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UCHWADA NR XIV/98/2011

 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

 z dnia 30 wrze[nia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zródmie[cia Hrubieszowa 

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) i uchwaEy Nr 
XLIV/419/2009 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

RozdziaE 1
Ustalenia formalne i wprowadzające

§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:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Zródmie[cia Hrubieszowa obejmujący:

a) zmiany w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego [ródmie[cia miasta Hrubieszowa 
w granicach wpisu do rejestru zabytków. Teren za-
warty w granicach:

- od póEnocy i zachodu ｠ rzeka Huczwa,
- od wschodu ｠ ul. Ludna i kanaE rzeki Huczwy,
- od poEudnia ｠ ul. DziaEkowa, ul. PiEsudskiego i 

kanaE rzeki Huczwy
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego [ródmie[cia Hrubieszowa w granicach:
- od póEnocy ｠ kanaE rzeki Huczwy
- od zachodu ｠ ul. Ludna
- od poEudnia ｠ ul. PiEsudskiego
- od wschodu ｠ dziaEka nr ewid. 502
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 1:1000 Hrubieszów ｠ 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Zródmie[cia, stanowiący zaEącznik Nr 1 do uchwa-

Ey;
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 ｧStudium 

uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Hrubieszowaｦ,

 2) rysunku planu ｠ nalery rozumieć rysunek planu 
w skali 1:1000 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 budowlanej｠ nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć, której wielko[ć, cechy geometrycz-
ne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposarenie w 
urządzenia infrastruktury speEniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 
przepisów, 

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) przebudowie ｠ nalery przez to rozumieć wy-
konywanie robót budowlanych, w wyniku których 



następuje zmiana parametrów urytkowych lub 
technicznych obiektu budowlanego, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysoko[ć, dEugo[ć, szero-
ko[ć bądp liczba kondygnacji, dopuszczalne zmiany 
charakterystycznych parametrów w zakresie niewy-
magającym zmiany granic pasa drogowego, 

11) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni zabudowy budynków istnie-
jących i projektowanych zlokalizowanych na dziaEce 
budowlanej lub na terenie inwestycji, 

12) wskapnik intensywno[ci zabudowy ｠ nalery 
rozumieć wskapnik powierzchni caEkowitej zabudo-
wy w odniesieniu do powierzchni dziaEki 

13) terenie biologicznie czynnym ｠ nalery przez to 
rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetację, a takre 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10m2 oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie, 

14) wysoko[ć zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu tere-
nu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku do 
dolnej krawędzi dachu tj. do okapu lub gzymsu 

15) kondygnacji nadziemnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć kardą kondygnację nie będącą kondygnacją 
podziemną, 

16) kondygnacji podziemnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć kondygnację zagEębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do poEowy jej wysoko[ci w 
[wietle ponirej poziomu przylegającego do niego 
terenu, a takre kardą usytuowaną pod nią kondy-
gnację, 

17) billboardzie ｠ nalery przez to rozumieć wiel-
kopowierzchniowe urządzenie reklamowe o po-
wierzchni większej nir 20m2, wolno stojące a takre 
umieszczane na elementach konstrukcyjnych obiek-
tu budowlanego lub na ogrodzeniu, 

18) 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; 

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

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

21) 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, 

22) 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, ciągi 
pieszo - jezdne i t.p., 

23) przebudowie drogi ｠ nalery przez to rozumieć 
wykonanie robót w wyniku których następuje pod-
wyrszenie parametrów technicznych i eksploata-
cyjnych istniejącej drogi, nie wymagających zmiany 
granic pasa drogowego, 

24) 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, 

25) 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, 

26) obowiązującą linię zabudowy- nalery rozumieć 
wyznaczone planem historyczne linie zabudowy dla 
lokalizowanych nowych obiektów budowlanych 

27) obiekcie maEej architektury - nalery rozumieć 
niewielkie obiekty, a w szczególno[ci:

 a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyre przy-
drorne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej 

c) urytkowe sEurące rekreacji codziennej i utrzy-
maniu porządku, jak: piaskownice hu[tawki, drabin-
ki, [mietniki.

RozdziaE 2
Ustalenie ogólne dotyczące caEego obszaru

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

mogom zachowania Eadu przestrzennego i ksztaEto-
wania struktury funkcjonalno-przestrzennej, polega-
jącej na: 

a) utrzymaniu historycznie uksztaEtowanego kra-
jobrazu obszaru staromiejskiego (skala zabudowy, 
charakter rozwiązaG urbanistyczno-architektonicz-
nych) 

b) ochronie sylwety zespoEu staromiejskiego 
c) uzyskaniu wysokiej warto[ci walorów architek-

toniczno-urbanistycznych 
d) wykorzystaniu lokalnych tradycji architekto-

niczno-budowlanych w realizacji nowej zabudowy 
2) okre[lenie zasad zagospodarowania i zabudo-

wy umorliwiających ksztaEtowanie przestrzeni w 
sposób zapewniający ochronę [rodowiska przyrod-
niczego (ochrona otwartej przestrzeni przed nad-
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mierną zabudową, utrzymanie ciągEo[ci korytarzy 
ekologicznych) i zachowanie integralno[ci ekolo-
gicznej przestrzeni krajobrazowej (ochrona osi i 
przedpoli widokowych) 

3) zapewnienie prawidEowej obsEugi komunikacyj-
nej, ustalając jej funkcjonalną hierarchizację i bez-
kolizyjno[ć 

4) obsEugi i zaopatrzenia w infrastrukturę tech-
niczną i komunalną.

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

1) granice terenu objętego planem
2) granice terenu objętego wpisem do rejestru za-

bytków
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania 
4) symbole terenów o rórnym przeznaczeniu i rór-

nych zasadach zagospodarowania 
5) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy 
6) budynki ujęte w rejestrze zabytków 
7) budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

wskazane do objęcia ochroną planistyczną
3. Przebudowa istniejącej i realizacja nowej zabu-

dowy oraz utrzymanie dotychczasowego zainwe-
stowania, a takre zmiany zagospodarowania i uryt-
kowania terenów nie mogą naruszać:

1) praw wEa[cicieli i urytkowników terenów są-
siadujących 

2) innych wymagaG dotyczących ochrony i ksztaE-
towania Eadu przestrzennego, ochrony dziedzictwa i 
krajobrazu kulturowego oraz ochrony przyrody

4. Plan dopuszcza morliwo[ć podziaEu i scalenia 
dziaEek na wniosek wEa[cicieli gruntów lub wieczy-
stych urytkowników, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi oraz z zapewnieniem dostępno[ci bez-
po[redniej do drogi publicznej lub poprzez drogę 
wewnętrzną (wydzielony ciąg pieszo-jezdny szero-
ko[ci min. 5,00m), ewentualnie przez ustanowienie 
odpowiedniej sEurebno[ci drogowej.

5. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z pod-
stawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem 
terenu dopuszcza się dotychczasowy sposób jego 
wykorzystania.

§4. 1. Ustala się jednostki stanowiące strukturę 
funkcjonalno-przestrzenną obszaru:

1) Jednostka A ｧCentralnaｦ ｠ koncentracja usEug 
publicznych i komercyjnych, mieszkalnictwa wie-
lorodzinnego i jednorodzinnego. Obszar zawarty w 
granicach ulic: B. Prusa, czę[ciowo Partyzantów i 
qeromskiego, ul. Ludną, czę[ciowo Szewską i kana-
Eem rzeki Huczwy 

2) Jednostka B ｧZachodniaｦ. Koncentracja usEug 
publicznych, budownictwa mieszkaniowego wielo-
rodzinnego i jednorodzinnego, drobnych usEug, za-
warta w granicach rzeki Huczwy i kanaEu, ulic: Pru-
sa , czę[ciowo qeromskiego i Partyzantów 

3) Jednostka C ｧWschodniaｦ o funkcji budownic-
twa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzin-
nego, usEug komercyjnych, zawarta w granicach 

ulic: Ludna, czę[ciowo Szewska, od póEnocy rzeka 
Huczwa od pEd. wschodu kanaE rzeki Huczwy 

4) Jednostka D ｧPoEudniowaｦ. Koncentracja bu-
downictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i 
usEug komercyjnych, zawarta w granicach od pEn. 
zachodu kanaE rzeki Huczwy, od poEudnia ul. DziaE-
kowa, PiEsudskiego, od wschodu dziaEka nr 502

2. Poszczególnym terenom wyznaczonym w pla-
nie 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:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej 

MW+ U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej (przeznaczenie podstawowe) z dopuszcze-
niem usEug (przeznaczenie uzupeEniające) 

MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej/tereny usEug (równorzędne przeznaczenia 
podstawowe) 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

MN+U - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (przeznaczenie podstawowe) z dopuszcze-
niem usEug (przeznaczenie uzupeEniające) 

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/tereny usEug (równorzędne przeznaczenia 
podstawowe) 

U ｠ tereny usEug /handlu, gastronomii, instytucji 
finansowych itp./ 

UA - tereny usEug administracji 
UO -tereny usEug o[wiaty i nauki 
UK - tereny usEug kultury 
UH - teren usEug handlu 
P/U - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

/tereny usEug (równorzędne przeznaczenia podsta-
wowe) 

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 itp.), 

ZP - tereny zieleni urządzonej /park, skwery, zie-
leG towarzysząca obiektom budowlanym, zieleG nad 
rzeką Huczwą / 

ZN - tereny zieleni niskiej, nieurządzonej 
ZCz - tereny zieleni cmentarnej, cmentarzy za-

mkniętych 
ZD - teren ogrodów dziaEkowych 
ZZ - tereny zalewowe wody 100 letniej 
RZ ｠ tereny Eąk, 
W ｠ wody powierzchniowe, 
NO ｠ tereny urządzeG odprowadzania i oczyszcza-

nia [cieków, 
EC ｠ tereny urządzeG ciepEownictwa, 
EG ｠ tereny urządzeG gazownictwa, 
EE ｠ elektroenergetyka ｠ tereny i urządzenia z 

podstawowym przeznaczeniem pod obiekty elektro-
energetyki i jej obsEugi (trafostacje)
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komunikacja drogowa
KDKW ｠ droga wojewódzka, 
KDKP ｠ droga powiatowa, 
KDKG ｠ droga gminna 
KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych (ciągi pieszo-

jezdne) 
KX - tereny komunikacji pieszej, place publiczne
3. Dla kardego terenu ustala się przeznaczenie za-

pisane w jednej z następujących postaci: 

1) X - przeznaczenie podstawowe 
2) X/Y ｠ równorzędne przeznaczenie podstawowe 

｠ mogące się wzajemnie uzupeEniać, ar do zastoso-
wania zamiennie jednego ze wskazanych oznaczeG 

3) X+Y - X przeznaczenie podstawowe, Y prze-
znaczenie dopuszczalne (jako uzupeEniające na wa-
runkach opisanych planem)

§5. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska 
przyrodniczego

1. Ochroną planistyczną objęto:
1) GEówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 407 

Niecka Lubelska (CheEm ｠ Zamo[ć) projektowany 
Obszar Wysokiej Ochrony. Ochrona planistyczna 
GZWP obowiązuje do czasu jego prawnego ustano-
wienia w drodze rozporządzenia dyrektora regional-
nego zarządu gospodarki wodnej i polega na: 

a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na jako[ć i ilo[ć wód 
podziemnych i powierzchniowych, w rozumieniu 
przepisów Prawa Ochrony Zrodowiska 

b) rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej, przepompowni [cieków, uszczelnieniu zbiorni-
ków bezodpEywowych na obszarach nie skanalizo-
wanych oraz nadzór nad ich eksploatacją. 

2) regionalny korytarz ekologiczny ｠ dolina Hucz-
wy, stanowiący element systemu przyrodniczego 
miasta i bezpo[rednio wpEywający na otoczenie hi-
storycznego miasta. Ustanawia się wymóg zacho-
wania i ksztaEtowania jego drorno[ci ekologicznej, 
wodno-Eąkowego ciągu siedliskowego poprzez: 

a) zakaz: 
- skEadowania odpadów komunalnych, przemysEo-

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

- lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 
- tworzenia nasypów ziemnych usytuowanych po-

przecznie do osi korytarza ekologicznego 
b) nakaz: 
- likwidacji obiektów destrukcyjnych 
c) w ramach rewaloryzacji biologicznej odcinka 

Huczwy w obrębie miasta zaleca się: 
- odtwarzanie zadrzewieG i zakrzewieG w ukEadach 

pasmowych wzdEur doliny 
- likwidację [mietnisk, wysypisk, gruzowisk 
- poprawę czysto[ci rzeki poprzez likwidację nie-

kontrolowanych punktów zrzutu [cieków 
3) lokalny korytarz ekologiczny ｠ dolina kanaEu 

rzeki Huczwy wraz z ograniczającymi ją skarpami i 
zielenią. Ustanawia się obowiązek: 

a) utrzymanie w strefie ekotonowej wód funkcji 
ekologicznej 

b) zachowanie skarpy stanowiącej element histo-
rycznego uksztaEtowania terenu i obowiązek odtwo-
rzenia w przypadku jej naruszenia w trakcie prac 
budowlanych z zachowaniem formy i gabarytów 

4) krajobraz miejski tworzą tereny zieleni urządzo-
nej park miejski, skwery, zieleG cmentarzy, ogrody 
przydomowe, ogrody dziaEkowe oraz zieleG skarpy 
doliny rzeki Huczwy i jej kanaEu. Ochrona zieleni po-
lega na: 

a) zakazie realizacji obiektów nie związanych bez-
po[rednio z funkcją i przeznaczeniem terenu za wy-
jątkiem urządzeG miejskiej infrastruktury technicznej 

b) utrzymaniu istniejącej zieleni i zapewnieniu jej 
odnowy ze szczególnym uwzględnieniem drzewo-
stanu uznanego za pomniki przyrody. Usuwane win-
ny być zadrzewienia zagrarające bezpieczeGstwu, 
ryciu i mieniu uniemorliwiające realizację inwestycji 
celu publicznego w rozumieniu przepisów szczegól-
nych 

c) utrzymaniu istniejącej zieleni wzdEur doliny rze-
ki Huczwy i jej kanaEu z morliwo[cią przeksztaEceG 
w zieleG urządzoną i wprowadzeniu rórnych form 
wypoczynku /ciągi spacerowe, [cierki rowerowe/ 

5) w oparciu o przepisy szczegóEowe wprowadza 
się zakaz: 

a) wprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
wód powierzchniowych i gruntu, 

b) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeG powyrej obowiązujących norm stęreG 
dopuszczalnych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczegóEowymi, 

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

d) przekraczania w terenach mieszkalnictwa oraz 
zabudowy związanej ze staEym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i mEodziery dopuszczalnych standar-
dów akustycznych.

