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UCHWADA NR LV/498/2010

 RADY MIASTA HRUBIESZÓW

	z	dnia	10	sierpnia	2010	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę[ci miasta Hrubieszowa dot. 
terenów obrębu SEawęcin ｠ ul. Lipowa

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.1	
ustawy	z	dnia	8	marca	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	
U.	z	2001	r.,	Nr	142,	póz.	1591	z	pópn.	zm.)	oraz	
art.	20	ust.	1	i	art.	27	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(DZ.	 U.	 z	 2003	 r,	 Nr	 80,	 póz.	 717	 z	 pópn.	 zm.)	
oraz	UchwaEy	Nr	XXXIII/327/2009	Rady	Miejskiej	w	
Hrubieszowie	z	dnia	30	marca	2009	roku	o	przystą-
pieniu	do	sporządzenia	zmiany	w	miejscowym	pla-
nie	zagospodarowania	przestrzennego	czę[ci	miasta	
Hrubieszowa	dot.	terenów	obrębu	SEawęcin	-	Rada	
Miejska	uchwala,	co	następuje:

DZIAD I
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Przepisy ogólne

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	 miasta	 Hrubieszowa	 ｧuchwalonym	
UchwaEą	 Nr	 XV/195/99	 Rady	 Miejskiej	 w	 Hrubie-
szowie	z	dnia	29	grudnia	1999	roku	ze	zmianami	za-
twierdzonymi	UchwaEą	Nr	VIII/74/07	Rady	Miejskiej	
w	Hrubieszowie	z	dnia	29	maja	2007	roku	i	Uchwa-
Eą	Nr	XV/139/07	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	
dnia	4	grudnia	2007	roku,	uchwala	się	zmianę	miej-
scowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
czę[ci	 miasta	 Hrubieszowa	 dot.	 terenów	 obrębu	
SEawęcin	｠	ul.	Lipowa,	zwaną	dalej	ｧplanemｦ.

2.	 Plan	 obejmuje	 teren	 w	 granicach	 dziaEek	 nr	
ewid.	1653/5,	1764/2	poEoronych	przy	ul.	Lipowej	
w	Hrubieszowie.

3.	Plan	stanowią:
1)	 ustalenia	 planu	 -	 będące	 tre[cią	 niniejszej	

uchwaEy;
2)	 rysunek	planu	w	skali	1:	1	000	-	stanowiący	

zaEącznik	graficzny	Nr	1	do	niniejszej	uchwaEy.
4.	Ustalenia	planu	wyrarone	są	w	formie:
1)	ustaleG	ogólnych	dotyczących	obszaru	objęte-

go	planem,	zawartych	w	Dziale	l	niniejszej	uchwaEy;
2)	 ustaleG	 szczegóEowych	 dotyczących	 prze-

znaczenia	 terenu,	 zawartych	 w	 Dziale	 II	 niniejszej	
uchwaEy.

5.	Ustalenia	planu	i	rysunek	planu	stanowią	inte-
gralną	caEo[ć.

§2.	Integralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy	są:
1.	zaEącznik	nr	2	 -	zawierający	 rozstrzygnięcia	o	

sposobie	rozpatrzenia	uwag	do	projektu	zmiany	pla-
nu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Hru-
bieszowa	Obręb	SEawęcin,

2.	zaEącznik	Nr	3	-	zawierający	rozstrzygnięcia	o	
sposobie	realizacji,	zapisanych	w	zmianie	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	miasta	Hrubieszo-
wa	Obręb	SEawęcin,	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-
tury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy,	oraz	zasadach	 ich	 finansowania,	zgodnie	z	
przepisami	o	finansach	publicznych.

