostatnia	w	poddaszu	urytkowym.	
Wskapnik	terenów	biologicznie	czynnych	min.	20%.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

22P/U	｠	teren	obiektów	produkcyjnych,	skEadów,	
magazynów	i	usEug	｠	obiekt	nieurytkowany.	Zacho-
wanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morliwo[cią	
remontu	i	przebudowy	lub	wymiany.	Zagospodaro-
wanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	ustale-
niach	ogólnych.

24P/U	｠	teren	obiektów	produkcyjnych,	skEadów,	
magazynów	i	usEug,	bocznica	kolejowa.	Baza	i	roz-
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lewnia	paliw	pEynnych	 i	gazowych	z	 infrastrukturą	
skEadowo-magazynową,	 urządzeniami	 dystrybucji	 i	
obiektem	administracyjnym.	Zachowanie	stanu	ist-
niejącego	 z	 morliwo[cią	 remontów,	 modernizacji	
istniejących	obiektów	i	 realizacji	nowej	zabudowy.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

25U	｠	teren	zabudowy	usEugowej	｠	myjnia	samo-
chodowa	i	warsztat	naprawy	samochodów.	Zacho-
wanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morliwo[cią	
modernizacji	 i	 przebudowy	 obiektu.	 Zagospodaro-
wanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	ustale-
niach	ogólnych.

26EC,P/U	 ｠	 teren	 urządzeG	 energetyki	 cieplnej	
oraz	 handlowo	 ｠	 produkcyjno	 ｠	 administracyjno	
-	 usEugowy	 z	 bocznicą	 kolejową,	 place	 skEadowe.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morli-
wo[cią	 modernizacji	 i	 przebudowy	 obiektów	 oraz	
realizacji	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych.

27EC	｠	teren	urządzeG	energetyki	cieplnej.	Zacho-
wanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morliwo[cią	
modernizacji	 i	 przebudowy	 obiektu.	 Zagospodaro-
wanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	ustale-
niach	ogólnych.

28KK	 ｠	 bocznica	 kolejowa	 obsEugująca	 tereny	
skEadowo-produkcyjne.	 Zachowanie	 stanu	 istnieją-
cego	z	morliwo[cią	modernizacji	i	przebudowy.

29U/MN,	30U/MN,	31U/MN	｠	 tereny	zabudowy	
usEugowej	z	funkcją	mieszkalną.	Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

32MW	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	wielo-
rodzinnej.	Zachowanie	 istniejących	czterech	obiek-
tów	 maEych	 domów	 mieszkalnych	 o	 wysoko[ci	
zabudowy	2	kondygnacji	nadziemnych,	w	tym	dru-
ga	 w	 poddaszu	 urytkowym.	 Realizacja	 zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej	o	wysoko[ci	2	do	5	
kondygnacji	nadziemnych,	w	 tym	ostatnia	w	pod-
daszu	urytkowym.	UdziaE	powierzchni	biologicznie	
czynnej	min.	20%.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

33U	｠	teren	usEug	o	funkcji	o[wiaty	｠	zachowanie	
istniejącego	 przedszkola	wraz	 z	 terenem	otaczają-
cym,	 placami	 zabaw	 i	 zielenią.	Morliwo[ć	 zmiany	
funkcji	 terenu	na	 inne	usEugowe,	w	 tym	o	 funkcji	
handlowej.	 Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	wg	 za-
sad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

34KS,	 36KS	 ｠	 teren	 obsEugi	 komunikacji	 samo-
chodowej.	 Przewidywana	 realizacja	 dwóch	 zespo-
Eów	gararowych	dla	obsEugi	zabudowy	mieszkanio-
wej	wielorodzinnej.

35KS	｠	teren	obsEugi	komunikacji	samochodowej	
｠	realizacja	parkingu	samochodowego.

37ZP	 ｠	 teren	 zieleni	 urządzonej	 wokóE	 ujęcia	
wody.