 Standardy akustyczne wynoszą: 
- w terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usEugami rzemie[lniczymi ｠ w przypadku 
haEasu komunikacyjnego w porze dziennej - 60dB, 
w porze nocnej ｠ 50dB, w przypadku haEasu z pozo-
staEych pródeE odpowiednio: 55dB i 45dB, 

- 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; 

6) na terenie objętym planem: 
- preferuje się stosowanie dla celów komunalnych 

oraz lokalnego ogrzewania budynków pródeE ener-
getycznych ekologicznie czystych (energia elek-
tryczna, gaz ziemny, gaz propan-butan, olej opaEo-
wy niskosiarkowy oraz inne niekonwencjonalne), 

- utrzymuje się prowadzenie gospodarki odpada-
mi zgodnie z uwzględnieniem segregacji odpadów u 
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pródeE ich powstania z jednoczesnym wyodrębnie-
niem odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisa-
mi szczegóEowymi i miejskim programem gospodar-
ki odpadami. 

7) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć, dla 
których sporządzenie raportu oddziaEywania na [ro-
dowisko jest obligatoryjne z mocy prawa, z wyEą-
czeniem inwestycji komunikacyjnych, infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego, z jed-
noczesnym dopuszczeniem realizacji przedsięwzięć 
dla których obowiązek sporządzenia raportu oddzia-
Eywania na [rodowisko more być wymagany 

8) dla drogi wojewódzkiej klasy G i dróg zbiorczych 
oraz parkingów o powierzchniach utwardzonych 
większych nir 0,1 ha ustala się obowiązek realizacji 
kanalizacji deszczowej wyposaronej w osadniki za-
nieczyszczeG i substancji ropopochodnych.

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

1. Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty:
1) ukEad urbanistyczny w granicach wpisu do re-

jestru zabytków i wskazany na rysunku planu, obej-
mujący zabudowę wyspy okolonej przez rz. Huczwę 
wraz z przedmie[ciem w rejonie ulic Podzamcza i 
PiEsudskiego (d.1Maja) z historyczną siecią ulic i pla-
ców oraz skalą zabudowy, takre sylwetę miasta i 
konfiguracje terenu - Nr rej. A/659 

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków 
- zespóE klasztorny podominikaGski: ko[cióE para-

fialny p.w. [w. MikoEaja z wyposareniem w zabyt-
ki ruchome, d. klasztor, dzwonnica, drzewostan w 
obrębie cmentarza ko[cielnego, ul. 3 Maja 12 ｠ Nr 
rej. A/328 

- zespóE pocerkiewny: dawna cerkiew paraf. p.w. 
[w. MikoEaja ob. ko[cióE paraf. rzymsko-katolickiej 
p.w. [w. StanisEawa Kostki wraz z wyposareniem 
w zabytki ruchome, dawna dzwonnica, obecna 
dzwonnica, drzewostan w granicach cmentarza ko-
[cielnego oraz wzgórze, na którym usytuowany jest 
ko[cióE, ul. Staszica 13 - Nr rej. A/327 

- cerkiew prawosEawna paraf. p.w. Wniebowzię-
cia NMP, cmentarz przycerkiewny, drzewostan ota-
czający cerkiew, ogrodzenie cmentarza cerkiewne-
go, ul. 3 Maja 4 ｠ Nr rej. A/1296 

- plebania ul. 3Maja 6 ｠Nr rej. A/330 
- dom z otoczeniem ul. Partyzantów 11 Nr rej. 

A/1302 
- d. Syndykat Rolniczy ｠ budynek i posesja, ul. 

3Maja 10 ｠Nr rej. A/1297 
- dom tzw. Dom Kiesewetterów ul. 3Maja 31- Nr 

rej. A/340 
- dwór zw. Du Chateau ｠ z oficynami, ogrodze-

niem, zaEoreniem dziedziGca ul. 3 Maja 11- Nr rej. 
A/338 

- dworek (d. WydziaE Powiatowy Sejmiku Hrubie-
szowskiego, następnie apteka) wraz z posesją i po-
sesjami sąsiednimi, ul. 3 Maja 17 ｠ Nr rej. A/1298 

- dawny dworek podmiejski ul Czerwonego Krzyra 
18a - Nr rej. A/339 

- dworek, ul. Krucza 12 (d. 6) - Nr rej. A/190 
- dom w granicach dziaEki, ul. Staszica 9 - Nr rej. 

A/1299 
- dworek, ul. Staszica 12b - Nr rej. A/333 
- dom, ul. Ko[cielna 2b - Nr rej. A/334 
- kamienica, ul. Targowa 7 (d. 23) - Nr rej. A/337 
- kamienica, Plac Wolno[ci 1 (d. Rynek) - Nr rej. 

A/336
2. W obszarze tym, w celu zachowania czytelnej 

odrębno[ci w obszarze zainwestowania miejskiego 
obowiązuje:

1) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konser-
watora zabytków na realizację wszelkich planowa-
nych inwestycji, w oparciu o indywidualne projekty 
techniczne o wysokich walorach estetycznych 

2) zakaz docieplania od zewnątrz budynków (ob-
jętych ochroną konserwatorską i z zachowanym de-
talem architektonicznym) oraz zakaz umieszczania 
na caEym obszarze na eksponowanych elewacjach 
klimatyzatorów i innych urządzeG technicznych. 
Umieszczanie na elewacjach i przy budynkach re-
klam, tablic informacyjnych i innych, jest dopusz-
czalne po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków 

3) zakaz lokalizacji tymczasowych, wolnostoją-
cych obiektów gospodarczych (garary, komórek, 
kiosków itp.) z wyEączeniem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 

4) nowe obiekty lokalizować z zachowaniem hi-
storycznych linii zabudowy, gabarytów, formy da-
chu oraz wysoko[ci dostosowanej do sąsiedniej za-
budowy 

5) nakaz ochrony zabytków archeologicznych, 
nawarstwieG kulturowych i reliktów zabudowy 
poprzez obowiązek uzyskania uzgodnienia z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków zakresu wszel-
kich prac ziemnych, przeprowadzenia wskazanego 
przez niego zakresu badaG archeologicznych 

6) zakaz stosowania ogrodzeG z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych 

7) zakaz lokalizacji budynków, elementów ma-
Eej architektury, ogrodzeG no[ników reklamowych 
powodujących zakEócenie widoku na zabytek oraz 
lokalizacji w obszarze wpisanym do rejestru zabyt-
ków, wielkoformatowych tablic reklamowych i in-
nych

3. Ochroną planistyczną obejmuje się obiekty o 
walorach kulturowych znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków:

- kramy miejskie tzw. ｧsutkiｦ 
- dom drewniany ul. Narutowicza 2 
- domy drewniane ul. KiliGskiego nr 6, 10, 13, 16, 

38 
- domy drewniane ul. Partyzantów nr 13, 25 
- domy murowane ul. Podzamcze nr 15, 17 
- dom murowany ul. Targowa 4 
- dom drewniany ul. Czerwonego Krzyra 10 
- dom murowany, dawny szpital ul. Czerwonego 

Krzyra nr 9 
- dawna elektrownia ul. Podzamcze nr 9a 
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- dawny magistrat ul. Podzamcze nr 9 
- dawny zajazd murowany Plac Wolno[ci 15 
- pomnik StanisEawa Staszica ul. 3Maja 
- dom murowany ul. Ko[cielna 5 
- dom murowany ｠ Plac Wolno[ci 32 
- dawny cmentarz rydowski ul. Krucza
4. Ochrona zabytków w ewidencji winna obejmo-

wać zachowanie ich zewnętrznej bryEy, gabarytów i 
detali elewacji (w tym stolarki okiennej i drzwiowej). 
Obiekty o szczególnym znaczeniu w historii miasta 
winny być objęte dziaEaniami rewaloryzacyjnymi. 
Zakaz docieplania zewnętrznych elewacji i krycia 
dachu blachodachówką i blachą trapezową.

§7. Zasady wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznej

1. Okre[la się obszary przestrzeni publicznych:
1) drogi publiczne istniejące i projektowane ｠ 

ujednolicone rozwiązania o[wietlenia; 
2) ciągi piesze i [cierki rowerowe ｠ ujednolicone 

kolorystycznie nawierzchnie chodników 
3) place i dziedziGce ｠ ujednolicone kolorystycznie 

nawierzchnie chodników 
4) tereny zieleni (skwery, zieleGce, parki i zieleG 

towarzysząca)
2. Ochrona przestrzeni publicznej, w tym krajobra-

zu kulturowego polega na:
1) zachowaniu historycznej sieci dróg 
2) osEanianiu zielenią obiektów dysharmonijnych, 
3) utrzymaniu i ochronie maEej architektury sakral-

nej, 
4) porządkowaniu terenu poprzez realizację nowej 

zabudowy w miejsce zabudowy zurytej technicznie 
5) nawiązaniu do form budownictwa tradycyjne-

go z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów bu-
dowlanych (drewno, kamieG, materiaEy ceramiczne i 
inne posiadające atest),

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

1) nakaz ksztaEtowania pierzei ulic w wyznaczo-
nych nieprzekraczalnych i obowiązujących liniach 
zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi 

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

3) wprowadza się zakaz: 
- stosowania ogrodzeG wykonanych z prefabryko-

wanych elementów relbetowych 
- umieszczania no[ników reklamowych w miej-

scach naruszających bezpieczeGstwo ruchu drogo-
wego i pieszego 

- lokalizacji obiektów tymczasowych: kioski, budki 
obudowywanie historycznych obiektów budynkami 
gospodarczymi i dysharmonizującymi,

 - lokalizacji wszelkich dominant wysoko[ciowych 
4) Dopuszcza się morliwo[ć lokalizacji urządzeG 

telekomunikacji elektronicznej na istniejących obiek-
tach typu komuny, wiere [wiątyG itp. o ile nie będą 
stanowić nowych dominant wysoko[ciowych lub 
subdominant, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków 
5) dopuszcza się sytuowanie tablic informacyj-

nych i reklamowych powiązanych z elewacją fron-
tową i wolnostojących za zgodą wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, a w pasach rozgraniczają-
cych dróg za zgodą zarządcy drogi, 

6) zachowanie otwartej przestrzeni doliny rzecznej 
i jej kanaEu bez prawa zabudowy stanowiącej strefę 
ekspozycji widokowej na obszar staromiejski 

7) ochrona zewnętrznej sylwety miasta polega na 
realizacji nowych obiektów w odpowiedniej skali 
zabudowy z ksztaEtowaniem ich bryEy w oparciu o 
regionalne wzorce architektoniczne

§8. Ustalenia dotyczące systemów infrastruktury 
technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) dla obszaru planu ustala się zaopatrzenie w 

wodę z miejskiej sieci wodociągowej 
2) przewiduje się rozbudowę sieci rozdzielczej ist-

niejących wodociągów wg warunków technicznych 
ustalonych przez administratora sieci 

3) dopuszcza się zmiany przebiegu sieci wodocią-
gowej w ramach opracowania projektu budowlane-
go

2. Gospodarka [ciekowa:
1) kanalizacja sanitarna
a) odprowadzanie [cieków sanitarnych poprzez 

sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni 
[cieków 

b) przewiduje się rozbudowę sieci rozdzielczej ist-
niejącej kanalizacji sanitarnej wg warunków tech-
nicznych ustalonych przez administratora sieci 

c) dopuszcza się zmiany przebiegu sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach opracowania projektu budow-
lanego 

d) na terenach nieuzbrojonych w sieci kanaliza-
cyjne utrzymuje się lokalny system odprowadzania 
[cieków do szczelnych bezodpEywowych zbiorni-
ków, pod warunkiem obowiązkowego przyEączenia 
do miejskich sieci kanalizacyjnych w momencie ich 
wybudowania 

2) kanalizacja deszczowa:
a) odprowadzenie wód opadowych do istniejące-

go miejskiego systemu kanalizacji deszczowej 
b) przewiduje się rozbudowę sieci rozdzielczej ist-

niejącej kanalizacji deszczowej wg warunków tech-
nicznych ustalonych przez administratora sieci 

c) dopuszcza się zmiany przebiegu sieci kanaliza-
cji deszczowej w ramach opracowania projektu bu-
dowlanego 

d) tereny nieutwardzone w granicach poszcze-
gólnych posesji będą naturalnym odbiornikiem wód 
opadowych, 

e) z terenów utwardzonych dróg, placów i parkin-
gów przez separatory ropopochodne i piaskowniki, 
zgodnie z przepisami szczegóEowymi

3. Gospodarka odpadami:
1) z terenów zabudowy mieszkaniowej i usEugo-

wej poprzez zastosowanie pojemników indywidual-



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 183 ｠ 15116 ｠ Poz. 2870 

nych przy posesjach oraz kontenerowego systemu 
gromadzenia odpadów wraz z wstępną segregacją 

2) wywóz odpadów przez sEurby komunalne na 
miejskie skEadowisko odpadów 

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

4. Zaopatrzenie w ciepEo:
1) z miejskiego systemu ciepEowniczego, poprzez 

rozbudowę sieci ciepEowniczych z centralnej ko-
tEowni zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia

 2) indywidualne pródEa ciepEa, zaleca się paliwa 
niskoemisyjne 

3) przewiduje się rozbudowę sieci ciepEowniczej 
wg warunków technicznych okre[lonych przez ad-
ministratora sieci

5. Zaopatrzenie w gaz:
1) dostawa gazu za po[rednictwem istniejącej i 

projektowanej sieci 
2) rozbudowa istniejących sieci gazociągu [red-

niego ci[nienia, wedEug warunków technicznych 
okre[lonych przez zarządcę sieci. 