§3.1.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 niniejszej	
uchwaEy	jest	mowa	o:

1)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	miej-
scowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego,	
stanowiące	tre[ć	niniejszej	uchwaEy;

2)	rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	gra-
ficzny	zapis	planu,	przedstawiony	na	mapie	zasadni-
czej	w	skali	1:1000,	stanowiącej	zaEączniki	Nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy;

3)	 przepisach	 odrębnych	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	przepisy	prawne,	aktualne	w	momencie	wyko-
nywania	niniejszej	uchwaEy;

4)	terenie	-	nalery	przez	to	rozumieć	wyznaczony	
liniami	 rozgraniczającymi	 teren	o	okre[lonym	prze-
znaczeniu	i	zasadach	zagospodarowania;

5)	dziaEce	budowlanej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
teren	 okre[lony	 granicami	 wynikającymi	 z	 podzia-
Eów	wEasno[ciowych,	przeznaczony	zgodnie	z	pla-
nem	na	cele	budowlane;

6)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	takie	przeznaczenie,	które	powinno	prze-
warać	na	danym	terenie,	wyznaczonym	liniami	roz-
graniczającymi;

7)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	inne	nir	podstawo-
we,	które	uzupeEniają	lub	wzbogacają	przeznaczenie	
podstawowe	terenu	w	sposób	okre[lony	ustalenia-
mi	planu;

8)	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	-	nalery	rozu-
mieć	oznaczoną	na	rysunku	lub	w	tek[cie	planu	linię	
okre[lającą	 nieprzekraczalną	 lokalizację	 zabudowy	
kubaturowej	 ｠	 fasady	 budynków,	 której	 nie	more	
przekroczyć	radne	ze	staEych	czę[ci	budynku	z	wy-
Eączeniem	 okapu	 dachu,	 gzymsów,	 daszków	 nad	
wej[ciowych,	schodów	zewnętrznych	i	zsypów

9)	zabudowie	mieszkaniowej	jednorodzinnej	-	na-
lery	przez	 to	 rozumieć	budynki	mieszkalne	wraz	z	
budynkami	gararowymi	i	gospodarczymi;

10)	zabudowie	usEugowej	-	nalery	przez	to	rozu-
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mieć	wszelkie	budynki	 i	 budowle,	które	w	caEo[ci	
lub	czę[ci	sEurą	do	dziaEalno[ci,	której	celem	jest	za-
spokajanie	potrzeb	ludno[ci,	z	wykluczeniem	przed-
sięwzięć	 okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych,	
mogących	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 i	
zdrowie	ludzi;

11)	zieleni	urządzonej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
zrórnicowaną	 gatunkowo	 zieleG	 wysoką	 i	 niską	 o	
charakterze	ozdobnym,	pokrywającą	uksztaEtowane	
powierzchnie;

12)	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 -	 nalery	
przez	to	rozumieć	niezabudowaną	 i	nieutwardzoną	
powierzchnię	dziaEki,	pokrytą	ro[linno[cią	naturalną	
lub	urządzoną,	stanowiącą	powierzchnię	biologicz-
nie	czynną.

2.	Pojęcia	niezdefiniowane	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi.

§4.1.	 Celem	 regulacji	 zawartych	 w	 ustaleniach	
planu	jest:

1)	 ustalenie	 przeznaczenia	 terenu	 dziaEek	 nr	
1653/5,	1764/2	poEoroych	Hrubieszowie;

2)	 ustalenie	 warunków	 zabudowy	 i	 zasad	 zago-
spodarowania	terenu	objętego	planem;

3)	okre[lenie	zasad	ksztaEtowania	Eadu	przestrzen-
nego.

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

1)	linie	rozgraniczające	teren	objęty	planem	od	in-
nych	terenów;

2)	linia	zabudowy	nieprzekraczalna.
3.	 Oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunkach	 planu	 nie	

wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulowany	
lub	informacyjny.

RozdziaE 2
Oznaczenia planu

§5.1.	Teren	wyznaczony	w	planie	liniami	rozgra-
niczającymi	 posiada	 okre[lone	 przeznaczenie	 pod-
stawowe,	 oznaczone	 graficznie	 na	 rysunku	 planu	
oraz	 oznaczone	 znakami	 literowymi,	 okre[lającymi	
sposób	 urytkowania	 terenu:MN	 -	 teren	 zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej.