38KK/ZP	｠	bocznica	kolejowa	wraz	z	terenem	zie-
leni	urządzonej

39ZP	｠	teren	zieleni	urządzonej	｠	plac	zabaw	przy	
obiekcie	produkcyjno-usEugowym.

40ZD	｠	teren	zieleni	urządzonej	ogródków	dziaE-
kowych	｠	zachowanie	istniejącej	funkcji	i	zagospo-
darowania

41KS/KX	｠	zespóE	parkingów	i	komunikacji	pieszej	
obsEugującej	 zabudowę	mieszkaniową	wielorodzin-
ną.

42U	｠	teren	zabudowy	usEugowej	o	funkcji	han-
dlowej.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	
z	morliwo[cią	zmiany	funkcji	na	inne	nieuciąrliwe.	
Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

43NO	｠	teren	urządzeG	odprowadzania	i	oczysz-
czania	[cieków	｠	miejska	oczyszczalnia	[cieków	ze	
100-metrową	 strefą	 ograniczonego	 urytkowania	
(zakaz	 lokalizacji	 zabudowy	mieszkaniowej	 i	 usEug	
nieuciąrliwych	w	rozumieniu	obowiązujących	prze-
pisów).	 Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

44NO	｠	teren	urządzeG	odprowadzania	i	oczysz-
czania	[cieków.	Zachowanie	urządzeG	oczyszczalni	
[cieków	 jako	 awaryjnej	 rezerwy	 dla	 terenów	 pro-
dukcyjno-usEugowych	oraz	istniejącej	zieleni.	Zago-
spodarowanie	i	zabudowa	wg	zasad	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych.

45NU	｠	teren	skEadowania	i	utylizacji	odpadów	｠	
wysypisko	komunalne,	ze	100-metrową	strefą	ogra-
niczonego	urytkowania	(zakaz	lokalizacji	zabudowy	
mieszkaniowej	i	usEug	nieuciąrliwych	w	rozumieniu	
obowiązujących	 przepisów).	 Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

46RM,	47RM	｠	teren	zabudowy	zagrodowej.	Za-
chowanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 dziaEek	
z	 morliwo[cią	 remontów,	 rozbudowy	 i	 wymiany	
obiektów.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	wg	zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.	Przy	wymianie	
zabudowy	 lub	 lokalizacji	 nowych	 obiektów	 nalery	
wykonać	badania	geotechniczne	gruntu.

48WZ	｠	ujęcie	wody	w	granicach	terenu	zabudo-
wy	specjalnej.

49WZ	｠	ujęcie	wody.
50WZ	｠	ujęcie	wody.
51W	｠	rzeka	Huczwa.
52EE,	53EE,	54EE,	55EE	｠	tereny	urządzeG	elek-

troenergetycznych	｠	 stacje	 transformatorowe.	Za-
chowanie	 stanu	 istniejącego.	 Zagospodarowanie	
i	 zabudowa	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

56R,	57R,	59R	｠	 tereny	upraw	polowych	pozo-
stawione	w	dotychczasowym	urytkowaniu	bez	pra-
wa	zabudowy.

58P/U	｠	teren	obiektów	produkcyjnych,	skEadów,	
magazynów	i	usEug.	Zagospodarowanie	i	zabudowa	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

60RZ/ZZ,	61RZ/ZZ,	62RZ/ZZ,	63RZ/ZZ	｠	 tereny	
zalewowe	 Eąk	 nad	 rzeką	 Huczwą,	 korytarz	 ekolo-
giczny	rangi	regionalnej.

64W,	65ZN	｠	 ciek	wodny	wraz	 z	 przylegEą	 zie-
lenią	｠	sięgacz	ekologiczny	w	systemie	przyrodni-
czym	miasta.
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66ZP	 ｠	 teren	 zieleni	 urządzonej	 na	 skarpie	 nad	
rzeką	 Huczwą	 (tereny	 osuwiskowe)	 ｠	 obowiązuje	
ochrona	skarpy	i	zabezpieczenie	jej	przed	erozją.

