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UCHWADA NR LI/472/2010

 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

	z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Hrubieszowa ｠ ul. Kolejowa

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	/Dz.	U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zmianami/,	art.	
20	pkt	1	i	art.	29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	
U.	nr	80	poz.	717	z	pópn.	zmianami/	i	uchwaEy	Nr	
XXX/316/09	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	dnia	
26	 lutego	2009	r.	oraz	po	stwierdzeniu	zgodno[ci	
z	 ustaleniami	 studium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	
zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Hrubie-
szowa	uchwalonego	uchwaEą	Nr	XV/195/99	Rady	
Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	dnia	29	grudnia	1999r	
z	pópn.	zmianami,	Rada	Miejska	uchwala	co	nastę-
puje:

RozdziaE 1
Ustalenia formalne i wprowadzające

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

-	od	póEnocy	-	ul.	Nowa
-	od	wschodu	-	tereny	kolejowe
-	od	zachodu	-	ul.	Kolejowa,	tereny	upraw	polo-

wych
-	od	poEudnia	-	projektowana	ulica	bez	nazwy,	gra-

nica	terenu	skEadnicy	drewna
2.	Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-

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

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

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

miejscowy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzenne-
go	 ｠	 ul.	 Kolejowa,	 stanowiący	 zaEącznik	 Nr	 1	 do	
uchwaEy

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

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

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

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

z	ustaleniami	ｧStudium	uwarunkowaG	 i	kierunków	

zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	 Hrubie-
szowa;

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

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

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

5)	dziaEce	｠	nalery	rozumieć	nieruchomo[ć	lub	jej	
czę[ć	przeznaczoną	pod	zabudowę	 i	zagospodaro-
wanie;

6)	 przepisach	 szczególnych	 ｠	 nalery	 rozumieć	
przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonawczymi;

7)	 przeznaczeniu	 podstawowym	 ｠	 nalery	 rozu-
mieć	przeznaczenie,	które	przewara	na	danym	ob-
szarze	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	rozumieć	utrzymanie	ist-
niejącej	 substancji	 budowlanej	 z	 morliwo[cią	 re-
montów,	rozbudowy,	zmiany	urytkowania	lub	prze-
znaczenia	w	sposób	nie	naruszający	ustaleG	planu;

10)	 zabudowie	 -	 nalery	 rozumieć	 podstawowy	
element	zagospodarowania	terenu	jak	budynki	i	bu-
dowle	lub	ich	zespóE,	istniejących	i	projektowanych	
zlokalizowanych	na	danym	terenie	lub	dziaEce;

11)	obiektach	 lub	terenach	uciąrliwych	｠	nalery	
rozumieć:

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

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

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

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

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

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

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

14)	ochronie	prawnej	｠	nalery	rozumieć	wszelkie	
formy	ochrony	okre[lone	przepisami	szczególnymi;

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

16)	drodze	wewnętrznej	｠	nalery	rozumieć	drogę	
nie	zaliczoną	do	radnej	kategorii	dróg	publicznych,	
w	tym	ulicę	w	terenach	mieszkaniowych,	drogę	do-
jazdową	do	gruntów	rolnych	 lub	 le[nych,	terenów	
dziaEalno[ci	gospodarczej,	ciąg	pieszo	-	jezdny	i.t.p.

17)	modernizacji	 drogi	｠	nalery	 rozumieć	wyko-
nanie	robót	w	wyniku,	których	następuje	podwyr-
szenie	parametrów	technicznych	i	eksploatacyjnych	
drogi;

18)	dostępie	do	drogi	publicznej	z	nieruchomo[ci	
｠	 nalery	 rozumieć	 bezpo[redni	 dostęp	 do	 tej	 dro-
gi	 albo	 dostęp	 do	 niej	 poprzez	 drogę	wewnętrzną	
lub	poprzez	ustanowienie	odpowiedniej	sEurebno[ci	
drogowej;

19)	nieprzekraczalnej	 linii	zabudowy	｠	nalery	ro-
zumieć	oznaczoną	na	rysunku	planu	i	w	tek[cie	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.