3) dla istniejących i projektowanych gazociągów 
niskiego i [redniego ci[nienia wyznacza się strefę 
kontrolowaną o szeroko[ci 1,00m (po 0,50m od 
osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie nale-
ry wznosić budynków, urządzać staEych skEadów 
i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być 
podejmowana dziaEalno[ć mogąca zagrozić trwaEo-
[ci przyEącza gazowego podczas jego eksploatacji. 
Dopuszcza się za zgodą operatora sieci, urządzanie 
parkingów nad gazociągami.

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

i projektowanych urządzeG oraz linii elektroenerge-
tycznych stosownie do potrzeb, zgodnie z ustalenia-
mi zarządcy sieci, 

2) dopuszcza się budowę stacji transformatoro-
wych 15/04 kV w ilo[ci wynikającej z potrzeb, a nie 
wskazanych na rysunku planu, 

3) nową sieć elektroenergetyczną [redniego i ni-
skiego napięcia nalery wykonywać jako kablową- 
doziemną, 

4) przy lokalizacji obiektów kubaturowych nalery 
zachować strefy ochronne i techniczne, które wy-
noszą: 

- dla linii napowietrznych [redniego napięcia SN 
15 kV ｠ 15,00m 

- dla linii napowietrznych niskiego napięcia nN ｠ 
10,00m 

- dla linii kablowych nN i SN ｠ 1,00m.
7. Telekomunikacja:
1) zachowuje się istniejącą abonencką telefonicz-

ną sieć kablową z morliwo[cią jej modernizacji 
2) przewiduje się rozbudowę sieci telekomunika-

cyjnej wg warunków technicznych uzyskanych od 
administratora sieci ｠ dopuszcza się jej prowadzenie 
w obrębie pasów drogowych 

3) zachowuje się istniejącą sieć telewizji kablowej 
vk i przewiduje się jej rozbudowę zgodnie z potrze-

bami mieszkaGców

§9. Ustalenia dotyczące systemów komunikacji
1. Na obszarze opracowania na mocy przepisów 

szczególnych ustala się sieć ulic w ciągach dróg pu-
blicznych zgodnie z rysunkiem planu przy nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu nie mniej nir w ustaleniach szczegóEowych 
ponirej:

1) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 relacji 
CheEm ｠ Hrubieszów ｠ Witków ｠ DoEhobyczów ｠
granica paGstwa :

01KDKW nr 844 ｠ ul. qeromskiego klasy tech. 
ｧGｦ 

a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-
cych ｠15,00m 

b) szeroko[ć pasa jezdni 8,00 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 10,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m 
02KDKW nr 844 ｠ ul. KiliGskiego klasy tech. ½ 

ｧGｦ (ruch jednokierunkowy) 
a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-

cych ｠ 12,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 8,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 10,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m
03KDKW nr 844 ｠ ul. 3 Maja klasy tech. ½ ｧGｦ 

(ruch jednokierunkowy) 
a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-

cych ｠ 16,00 ｠ 22,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 8,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowopro-

jektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgrani-

czających ulicy wg rysunku planu oraz 10,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m
04KDKW nr 844 ｠ ul. Staszica klasy tech. ｧGｦ 
a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-

cych ｠ 15,00 ｠ 22,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 8,00m- 10,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowopro-

jektowanej zabudowy: 
｠ dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgra-

niczających ulicy wg rysunku planu oraz 8,00m 
｠ dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m
05KDKW nr 844 ｠ ul. PiEsudskiego klasy tech. 

ｧGｦ (od ul. Staszica do ul. Zamojskiej) 
a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-

cych ｠ 20,00 ｠ 25,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni ｠ 10,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 10,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m
2) w ciągu dróg powiatowych:
06KDKP ｠ ul. Ciesielczuka w ciągu drogi powiato-
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wej nr 3458L kl. techn. ｧZｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 20,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych ｠ 10,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m 
07KDKP ｠ ul. DziaEkowa w ciągu drogi powiato-

wej nr 3460L kl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m 
08KDKP ｠ ul. Gęsia w ciągu drogi powiatowej nr 

3461L kl. techn.ｦLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,00 

｠12,00 m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 7,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych- 6,00m 
09KDKP ｠ ul. Górna w ciągu drogi powiatowej nr 

3468L kl. techn. ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

7,00 ｠10,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 8,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m 
010KDKP ｠ ul. Ludna w ciągu drogi powiatowej 

nr 3470L kl. techn. KDW, ｧZｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

8,00 ｠20,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00m ｠ 7,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 8,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m
011KDKP ｠ ul. Narutowicza w ciągu drogi powia-

towej nr 3474L kl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających od 9,00 

｠16,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m ｠ 9,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
｠ dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m 
｠ dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m
012KDKP ｠ ul. Podzamcze w ciągu drogi powiato-

wej nr 3475L kl. techn. KDW i ｧLｦ 
a) szeroko[ć w istniejących liniach rozgraniczają-

cych 6,00 ｠ 10,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00- 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych ｠ 2,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m

013KDKP ｠ ul. Prosta w ciągu drogi powiatowej 
nr 3477L kl. techn.ｦZｦ 

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 
od 12,00 ｠ 20,00m 

b) szeroko[ć pasa jezdni 7,00 - 12,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgra-

niczających ulicy wg rysunku planu lub 8,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,00m
 014KDKP ｠ ul. Prusa w ciągu drogi powiatowej 

nr 3478L kl. techn. ｧZｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

22,00 ｠ 25,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 9,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 8,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
015KDKP ｠ ul. 27 WoEyGskiej Dywizji Piechoty AK 

i ul. Pogodna w ciągu drogi powiatowej nr 3479L kl. 
techn. ｧLｦ 

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 5,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
016KDKP ｠ ul. Szewska w ciągu drogi powiato-

wej nr 3480L kl. techn. KDW, ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zmienna 

5,50 ｠ 11,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 3,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
017KDKP ｠ ul. Mjr DobrzaGskiego ｧHubalaｦ w 

ciągu drogi powiat. nr 3481L kl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 16,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00 ｠ 7,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych 6,00m
018KDKP ｠ ul. Targowa w ciągu drogi powiato-

wej nr 3482L kl. techn. ｧLｦ
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,00 - 

12,00 ｠ 15,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00- 7,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ czę[ciowo w li-

niach rozgraniczających ulicy wg rysunku planu, 
czę[ciowo ｠ 3,00m 

- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
019KDKP ｠ ul. Wspólna w ciągu drogi powiato-

wej nr 3486L kl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 7,00m 
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c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:

 - dla budynków mieszkalnych ｠ 4,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
020KDKP ｠ ul. PiEsudskiego (od ul. Staszica do ul. 

Wyzwolenia) w ciągu drogi powiatowej nr 3487L 
kl. techn. ｧGｦ 

a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 15,00- 
25,00m

 b) szeroko[ć pasa jezdni 10,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 5,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych - 6,00 m
3) drogi gminne
021KDKG ｠ ul. Czerwonego Krzyra nr 011165L 

kl. techn. ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
022KDKG ｠ ul. Jatkowa nr 011168L kl. techn. 

KDW, ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,0 ｠ 

10,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 5,50m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 2,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
023KDKG ｠ ul. Krucza nr 011171L kl. techn. 

KDW, ｧDｦ, ｧLｦ
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00 

｠13,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00- 7,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
024KDKG ｠ ul. Dazienna nr 011174L kl. techn. 

ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgrani-

czających ulicy wg rysunku planu i 4,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
 025KDKG ｠ ul. Partyzantów nr 011178L kl. 

techn. ｧZｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00- 

18,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 8,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 4,00m
 - dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m
026KDKG ｠ Plac Staszica nr 011179L kl. techn. 

ｧLｦ
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00 

｠ 20,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00 ｠ 8,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgra-

niczających ulicy wg rysunku planu
 - dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
027KDKG ｠ Plac Wolno[ci nr 011180L kl. techn. 

ｧLｦ
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 7,00 
c) obowiązująca linia zabudowy od krawędzi jezd-

ni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 6,00m
 - dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 6,00m
028KDKG ｠ Rynek nr 011182Lkl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 12,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m
 c) obowiązująca linia zabudowy od krawędzi jezd-

ni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
｠ dla budynków mieszkalnych ｠ w liniach rozgra-

niczających ulicy wg rysunku planu
 ｠ dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 

6,00m
029KDKG ｠ ul. Szeroka nr 011186L kl. techn. ｧLｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,00- 

18,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 3,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m
030KDKG ｠ ul. Wodna nr 011197L kl. techn. ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,00 ｠ 

9,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00m 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 5,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m 
- dla zespoEów projektowanych garary ｠ 3,00m
031KDKG ｠ ul. Joselewicza nr 011199L kl. techn. 

ｧDｦ 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 5,00m
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dla nowoprojektowanej zabudowy: 
- dla budynków mieszkalnych ｠ 3,00m 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠6,00m
4) drogi wewnętrzne KDW - nieprzekraczalna linia 

zabudowy liczona od linii rozgraniczającej drogi dla 
nowoprojektowanej zabudowy wynosi:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 4,00 m 
b) dla pozostaEych budynków - 3,00 m.
032 KDW ｠ droga wewnętrzna ul. Ko[cielna 
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 10,00m 

｠15,00 m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 6,00m 
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c) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ w liniach roz-
graniczających ulicy wg rysunku planu

033 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 8,00m 

｠10,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m - 4,00m
034 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m 

｠12,00m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m - 5,00m
035 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m 

｠7,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m
036 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m 

｠5,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,00m
037 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,50m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,00m
038 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m
039 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m
040 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,50m 

｠ 4,00m
041 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,00m
042 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,000m 

｠ 9,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m
043 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,00m
044 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,50m
045 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,50m
046 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,000m 

｠ 17,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m ｠ 15,0m
047 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,000m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m
048 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,50m
 b) szeroko[ć pasa jezdni 3,00m
049 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,00m
050 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m 
b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m
051 KDW
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m- 

5,00m
052 KDW
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 7,00m 

b) szeroko[ć pasa jezdni 3,50m
5) komunikacja piesza KX - nieprzekraczalna linia 

zabudowy liczona od linii rozgraniczającej drogi dla 
nowoprojektowanej zabudowy wynosi:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 4,00 m
 b) dla pozostaEych budynków - 3,00 m. 
053 KX
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m- 

5,00m
054 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m
055 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,50m
056 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,00m
057 KX
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m 

｠ 10,00m
058 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 4,00m
059 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 2,00m
060 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 2,00m
061 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6,00m 
062 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 5,00m 

｠ 15,00m
063 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 2,00m
064 KX
a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m 

｠ 5,00m
065 KX
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m 

｠ 5,00m
066 KX
 a) szeroko[ć w liniach rozgraniczających 3,00m 

｠ 4,00m
2. 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 w uzgodnieniu z wEa[ciwym za-
rządcą drogi

3. Dopuszcza się morliwo[ć czę[ciowej zmiany 
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 844 z ul. KiliGskie-
go i czę[ci ul. 3 Maja na ul. Prusa i czę[ciowo ul. 
Partyzantów (podniesienie klasy ulic do klasy tech-
nicznej i urytkowej ｧGｦ)

4. Dopuszcza się morliwo[ć urządzania parkin-
gów i miejsc postojowych w liniach rozgraniczają-
cych dróg.

5. Istniejące budynki mieszkalne i usEugowe znaj-
dujące się blirej krawędzi jezdni nir okre[lona pla-
nem nieprzekraczalna linia zabudowy, zachowuje 
się z morliwo[cią remontów i nadbudowy. W przy-
padku wymiany budynku lub jego rozbudowy nalery 
zachować okre[loną planem linię zabudowy.
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6. Ustalenia w zakresie linii zabudowy nie dotyczą 
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej.

§10. Tereny urządzeG komunikacji drogowej
1. Zachowuje się dotychczasowe tereny miejsc 

postojowych oraz przewiduje realizację:
1) miejsc postojowych przy obiektach usEugowych 
2) nowych obiektów gararowych na poszczegól-

nych posesjach jako obiekty wbudowane lub wol-
nostojące

2. Nalery zagwarantować ochronę wód i gleby 
poprzez:

1) realizację urządzeG chroniących wody (separa-
tory, oczyszczalniki) 

2) utworzenie pasa zieleni izolacyjnej chroniącej 
glebę i tereny mieszkalnictwa

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

1. Tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolne:
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 wyjąt-

kiem przypadków koniecznych, za zgodą sEurb 
ochrony [rodowiska 

3) wprowadza się obowiązek zachowania, rewa-
loryzacji i ochrony zieleni oraz zbiorowisk Eęgowych 
na skarpie i terasie zalewowej oraz odtwarzanie 
zadrzewieG i zakrzewieG w ukEadach pasmowych 
(wzdEur doliny)

2. Zakazuje się zadrzewiania pod istniejącymi linia-
mi elektroenergetycznymi [rednich i niskich napięć. 
Pod liniami nalery pozostawić bez zadrzewienia pas 
o szeroko[ci min. 9,30 m. W pozostawionym pasie 
dopuszcza się ewentualne zadrzewienie i zakrze-
wienie pod warunkiem utrzymania pod linią drzew 
i krzewów nie przekraczających 2,00 m wysoko[ci 
oraz pozostawienie wokóE kardego sEupa powierzch-
ni nie zadrzewionej w odlegEo[ci co najmniej 4,00m 
od sEupa.

