
UCHWAŁA NR XXV/182/2012
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa – ul. KOLEJOWA 

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 późn. zm./ art. 20 pkt 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 647) oraz uchwały 
Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa -
ul. KOLEJOWA, Rada Miejska  uchwala co następuje: 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Hrubieszowa przyjętym Uchwałą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 
1999 r. ze zmianami zatwierdzonymi: Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 maja 
2007 r., uchwałą Nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 4 grudnia 2007 r. i uchwałą Nr 
LIX/538/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 2010 r., uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. KOLEJOWA przyjętego uchwałą Nr 
LI/472/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. zwaną dalej „planem” w zakresie 
dotyczącym: 

1) przeznaczenia terenu w obrębie działki nr ewid. 1804/2 położonej przy ul. Dworcowej pod zabudowę 
handlowo- usługową i zabudowę usługową 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w planie 
wraz z zasadami ich finansowania - załącznik nr 2 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu – załącznik nr 3 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 

1) korekta struktury funkcjonalno-przestrzennej z terenów o funkcji zieleni urządzonej usługowo-
mieszkaniowej pod zabudowę handlowo-usługową i zabudowę usługową 

2) ustalenie zasad zabudowy i zasad zagospodarowania terenów dla funkcji określonej planem 

3) ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej 

4) zaopatrzenie w media infrastruktury 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 września 2012 r.

Poz. 2608



1) granice obszaru objętego opracowaniem 

2) linie zabudowy nieprzekraczalne 

3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funkcją ustaloną planem dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie terenu 

4. W obszarze opracowania nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń gruntów 
i wtórnego podziału nieruchomości 

§ 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i wartości kulturowych 

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

1) Główny Zbiornik wód Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska (Chełm- Zamość) do czasu jego prawnego 
ustanowienia w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

Ochrona GZWP na terenie objętym planem polega na : 

a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na jakość i ilość wód podziemnych 
i powierzchniowych wg przepisów szczególnych, 

2) wyklucza się realizację przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko 

2. W oparciu o przepisy szczegółowe wprowadza się zakaz: 

a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, 

b) emisji do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej obowiązujących norm stężeń dopuszczalnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, 

c) przechowywania odpadów z grupy niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 
oraz środowiska naturalnego 

3. Teren nie wymaga ochrony przed hałasem 

4. Teren objęty zmianą planu położony jest poza systemem przyrodniczym miasta oraz obszarami 
narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

5. Wprowadza się obowiązek zagospodarowania terenu nie powodujący przekroczeń standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach szczególnych poza granice teren, do którego użytkownik posiada tytuł 
prawny 

6. Dopuszcza się przebudowę rowów otwartych, zbierających wody deszczowe na rurociąg zamknięty 
i jego przesunięcie w kierunku granic działki 

7. Ustala się obowiązek dostosowania skali i gabarytu budynku do charakteru krajobrazu kulturowego 
i naturalnego w otoczeniu, o wysokich walorach estetycznych z zastosowaniem tradycyjnych materiałów 
wykończeniowych 

8. W sąsiedztwie terenu objętego zmianą planu znajduje się stanowisko archeologiczne, ujęte 
w wojewódzkiej ewidencji. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na zabytki archeologiczne lub 
relikty historycznej zabudowy, prace należy wstrzymać i powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz przestrzeni publicznych 

1. Zainwestowanie terenu musi być zgodne z ustaloną funkcją oraz zasadami zabudowy 
i zagospodarowania 

2. Realizacja zabudowy uwzględniająca wymagania kompozycyjno - estetyczne i architektoniczne obszaru 
oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej planem 

3. Wprowadzenie stonowanej kolorystyki projektowanych obiektów 

4. Zastosowanie ujednoliconego zagospodarowania terenu, placów, chodników i typu nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych. 