2.	Dla	terenów	wykazujących	znaczną	rórnorod-
no[ć	jak	w	przypadku	zabudowy	usEugowej	i	tech-
niczno-produkcyjnej	 o	 symbolach	U,	P,	U/P	ustala	
się	 peEny	 zakres	 rodzajów	dziaEalno[ci	 usEugowej	 i	
produkcyjnej	okre[lonych	w	Europejskiej	Klasyfika-
cji	DziaEalno[ci	/EKD/	i	zgodnej	z	nią	Polskiej	Klasy-
fikacji	DziaEalno[ci	/PKD/	wg	zapotrzebowania	i	wg	
regulacji	ustalonej	w	planie.	Tym	samym	dopuszcza	
się	 morliwo[ć	 zmiany	 dziaEalno[ci	 w	 zakresie	 do-
puszczonym	przez	w/w	klasyfikacje.

RozdziaE 2
Ustalenia ogólne dotyczące caEego obszaru

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

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

jące	ksztaEtowanie	przestrzeni	w	sposób	zapewnia-

jący	ochronę	[rodowiska	i	zdrowia	ludzi
3)	obsEugi	komunikacyjnej,
4)	 obsEugi	 i	 zaopatrzenia	 w	 infrastrukturę	 tech-

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

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

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

4)	wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznej,

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

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

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

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

4.	Do	czasu	realizacji	inwestycji	zgodnej	z	podsta-
wowym	lub	dopuszczalnym	przeznaczeniem	terenu	
dopuszcza	się	dotychczasowe	jego	urytkowanie.

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

U	-	tereny	zabudowy	usEugowej
P	-	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów
U/P	｠	tereny	zabudowy	usEugowej,	obiektów	pro-

dukcyjnych,	skEadów	i	magazynów,
U/MN	｠	tereny	zabudowy	usEugowej	z	dopuszcze-

niem	funkcji	mieszkaniowej
UC	 -	 tereny	 zabudowy	 usEugowej	 w	 tym	 obiek-

ty	 handlowe	 o	 powierzchni	 sprzedary	 powyrej	
2000m2

ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej
ZCc	-	teren	cmentarza	czynnego	z	projektowanym	

powiększeniem
ZCz	｠	teren	cmentarza	wojennego	｠	zamknięty
ZN/W	-	zieleG	objęta	 formami	ochrony	przyrody,	

ciek	wodny
komunikacja	drogowa	i	kolejowa
KDKK	｠	droga	krajowa
KDKP	｠	droga	powiatowa
KDKG	｠	droga	gminna
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KDW	｠	tereny	dróg	wewnętrznych	-	ciagi	pieszo-	
jezdne

KK	｠	tereny	komunikacji	kolejowej
EE	 ｠	 elektroenergetyka	 ｠	 tereny	 i	 urządzenia	 z	

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

E	-	 linie	[rednich	napięć	wraz	ze	strefą	oddziaEy-
wania	linii	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi

§	 5.	 Ustalenia	 dotyczące	 ochrony	 [rodowiska	
przyrodniczego

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

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

a)	wykluczeniu	lokalizacji	inwestycji	mogących	za-
wsze	znacząco	oddziaEywać	na	 jako[ć	 i	 ilo[ć	wód	
podziemnych	 i	 powierzchniowych	 wg	 przepisów	
szczególnych,

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

2)	w	obszarze	objętym	planem	nie	mogą	być	re-
alizowane	przedsięwzięcia	znacząco	oddziaEujące	na	
[rodowisko.	Znaczące	oddziaEywanie	more	być	wy-
kluczone	 w	 procedurze	 postępowania	 administra-
cyjnego	 w	 sprawie	 oddziaEywania	 przedsięwzięcia	
na	[rodowisko	poprzez	udokumentowanie,	re	tech-
nologiczne	i	techniczne	rozwiązania	oraz	stosowne	
pozwolenia	 wEa[ciwych	 organów	 zapewniają	 uzy-
skanie	wszelkich	wymaganych	standardów	ochrony	
[rodowiska.