3. Tereny wód otwartych:
1) obejmuje się ochroną wody rzeki Huczwy wraz 

z maEym zbiornikiem wodnym, wody kanaEu rzeki 
Huczwy 

2) ochrona polega na: 
a) utrzymaniu koryta rzeki i kanaEu w stanie natu-

ralnym 
b) zakazie usuwania zaro[li i zadrzewieG Eęgowych 

ze strefy brzegowej wód za wyjątkiem przypadków 
sEurących konserwacji i dziaEaniom przeciwpowo-
dziowym 

c) obowiązku ksztaEtowania biologicznej odnowy 

koryta cieków ｠ poza dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów związanych z niezbędną komunikacją i 
infrastrukturą techniczną, przy zachowaniu warun-
ków okre[lonych przepisami szczególnymi

4. Teren ogródków dziaEkowych ｠ zachowanie ist-
niejącego urytkowania

§12. 1. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych, dla 
których ustala się:

1) utrzymanie terasy zalewowej jako gEównej osi 
przyrodniczej miasta poprzez zachowanie urytko-
wania Eąkowo - pastwiskowego 

2) tereny osuwiskowe ｠ w przypadku wymiany 
zabudowy lub lokalizacji nowych obiektów nale-
ry wykonać badania geotechniczne gruntu w celu 
okre[lenia ewentualnego specjalistycznego funda-
mentowania obiektu budowlanego 

3) w wyznaczonych na rysunku planu strefach za-
grorenia powodzią i osuwiskowej obowiązują ogra-
niczenia inwestowania na mocy przepisów szcze-
gólnych. 

4) Linia zabudowy nie more wynosić mniej jak 
10,00 m od górnej krawędzi skarpy rzeki Huczwy 
i KanaEu Ulgi.

§13. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej MW ｠ zabudowa istniejąca i nowo realizo-
wana dla których plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 

2) przeznaczenie dopuszczalne obejmuje: 
a) usEugi wbudowane w czę[ci parteru budynków 

mieszkalnych, 
b) garare istniejące i projektowane na dziaEce jako 

jednorodny zespóE garary 
c) wewnętrzne drogi dojazdowe, podjazdy i podej-

[cia do budynków oraz miejsca parkingowe i chod-
niki niezbędne do obsEugi zabudowy ｠ nie wyzna-
czone na rysunku planu 

d) otwarte urządzenia sportu i rekreacji oraz miej-
sca zabaw dla dzieci związane z przeznaczeniem 
podstawowym 

3) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego: 

a) zachowanie istniejących ukEadów zabudowy 
b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i re-

mont dla dostosowania istniejącej zabudowy do 
obowiązujących wymogów technicznych, w tym 
zwEaszcza warunków termoizolacji, a takre wpro-
wadzania urządzeG technicznych polepszających 
warunki urytkowania obiektów 

c) dopuszcza się zmianę kolorystyki elewacji oraz 
zmianę konstrukcji i pokrycia dachów 

d) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych 
elementów sieci i urządzeG infrastruktury technicz-
nej 

4) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
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a) zaleca się zachowanie i uzupeEnianie istnieją-
cych elementów zieleni wysokiej

 b) w ramach prac inwestycyjnych gospodarki 
cieplnej preferowane stosowanie paliw o najmniej-
szej emisji pyEów i gazów w celu eliminowania za-
nieczyszczeG powietrza 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków wg warunków zawartych w §6 

6) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza się stosowanie tablic powiązanych 
z elewacją frontową w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków 

b) dopuszcza się ujednolicenie zagospodarowa-
nia placów przedwej[ciowych albo chodnika przed 
elewacją frontową, elementami maEej architektury 
m.in. Eawkami i murkami, o[wietleniem oraz terena-
mi do parkowania 

c) zaleca się stosowanie jednorodnego wystroju 
i materiaEów elewacji oraz utrzymania stonowanej 
kolorystyki obiektów kubaturowych 

7) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
w przypadku przebudowy budynku lub realizacji no-
wej zabudowy 

a) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbu-
dowę budynków do wysoko[ci 5 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym ostatnia w poddaszu urytkowym. 
Warunkiem nadbudowy jest wykonanie ekspertyzy 
technicznej okre[lającej morliwo[ci konstrukcyjne 
budynku i jego fundamentowania 

b) dla nowo realizowanych obiektów ustala się:
 -wysoko[ć budynku do 5 kondygnacji nadziem-

nych- ostatnia w poddaszu urytkowym; wysoko[ć 
do okapu lub gzymsu 12,00m 

c) dachy wysokie o kącie nachylenia poEaci do 
45° z dopuszczeniem do[wietleG w formie lukarn i 
okien poEaciowych,

 d) wysoko[ć nowoprojektowanych garary 6,00m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy 

e) zaleca się utrzymanie powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu i 
wskapnika intensywno[ci zabudowy dziaEki w gra-
nicach 35-40% 

8) nakazuje się zapewnienie jednego miejsca po-
stojowego lub gararowego przypadającego na jeden 
lokal mieszkalny 

9) dopuszcza się morliwo[ć wtórnego podzia-
Eu dziaEek na wniosek wEa[ciciela lub wieczystego 
urytkownika zgodnie z przepisami szczególnymi i 
zapewnieniem bezpo[redniego dostępu do drogi pu-
blicznej lub wydzielenia dojazdu jako ciągu pieszo-
jezdnego szeroko[ci min. 5,00m lub ustanowienia 
sEurebno[ci drogowej

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej z dopuszczeniem usEug MW+U zabudowa ist-
niejąca i nowo realizowana dla których plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usEugowej 

2) dopuszcza się usEugi wbudowane w parterach 
budynków mieszkalnych, jak i w obiektach wolno-

stojących 
3) dla nowo realizowanej zabudowy ustala się na-

stępujące parametry i wskapniki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

a) wysoko[ć budynku do 5 kondygnacji nadziem-
nych ｠ ostatnia w poddaszu urytkowym, wysoko[ć 
do okapu lub gzymsu do 15,50m 

b) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o z do-
puszczeniem do[wietleG w formie lukarn i okien po-
Eaciowych 

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% po-
wierzchni terenu 

d) wskapnik intensywno[ci zabudowy do 50% po-
wierzchni terenu 

4) pozostaEe ustalenia jak dla zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej/tereny usEug MW/U ｠ zabudowa istniejąca i 
nowo realizowana dla których plan ustala:

1) równorzędne przeznaczenie podstawowe mo-
gące się wzajemnie uzupeEniać, ar do zastosowania 
tylko jednego ze wskazanych oznaczeG 

2) obowiązują parametry i wskapniki zabudowy i 
zagospodarowania terenu okre[lone dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i dla zabudowy usEu-
gowej, przy zabudowie Eączonej okre[lone dla funk-
cji przewarającej

4. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN ｠ zabudowa istniejąca i nowo realizowana 
dla której ustala się :

1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna

 2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usEugi wbudowane w budynki mieszkalne z 

wykorzystaniem nie więcej nir 30% powierzchni 
wewnętrznej budynków lub odpowiednio w obrębie 
dziaEki

 b) budynki gararowe i gospodarcze związane z 
przeznaczeniem podstawowym 

c) zieleG ogrodów dziaEkowych o charakterze izo-
lacji akustycznej i optycznej, zieleG ozdobna z ele-
mentami maEej architektury, ogrody warzywne 

3) zasady ochrony ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego 

a) zachowanie istniejących ukEadów zabudowy 
b) dopuszcza się budowę nowych obiektów, 

przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wymianę i 
remont dla dostosowania istniejącej zabudowy do 
obowiązujących wymogów technicznych, w tym 
zwEaszcza warunków termoizolacji a takre wprowa-
dzania urządzeG technicznych polepszających wa-
runki urytkowania obiektów 

c) dopuszcza się zmianę kolorystyki elewacji oraz 
zmianę konstrukcji i pokrycia dachów 

d) dopuszcza się rozbudowę istniejących obiek-
tów przy nawiązaniu wystroju zewnętrznego oraz 
ukEadu dachu nowej czę[ci budynku do rozwiązaG 
przyjętych w budynku rozbudowywanym 

e) dopuszcza się realizację nowej zabudowy 
mieszkaniowej i gospodarczej
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 f) dopuszcza się remont lub wymianę na nowe 
obiekty istniejącej zabudowy gospodarczej oraz ich 
adaptację dla prowadzenia nieuciąrliwej dziaEalno[ci 
usEugowej 

g) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych 
elementów sieci i urządzeG infrastruktury technicz-
nej 

4) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) w ramach prac inwestycyjnych gospodarki 
cieplnej preferowane stosowanie paliw o najmniej-
szej emisji pyEów i gazów w celu eliminowania za-
nieczyszczeG powietrza

 b) zakaz przekraczania standardów jako[ci [ro-
dowiska poza granice terenu do którego inwestor 
posiada tytuE prawny 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: wg warunków zawartych w §6 

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania nowej za-
budowy i zagospodarowania terenu 

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

w tym ostatnia w poddaszu urytkowym. Wysoko[ć 
do okapu lub gzymsu max. 7,50 m od poziomu te-
renu 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, 

- wskapnik intensywno[ci zabudowy do 50% po-
wierzchni dziaEki 

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% po-
wierzchni dziaEki 

b) dla budynków gospodarczych na dziaEce bu-
downictwa jednorodzinnego: 

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

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

 c) zakazuje się stosowania peEnych ogrodzeG od 
strony placów, dróg i ulic. Maksymalna wysoko[ć 
ogrodzenia 1.80m 

7) dopuszcza się morliwo[ć wtórnego podzia-
Eu dziaEek na wniosek wEa[ciciela lub wieczystego 
urytkownika zgodnie z przepisami szczególnymi i 
zapewnieniem bezpo[redniego dostępu do drogi pu-
blicznej lub wydzielenia dojazdu jako ciągu pieszo-
jezdnego szeroko[ci min. 5,00m lub ustanowienia 
sEurebno[ci drogowej

 8) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
lokalizację budynków przy granicy dziaEki lub 1,50m 
od granicy z zachowaniem przepisów okre[lonych 
w warunkach technicznych i wymogów przeciwpo-
rarowych.

5. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usEug MN+U dla której ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu ｠ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usEug 
2) dopuszcza się w obiekcie zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wprowadzenia funkcji usEu-
gowej nie przekraczającej 50% powierzchni urytko-
wej, lub w budynku wolnostojącym 

3) parametry i wskapniki ksztaEtowania nowej za-
budowy i zagospodarowania terenu 

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

w tym ostatnia w poddaszu urytkowym. Wysoko[ć 
do okapu lub gzymsu max. 7,50 m od poziomu te-
renu 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, 

- wskapnik intensywno[ci zabudowy do 70% po-
wierzchni dziaEki

 b) dla budynków usEugowych na dziaEce budow-
nictwa jednorodzinnego: 

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

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

c) zakazuje się stosowania peEnych ogrodzeG od 
strony placów, dróg i ulic. Maksymalna wysoko[ć 
ogrodzenia 1,80m

 4) pozostaEe ustalenia jak dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej

6. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej/tereny usEug MN/U

1) równorzędne przeznaczenie podstawowe mo-
gące się wzajemnie uzupeEniać, ar do zastosowania 
tylko jednego ze wskazanych oznaczeG 

2) obowiązują parametry i wskapniki zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okre[lone dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla zabudowy 
usEugowej, przy zabudowie Eączonej okre[lone dla 
funkcji przewarającej

7. Tereny zabudowy usEugowej U /UA, UO, UK, 
UH/ - zabudowa istniejąca i nowo realizowana, dla 
której plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe obejmuje zabudo-
wę usEugową związaną z usEugami publicznymi i 
komercyjnymi, z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej 

2) wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko w rozu-
mieniu przepisów ustawy prawo ochrony [rodowi-
ska 

3) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego 

a) zachowuje się istniejące obiekty usEugowe
 b) dopuszcza się budowę nowych obiektów oraz 

przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i remont ist-
niejącej zabudowy dla dostosowania jej do obowią-
zujących wymogów technicznych oraz wprowadza-
nie urządzeG technicznych polepszających warunki 
urytkowania budynków 
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c) dopuszcza się zmianę kolorystyki elewacji oraz 
zmianę konstrukcji i pokrycia dachów 

d) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych 
elementów sieci i urządzeG infrastruktury technicz-
nej

 e) morliwo[ć zmiany funkcji na inną nieuciąrliwą
 f) dopuszcza się budowę garary o wysoko[ci ｠ 

6,00m licząc od poziomu terenu do kalenicy 
4) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:
 a) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicz-

nie czynnej na co najmniej 10% powierzchni terenu 
b) dopuszcza się uporządkowanie gospodarki 

cieplnej poprzez modernizację istniejącego systemu 
ogrzewania lub wprowadzenie alternatywnych pró-
deE energii 

c) zakazuje się przekraczania standardów jako[ci 
[rodowiska poza granice terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuE prawny 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków: wg warunków zawartych w §6

 6) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza się stosowanie tablic informacyjnych 
powiązanych z elewacją frontową i umieszczonych 
do wysoko[ci stropu I kondygnacji nadziemnej 

b) dopuszcza się zastosowanie indywidualnie 
uksztaEtowanego ogrodzenia na peEnym obrysie 
dziaEki 

c) dopuszcza się ujednolicenie zagospodarowa-
nia placów przedwej[ciowych lub chodnika przed 
elewacją frontowa, elementami malej architektury, 
m.in. Eawkami, murkami, o[wietleniem oraz terena-
mi do parkowania 

7) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
a) wysoko[ć budynków max. 9,00m od poziomu 

terenu do gzymsu lub okapu 
b) dachy pEaskie, wielospadowe, jednospadowe 

o kącie nachylenia poEaci do 45o, pokrycie dachów 
materiaEami dopuszczonymi dla dachów o rórnych 
spadkach 

c) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
70% powierzchni terenu dziaEki lub terenu inwesty-
cji 

d) zapewnienie miejsc postojowych w ilo[ci nie-
zbędnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z 
przeznaczenia terenu lub programu urytkowego 
inwestycji w obrębie terenu lub urytkownika, przy 
zastosowaniu minimalnych wskapników: 

- budownictwo mieszkaniowe ｠ 1 miejsce parkin-
gowe/ 1 mieszkanie

 - handel - 2 miejsca parkingowe na 100m2 po-
wierzchni urytkowej 

- biura 4 miejsca parkingowe /100m2 powierzchni 
urytkowej

 - gastronomia ｠ 1 miejsce parkingowe na 8m2 sali 
konsumpcyjnej 

- produkcja, bazy, skEady ｠ 1 miejsce parkingowe
/100m2 powierzchni urytkowej 

8) dopuszcza się morliwo[ć wtórnego podzia-

Eu dziaEek na wniosek wEa[ciciela lub wieczystego 
urytkownika zgodnie z przepisami szczególnymi i 
zapewnieniem bezpo[redniego dostępu do drogi pu-
blicznej lub wydzielenia dojazdu jako ciągu pieszo-
jezdnego szeroko[ci min. 5,00m lub ustanowienia 
sEurebno[ci drogowej 

9) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
lokalizację budynków przy granicy dziaEki lub 1,50m 
od granicy z zachowaniem przepisów okre[lonych 
w warunkach technicznych i wymogów przeciwpo-
rarowych

8. Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i 
usEugowej P/U dla których plan ustala:

1) równorzędne przeznaczenie podstawowe mo-
gące się wzajemnie uzupeEniać, ar do zastosowania 
tylko jednego ze wskazanych oznaczeG 

2) zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego: 

a) utrzymuje się dotychczasowe urytkowanie 
gruntów i obiektów 

b) dopuszcza się prowadzenie prac remontowych, 
polegających na dostosowaniu istniejącej zabudowy 
do obowiązujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzanie urządzeG technicznych polepszają-
cych warunki urytkowania budynków 

c) dopuszcza się zmianę kolorystyki elewacji oraz 
zmianę konstrukcji i pokrycia dachów 

d) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych 
elementów sieci i urządzeG infrastruktury technicz-
nej 

3) zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

a) zakazuje się przekraczania standardów jako[ci 
[rodowiska poza granice terenu do którego uryt-
kownik posiada tytuE prawny 

b) w ramach prac inwestycyjnych gospodarki 
cieplnej preferowane stosowanie paliw o najmniej-
szej emisji pyEów i gazów w celu eliminowania za-
nieczyszczeG powietrza 

4) wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza się stosowanie tablic informacyjnych 
i reklamowych powiązanych z elewacja frontową i 
umieszczonych do stropu I kondygnacji nadziemnej 

b) dopuszcza się zastosowanie indywidualnie 
uksztaEtowanego ogrodzenia na peEnym obrysie 
dziaEki 

c) dopuszcza się ujednolicenie zagospodarowania 
placów przedwej[ciowych albo chodnika przed ele-
wacją frontową elementami maEej architektury 

5) parametry i wskapniki ksztaEtowania nowej za-
budowy i zagospodarowania terenu

 a) utrzymanie istniejących gabarytów wysoko-
[ciowych budynków przy ich ewentualnej rozbudo-
wie 

b) wysoko[ć nowo projektowanych budynków 
max. 15,00m od poziomu terenu do gzymsu lub 
okapu, do 4 kondygnacji nadziemnych 

c) wskapnik intensywno[ci zabudowy nie more 
przekraczać 70% powierzchni terenu dziaEki lub te-
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renu inwestycji 
d) utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na 

co najmniej 10% powierzchni terenu 
6) dopuszcza się morliwo[ć wtórnego podzia-

Eu dziaEek na wniosek wEa[ciciela lub wieczystego 
urytkownika zgodnie z przepisami szczególnymi i 
zapewnieniem bezpo[redniego dostępu do drogi pu-
blicznej lub wydzielenia dojazdu jako ciągu pieszo-
jezdnego szeroko[ci min. 5,00m lub ustanowienia 
sEurebno[ci drogowej

RozdziaE 3
Ustalenia dla poszczególnych terenów

§14. 1. Jednostka A ｠ ｧCentralnaｦ
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami ustala się:
A1MN, A2MN, A3MN, A9MN - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 

gospodarczej w dobrym stanie technicznym, z mor-
liwo[cią rozbudowy, przebudowy i remontów na 
warunkach ustaleG ogólnych 

2) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na wa-
runkach ustaleG ogólnych 

3) dziaEki poEorone są w terenach osuwiskowych 
- przy wymianie lub realizacji nowej zabudowy wy-
magane są badania geotechniczne gruntu okre[la-
jące sposób specjalistycznego fundamentowania 
obiektu budowlanego

A4NO ｠ separator wód deszczowych - zachowa-
nie

A5EE ｠ teren urządzeG elektroenergetycznych ｠ 
stacja transformatorowa ｠ zachowanie

A6MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 
gospodarczej w dobrym stanie technicznym, z mor-
liwo[cią rozbudowy, przebudowy, remontów, wy-
miany na warunkach ustaleG ogólnych

A7MN+U, A13MN+U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej z morliwo[cią remontów, przebudowy, nadbu-
dowy

 2) remonty, wymiana zurytej technicznie zabu-
dowy, realizacja nowej zabudowy mieszkalnej lub 
usEugowej na zasadach ustaleG ogólnych 

3) w obszarze 13MN+U znajdują się 2 budynki 
mieszkalne ujęte w gminnej ewidencji zabytków

A8U ｠ teren zabudowy usEugowej z dopuszcze-
niem funkcji mieszkalnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo[cią 
remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

2) remonty, wymiana, realizacja nowej zabudowy 
usEugowej na warunkach ustaleG ogólnych

A10KS, A11KS ｠ zespóE garary przy ul. Wodnej ｠ 
zachowanie i realizacja nowej zabudowy gararowej 
o wysoko[ci 6,00m licząc od poziomu terenu do 
kalenicy

A12ZP ｠ zieleG urządzona na skarpie stabilizują-
ca tereny osuwiskowe ｠ wzmocnienie i stabilizacja 
skarpy.

A14MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej /usEugowej 

1) zachowanie istniejącego obiektu wraz z zielenią 
towarzyszącą z przeznaczeniem na funkcję miesz-
kalną i usEugową 

2) obiekt wpisany do rejestru zabytków ｠remont i 
rewaloryzacja na zasadach okre[lonych przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków

A15ZP, A16ZP ｠ zieleG urządzona
A17UK - teren usEug kultury ｠ ko[cióE p.w. [w. 

StanisEawa Kostki- Sanktuarium M.B. Sokalskiej ｠ 
obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków 
wraz z dzwonnicą murowaną i cmentarzem przy-
ko[cielnym z drzewostanem, w tym 7 pomników 
przyrody ｠ jesiony wyniosEe

A18ZCz ｠ cmentarz zamknięty ｠ zachowanie. 
Morliwo[ć lokalizacji parkingu wg wytycznych wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków

A19MN, A20MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 
gospodarczej w dobrym stanie technicznym, z mor-
liwo[cią rozbudowy, przebudowy i remontów na 
warunkach ustaleG ogólnych 

2) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na wa-
runkach okre[lonych w ustaleniach ogólnych

A21KS ｠ zespóE garary ｠ zachowanie
A22U - teren usEug - dom rzemiosEa ｠ zachowanie 

istniejącego budynku z morliwo[cią przebudowy i 
nadbudowy do wysoko[ci 4 kondygnacji nadziem-
nych, ostatnia kondygnacja w poddaszu, dach wie-
lospadowy. Lokalizacja nowych budynków do wy-
soko[ci 4 kondygnacji nadziemnych.

A23ZD/ZZ ｠ teren ogródków dziaEkowych - tereny 
zalewowe

A24 MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 

1) zachowanie zespoEu zabudowy ｠ 4 budynków 
mieszkalnych o wysoko[ci 2 i 3 kondygnacji nad-
ziemnych wraz z zagospodarowaniem 

2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 30% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej ｠ 40% 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A25MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej/usEu-

gowej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej i usEugowej z morliwo[cią remontów, przebudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy oraz realizacja nowej 
zabudowy na zasadach ustaleG ogólnych

A26UA - teren usEug administracji - Urząd Skar-
bowy i administracja spóEdzielni mieszkaniowej Bu-
dowlani ｠ zachowanie

A27MN+U, A28MN+U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej z usEugami z morliwo[cią remontów, przebudo-
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wy, rozbudowy, nadbudowy na warunkach ustaleG 
ogólnych 

2) wymiana zurytej technicznie zabudowy, reali-
zacja nowej zabudowy mieszkalnej bądp usEugowej 
na warunkach ustaleG ogólnych

A29U - teren usEug - bank PKO ｠ zachowanie ist-
niejącego zainwestowania

A30MW/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie stanu istniejącego. PozostaEe zasa-
dy jak w ustaleniach ogólnych

A31EE ｠ teren urządzeG elektroenergetycznych ｠ 
stacja transformatorowa ｠ zachowanie

A32MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 

1) zachowanie 2 budynków mieszkalnych o wyso-
ko[ci 3 kondygnacji nadziemnych wraz z zagospo-
darowaniem terenu 

2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 35% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej ｠ 15% 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A33UA - teren usEug administracji - Urząd Gmi-

ny, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
｠ zachowanie. PozostaEe zasady jak w ustaleniach 
ogólnych.

A34EE ｠ teren urządzeG ｠ stacja transformatoro-
wa ｠ zachowanie

A35MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej/usEugowej 

1) realizacja zabudowy na zasadach ustaleG ogól-
nych

A36KS ｠ parking ｠ zachowanie
A37MW /U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej/usEugowej 
1) zachowanie zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej z usEugami w parterach zespoEu zabudowy 
o wysoko[ci od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych 
oraz zabudowy usEugowej wraz z zagospodarowa-
niem terenu

 2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy dla caEo[ci obszaru - 50% i powierzchni biolo-
gicznie czynnej ｠10% 

3) zachowanie budynku Ochotniczej Strary Porar-
nej 

4) zachowanie usEug z funkcją mieszkalną 
5) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A38U ｠teren usEug z funkcją mieszkalną - zacho-

wanie
A39MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej/usEugowej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-

niowej o wysoko[ci 4 kondygnacji nadziemnych z 
usEugami oraz lokalizacja nowej zabudowy na wa-
runkach zawartych w ustaleniach ogólnych 

2) zachowanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy dla caEo[ci obszaru - 90% i powierzchni biolo-
gicznie czynnej min. 5%

A40MN/U, A41MN/U ｠ tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej /usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej z morliwo[cią remontów, przebudo-
wy, rozbudowy, nadbudowy na warunkach ustaleG 
ogólnych

 2) wymiana lub realizacja nowej zabudowy miesz-
kalnej lub usEugowej na warunkach ustaleG ogólnych

A42KS ｠ projektowany parking
 A43MW+U - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszka-

niowej o wysoko[ci 5 kondygnacji nadziemnych z 
usEugami w parterze wraz z zagospodarowaniem, 
z dopuszczeniem remontów na warunkach ustaleG 
ogólnych 

2) zachowanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy 50% i powierzchni biologicznie czynnej 20% 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A44U - teren usEug ｠ produkcja rzemie[lnicza nie-

uciąrliwa i handel ｠ zachowanie. Morliwo[ć roz-
szerzenia i zmiany funkcji usEug o inne usEugi jak: 
o[wiata, kultura, zdrowie. PozostaEe zasady jak w 
ustaleniach ogólnych.

A45MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej/usEugowej

 1) zachowanie istniejącego obiektu o funkcji 
mieszkalnictwa zbiorowego lub funkcji usEugowej ｠ 
obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Mor-
liwo[ć rozszerzenia i zmiany funkcji usEug o inne 
usEugi jak: o[wiata, kultura, zdrowie. 

2) utrzymaniem wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy 80% powierzchni dziaEki. PozostaEe zasady jak 
w ustaleniach ogólnych.

A46MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie budynku z przeznaczeniem na 
mieszkalnictwo jednorodzinne z usEugami 

2) obiekt wpisany do rejestru zabytków - prace 
remontowe na warunkach okre[lonych przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. PozostaEe zasa-
dy jak w ustaleniach ogólnych. 

A47UK ｠ teren usEug kultury- cerkiew prawosEaw-
na ｠ obiekt wpisany do rejestru zabytków ｠ zacho-
wanie obiektu wraz z zagospodarowaniem

A48MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy o wysoko[ci 
do 5 kondygnacji nadziemnych z usEugami wraz z 
zagospodarowaniem terenu, z dopuszczeniem re-
montów na warunkach ustaleG ogólnych

A49EC/EG ｠ kotEownia gazowa ｠ zachowanie
A50EE - teren urządzeG elektroenergetycznych ｠ 

stacja transformatorowa ｠ zachowanie
A51MW/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej/ usEugowej
 1) zachowanie historycznego ukEadu zabudowy 

rynku ｠ｧsutkiｦ znajdującego się w gminnej ewiden-
cji zabytków, z zachowaniem 7 segmentów w ich 
historycznym rozplanowaniu zarówno w obrysie 
zewnętrznym oraz gEównej ulicy wzdEur i ulic po-
przecznych 
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2) rewaloryzacja zakEada:
 a) uzupeEnienie zachodniej pierzei w miejsce obec-

nej zabudowy usEugowej parterowej
 b) przywrócenie zespoEowi kramów pierwotnych 

dachów wraz z lukarnami oraz jednorodnego rytmu 
otworów drzwiowych prowadzących do sklepów 

c) przywrócenie i rekonstrukcja pierwotnych de-
tali architektonicznych takich jak gzymsów wieG-
czących, archiwolt arkad, stolarki drzwi i okien, 
okratowaG, rynien i rur spustowych, o[wietlenia 
zewnętrznego, kolorystyki historycznej 

d) zachowanie historycznych gabarytów wysoko-
[ciowych obiektów od 1 do 3 kondygnacji nadziem-
nych, drobnych podziaEów wewnętrznych na po-
wierzchnie usEugowo-handlowe oraz zastosowania 
tradycyjnych materiaEów budowlanych

A52KX/ZP, A53KX/ZP ｠ tereny komunikacji pie-
szej z zielenią urządzoną obejmujące zachodnią i 
wschodnią czę[ć historycznego rynku ｠ zachowa-
nie pomnika z morliwo[cią przeniesienia na inne 
miejsce

A54MW+U - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej o wysoko[ci 3 kondygnacji nadziemnych z usEu-
gami w parterze wraz z zagospodarowaniem 

2) zachowanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy 50% i powierzchni biologicznie czynnej 20% 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A55U - teren usEug ｠ projektowany budynek usEu-

gowy do wysoko[ci 2 kondygnacji nadziemnych
A56MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej / usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-

wej z usEugami wraz z zagospodarowaniem terenu. 
PozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych. 