2.	Przyjęte	oznaczenia	są	adekwatne	z	tre[cią	ry-
sunku	planu.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	ochrony	
i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego:

1.	 ustala	 się,	 z	 zastrzereniem	 pkt	 2	 i	 3	 ,	 jedy-
nie	inwestowanie	zgodne	z	ustalonym	w	niniejszej	
uchwale	 przeznaczeniem	 podstawowym	 (funkcją)	
terenu;

2.	 w	 granicach	 terenu	 morliwa	 jest	 lokalizacja	
obiektów	z	 zakresu	przeznaczenia	 dopuszczalnego	
pod	 warunkiem,	 re	 nie	 przekroczą	 one	 30%	 po-

wierzchni	terenu	o	przeznaczeniu	podstawowym;
3.	dopuszcza	się	lokalizację,	w	sposób	nie	kolidu-

jący	z	podstawowym	przeznaczeniem	oraz	zgodnie	
z	 przepisami	 odrębnymi,	 nie	 przedstawionych	 na	
rysunku	planu	obiektów	 i	 sieci	 infrastruktury	elek-
troenergetycznej,	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej	 i	 telekomunikacyjnej	 sEurących	 obsEudze	
obszaru	planu;

4.	wprowadza	się	zakaz	grodzenia	nieruchomo[ci	
ogrodzeniami	z	elementów	betonowych	 lub	wyko-
nanych	z	materiaEów	odpadowych.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.	1.	Teren	objęty	planem	znajduje	się	poza	za-
sięgiem	 obszarów	 i	 obiektów	 o	 wysokich	 warto-
[ciach	przyrodniczych,	objętych	ochroną	prawną.

2.	Teren	objęty	planem	lery	w	zasięgu	projekto-
wanej	 strefy	 ochronnej	 GEównego	 Zbiornika	 Wód	
Podziemnych	 nr	 407	 OWO	 -	 GZWP	 (CheEm	 -	 Za-
mo[ć)	w	granicach	której	wprowadza	się	zakazy:

1)	wznoszenia	obiektów	budowlanych	i	wykony-
wania	 robót,	 które	 mogą	 powodować	 zanieczysz-
czenie	gruntów	lub	wód;

2)	odprowadzania	nieoczyszczonych	 [cieków	do	
wód	powierzchniowych	 i	gruntu;	z	wyjątkiem	roz-
sączania	do	gruntu	oczyszczonych	[cieków	z	przy-
domowej	oczyszczalni	[cieków;

3)	utrzymywania	otwartych	rowów	[ciekowych	i	
zbiorników	[ciekowych.

3.	 Przy	 projektowaniu	 obiektów	 budowlanych	 i	
zagospodarowaniu	terenu	inwestycji	ustala	się	obo-
wiązek	ksztaEtowania	architektury	w	harmonii	z	tra-
dycyjnym	krajobrazem	kulturowym,	przy	uwzględ-
nieniu	 zasad	ochrony	 [rodowiska	przyrodniczego	 i	
warto[ci	kulturowych.

4.	Teren	objęty	planem	nalery	do	grupy	terenów	
chronionych	 przed	 haEasem	 zgodnie	 z	 przepisami	
art.	113	i	114	ustawy	Prawo	ochrony	[rodowiska,	
gdzie	obowiązuje	standard	akustyczny	dla	terenów	
mieszkaniowych:

1)	dopuszczalny	poziom	haEasu	komunikacyjnego:
a)	w	porze	dziennej	60	dB,
b)	w	porze	nocnej	50	dB;
2)	dopuszczalny	poziom	haEasu	z	pozostaEych	pró-

deE:
a)	w	porze	dziennej	55	dB,
b)	w	porze	nocnej	45	dB.

RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§8.	W	granicach	planu	nie	występują	obiekty	i	te-
reny	chronione	na	mocy	przepisów	o	ochronie	dóbr	
kultury.	W	przypadku	odkrycia	zabytków	i	obiektów	
archeologicznych	podczas	realizacji	robót	ziemnych	
wymagane	jest	wstrzymanie	prac	i	powiadomienie	o	
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znalezisku	wojewódzkiego	konserwatora	zabytków.	
Kontynuacja	prac	będzie	morliwa	pod	nadzorem	ar-
cheologicznym	przez	 uprawnionego	 archeologa	 na	
podstawie	pozwolenia	konserwatorskiego.

RozdziaE 6
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§9.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	znajdują	się	
tereny	przestrzeni	publicznej.

RozdziaE 7
Zasady ochrony innych terenów i obiektów

§10.	Na	obszarze	objętym	planem	nie	znajdują	się	
tereny	nararone	na	niebezpieczeGstwo	powodzi	te-
reny	górnicze	ani	inne	obiekty	i	tereny	podlegające	
ochronie.