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

1)	wyodrębnienie	 i	 objęcie	 ochroną	 planistyczną	
terenów	podmokEych	 jako	elementu	systemu	przy-
rodniczego	miasta

2)	nakaz:
a)	 zagospodarowania	 i	 przeksztaEcania	 terenów	

objętych	planem	z	uwzględnieniem	uwarunkowaG	i	
wymogów	[rodowiska	przyrodniczego	okre[lonych	
w	przepisach	szczególnych,

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

c)	ksztaEtowania	zieleni	towarzyszącej	zabudowie	
techniczno-produkcyjnej	i	usEugowej,

d)	skEadowania	odpadów	staEych	w	pojemnikach	
zamkniętych	 w	 miejscu	 do	 tego	 wyznaczonym	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi,

e)	 wyposarenia	 planowanych	 obiektów	 w	 urzą-
dzenia,	w	tym	urządzenia	 infrastruktury	nie	powo-
dujące	pogarszania	standardów	jako[ci	[rodowiska,

f)	 stosowania	 paliw	 niskoemisyjnych	 docelowo	
gazu	ziemnego	dla	nowo	realizowanych	inwestycji,

g)	 rozwiązania	 gospodarki	 wodno-[ciekowej	 z	
zachowaniem	 wymogów	 ustalonych	 przepisa-
mi	 szczególnymi	 oraz	 obowiązujących	 w	 zakresie	
GZWP	407,

h)	 stosowania	 przy	 projektowaniu	 dróg	 i	 innych	
obiektów	odpowiednich	[rodków	ochrony,	okre[lo-
nych	w	przepisach	szczególnych	je[li	prognozowa-
ne	 poziomy	 haEasu	 przekraczają	 warto[ci	 dopusz-
czalne,

i)	 zachowania	 wszelkich	 norm	 wg	 przepisów	
szczególnych	 dotyczących	 dopuszczalnych	 pozio-
mów	stęreG	zanieczyszczeG	powietrza,

j)	utrzymania	powierzchni	biologicznie	czynnej	na	
co	najmniej	15-20	%	powierzchni	 terenu	objętego	
planem.

3)	zakaz:
a)	odprowadzania	[cieków	do	wód	powierzchnio-

wych	i	ziemi,	nie	speEniających	warunków	okre[lo-
nych	w	przepisach	szczególnych

b)	przekraczania	w	terenach	mieszkalnictwa	oraz	
zabudowy	związanej	ze	staEym	lub	wielogodzinnym	
pobytem	dzieci	i	mEodziery	dopuszczalnych	standar-
dów	 akustycznych.	 Standardy	 akustyczne	 wyno-
szą:

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

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

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

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

1.	 Obszar	 [ci[le	 chroniony	 na	 mocy	 ustawy	 o	
ochronie	dóbr	kultury,	tj	wpisany	do	rejestru	zabyt-
ków:

1)	cmentarz	rzymskokatolicki	z	wydzieloną	kwate-
rą	wojskową	rej.	zab.ZA	246/83

2)	prowadzenie	prac	konserwatorskich,	restaura-
torskich,	 robót	 budowlanych	 przy	 zabytku	 wpisa-
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nym	 do	 rejestru	 wymaga	 zezwolenia	 Lubelskiego	
Wojewódzkiego	Konserwatora	Zabytków

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

3.	Obszary	 obserwacji	 archeologicznej	 /stanowi-
ska	archeologiczne	/	nie	występują.

§	7.	Wymagania	wynikające	z	potrzeb	ksztaEtowa-
nia	przestrzeni	publicznych:

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

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

a)	wprowadzeniu	zadrzewieG	i	zakrzewieG	wzdEur	
ulic	 (dróg	 publicznych)	 z	 uwzględnieniem	 wymo-
gów	 ekspozycji	 krajobrazowej	 i	 osEanianiu	 zielenią	
elementów	dysharmonijnych,