2) wskapnik intensywno[ci zabudowy - 80% po-
wierzchni dziaEki

A57U ｠ teren usEug - zachowanie budynku usEu-
gowego (handel, usEugi rzemiosEa, lokale biurowe) 
z morliwo[cią przebudowy i realizacji wysokiego 
zadaszenia z urytkowym poddaszem; przeksztaEce-
nie zewnętrznej bryEy w nawiązaniu do historycz-
nej zabudowy. PozostaEe zasady jak w ustaleniach 
ogólnych

A58MN/U, A60MN/U - tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, nadbudowy na zasa-
dach ustaleG ogólnych 

2) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na za-
sadach ustaleG ogólnych

A59U - teren usEug ｠ zachowanie istniejących 
obiektów usEugowych. PozostaEe zasady jak w usta-
leniach ogólnych

A61UH ｠ teren usEug handlu ｠ zachowanie placu 
targowego z wydzielonym miejscem staEych straga-
nów. Zalecana rewitalizacja placu targowego z mor-
liwo[cią staEego zadaszenia powierzchni handlowej

A62UK - teren usEug kultury - d. zespóE klasztorny 

o.o. Dominikanów ｠ wpis do rejestru zabytków ob. 
ko[cióE parafialny p.w. [w. MikoEaja, wspóEczesny 
budynek plebani. Zachowanie obiektów wraz z za-
gospodarowaniem. PozostaEe zasady jak w ustale-
niach ogólnych

A63UO - teren usEug o[wiaty ｠ Liceum Ogólno-
ksztaEcące w dawnym budynku klasztoru ｠ wpis do 
rejestru zabytków ｠ zachowanie. Projektowana re-
alizacja hali sportowej z czę[cią dydaktyczną

A64 U - teren usEug ｠ zachowanie obiektu han-
dlowego; budynki dawnych zajazdów miejskich ｠ 
budynki znajdujące się w rejestrze i ewidencji za-
bytków. Zachowanie istniejących usEug z zakresu 
handlu, gastronomii oraz lokali biurowych i miesz-
kalnych. Rozbudowa istniejących obiektów oraz lo-
kalizacja nowych nie wykazanych w rejestrze ani 
w ewidencji zabytków. PozostaEe zasady na warun-
kach ustaleG ogólnych

A65MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie budynków wraz z zagospodarowa-
niem dziaEek ｠ obiekt wpisany do rejestru zabytków 

2) zachowanie istniejącej funkcji usEugowej w ob-
szarze 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
A66U ｠ teren usEug ｠ obiekty handlowe ｠ zacho-

wanie ze wskazaniem przebudowy i realizacji wy-
sokiego dachu, w celu nadania regionalnej formy 
architektonicznej zabudowy miejskiej. PozostaEe za-
sady jak w ustaleniach ogólnych.

A67MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie istniejącego budynku- obiekt wpi-
sany do rejestru zabytków 

2) budynek wymaga kapitalnego remontu; prze-
znaczenie na funkcje mieszkalne i usEugowe

A68MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie zabudowy o funkcji mieszkaniowej 
i usEugowej z morliwo[cią remontów na warunkach 
ustaleG ogólnych

 2) wskapnik intensywno[ci zabudowy ｠ 80% po-
wierzchni dziaEki

 3) dopuszcza się w miejsce istniejącej partero-
wej zabudowy usEugowej realizację budynku usEu-
gowego o wysoko[ci 3 kondygnacji nadziemnych 
｠ ostatnia usytuowana w poddaszu, z funkcja 
mieszkaniową

A69EE ｠ teren urządzeG elektroenergetycznych ｠ 
stacja transformatorowa - zachowanie

A70MN+U, A71MN+U - teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, wymiany zurytej technicznie zabudowy, reali-
zacja nowej zabudowy mieszkalnej lub usEugowej na 
warunkach okre[lonych w ustaleniach ogólnych

 A72MN/U, A73MN/U - teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
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[cią remontów, przebudowy, nadbudowy na zasa-
dach ustaleG ogólnych 

2) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na za-
sadach ustaleG ogólnych

A74ZP, A76ZP ｠ zieleG urządzona stabilizująca 
skarpę

A75ZN ｠ zieleG niska
A77W ｠ kanaE rzeki Huczwy
A78ZP - zieleG urządzona
A79EE - teren urządzeG elektroenergetycznych ｠ 

stacja transformatorowa - zachowanie
2. Jednostka B ｠ｧZachodniaｦ
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami ustala się:
B1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej 

i gospodarczej z morliwo[cią remontów, przebudo-
wy, rozbudowy i nadbudowy obiektów na zasadach 
okre[lonych w ustaleniach ogólnych 

2) morliwo[ć wymiany zurytych technicznie 
obiektów na nowe murowane 

3) realizacja nowej zabudowy lub wymiana na za-
sadach okre[lonych w ustaleniach ogólnych

 4) w obrębie terenu wzdEur rzeki Huczwy wyzna-
cza się powierzchnię wolną od zabudowy jako zieleG 
urządzoną, w celu zachowania drorno[ci korytarza 
ekologicznego 

5) przy wymianie lub realizacji nowej zabudowy, 
z uwagi na poEorenie w terenach osuwiskowych 
wymagane są badania geotechniczne gruntu w 
celu okre[lenia specjalistycznego fundamentowania 
obiektu budowlanego 

6) 5 budynków mieszkalnych ujętych jest w gmin-
nej ewidencji zabytków

B2MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej 
i gospodarczej z morliwo[cią remontów, przebudo-
wy, nadbudowy, rozbudowy obiektów na zasadach 
okre[lonych w ustaleniach ogólnych 

2) morliwo[ć wymiany zurytych technicznie 
obiektów na nowe murowane 

3) realizacja nowej zabudowy lub wymiana na za-
sadach okre[lonych w ustaleniach ogólnych 

4) przy wymianie lub realizacji nowej zabudowy, 
z uwagi na poEorenie w terenach osuwiskowych 
wymagane są badania geotechniczne gruntu w 
celu okre[lenia specjalistycznego fundamentowania 
obiektu budowlanego

B3ZP, B4ZP ｠ zieleG urządzona w celu zachowa-
nia drorno[ci korytarza ekologicznego

B5ZN ｠ zieleG nieurządzona niska
B6NO, B7NO ｠ przepompownie [cieków ｠ zacho-

wanie.
B8MW - teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej 
1) zachowanie istniejącego budynku o wysoko[ci 

3 kondygnacji nadziemnych
 2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-

wy - 40% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej 30%

 3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych 
B9MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 
1) realizacja nowej zabudowy na zasadach okre-

[lonych w ustaleniach ogólnych 
2) przy realizacji nowej zabudowy, z uwagi na 

poEorenie w terenach osuwiskowych wymagane są 
badania geotechniczne gruntu okre[lające specjali-
styczny sposób fundamentowania budynków 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B10U - teren usEug ｠ Miejska SEurba Drogowa, 

O[rodek Sportu i Rekreacji. Zachowanie istnieją-
cych obiektów wraz z zagospodarowaniem, z morli-
wo[cią rozbudowy, przebudowy, remontów na wa-
runkach ustaleG ogólnych

B11ZN, B12ZP, B13ZP - tereny zieleni wzdEur rze-
ki Huczwy, tereny zagrorone wodą 100-letnią

B14MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej o wysoko[ci od 2 do 5 kondy-
gnacji nadziemnych 

2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy do 40% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej min. 20% 

3) zachowanie zagospodarowania terenu w zakre-
sie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, gara-
ry, ciągów pieszych, zieleni towarzyszącej, terenów 
zabaw dla dzieci, maEej architektury oraz o[wietlenia 

4) utrzymanie istniejącej funkcji usEugowej w za-
budowie mieszkaniowej 

5) wskazana wymiana i przebudowa obiektów go-
spodarczych 

6) morliwo[ć lokalizacji w miarę potrzeb nowych 
zespoEów gararowych z preferencją dla osób nie 
peEnosprawnych

 7) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B15MN ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej 

i gospodarczej z morliwo[cią remontów, przebudo-
wy, rozbudowy, wymiany obiektów 

2) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B16MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-

[cią remontów przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy wymiany obiektów 

2) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B17U ｠ teren usEug ｠ wymiana istniejącego bu-

dynku drewnianego na murowany o wysoko[ci do 
3 kondygnacji nadziemnych, ostatnia w poddaszu 
urytkowym, z utrzymaniem funkcji usEugowej, w 
tym kancelarii notarialnej. PozostaEe zasady wg 
ustaleG ogólnych.

B18U ｠ teren usEug ｠ Bank SpóEdzielczy ｠ zacho-
wanie. PozostaEe zasady wg ustaleG ogólnych

B19UA ｠ teren usEug administracji - budynek Urzę-
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du Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ZakEad 
UbezpieczeG SpoEecznych, Sąd Rejonowy, zespóE 
garary ｠ zachowanie wraz z zagospodarowaniem 
terenu. PozostaEe zasady wg ustaleG ogólnych.

B20U ｠ teren usEug
 1) zachowanie obiektu - Powszechny ZakEad 

UbezpieczeG z utrzymaniem funkcji mieszkalnej, z 
morliwo[cią rozbudowy, przebudowy, remontów 
na warunkach ustaleG ogólnych 

2) utrzymanie istniejących funkcji usEugowych, 
usEug publicznych, komercyjnych i funkcji mieszkal-
nej w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków /d. 
Syndykat rolniczy/. Remont i rewaloryzacja obiek-
tu w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. Rewaloryzacja terenu między budynkiem 
Syndykatu, a blokami w sąsiedztwie. 

3) pozostaEe zasady wg ustaleG ogólnych
B21EE ｠ teren usEug elektroenergetycznych ｠ sta-

cja transformatorowa ｠ zachowanie
B22KS ｠ projektowany parking
B23MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej 

i gospodarczej, z morliwo[cią remontów, rozbudo-
wy, przebudowy, nadbudowy i lokalizacja nowych 
obiektów na warunkach ustaleG ogólnych 

2) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych 
3) w obszarze znajduje się budynek mieszkalny 

ujęty w gminnej ewidencji zabytków
B24UA - teren usEug administracji ｠ zachowanie 

budynku Komendy Policji PaGstwowej wraz z zago-
spodarowaniem dziaEki. PozostaEe zasady wg usta-
leG ogólnych.

B25MW, B27MW - teren zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej

 1) zachowanie zabudowy wielorodzinnej o wyso-
ko[ci 2 kondygnacji nadziemnych 

2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy do 60% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej min. 15% 

3) wskazana przebudowa lub wymiana zabudowy 
gospodarczej 

4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B26MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-

[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, wymiany 
na zasadach ustaleG ogólnych 

2) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B28UO - teren usEug o[wiaty - przedszkole ｠ za-

chowanie budynku wraz z zagospodarowaniem. Po-
zostaEe zasady zagospodarowania wg ustaleG ogól-
nych.

B29U - teren usEug ｠ o[rodek terapeutyczno ｠ za-
jęciowy ｠ zachowanie. PozostaEe zasady zagospo-
darowania jak w ustaleniach ogólnych

B30U - teren usEug - zachowanie budynku wraz 
z funkcją mieszkalną i istniejącym zagospodarowa-
niem. PozostaEe zasady na warunkach ustaleG ogól-
nych

B31MW+U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącego budynku wielorodzin-
nego o wysoko[ci 4 kondygnacji nadziemnych z 
usEugami w parterze budynku

 2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy 45-50% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej 15% 

3) zachowanie istniejącego zagospodarowania te-
renu wraz z gararami z morliwo[cią rozbudowy z 
preferencją dla osób niepeEnosprawnych 

4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B32UA ｠ teren usEug administracji - Starostwo 

powiatowe ｠ zachowanie. PozostaEe zasady jak w 
ustaleniach ogólnych.