RozdziaE 8
SzczegóEowe zasady i warunki scalania gruntów i 

podziaEu nieruchomo[ci

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

RozdziaE 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia i urytkowania terenów

§12.	Teren	przeznaczony	w	planie	pod	zabudowę	
mieszkaniową	do	czasu	realizacji	planowanej	funkcji	
more	być	urytkowane	w	sposób	dotychczasowy.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§13.	1.	Ustala	się	teren	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	 o	 niskiej	 intensywno[ci	 zabudowy	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	MN	.

2.	Jako	przeznaczenie	dopuszczalne	na	terenie,	o	
którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się:

1)	zabudowę	usEugową	(obiekty	wolnostojące	lub	
wbudowane);

2)	liniowe,	punktowe	i	kubaturowe	urządzenia	in-
frastruktury	technicznej	i	komunikacji.

3.	Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	zagospodarowania:

1)	zasad	podziaEu	dziaEki	nie	ustala	się;
2)	ustala	się	powierzchnię	zabudowy	dziaEki	maks.	

40%;
3)	 obowiązuje	 pozostawienie	 min.	 30%	 po-

wierzchni	biologicznie	czynnej;
4)	 obowiązuje	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 -	

min.	15,0	m	od	zewnętrznej	krawędzi	 jezdni	drogi	
gminnej	(ul.	Lipowej),	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

5)	obowiązuje	strefa	wolna	od	zabudowy	wzdEur	
istniejącej	kablowej	linii	elektroenergetycznej	0,4	kV	
-	pas	1,0	m,	(po	0,5m	od	osi	linii).

4.	Na	terenie,	o	którym	mowa	w	ust.	1	ustala	się	
następujące	zasady	ksztaEtowania	zabudowy:

1)	parametry	budynku	mieszkalnego:
a)	wysoko[ć	budynku	-	maksymalnie	2	kondygna-

cje	nadziemne,	druga	kondygnacja	w	poddaszu,
b)	 dopuszczalny	 maksymalny	 poziom	 posadzki	

parteru	-	1,2	m,
c)	 dopuszczalne	 rodzaje	 dachów	 -	 dwuspadowe	

lub	wielospadowe	o	nachyleniu	poEaci	do	45°,
d)	dopuszcza	się	stosowanie	lukarn,	okien	poEacio-

wych,	wykuszy	oraz	balkonów	i	logii,
e)	wysoko[ć	zabudowy	licząc	od	poziomu	terenu	

do	kalenicy	-	do	12,0	m;
2)	parametry	budynku	gospodarczego	i	gararowe-

go:
a)	wysoko[ć	budynku	-	maksymalnie	1	kondygna-

cja	nadziemna,
b)	 dopuszczalny	 maksymalny	 poziom	 posadzki	

parteru	-	0,6	m,
c)	dopuszczalne	rodzaje	dachów	-	jednospadowe,	

dwuspadowe	 i	 wielospadowe	 o	 nachyleniu	 poEaci	
do	45°,

d)	wysoko[ć	zabudowy	licząc	od	poziomu	terenu	
do	kalenicy	-	do	6,0	m.

5.	 Ustala	 się	 następujące	 zasady	 dotyczące	 ob-
sEugi	 terenu,	o	którym	mowa	w	ust.	1	w	zakresie	
infrastruktury	technicznej:

1)	zaopatrzenie	w	wodę	z	istniejącego	wodociągu	
komunalnego:

2)	 zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	z	 istnieją-
cej	sieci	elektroenergetycznej	zgodnie	z	warunkami	
dysponenta	sieci;

3)	odprowadzenie	[cieków	-	do	bezodpEywowego	
zbiornika	na	nieczysto[ci	pEynne,	docelowo	do	miej-
skiej	sieci	kanalizacji	sanitarnej;

4)	 obowiązek	 wstępnej	 segregacji	 odpadów	 w	
miejscu	powstawania,	wywóz	odpadów	na	gminne	
skEadowisko	odpadów;

5)	zaopatrzenie	w	gaz	-	z	 istniejącego	gazociągu	
zgodnie	z	warunkami	dysponenta	sieci;

6)	zaopatrzenie	w	ciepEo	-	z	indywidualnych	syste-
mów	grzewczych;

7)	 odprowadzenie	 wód	 opadowych	 -	 na	 wEasny	
nieutwardzony	teren.