§ 5. Ustalenia szczegółowe 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu w skali 1:1000 symbolem ustala się: 
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UH,U – teren zabudowy handlowo-usługowej i zabudowy usługowej 

1. Realizacja obiektu lub obiektów w oparciu o indywidualne projekty zgodnie z warunkami jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o powierzchni sprzedaży do 2000 m2

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) wysokość budynków: 

- o charakterze handlowym lub usługowym max 12,00 m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu i max 
18,00m do szczytu dachu, 

- o charakterze biurowym 1-3 kondygnacje nadziemne, trzecia w poddaszu użytkowym, wysokość od 
poziomu terenu do okapu lub gzymsu 12,00m, 

- obiekty garażowe lub gospodarcze max 5,00 m od poziomu terenu do okapu lub gzymsu, 

2) możliwość realizacji dachów płaskich, wielospadowych, jednospadowych o kącie nachylenia do 450, 
pokrycie dachów materiałami dopuszczonymi dla dachów o różnych spadkach, 

3) dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy działki, lub w odległości min. 1,5m od granicy, zgodnie 
z warunkami technicznymi i wymogami przeciwpożarowymi, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy do 50% 

5) powierzchnia biologicznie czynna min. 20%, 

6) ilość miejsc postojowych – min. 3mp/100m2 powierzchni usługowej i handlowo - usługowej 

7) z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzająco zadań 
geotechnicznych gruntu w celu określenia ewentualnego specjalistycznego fundamentowania obiektów 
budowlanych 

3. Obsługa komunikacyjna terenu – zjazd z ul. Dworcowej /droga gminna KDKG 011167L/ lub przez 
służebności, nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi gminnej 15,00 m; 

4. Ograniczenia i zakazy planu nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej. 

5. Zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej: 

a) w wodę, z istniejących sieci komunalnego systemu wodociągowego poprzez rozbudowę istniejących sieci 

b) odprowadzenie ścieków do miejskiego systemu sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

c) odprowadzenie wód opadowych - z terenów utwardzonych placów i parkingu poprzez separatory 
ropopochodne i piaskowniki, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

d) odpady stałe komunalne po wstępnej segregacji gromadzone w kontenerach i wywóz na składowisko 
odpadów 

e) elektroenergetyka – zasilanie z istniejących i projektowanych urządzeń oraz linii elektroenergetycznych 
stosownie do potrzeb, zgodnie z ustaleniami zarządcy sieci. Nową sieć elektroenergetyczną średniego 
i niskiego napięcia należy wykonać jako kablową doziemną. Przy lokalizacji nowych obiektów 
kubaturowych należy zachować strefy ochronne i techniczne które wynoszą odpowiednio: 

- dla linii napowietrznych średniego napięcia 15kV – 15,00m 

- dla linii napowietrznych niskiego napięcia nN – 6,00m 

- dla linii kablowych nN i SN – 1,00m 

f) telekomunikacja wg warunków zarządców sieci, 

g) gaz – docelowo z miejskiego systemu gazowniczego po rozbudowie i realizacji sieci gazowej 
w ul. Dworcowej. Dla istniejących i projektowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wyznacza się 
strefę kontrolowaną o szerokości 1,0m (po 0,5m od osi gazociągu). W strefie tej nie należy wznosić 
budynków, urządzać składów i magazynów, sadzić drzew i podejmować działalności mogącej zagrozić 
trwałości przyłącza. Dopuszcza się za zgodą operatora sieci, urządzanie parkingów nad gazociągami. 
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h) zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni lokalnej 

Postanowienia końcowe 

§ 6. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych 
zmianami planu w wysokości: - dla terenów zabudowy handlowo – usługowej i zabudowy usługowej 30% 

§ 7. W granicach terenu objętego niniejszą zmianą tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - ul. KOLEJOWA - w skali 1:2000 przyjętego uchwałą 
Nr LI/472//2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku /Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubelskiego z 2010r Nr 77, poz. 1462/ 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Hrubieszowa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Eugeniusz Paczała
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/2012

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ – UZBROJENIA TERENU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA HRUBIESZOWA 
- UL. KOLEJOWA 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 nakłada na samorządy 
między innymi obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty między innymi w zakresie budowy 
dróg gminnych, ulic, placów, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energie cieplną i gaz. Rozstrzygnięcia w zakresie infrastruktury 
niezbędnej do obsługi zbiorowych potrzeb wspólnoty, na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowej obejmującego działkę nr 1804/2 przylegającą 
do ul. Dworcowej zawarte są w § 5 ustaleń szczegółowych Planu, i obejmują zakres wykorzystania 
infrastruktury technicznej i komunalnej istniejącej na przedmiotowym terenie oraz jej rozbudowy. 