B33U ｠ teren usEug ｠ bank PKO S.A ｠ zacho-
wanie obiektu wraz z funkcją mieszkalną. PozostaEe 
zasady jak w ustaleniach ogólnych

B34MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie istniejącego zainwestowania z 
morliwo[cią remontów, przebudowy, nadbudowy, 
rozbudowy, wymiany i lokalizacji nowych obiektów 

2) pozostaEe zasady zagospodarowania wg usta-
leG ogólnych

B35ZP - park miejski, zieleG parkowa urządzona, 
pomnik B. Prusa, szalet miejski. Szczególnej ochro-
nie i rewaloryzacji podlega zieleG

B36MW ｠ teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 

1) zachowanie istniejącego ukEadu zabudowy ｠2 
budynków mieszkalnych o wysoko[ci 3 kondygnacji 
nadziemnych i budynków gararowych

 2) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 35% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej 25% 

3) morliwo[ć powiększenia w miarę potrzeb zabu-
dowy gararowej 

4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B37MW+UK - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie obiektu zabytkowej plebani o funk-

cji mieszkalnictwa wielorodzinnego i budynku go-
spodarczego z morliwo[cią dopuszczenia usEug nie-
uciąrliwych 

2) zachowanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy max. 25% powierzchni dziaEki i min. 50% po-
wierzchni biologicznie czynnej 

3) projektowany budynek gospodarczy z funkcją 
usEugową 

4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B38EE, B39EE - teren usEug elektroenergetycz-

nych ｠stacje transformatorowe ｠zachowanie
B40UK - teren usEug kultury ｠ dom kultury ｠za-

chowanie budynku wraz z zagospodarowaniem. Po-
zostaEe zasady zgodnie z ustaleniami ogólnymi

B41UK ｠ teren usEug kultury ｠ zespóE dworski Du 
Chateau ｠ obiekt wpisany do rejestru zabytków. 
Zachowanie istniejącej funkcji muzealnej wraz z za-
gospodarowaniem i zielenią towarzyszącą w tym 5 
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pomników przyrody ｠ jesiony wyniosEe.
B42U ｠ teren usEug ｠ obiekt handlowy ｠ zacho-

wanie z morliwo[cią rozbudowy. PozostaEe zasady 
wg ustaleG ogólnych

B43UA - teren usEug administracji ｠ Urząd Miej-
ski ｠ zachowanie istniejącego zainwestowania z 
morliwo[cią przebudowy, rozbudowy, remontów i 
lokalizacji nowego budynku w poEudniowo-wschod-
niej czę[ci nieruchomo[ci. PozostaEe zasady jak w 
ustaleniach ogólnych.

B44U - teren usEug ｠ zespóE dworski GoEachow-
skich - obiekt wpisany do rejestru zabytków - zacho-
wanie istniejącej funkcji usEugowej ｠ przychodnia 
lekarska, biuro notarialne. Konserwacja i renowacja 
obiektu w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków

B45MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z morliwo[cią remontów i wy-
miany zabudowy 

2) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabyt-
ków ｠ paEac Kiesewetterów ｠ morliwo[ć remontu 
na zasadach ustaleG ogólnych w uzgodnieniu z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków 

3) utrzymanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy do 50% powierzchni dziaEki i powierzchni biolo-
gicznie czynnej min. 20% 

4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B46MN - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej
 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej z 

morliwo[cią jej remontów i wymiany 
2) postulowana wymiana zabudowy w obecnym 

usytuowaniu jako zwartej pierzei ulicznej wzdEur ul. 
3Maja 

3) zabudowa gospodarcza wskazana do przebu-
dowy

 4) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B47U - teren usEug ｠ Dom nauczyciela, biblioteka 

pedagogiczna, pomnik Staszica ｠ ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków, pomnik bohaterów AK, BCH 
｠ zachowanie istniejących obiektów wraz z zago-
spodarowaniem. PozostaEe zasady jak w ustaleniach 
ogólnych

B48 KS ｠ zespóE garary ｠ zachowanie
B49MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-

[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, wymiana i lokalizacja nowej zabudowy na wa-
runkach ustaleG ogólnych 

2) teren poEorony jest w czę[ci w terenach za-
lewowych, a w czę[ci w terenach osuwiskowych 
｠ przy wymianie zabudowy wymagane są badania 
geotechniczne gruntu okre[lające specjalistyczny 
sposób fundamentowania obiektu budowlanego

 3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
B50ZP ｠ zieleG urządzona stabilizująca skarpę
B51ZD/ZP, B52ZD/ZZ - ogrody dziaEkowe ｠ zakaz 

realizacji obiektów kubaturowych
B53ZP/ZZ - zieleG urządzona, tereny zagrorone 

powodzią wody 100 letniej
B54ZN/ZZ ｠ zieleG nieurządzona ｠ morliwo[ć wy-

korzystania terenu na boiska treningowe bez zaple-
cza kubaturowego, wystawy plenerowe itp.

B55ZN ｠ zieleG nieurządzona
B56W - wody kanaEu rzeki Huczwy
B57W ｠ zbiornik wodny
B58ZN ｠ zieleG nieurządzona
3. Jednostka C ｠ｧWschodniaｦ
C1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 

gospodarczej z morliwo[cią rozbudowy, przebudo-
wy i remontów na warunkach ustaleG ogólnych 

2) zakEadana stopniowa wymiana zurytej tech-
nicznie zabudowy w celu podniesienia estetyki ob-
szaru 

3) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na wa-
runkach okre[lonych w ustaleniach ogólnych 

4) czę[ć dziaEek poEorona jest w terenach osuwi-
skowych - przy wymianie lub realizacji nowej zabu-
dowy wymagane są badania geotechniczne gruntu 
okre[lające sposób specjalistycznego fundamento-
wania obiektu budowlanego 

5) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
C2MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej / usEugowej 
1) zachowanie istniejącego zainwestowania 
2) zasady zagospodarowania wg ustaleG ogólnych
C3MN ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 

gospodarczej w dobrym stanie technicznym, z mor-
liwo[cią rozbudowy, przebudowy i remontów oraz 
lokalizacji nowej na warunkach okre[lonych w usta-
leniach ogólnych 

2) zakEadana wymiana zurytej technicznie zabu-
dowy na warunkach okre[lonych w ustaleniach 
ogólnych 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
C4ZCz ｠ teren dawnego cmentarza rydowskiego 

z pomnikiem martyrologii ｠ ujęty w gminnej ewiden-
cji zabytków ｠ zachowanie.

C5U - teren usEug ｠ obiekt handlowy ｠ zachowa-
nie istniejącego budynku z morliwo[cią rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy do wysoko[ci 3 kondy-
gnacji lub wymiana. PozostaEe zasady jak w ustale-
niach ogólnych.

C6MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo[cią 
remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 

2) remonty, wymiana technicznie zurytej zabu-
dowy, realizacja nowej zabudowy mieszkalnej bądp 
usEugowej na warunkach okre[lonych w ustaleniach 
ogólnych

C7U+EC ｠ teren usEug ｠ zachowanie istniejącego 
budynku Hrubieszowskiej SpóEdzielni Mieszkaniowej 
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z lokalną kotEownią. PozostaEe zasady jak w ustale-
niach ogólnych

C8MW+U - teren zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy o wysoko[ci 
5 kondygnacji nadziemnych z usEugami w parterze 
wraz z zagospodarowaniem terenu, z dopuszcze-
niem remontów na warunkach ustaleG ogólnych 

2) zachowanie wskapnika intensywno[ci zabudo-
wy -45% i powierzchni biologicznie czynnej - 20% 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
C9EE, C15EE ｠ tereny elektroenergetyki ｠ stacje 

transformatorowe ｠ zachowanie
C10MN+U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem usEug 
1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
2) remonty, wymiana technicznie zurytej zabu-

dowy, realizacja nowej zabudowy mieszkalnej bądp 
usEugowej na warunkach okre[lonych w ustaleniach 
ogólnych

C11P/U/KS - teren bazy Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej ze stacją auto-
gaz. Morliwo[ć lokalizacji targowiska miejskiego 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 
PozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

C12MN, C13MN - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 
gospodarczej w dobrym stanie technicznym, z mor-
liwo[cią rozbudowy, przebudowy i remontów na 
warunkach ustaleG ogólnych

 2) zakEadana stopniowa wymiana zurytej tech-
nicznie zabudowy w celu podniesienia estetyki ob-
szaru 

3) przy wymianie lub realizacji nowej zabudowy 
obowiązują ustalenia zawarte w zapisie ogólnym 

4) czę[ć dziaEek poEorona jest w terenach osuwi-
skowych - przy wymianie lub realizacji nowej zabu-
dowy wymagane są badania geotechniczne gruntu 
okre[lające sposób specjalistycznego fundamento-
wania obiektu budowlanego

 5) w obszarze znajduje się obiekt wpisany do re-
jestru zabytków - konserwacja i rewaloryzacja na 
warunkach okre[lonych przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków

C14NO, C24NO ｠ przepompownie [cieków ｠za-
chowanie

C16ZN/R ｠ zieleG nieurządzona, tereny rolne
C17ZP, C18ZP, C19ZP - zieleG stabilizująca skar-

pę
C20ZN/ZZ, C21ZN/ZZ ｠ tereny Eąk, tereny zale-

wowe
C22ZN - zieleG nieurządzona
C23NO - separator wód deszczowych
4. Jednostka D ｠ｧPoEudniowaｦ
D1MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej/usEugowej
 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 

gospodarczej, usEugowej w dobrym stanie technicz-

nym, z morliwo[cią rozbudowy, przebudowy i re-
montów, wymiany, lokalizacji nowych budynków 

2) zasady zagospodarowania wg ustaleG ogólnych 
3) budynki dawnej elektrowni i dawnego magi-

stratu ujęte w gminnej ewidencji zabytków
D2MN,D3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 

gospodarczej, usEugowej w dobrym stanie technicz-
nym, z morliwo[cią rozbudowy, przebudowy i re-
montów zgodnie z ustaleniami ogólnymi 

2) zakEadana stopniowa wymiana zurytej tech-
nicznie zabudowy w celu podniesienia estetyki ob-
szaru

 3) wymiana, lokalizacja nowych budynków na za-
sadach okre[lonych w ustaleniach ogólnych 

4) w obszarze D2MN 2 budynki mieszkalne muro-
wane ujęte w gminnej ewidencji zabytków

D4U - teren usEug ｠ zachowanie obiektu gastro-
nomiczno-hotelowego ｧKasieGkaｦ i budynku salonu 
gier. PozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

D5MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/ usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, wymiany i lokalizacji nowej 

2) pozostaEe zasady zagospodarowania wg usta-
leG ogólnych

D6MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 
gospodarczej, usEugowej w dobrym stanie technicz-
nym, z morliwo[cią rozbudowy, nadbudowy, prze-
budowy i remontów na zasadach ustaleG ogólnych 

2) zakEadana stopniowa wymiana zurytej tech-
nicznie zabudowy w celu podniesienia estetyki ob-
szaru 

3) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na za-
sadach ustaleG ogólnych 

4) w obszarze znajduje się budynek mieszkalny 
ujęty w gminnej ewidencji zabytków

D7MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, wymiana i lokalizacja nowych budynków 

2) zasady zagospodarowania na warunkach usta-
leG ogólnych

D8MN+U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usEug 

1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkalnej, 
gospodarczej, usEugowej w dobrym stanie technicz-
nym, z morliwo[cią rozbudowy, przebudowy i re-
montów zgodnie z ustaleniami ogólnymi

 2) zakEadana stopniowa wymiana zurytej tech-
nicznie zabudowy w celu podniesienia estetyki ob-
szaru 

3) wymiana lub realizacja nowej zabudowy na za-
sadach ustaleG ogólnych

 4) w obrębie terenu znajduje się obiekt wpisany 
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do rejestru zabytków- konserwacja i rewaloryzacja 
na warunkach okre[lonych przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków

D9MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej/usEugowej 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy, wymiany lub lokalizacji nowej 

2) zasady zagospodarowania na zasadach ustaleG 
ogólnych 

3) budynek murowany d. szpital ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków

D10U - tereny usEug ｠ zachowanie obiektu usEu-
gowego z istniejącymi funkcjami. PozostaEe zasady 
jak w ustaleniach ogólnych

D11EE, D12EE - tereny urządzeG elektroenerge-
tycznych ｠ stacje transformatorowe ｠ zachowanie

D13MN+U, D17MN+U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usEug

 1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy 

2) remonty, wymiana zurytej technicznie zabudo-
wy, realizacja nowej zabudowy na warunkach okre-
[lonych w ustaleniach ogólnych 

3) pozostaEe zasady jak w ustaleniach ogólnych
D14UK - ko[cióE ewangelicki ｠ zachowanie obiek-

tu wraz z zagospodarowaniem
D15 NO ｠ przepompownia [cieków ｠ zachowanie
D16MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej/usEugowej. Morliwo[ć lokalizacji nowej 
zabudowy na zasadach okre[lonych w ustaleniach 
ogólnych.