6.	 Ustala	 się	 zasady	 obsEugi	 terenu,	 o	 którym	
mowa	w	ust.1	w	zakresie	komunikacji:

1)	zjazd	na	dziaEkę	-	z	ulicy	Lipowej;
2)	potrzeby	parkingowe	nalery	realizować	na	tere-

nie	lokalizacji	wEasnej.

DZIAD III
Postanowienia przej[ciowe i koGcowe

§14.	Ustala	się	stawkę	procentową	jednorazowej	
opEaty	od	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	związ-
ku	z	uchwaleniem	niniejszego	planu,	w	wysoko[ci:	
10	%	wzrostu	warto[ci	(sEownie:	dziesięć	procent).

§15.	 W	 granicach	 terenów	 objętych	 niniejszym	
planem	 traci	 moc	 miejscowy	 planu	 zagospodaro-
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wania	 przestrzennego	 miasta	 Hrubieszowa	 Obręb	
SEawęcin	 zatwierdzony	 UchwaEą	 Nr	 XXXII/320/05	
Rady	 Miejskiej	 w	 Hrubieszowie	 z	 dnia	 31	 marca	
2005	roku	(Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	z	dnia	14	czerwca	
2005	roku	Nr	134	poz.	2464)

§16.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	miasta	Hrubieszowa.

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

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz
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ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	nr	LV/498/2010

Rady	Miasta	Hrubieszów
z	dnia	10	sierpnia	2010	r.

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI FINANSOWANIA ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO CZĘZCI MIASTA HRUBIESZOWA DOT. TERENÓW OBRĘBU SDAWĘCIN ｠ W GRANICACH DZIADEK 

NR 1653/5 I NR 1762/4 PODOqONYCH PRZY UL. LIPOWEJ W HRUBIESZOWIE

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

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

1.	PROPONOWANE	oRÓDDA	FINANSOWANIA.

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

1)	Zrodki	wEasne	Gminy	Miejskiej	Hrubieszów	za-
bezpieczane	w	corocznych	budretach	miasta.

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

2.	PROPONOWANY	SPOSÓB	REALIZACJI	USTA-
LEF	PLANU.

1)	Zaopatrzenie	w	wodę	następowaEo	będzie	po-
przez	rozbudowę	jur	istniejącej	sieci	wodociągowej	
w	ulicy	Lipowej	wg	warunków	zarządcy	sieci.	Re-
alizacja	ustaleG	planu	nie	wymaga	inwestycji	miej-
skich.

2)	Gospodarka	[ciekowa	oparta	będzie	na	budo-
wie	 szczelnych	 zbiorników	 [cieków	 sanitarnych	
okresowo	 oprórnianych	 samochodem	 ascenizacyj-
nym	i	wyworonych	na	teren	oczyszczalni	[cieków	
przy	ul.	Gródeckiej.	Taki	stan	przewidywany	jest	do	
czasu	budowy	kolektora	sanitarnego	w	ul.	Lipowej.

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

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

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

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

7)	Inwestycje	drogowe:	nie	występują.
8)	Odprowadzenie	wód	deszczowych	powierzch-

niowo.	 Perspektywicznie	 po	 wybudowaniu	 kanali-
zacji	 deszczowej	 do	 kanalizacji	 miejskiej.	 Termin	
budowy	kanalizacji	deszczowej	dla	ul.	 Lipowej	nie	
jest	okre[lony.
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ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	nr	LV/498/2010

Rady	Miasta	Hrubieszów
z	dnia	10	sierpnia	2010	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta czę[ci miasta Hrubieszowa dot. terenów obrębu SEawęcin ｠ ul. Lipowa

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	
2003	roku	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (tekst	 jednolity	 z	 2003r.	 Dz.	 U.	 Nr	 80	
poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	Miejska	w	Hrubieszowie	
stwierdza,	re	w	okresie	wyEorenia	do	publicznego	
wglądu	w	dniach	od	17	czerwca	2010	roku	do	7	

lipca	2010	roku	oraz	w	okresie	14	dni	po	upEywie	
terminu	wyEorenia	t.j.	do	dnia	21	lipca	2010	roku,	
do	 Burmistrza	 Miasta	 Hrubieszowa	 nie	 wniesiono	
uwag	dotyczących	w/w	projektu	planu.