Obszar objęty ustaleniami planu, obejmuje podmokłą działkę nr 1804/2 przylegającą 
do ul. Dworcowej. Przez działkę przebiegają rowy otwarte, odwadniające tereny przemysłowe, 
handlowe i usługowe przy ul. Kolejowej i Dworcowej. Przeznaczenie działki nr 1804/2 pod 
budownictwo o charakterze handlowo – usługowym wymaga przebudowy rowów otwartych na 
rurociągi podziemne, z jednoczesnym ich przesunięciem w kierunku wschodniej granicy działki. Ulica 
Dworcowa i Kolejowa uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, deszczową, 
energetyczną i teletechniczną. 

I. PROPONOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Proponuje się następujące źródła finansowania i pozyskiwania środków na finansowanie infrastruktury. 

1. Środki własne Gminy Miejskiej Hrubieszów zabezpieczane w corocznych budżetach miasta na zadania 
jednoroczne i wieloletnie. 

2. Środki własne planowane jako udział własny warunkujący pozyskiwanie innych pozabudżetowych 
źródeł współfinansowania inwestycji. 

3. Kredyty i pożyczki zaciągane na cele inwestycyjne przez Gminę Miejską Hrubieszów. 

Wskazuje się inne źródła finansowania inwestycji: 

1. Środki uzyskiwane z opłat adiacenckich naliczanych z tytułu wzrostu wartości działek w wyniku 
wybudowania urządzeń infrastruktury. 

2. Środki uzyskiwane z dostępnych w ramach programów i projektów unijnych i krajowych na budowę 
i rozbudowę infrastruktury. 

II. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI USTALEŃ PLANU NA DZIAŁCE NR 1804/2 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY. 

1. Zaopatrzenie w wodę – budowa przyłącza wodociągowego na koszt właściciela nieruchomości w oparciu 
o warunki techniczne, wydawane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Hrubieszów. 

2. Gospodarka ściekowa i odpadowa. 

a) Kanalizacja sanitarna – budowa przyłącza kanalizacyjnego na koszt właściciela nieruchomości w oparciu 
o warunki techniczne wydawane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Hrubieszów. 
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b) Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód opadowych z dróg i placów do istniejącego otwartego rowu 
odwadniającego teren i przebudowa rowów otwartych na rurociągi na koszt właściciela nieruchomości 
w oparciu o warunki techniczne, wydawane przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa. 

c) Gospodarka odpadami stałymi oparta będzie na gromadzeniu odpadów stałych po przeprowadzeniu wstępnej 
segregacji w szczelnych pojemnikach wywożonych okresowo na składowisko odpadów. Celowe jest 
wyposażanie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów. 

3. Zaopatrzenie w ciepło nastąpi indywidualnie z kotłowni lokalnej wg potrzeb i na koszt właściciela 
nieruchomości. 

4. Zaopatrzenie w gaz w ramach środków Gminy Miejskiej nie jest planowane. Bazuje się na Prawie 
energetycznym w myśl którego obowiązek gazyfikacji ciąży na przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją 
gazu. Gazyfikacją Hrubieszowa zajmuje się Karpacka Spółka Gazowa, która w miarę zapotrzebowania 
rozbudowuje istniejące sieci i urządzenia gazowe. 

5. Doprowadzenie energii elektrycznej to zadanie przedsiębiorstwa energetycznego. W ramach 
obowiązków nałożonych Prawem energetycznym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 
i dystrybucją energii elektrycznej obowiązane jest zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy 
sieci energetycznej. 

6. Telekomunikacja wykorzystanie i rozbudowa już istniejącej sieci telekomunikacyjnej wg warunków 
ustalanych przez operatorów sieci, zgodnie z potrzebami mieszkańców. 

7. Inwestycje drogowe – budowa zjazdu z ul. Dworcowej na działkę wg warunków technicznych 
wydawanych przez Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie na koszt właściciela nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Eugeniusz Paczała
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/182/2012

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa – ul. KOLEJOWA 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 647) Rada Miejska w Hrubieszowie stwierdza, że w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 4 maja 2012 roku do 24 maja 2012 roku oraz w okresie 14 
dni po upływie terminu wyłożenia t.j. do dnia 8 czerwca 2012 roku, do Burmistrza Miasta Hrubieszowa nie 
wniesiono uwag dotyczących w/w projektu planu. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Eugeniusz Paczała
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