67ZN/ZZ	｠	 teren	zieleni	objęty	 rórnymi	 formami	
ochrony	zgodnie	z	przepisami	o	ochronie	przyrody,	
tereny	zalewowe.

69W	｠	starorzecze	rzeki	Huczwy
68RZ/ZN,	 70RZ/ZN	 ｠	 tereny	 Eąk	 nadrzecznych	

i	 zieleG	 objęta	 rórnymi	 formami	 ochrony	 przyrody	
zgodnie	z	przepisami	o	ochronie	przyrody,	stanowią-
ce	korytarz	ekologiczny	w	systemie	przyrodniczym	
miasta.

71NO/R	 ｠	 rezerwa	 terenu	 pod	 rozbudowę	 miej-
skiej	oczyszczalni	[cieków,	skEadowania	i	utylizacji	
odpadów,	 produkcję	 energii	 elektrycznej	 i	 energii	
cieplnej,	 segregację,	 utylizację	 odpadów	 i	 osadów	
komunalnych	z	odnawialnych	pródeE	energii.	Do	cza-
su	realizacji	inwestycji	teren	pozostaje	w	dotychcza-
sowym	urytkowaniu.	Zagospodarowanie	 i	zabudo-
wa	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

72P(EE/EC)	 ｠	 teren	 przeznaczony	 pod	 produk-
cję	 energii	 elektrycznej	 takre	 z	 odnawialnych	 pró-
deE	 energii	wraz	 z	 przesyEaniem	do	 sieci	miejskiej.	
Segregacja,	 utylizacja	 odpadów	 i	 osadów	 komu-
nalnych.	Zagospodarowanie	 i	 zabudowa	wg	zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

73RZ/ZN	｠	 tereny	 Eąk	na	 skarpie	 (tereny	osuwi-
skowe).

74W,	75W,	76W	｠	wody	otwarte	｠	utrzymanie	
rowów	melioracyjnych	z	ustaloną	przepisami	szcze-
gólnymi	strefą	ochronną.

RozdziaE 7
Postanowienia koGcowe

§	13.	Zgodnie	z	art.	36	Ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 ustala	 się	 stawkę	 procentową	 sEurącą	
naliczaniu	opEat	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	nierucho-
mo[ci	objętych	zmianami	planu	w	wysoko[ci:	15%

§	14.	 1.	Na	 terenie	 objętym	opracowaniem	 tra-
cą	 moc	 ustalenia	 zmian	 miejscowego	 planu	 zago-
spodarowania	 przestrzennego	miasta	Hrubieszowa	
przyjęte	uchwaEami	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie:	
Nr	XIV/159/99	z	dnia	30	listopada	1999	r.	(Dz.	Urz.	
Woj.	Lub.	z	dnia	21	lutego	2000	r.	Nr	4,	poz.	73)	
i	Nr	XI/103/03	z	dnia	18	sierpnia	2003	r.	(Dz.	Urz.	
Woj.	 Lub.	 z	 dnia	 1	 papdziernika	 2003	 r.	 Nr	 142,	
poz.	3099)	oraz	ustalenia	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	 przestrzennego	miasta	Hrubieszowa	
｠	 Tereny	 budownictwa	 mieszkalno	 ｠	 administra-
cyjno	｠	skEadowego	Gródecka	Wschód,	przyjętego	
UchwaEą	Nr	XXIV/225/04	Rady	Miejskiej	w	Hrubie-
szowie	z	dnia	16	lipca	2004	r.	(Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	z	
dnia	15	wrze[nia	2004	r.	Nr	167,	poz.	2369).

§	 15.	 Wykonanie	 UchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Miasta	Hrubieszowa.

