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UCHWADA NR IV/21/2011

 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

 z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci miasta Hru-
bieszowa - obręb SEawęcin

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.), art. 20 
pkt 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 
XLIV/421/2009 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego czę[ci miasta Hru-
bieszowa dotyczącego terenów obrębu SEawęcin - 
Rada Miejska uchwala co następuje: 

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Hrubieszowa przyjętym uchwa-
Eą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 29 grudnia 1999 r. ze zmianami zatwierdzo-
nymi UchwaEą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Hru-
bieszowie z dnia 29 maja 2007 roku, UchwaEą Nr 
XV/139/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
4 grudnia 2007 roku i UchwaEą Nr LIX/538/2010 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 
2010 roku, uchwala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego czę[ci miasta 
Hrubieszowa - obręb SEawęcin przyjętego uchwaEą 
Nr XXXII/320/2005 Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 31 marca 2005 roku zwaną dalej ｧplanemｦ w 
zakresie dotyczącym:

1) przeznaczenia terenu w obrębie dziaEek nr ewid. 
1648/1 i 1648/2 pod zabudowę usEugową. 

2. Integralną czę[cią uchwaEy są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 - stanowiący za-

Eącznik graficzny nr l do mniejszej uchwaEy 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany planu -zaEącznik nr 
2 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w pla-
nie wraz z zasadami ich finansowania - zaEącznik nr 
3.

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

1) zmiana funkcjonalno-przestrzenna terenu z 
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zagrodowej na teren zabudowy usEugowej 

2) ustalenie zasad zabudowy i zasad zagospodaro-
wania terenu dla funkcji okre[lonych planem 

3) uzyskanie Eadu przestrzennego i podniesienie 
estetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochro-
ny warto[ci [rodowiska kulturowego i przyrodnicze-
go 

4) umorliwienie dziaEalno[ci rórnym podmiotom, 
przy minimalizacji konfliktów pomiędzy urytkowni-
kami przestrzeni 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne na rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego opracowaniem 
2) granice terenów o rórnych kategoriach prze-

znaczenia 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
 3. Ustala się podstawową funkcję dla terenów 

oznaczonych na rysunku planu symbolami:
 U - teren zabudowy usEugowej 
KD - tereny dróg publicznych 
4. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funk-

cją ustaloną planem dopuszcza się dotychczasowe 
urytkowanie terenu.

RozdziaE 2

§3. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska i 
warto[ci kulturowych

1. W zakresie ochrony przyrody, ksztaEtowania 
[rodowiska i warto[ci kulturowych ustala się:

1) obowiązek zagospodarowania terenu nie powo-
dujący przekroczeG standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych poza granice 
terenu do którego urytkownik posiada tytuE prawny

2) ochronę planistyczną GEównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 407 Niecka Lubelska /CheEm-Za-
mo[ć/ do czasu jego prawnego ustanowienia w dro-
dze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej

 a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco 
oddziaEujących na ilo[ć i jako[ć wód podziemnych 
piętra kredytowego

 b) rozbudowie sieci kanalizacyjnej, uszczelnianiu 
zbiorników bezodpEywowych (szamb) na terenach 
nie skanalizowanych oraz nadzór nad ich eksploata-
cją

3) obowiązek dostosowania skali i gabarytu bu-
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dynku do charakteru krajobrazu kulturowego i na-
turalnego w otoczeniu, o wysokich walorach este-
tycznych z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów 
wykoGczeniowych

4) teren objęty zmiana planu poEorony jest poza 
systemem przyrodniczym miasta, poza obszarami 
chronionymi oraz obszarami nararonymi na niebez-
pieczeGstwo powodzi i zagroronymi osuwaniem się 
mas ziemnych

5) teren nie wymaga ochrony przed haEasem
6) na obszarze objętym zmianą planu występuje 

stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków. Wszelkie 
roboty ziemne związane z realizacją inwestycji i 
zagospodarowania terenu nalery wykonywać pod 
staEym nadzorem archeologicznym sprawowanym 
przez uprawnionego archeologa. Na wykonanie nad-
zoru nalery uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