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

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

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

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

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

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

cjonowania	obiektów	i	otoczenia,
b)	ujednoliconego	zagospodarowania	terenu,	pla-

ców,	chodników	i	typu	nawierzchni	ciągów	komu-
nikacyjnych,

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

RozdziaE 3
Ustalenia dla terenów zabudowanych z warunka-

mi realizacji nowej zabudowy

§	8.	Tereny	zabudowy	usEugowej,	obiektów	pro-
dukcyjnych,	skEadów	i	magazynów

1.	 Obejmują	 tereny	 usEug	 skoncentrowanych,	
tereny	 dziaEalno[ci	 produkcyjno-wytwórczej,	 tere-
ny	 magazynów	 i	 skEadów,	 zaplecza	 technicznego	
budownictwa,	 bazy	 sprzętu	 i	 transportu,	 urządze-
nia	obsEugi	 rolnictwa,	usEugi	 renowacyjne	/serwisy	
techniczne/	 inne	 formy	 dziaEalno[ci	 gospodarczej	
obejmujące	usEugi	dystrybucyjne	/handel,	transport/	
obiekty	biurowe	i	administracyjne.

2.	Dla	terenów	zainwestowanych	i	obiektów	ist-
niejących	ozn.	na	rysunku	planu	symbolami	U,	U/P,	
P,	UC	ustala	się:

1)	 zachowanie	 istniejących	 terenów	 i	 obiektów	
usEugowych,	 handlowych,	 skEadowych,	 produkcyj-
nych	i	itp.	z	morliwo[cią	modernizacji,	przebudowy,	

rozbudowy,	wymiany	zabudowy,	lokalizacji	nowych	
obiektów	a	takre	obiektów	uzupeEniających	o	funk-
cje	administracyjno-socjalne,

2)	 dopuszcza	 się	 likwidację	 istniejącego	 zainwe-
stowania	 i	 realizację	 nowych	 obiektów	 zgodnie	 z	
wymogami	technicznymi,

3)	morliwo[ć	zmiany	funkcji	terenu	i	funkcji	obiek-
tów	w	zalerno[ci	od	potrzeb	i	zamierzeG	inwestor-
skich

4)	 zakEada	 się	 modernizację	 i	 budowę	 nowych	
elementów	 i	 urządzeG	 infrastruktury	 technicznej,	
w	 tym	 sieci	 przyEączy	 wodociągowych,	 kanaliza-
cyjnych,	kanalizacji	deszczowej,	sieci	gazowej,	cie-
pEowniczej,	elektroenergetyki	 i	 stacji	 transformato-
rowych,

5)	 przystosowanie	 oddziaEywania	 obiektów	 pro-
dukcyjnych	do	terenu	będącego	w	prawnej	dyspo-
zycji	urytkownika	obiektu.

3.	Dla	terenów	nowej	zabudowy	ozn.	na	rysunku	
planu	symbolami	U,	U/P,	P,	UC	ustala	się:

1)	wielko[ć	dziaEki	uzalerniona	od	funkcji	terenu	i	
obiektu	ustalona	kardorazowo	zgodnie	z	potrzebami	
w	oparciu	o	projekt	zagospodarowania	terenu,

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

3)	forma	zabudowy	｠	wolnostojąca,	utrzymująca	
linię	i	formę	zabudowy	na	dziaEkach	sąsiednich,

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

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

-	o	charakterze	biurowym	1-3	kondygnacje	nad-
ziemne,	trzecia	w	poddaszu	urytkowym,	wysoko[ć	
od	poziomu	terenu	do	okapu	lub	gzymsu	12,00m,

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

5)	 morliwo[ć	 realizacji	 dachów	 pEaskich,	 wielo-
spadowych,	jednospadowych	o	kącie	nachylenia	do	
45°,	pokrycie	dachów	materiaEami	dopuszczonymi	
dla	dachów	o	rórnych	spadkach,

6)	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	przy	grani-
cy	dziaEki,	 lub	w	odlegEo[ci	min.	1,5m	od	granicy,	
zgodnie	 z	 warunkami	 technicznymi	 i	 wymogami	
przeciwporarowymi,

7)	ogrodzenia	arurowe	o	wysoko[ci	do	180cm	od	
strony	 dróg	 publicznych	 zsynchronizowane	 archi-
tektonicznie	z	przylegEą	zabudową,

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

9)	powierzchnia	 zabudowy	do	70%	powierzchni	
dziaEki,

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

4.	 Ustalenia	 dla	 obiektów	 nowoprojektowanych	
dotyczą	 równier	 terenów	zainwestowanych	w	za-
kresie	przebudowy,	rozbudowy,	modernizacji	istnie-
jących	budynków	i	realizacji	nowych	obiektów.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	77 ｠	7503	｠ Poz.	1462				

5.	Dla	terenów	usEugowych	z	funkcją	mieszkalną	
ozn.	na	rysunku	planu	symbolem	U/MN	ustala	się:

1)	 zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	
morliwo[cią	modernizacji,	rozbudowy	i	przebudowy	
istniejących	 obiektów	 zgodnie	 z	 warunkami	 tech-
nicznymi,

2)	zabudowa	istniejąca	i	nowo	projektowana:
a)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	nie	przekra-

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

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

c)	parametry	techniczne	obiektów	usEugowych	w	
zakresie	wysoko[ci	i	innych	wskapników	ustala	się	
jak	w	ust.	3	dla	terenów	nowej	zabudowy	usEugo-
wej,

d)	wskapnik	 terenów	biologicznie	czynnych	min.	
25%

§	9.	Ustalenia	dotyczące	infrastruktury	technicz-
nej

1.	 Zaopatrzenie	 w	 wodę	 ｠	 z	 istniejących	 sieci	
komunalnego	systemu	wodociągowego	miasta	po-
przez	rozbudowę	systemu	przesyEowego	wg	warun-
ków	technicznych	ustalonych	przez	zarządcę	sieci

2.	Gospodarka	[ciekowa
1)	kanalizacja	sanitarna	-	odprowadzenie	[cieków	

do	miejskiego	systemu	sieci	kanalizacji	sanitarnej	｠	
istniejącego	kolektora	sanitarnego	w	ul.	Kolejowej	i	
Nowej,

2)	kanalizacja	deszczowa
a)	odprowadzenie	wód	opadowych	z	terenów	za-

budowy	 usEugowej,	 techniczno-produkcyjnej	 oraz	
ukEadu	ulicznego	do	istniejącego	systemu	kanalizacji	
deszczowej	a	w	przypadku	 jego	braku	rozsączanie	
powierzchniowe	 do	 czasu	 realizacji	 w	 tym	 obsza-
rze	miejskiego	systemu	odprowadzania	wód	opado-
wych,

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

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

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

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

4.	Zaopatrzenie	w	ciepEo
1)	indywidualne,	preferowane	systemy	grzewcze	

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

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

przesyEowego
5.	Zaopatrzenie	w	gaz
1)	docelowo	z	miejskiego	systemu	gazowniczego	

po	 rozbudowie	 i	 realizacji	sieci	gazowej	ul.	Polnej,	
ul.	Kolejowej,	ul.	Nowej	i	ul.	Dworcowej.	Rozbudo-
wa	 wedEug	 warunków	 technicznych	 okre[lonych	
przez	zarządcę	sieci.

Dla	 istniejących	 i	 projektowanych	 gazociągów	
niskiego	 i	 [redniego	 ci[nienia	wyznacza	 się	 strefę	
kontrolowaną	tj.	obszar	o	szeroko[ci	1,0m	(po	0,5	
m	od	osi	gazociągu).	W	strefie	tej	nie	nalery	wzno-
sić	budynków,	urządzać	skEadów	i	magazynów,	sa-
dzić	drzew	 i	podejmować	dziaEalno[ci	mogącej	za-
grozić	trwaEo[ci	przyEącza.