§	16.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz
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ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	nr	LI/467/2010

Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie
z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - UZBRO-
JENIA TERENÓW PRZY UL. GRÓDECKIEJ W HRUBIESZOWIE OBJĘTYCH NOWOOPRACOWYWANYM 

MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GRÓDECKA ｠ PÓDNOC

Ustawa	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r	 o	 samorządzie	
gminnym	w	art.	7	ust.	1	pkt	2	 i	3	nakEada	na	sa-
morządy	 obowiązek	 zaspokajania	 zbiorowych	 po-
trzeb	wspólnoty	w	zakresie	budowy	dróg	gminnych,	
ulic,	placów,	wodociągów	i	zaopatrzenia	w	wodę,	
kanalizacji,	 usuwania	 i	 oczyszczania	 [cieków	 ko-
munalnych,	 zaopatrzenia	 w	 energie	 cieplną	 i	 gaz.	
Rozstrzygnięcia	 w	 zakresie	 infrastruktury	 niezbęd-
nej	do	obsEugi	terenów	przy	ul.	Gródeckiej,	zawarte	
są	w	ustaleniach	szczegóEowych	wykorzystania	in-
frastruktury	technicznej	 i	komunalnej	 istniejącej	na	
przedmiotowym	terenie.

I.	PROPONOWANE	oRÓDDA	FINANSOWANIA.

Teren	objęty	ustaleniami	planu	przylega	do	dróg	
publicznych	-	ul.	Gródeckiej,	Wyzwolenia,	Tęczowej	
i	Janka	Krasickiego,	uzbrojony	 jest	w	sieć	energe-
tyczną,	wodociągową,	kanalizacji	sanitarnej	i	kana-
lizacji	 deszczowej.	Zachodzi	 potrzeba	modernizacji	
istniejących	 urządzeG	 i	 ich	 rozbudowy	 w	 celu	 re-
alizacji	potrzeb	wEa[cicieli	nieruchomo[ci	i	inwesto-
rów.

II.	PROPONOWANE	oRÓDDA	FINANSOWANIA.

Proponuje	 się	 następujące	 pródEa	 finansowania	 i	
pozyskiwania	[rodków	na	finansowanie	 infrastruk-
tury.

1.	Zrodki	wEasne	Gminy	Miejskiej	Hrubieszów	za-
bezpieczane	w	corocznych	budretach	miasta	na	za-
dania	jednoroczne	i	wieloletnie.

2.	 Zrodki	 wEasne	 planowane	 jako	 udziaE	 wEasny	
warunkujący	 pozyskiwanie	 innych	 pozabudreto-
wych	pródeE	wspóEfmansowania	inwestycji.

3.	Kredyty	i	poryczki	zaciągane	na	ten	cel	przez	
Gminę	Miejską	Hrubieszów.

4.	 Zrodki	 uzyskiwane	 z	 opEat	 adiacenckich	 nali-
czanych	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	dziaEek	w	wyniku	
wybudowania	urządzeG	infrastruktury	.

5.	 Zrodki	 uzyskiwane	 z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	
dziaEek	 poprzez	 przeznaczenie	 terenów	 rolnych	 na	
budowlane,	wpEywających	na	podniesienie	ich	war-
to[ci	 i	 atrakcyjno[ci,	 wnoszone	 przez	 wEa[cicieli	
nieruchomo[ci.

6.	 Zrodki	 uzyskiwane	 z	 dostępnych	 programów	
unijnych	i	krajowych	na	budowę	i	rozbudowę	infra-
struktury.

III.	PROPONOWANY	SPOSÓB	REALIZACJI	USTA-
LEF	PLANU.

1.	Zaopatrzenie	w	wodę	następowaEo	będzie	po-
przez	rozbudowę	jur	istniejącej	sieci	wodociągowej	
na	tym	terenie,	wg	potrzeb	inwestorów	w	oparciu	o	
warunki	techniczne	wydawane	przez	ZakEad	Wodo-
ciągów	i	Kanalizacji	PGKiM	Hrubieszów.