RozdziaE 3
Ustalenia w zakresie ksztaEtowania przestrzeni 

publicznych

§4. 1. Ochrona przestrzeni publicznej, w tym kra-
jobrazu kulturowego polega na: 

1) obowiązku ksztaEtowania pierzei ulic w wyzna-
czonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy 

a) wprowadzeniu zadrzewieG i zakrzewieG wzdEur 
ulic (dróg publicznych) z uwzględnieniem ekspozycji 
krajobrazowej 

b) wprowadzeniu zakazu: 
- stosowania betonowych ogrodzeG lub wykona-

nych z materiaEów odpadowych wpEywających ne-
gatywnie na estetykę otoczenia 

2) zaleca się wprowadzenie: 
a) ujednoliconych typów nawierzchni ciągów ko-

munikacyjnych 
b) stonowanej kolorystyki budynków tworzących 

ciągi zabudowy.

RozdziaE 4
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

§5. Na obszarze objętym planem nie wyznacza 
się terenów wymagających scalania i podziaEu nie-
ruchomo[ci.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
w skali 1:1000 symbolami ustala się: 

U - teren zabudowy usEugowej - o[rodek konferen-
cyjny z zapleczem noclegowym - w obrębie dziaEek 
nr ewid. 1648/1 i 1648/2 poEoronych przy ul. Dębo-
wej i Lipowej w Hrubieszowie. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania: 

1) bryEa budynku usEugowego - wysoko[ć do 2 

kondygnacji nadziemnych, 
2) wysoko[ć budynku liczona od poziomu terenu 

do kalenicy do 10,00 m, 
3) geometria dachu - wielospadowy o kącie na-

chylenia do 30°, 
4) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 

dziaEki, 
5) udziaE powierzchni biologicznie czynnej - min. 

20% powierzchni dziaEki, 
6) ilo[ć miejsc parkingowych ｠ okoEo 30 
7) zaopatrzenie w media infrastruktury technicz-

nej: 
- w wodę, z istniejącego wodociągu poprzez roz-

budowę istniejących przyEączy, 
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych, docelowo do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej, 

- odprowadzenie wód opadowych - powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie terenów nieutwardzo-
nych, z parkingu wymagają podczyszczenia /separa-
tory ropopochodnych/, 

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów, 

- elektroenergetyka, gaz, telekomunikacja wg wa-
runków zarządców sieci, 

- zaopatrzenie w energię cieplną indywidualne, al-
ternatywnie na paliwo staEe, pEynne lub gazowe 

8) ObsEuga komunikacyjna terenu -z dróg gmin-
nych: ul. Lipowej i ul. Dębowej. 

a) ul. Lipowa KDKG nr 111195L /L/ klasy drogi 
lokalnej

 - szeroko[ć w liniach rozgraniczających 16,00 m,
 - szeroko[ć pasa jezdni -7,00 m, 
- obustronne chodniki,
 - nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,00 m od 

krawędzi jezdni drogi. 
b) ul. Dębowa KDKG /L/- klasy drogi lokalnej 
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 12,00 

m, 
- szeroko[ć pasa jezdni - 6,00 m, 
- obustronne chodniki, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy -15,00 m od 

krawędzi jezdni drogi. 
9) Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni ul. Dębowej i ul. Lipowej nie dotyczy inwesty-
cji celu publicznego z zakresu infrastruktury tech-
nicznej.

DZIAD III
Postanowienia koGcowe

§7. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się stawkę procentową sEurbą na-
liczeniu opEat z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo-
[ci objętych zmianami planu w wysoko[ci: 

- dla terenów zabudowy usEugowej - 15%.

§8. W granicach terenu objętego niniejszą zmianą 
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planu, traci moc miejscowy planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Hrubieszowa Obręb SEa-
węcin - w skali 1:2000 zatwierdzony UchwaEą Nr 
XXXII/320/05 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
31 marca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 
czerwca 2005 roku Nr 134 poz. 2464).

§9. Wykonanie UchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta Hrubieszowa.