D18 ZP/U ｠ teren zieleni urządzonej z morliwo[cią 
lokalizacji usEug

D19ZP, D20ZP, D21ZP, D22ZP ｠ zieleG urządzo-
na stabilizująca skarpę

RozdziaE 4
Postanowienia koGcowe

§15. 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 przedmiotowym planem w wysoko-
[ci - 30 %

§16. 1. W obszarze objętym opracowaniem tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ｧZródmie[ciaｦ miasta Hrubie-
szowa przyjętego uchwaEą Nr XI/104/03 Rady Miej-
skiej w Hrubieszowie z dnia 18 sierpnia 2003 r. (Dz. 
Urz. Woj. Lub. Nr 142 z 01.10.1003 r. poz. 3100) 
oraz zmiany przyjęte uchwaEami Rady Miejskiej w 
Hrubieszowie:

1) nr XXII(268)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 111/, 

2) nr XXII(269)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 112/, 

3) nr XXII(272)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 113/,

 4) nr XXII(274)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 114/, 

5) nr XXII(278)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 115/, 

6) nr XXII(280)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 20 z 05.07.1996 r. poz. 116/, 

7) nr XXII(266)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz.128/,

 8) nr XXII(267)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz.129/, 

9) nr XXII(270)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 130/, 

10) nr XXII(271)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 131/,

 11) nr XXII(275)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. 
Urz. Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 133/,

 12) nr XXII(276)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. 
Urz. Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 134/, 

13) nr XXII(277)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 135/, 

14) nr XXII(279)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 136/, 

15) nr XXII(281)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 137/, 

16) nr XXII(282)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 138/, 

17) nr XXII(283)96 z dnia 30.05.1996 r. /Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 22 z 02.08.1996 r. poz. 139/, 

18) nr XXII (330) 96 z dnia 22.11.1996r. /Dz. 
Urz. Woj. Zamoj. nr 4 z 20.01.1997r. poz. 10/,

 19) nr XXII(331)96 z dnia 22.11.1996 r./Dz. Urz. 
Woj. Zamoj. nr 4 z 20.01.1997 r. poz.11/, 

20) nr XXXIX(452)97 z dnia 20.11.1997 r. /Dz. 
Urz. Woj. Zamoj. nr 37 z 31.12.1997 r. poz. 196/, 

21) nr IV(24)98 z dnia 29.12.1998 r./Dz. Urz. 
Woj. Lub nr 8 z 29.03.1999 r. poz. 90/, 

22) nr XIV(160)99 z dnia 30.11.1999 r. /Dz. Urz. 
Woj. Lub. nr 4 z 21.02.2000 r. poz .74/, 

23) nr XIV(112)03 z dnia 29.09.2003 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 165 z 29.10.2003 r. poz. 3374/, 

24) nr XIV(128)03 z dnia 20.10.2003 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 186 z 28.11.2003 r. poz. 3647/, 

25) nr XXIV(226)04 z dnia 16.07.2004 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 167 z 15.09.2004 r. poz. 2370/, 

26) nr XL(409)05 z dnia 2811.2005 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 9 z 26.01.2006 r. poz. 160/, 

27) nr XX(188)08 z dnia 22.04.2008 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 69 z 10.06.2008 r. poz. 2028/,

 28) nr XXIII(224)08 z dnia 16.06.2008 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 91 z 08.08.2008 r. poz. 2391/, 

29) nr XXIV(232)08 z dnia 20.08.2008 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 109 z 25.09.2008 r. poz. 2680/, 

30) nr XXIX(290)08 z dnia 30.12.2008 r. /Dz. U. 
Woj. Lub. nr 23 z 25.02.2009 r. poz. 725/,

§17. Wykonanie UchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Hrubieszowa.
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§18. 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 Uchwały Nr XIV/98/2011
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XIV/98/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 30 wrze[nia 2011 r.

 
PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - UZBRO-

JENIA TERENU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym w art. 7 ust. l pkt 2 i 3 nakEada na samo-
rządy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w szczególno[ci w zakresie budowy 
dróg gminnych, ulic, placów, wodociągów i zaopa-
trzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-
nia [cieków komunalnych, zaopatrzenia w energie 
cieplną i gaz. 

Rozstrzygnięcia w zakresie infrastruktury niezbęd-
nej do obsEugi zbiorowych potrzeb wspólnoty na 
obszarze Zródmie[cia Hrubieszowa, zawarte są w 
ustaleniach szczegóEowych Planu w zakresie wy-
korzystania infrastruktury technicznej i komunalnej 
istniejącej na przedmiotowym terenie.

Teren objęty ustaleniami planu, obejmuje najstar-
szą czę[ć miasta Hrubieszowa, wpisaną do rejestru 
zabytków, jako ukEad urbanistyczny, posiada dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę techniczną, uzbrojony jest 
w sieć ciepEowniczą, energetyczną, wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej i sEabo rozwiniętą sieć kanali-
zacji deszczowej. Posiada sieć gazową i sieć dróg 
publicznych zapewniających dostęp do poszcze-
gólnych nieruchomo[ci. Zachodzi potrzeba moder-
nizacji i przebudowy istniejących urządzeG w celu 
realizacji potrzeb wEa[cicieli nieruchomo[ci i inwe-
storów.

I. 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 wspóEfinansowania 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.

II. PROPONOWANY SPOSÓB REALIZACJI USTA-
LEF PLANU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

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 Wo-
dociągów i Kanalizacji PGKiM Hrubieszów. Celowa 
jest modernizacja i przebudowa sieci wod.-kan. w 
celu poprawy jako[ci wody do celów sporywczych.

2. Gospodarka [ciekowa:
A. Kanalizacja sanitarna - realizacja ustaleG pla-

nu poprzez wykorzystanie jur istniejących urządzeG 
kanalizacyjnych i ich rozbudowie wg potrzeb inwe-
storów w oparciu o warunki techniczne wydawane 
przez ZakEad Wodociągów i Kanalizacji PGKiM Hru-
bieszów.

B. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód 
opadowych z ulic i placów do istniejącej sEabo roz-
winiętej kanalizacji deszczowej. Systematyczne wy-
posaranie ulic i placów w kanaEy deszczowe z obo-
wiązkiem instalowania urządzeG do podczyszczania 
[cieków wprowadzanych do rzeki Huczwy i KanaEu 
Ulgi. Do czasu pokrycia caEego terenu [ródmie[cia 
kanaEami deszczowymi naturalnym odbiornikiem 
wód opadowych z dachów i placów będą tereny 
nieutwardzone.

3. Gospodarka odpadami staEymi oparta będzie na 
gromadzeniu odpadów staEych w szczelnych pojem-
nikach wyworonych okresowo na skEadowisko od-
padów. Celowe jest wyposaranie nieruchomo[ci w 
pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów.

4. 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 przy zaEoreniu jego rozbudowy.

5. 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. Rozbudową sieci gazowej na terenie 
miasta Hrubieszowa zajmuje się Karpacka SpóEka 
Gazowa, która w miarę zapotrzebowania rozbudo-
wuje istniejące na Zródmie[ciu sieci i urządzenia 
gazowe.

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

7. Telekomunikacja wykorzystanie i rozbudowa 
jur istniejącej sieci telekomunikacyjnej wg warun-
ków ustalanych przez operatorów sieci, zgodnie z 
potrzebami mieszkaGców.

8. Inwestycje drogowe budowa i modernizacja 
dróg wewnętrznych i parkingów następowaEa bę-
dzie w miarę potrzeb inwestorów z wEączeniem się 
do jur istniejących dróg wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych.  
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XIV/98/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 30 wrze[nia 2011 r.

 
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Zródmie[cia Hrubieszowa wyEoronego do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2011 roku do 14 

lipca 2011 roku które morna byEo skEadać w terminie do dnia 28 lipca 2011 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z pópn. zmianami) 
stwierdza się, re nirej wymienione uwagi wniesione 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Zródmie[cia Hrubieszowa zostaEy 
rozpatrzone i uwzględnione: 

Uwagi wniesione przez:
1. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 

ochronę) wniesioną pismem z dnia 15.07.2011 
roku dotyczącą rozszerzenia zapisu ustaleG planu 
dla symbolu planu A45 MW/U o morliwo[ć lokaliza-
cji usEug z zakresu usEug publicznych w tym przed-
szkole, rEobek, usEugi o[wiaty, nauki. Zapisy planu 
zawarte w §14 ust. 1 symbol A45 MW/U zostaEy 
uzupeEnione o zapis Morliwo[ć rozszerzenia i zmia-
ny funkcji usEug o inne usEugi jak: o[wiata, kultura, 
zdrowie.

2. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 
ochronę) wniesioną pismem z dnia 25.07.2011 roku 
dotycząca morliwo[ci lokalizacji usEug o[wiaty, 
usEugi opiekuGcze i medyczne przy symbolu A44U. 
Zapisy planu zawarte w §14 ust. 1 symbol A44U 
zostaEy uzupeEnione o zapis: Morliwo[ć rozszerzenia 
i zmiany funkcji usEug o inne usEugi jak: o[wiata, 
kultura, zdrowie.

3. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 
ochronę), wniesioną pismem z dnia 26.07.2011 
roku dotyczącą zmiany linii zabudowy od ul. Targo-
wej dla lokalizacji ewentualnego nowego budynku 
na dziaEce nr 338/11 jak najblirej granic dziaEki.

Na rysunku planu zostaEa zmniejszona linia zabu-
dowy od strony wschodniej gdyr nie będzie to mia-
Eo wpEywu na parametry techniczne zabudowy w 
stosunku do ul. Targowej i Ludnej. Ponadto zapisy 
planu zawarte w §9 ust. 2 dopuszczają morliwo[ć 
lokalizacji obiektów budowlanych w tym przezna-
czonych na staEy pobyt ludzi w odlegEo[ciach mniej-
szych nir wynikają z ustawy o drogach publicznych 
oraz wymienionych w ustaleniach planu w uzgodnie-
niu z wEa[ciwym zarządcą drogi. Plan nie wskazuje 
szczegóEowej lokalizacji projektowanych obiektów 
na poszczególnych nieruchomo[ciach. Rozstrzy-
gnięte zostanie to na etapie uzyskania pozwolenia 
na budowę zgodnie z warunkami technicznymi ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie, na co umorliwiają zapisy planu zawarte w §13 
ust. 7 pkt 9 o brzmieniu: w uzasadnionych przy-
padkach dopuszcza się lokalizację budynków przy 
granicy dziaEki lub 1,50m od granicy z zachowaniem 

przepisów okre[lonych w warunkach technicznych i 
wymogów przeciwporarowych.

4. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 
ochronę) wniesionych pismem z dnia 28.07.2011 
roku dotyczących:

- zmiany przeznaczenia symbolu plany D16MN+U 
na D16MN/U

- wprowadzenia linii zabudowy dziaEki w odlegEo-
[ci 6-ciu metrów (lub morliwie jak najblirej) od kra-
wędzi jezdni ul. PiEsudskiego.

- morliwo[ci budowy na wschodniej i zachodniej 
granicy dziaEki

W planie zostaE zmieniony symbol z D16MN+U 
na D16MN/U i linia zabudowy na rysunku zostaEa 
dostosowana do zapisów ustaleG planu dla ul. PiE-
sudskiego która przewidywaEa linię zabudowy dla 
pozostaEych obiektów budowlanych 6,00 m. Zapisy 
ustaleG ogólnych zawartych w §13 ust. 7 zostaEy 
rozszerzone o zapis ｧw uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy 
dziaEki lub 1,50m od granicy z zachowaniem przepi-
sów okre[lonych w warunkach technicznych i wy-
mogów przeciwporarowychｦ.

5. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 
ochronę) wniesioną pismem z dnia 27 lipca 2011 
roku dotyczącą wyja[nienia, czy zapisy zawarte w 
§12 dotyczące strefy zagroronej powodzią i osu-
wiskową - dotyczy linii zabudowy 10 m od górnej 
krawędzi skarpy rzeki Huczwy i KanaEu Ulgi. 

Pismem znak: AG.7322/12/09/10/11 z dnia 5 
sierpnia 2011 roku (dane osobowe wykre[lono ze 
względu na ich ochronę) udzielono odpowiedzi re 
nieruchomo[ć oznaczona Nr dziaEki 420 poEorona 
przy ul. Staszica 12 w projekcie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Zródmie[cia 
miasta Hrubieszowa zlokalizowana jest na terenie 
oznaczonym symbolem A 65 MN/U. Na rysunku pla-
nu wrysowane są linie zabudowy od strony ulicy 
Staszica i od strony KanaEu Ulgi. Rysunek planu jest 
wiąrący przy realizacji planowanej inwestycji.

6. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 
ochronę) z dnia 28.07.2011 roku dotyczącą roz-
szerzenia zapisu ustaleG planu dla nieruchomo[ci 
oznaczonej Nr ewid. 316/3, 317/1 poEoronej przy 
ul. Kruczej 20 w Hrubieszowie o dodatkową funkcję 
obejmującą zlokalizowanie na terenie bazy PGKiM 
targowiska miejskiego, z morliwo[cią budowy 
obiektów towarzyszących takich jak: stragany do 
sprzedary produktów rolno ｠ sporywczych, zada-
szonych hal targowych, pomieszczeG higieniczno ｠ 
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sanitarnych, parkingu i innych obiektów sEurących 
obsEudze targowiska. 

Zapisy planu zawarte w §14 ust. 1 symbol 
C11P/U/KS zostaEy uzupeEnione o zapis: Morliwo[ć 
lokalizacji targowiska miejskiego wraz z obiektami i 
urządzeniami towarzyszącymi.

oraz nie uwzględnione uwagi wniesione przez:
1. (dane osobowe wykre[lono ze względu na ich 

ochronę) wniesionych pisma z dnia 28.07.2011 
roku dotyczące:

- zmiany powierzchni zabudowy dziaEki do 75%
- zezwolenia na wykonanie wjazdu na dziaEkę na 

caEej szeroko[ci od strony ul. PiEsudskiego
- zezwolenia na przeniesienie istniejącej kanalizacji 

deszczowej biegnącej z ul. PiEsudskiego poza gra-
nice dziaEki od strony wschodniej np. obok lub pod 
tzw. chodnik, jereli nie będzie to morliwe to prze-
niesienie jej jak najdalej od granicy dziaEki

Ad. 1. Ustalenia projektu planu dla usEug zawiera-
ją zapisy dopuszczające zabudowę dziaEki do 70% 
powierzchni terenu.

Ad. 2. Projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Zródmie[cia Hrubieszowa nie 
wskazuje zjazdów z nieruchomo[ci na drogi publicz-
ne lub wewnętrzne. Miejsce lokalizacji zjazdu zosta-
nie rozstrzygnięte na etapie sporządzania projektu 
budowlanego i projektu zagospodarowania nieru-
chomo[ci wg warunków zarządcy drogi.

Ad. 3. Projekt planu nie zawiera zapisów doty-
czących wyrarenia zgody na przeniesienie istnieją-
cych uzbrojeG terenu. Sposób i miejsce przebudowy 
ewentualnych kolizji będzie rozstrzygane na etapie 
sporządzania projektu budowlanego i projektu zago-
spodarowania nieruchomo[ci.

Stosownie do art. 17 pkt 12 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 
z pópn. zmianami) Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
rozpatrzyE w/w wnioski Zarządzeniami Nr 127/2011 
dnia 16 sierpnia 2011 roku i Nr 129 z dnia 18 sierp-
nia 2011 roku w sposób przedstawiony powyrej.

 