2.	Gospodarka	[ciekowa:
A.	Kanalizacja	sanitarna	oparta	będzie	na	rozbudo-

wie	istniejącej	sieci	kanalizacyjnej	w	ul.	Gródeckiej,	
Wyzwolenia,	Tęczowej	i	Janka	Krasickiego	wg	po-
trzeb	 inwestorów	w	oparciu	o	warunki	 techniczne	
wydawane	przez	ZakEad	Wodociągów	 i	Kanalizacji	
PGKiM	Hrubieszów.

B.	 Kanalizacja	 deszczowa	 odprowadzenie	 wód	
opadowych	z	terenów	zabudowy	usEugowej,	tech-
niczno	 -	 produkcyjnej	 do	 czę[ciowo	 istniejącego	
miejskiego	 systemu	 kanalizacji	 deszczowej	 z	 obo-
wiązkiem	instalowania	urządzeG	do	podczyszczania	
wód	deszczowych	przed	wylotami	do	miejskiej	sie-
ci	kanalizacji	deszczowej	a	w	przypadku	jego	braku	
rozsączanie	powierzchniowe.

3.	Gospodarka	odpadami	staEymi	oparta	będzie	na	
gromadzeniu	odpadów	staEych	w	szczelnych	pojem-
nikach	wyworonych	okresowo	na	miejskie	skEado-
wisko	odpadów	przy	ul.	Gródeckiej.

4.	 Doprowadzenie	 energii	 elektrycznej	 to	 zada-
nie	 przedsiębiorstwa	 energetycznego.	 W	 ramach	
obowiązków	 naEoronych	 Prawem	 energetycznym	
przedsiębiorstwo	energetyczne	zajmujące	się	prze-
syEaniem	i	dystrybucją	energii	elektrycznej	obowią-
zane	 jest	zapewnić	realizację	 i	finansowanie	budo-
wy	i	rozbudowy	sieci	energetycznej.

5.	Zaopatrzenie	w	ciepEo	nastąpi	indywidualnie	z	
kotEowni	 lokalnych	zlokalizowanych	w	poszczegól-
nych	 budynkach,	 zasilanych	 paliwem	 staEym,	 cie-
kEym	lub	gazowym	oraz	z	miejskiego	systemu	cie-
pEowniczego	istniejącego	a	takre	przy	zaEoreniu	jego	
rozbudowy.

6.	Zaopatrzenie	w	gaz	w	ramach	[rodków	Gminy	
Miejskiej	nie	 jest	planowane.	Bazuje	się	na	Prawie	
energetycznym	w	my[l	 którego	obowiązek	gazyfi-
kacji	ciąry	na	przedsiębiorstwie	zajmującym	się	dys-
trybucją	gazu.	Gazyfikacją	Hrubieszowa	zajmuje	się	
Karpacka	SpóEka	Gazowa.

7.	Inwestycje	drogowe:	budowa	dróg	wewnętrz-
nych	 i	 parkingów	 następowaEa	 będzie	 w	 miarę	
potrzeb	 inwestorów	 z	 wEączeniem	 się	 do	 jur	 ist-
niejących	 dróg	 wewnętrznych	 do	 ul.	 Gródeckiej,	
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Wyzwolenia,	Tęczowej	i	Janka	Krasickiego	poEączo-
nych	w	ukEad	komunikacyjny.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz
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ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	nr	LI/467/2010

Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie
z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	 do	 projektu	 miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
miasta	Hrubieszowa	ｧGRÓDECKA	PÓDNOCｦ

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (tekst	 jednolity	 z	 2003r.	 Dz.	 U.	 Nr	 80	
poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	Miejska	w	Hrubieszowie	
stwierdza,	re	w	okresie	wyEorenia	do	publicznego	

wglądu	w	 dniach	 od	 19	 lutego	 2010	 roku	 do	 11	
marca	2010	roku	oraz	w	okresie	14	dni	po	upEywie	
terminu	wyEorenia	t.j.	do	dnia	25	marca	2010	roku,	
do	 Burmistrza	 Miasta	 Hrubieszowa	 nie	 wniesiono	
uwag	dotyczących	w/w	projektu	planu.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz