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

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz PaczaEa
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Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr IV/21/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta czę[ci miasta Hrubieszowa dot. terenów obrębu SEawęcin w granicach dziaEek Nr Nr 1648/1, 

1648/2 poEoronych przy ul. Dębowej i ul. Lipowej w Hrubieszowie

 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z pópn. zm.) Rada Miejska w Hrubieszowie 
stwierdza, re w okresie wyEorenia do publicznego 
wglądu w dniach 30 listopada 2010 roku do 20 

grudnia 2010 roku oraz w okresie 14 dni po upEywie 
terminu wyEorenia tj. do dnia 3 stycznia 2011 roku, 
do Burmistrza Miasta Hrubieszowa nie wniesiono 
uwag dotyczących w/w projektu planu.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr IV/21/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

 
PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI FINANSOWANIA ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-

NICZNEJ TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO CZĘZCI MIASTA HRUBIESZOWA DOT. TERENÓW OBRĘBU SDAWĘCIN ｠ W GRANICACH DZIADEK 

NR NR 1648/1, 1648/2 PODOqONYCH PRZY UL. DĘBOWEJ I UL. LIPOWEJ W HRUBIESZOWIE

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym, za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty nalery do 
zadaG wEasnych gminy. W szczególno[ci zadania 
te obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, placów, 
oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
zaopatrzenia w energię cieplną, oraz gaz. 

Rozstrzygnięcia w zakresie infrastruktury zawar-
te są w zasadach zagospodarowania terenów ko-
munikacji oraz rozwoju infrastruktury technicznej 
i komunalnej będących czę[cią skEadową projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego §11 i 12 
ustaleG planu. WydziaE Gospodarki Mieniem Komu-
nalnym i Ochrony Zrodowiska more wypowiedzieć 
się wyEącznie co do pródeE finansowania i morliwo-
[ci budowy infrastruktury, okre[lonych w §22 ust. 
4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Hru-
bieszowa

1. 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.

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

2. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI USTA-
LEF PLANU.

1) Zaopatrzenie w wodę następowaEo będzie po-
przez rozbudowę jur istniejącej sieci wodociągowej 
w ulicy Dębowej i ulicy Lipowej wg warunków za-
rządcy sieci. Realizacja ustaleG planu nie wymaga 
inwestycji miejskich.

 2) Gospodarka [ciekowa oparta będzie na bu-
dowie szczelnych zbiorników [cieków sanitarnych 
okresowo oprórnianych samochodem ascenizacyj-

nym i wyworonych na teren oczyszczalni [cieków 
przy ul. Gródeckiej. Taki stan przewidywany jest do 
czasu budowy kolektora sanitarnego w ul. Lipowej. 

3) Gospodarka odpadami staEymi oparta będzie na 
gromadzeniu odpadów staEych w szczelnych pojem-
nikach wyworonych okresowo na miejskie skEado-
wisko odpadów przy ul. Gródeckiej. Realizacja usta-
leG planu nie wymaga inwestycji miejskich 

4) Doprowadzenie energii elektrycznej to zadanie 
przedsiębiorstwa energetycznego - Zamojskiej Kor-
poracji Energetycznej. W ramach obowiązków na-
Eoronych Prawem energetycznym przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyEaniem i dystry-
bucją energii elektrycznej obowiązane jest zapewnić 
realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci 
energetycznej. Doprowadzenie energii elektrycznej 
nastąpi z istniejącej sieci energetycznej wg wskazaG 
zarządcy sieci. Realizacja ustaleG planu nie wymaga 
inwestycji miejskich. 

5) Zaopatrzenie w ciepEo nastąpi indywidualnie 
z kotEowni lokalnej zlokalizowanej w budynku, za-
silanej paliwem staEym, ciekEym lub gazowym. Na 
przedmiotowym terenie nie przewiduje się budowy 
centralnego pródEa ciepEa. Realizacja ustaleG planu 
nie wymaga inwestycji miejskich. 

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. Realizacja ustaleG planu 
nie wymaga inwestycji miejskich. 

7) Inwestycje drogowe: Kontynuacja rozbudowy 
drogowej na osiedlu LIPICE 

8) Odprowadzenie wód deszczowych powierzch-
niowo. Perspektywicznie po wybudowaniu kanali-
zacji deszczowej do kanalizacji miejskiej. Termin 
budowy kanalizacji deszczowej dla ul. Dębowej i ul. 
Lipowej nie jest okre[lony.