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

i	 projektowanych	 urządzeG	 oraz	 linii	 elektroener-
getycznych	 stosownie	 do	 potrzeb,	 na	 warunkach	
okre[lonych	przez	zarządcę	sieci

2)	w	obszarze	objętym	planem	znajduje	się	7	stacji	
transformatorowych.	Dopuszcza	się	budowę	stacji	
transformatorowych	15/04kV	w	 ilo[ci	wynikającej	
z	potrzeb,	a	niewskazanych	na	rysunku	planu,

3)	przy	realizacji	obiektów	kubaturowych	obowią-
zuje	uwzględnienie	stref	 technicznych	uciąrliwo[ci	
napowietrznych	linii	elektroenergetycznych	[rednie-
go	napięcia	(do	czasu	ich	ewentualnej	likwidacji	lub	
skablowania)	w	wielko[ci	｠	 linia	napowietrzna	SN	
15kV	｠	2	x	7,50	m	liczone	od	osi	linii.

4)	likwidacja	wszelkich	kolizji	nowoprojektowane-
go	zagospodarowania	z	istniejącymi	liniami	elektro-
energetycznymi,	more	się	odbywać	na	warunkach	
okre[lonych	prze	zarządcę	sieci.

§	10.	Ustalenia	dotyczące	infrastruktury	transpor-
towej

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

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

a)	Drogi	krajowe	｠	droga	Nr	74	 -	ul.	ul.	Basaja,	
Kolejowa

01KDKK	 Nr	 74	 GP	 ｠ul.	 Basaja,	 (gEówna	 ruchu	
przy[pieszonego).	Szeroko[ć	w	liniach	rozgranicza-
jących	30,00m;

02	KDKK	Nr	74	GP	-	ul.	Kolejowa	(gEówna	ruchu	
przy[pieszonego).	Szeroko[ć	w	liniach	rozgranicza-
jących	30,00m;

b)	Drogi	powiatowe
05	 KDKP	 3430L	 ｠	 Z	 (zbiorcza)	 -	 ul.	 Kolejowa,	

odcinek	od	skrzyrowania	ul.	ul.	Basaja	Dworcowa	
do	 wEączenia	 z	 drogą	 krajową	 Nr	 74.	 Szeroko[ć	
w	 liniach	 rozgraniczających	zmienna	odcinkami	od	
17,00	do	30,00m.	Szeroko[ć	pasa	jezdni	7,00m,

c)	Drogi	gminne	｠	ul.	Dworcowa,	ul.	bez	nazwy
06	KDKG-L	 (lokalna)	 -	ul.	Dworcowa.	Szeroko[ć	

w	liniach	rozgraniczających	20,00m	szeroko[ć	pasa	
jezdni	10,00m;

07	KDKG-L	(lokalna)	｠	ul.	bez	nazwy	-	projekto-
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wane	przedEurenie	do	ul.	Zamojskiej.	Szeroko[ć	w	
liniach	 rozgraniczających	 15,00m,	 szeroko[ć	 pasa	
jezdni	6,00	m;

d)	Drogi	wewnętrzne	｠	obsEuga	terenów	usEugo-
wo-przemysEowych

08	KDW	-	ciąg	pieszo-jezdny	o	szeroko[ci	10,00	
m

09KDW	｠	droga	 projektowana	 jako	 ciąg	 pieszo-
jezdny	o	szeroko[ci	8,00	m

010KDW	｠	ciąg	pieszo-jezdny	o	zmiennej	szeroko-
[ci	od	3,50	m	do	5,00	m

011KDW	｠	ciąg	pieszo-jezdny	o	szeroko[ć	6,00	m
012KDW	-	ciąg	pieszo-jezdny	o	zmiennej	szeroko-

[ci	od	5,00m	do	6,00	m
2)	ustala	się	zasady	 lokalizacji	obiektów	budow-

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

a)	drogi	krajowe
01KDKK	Nr	74	GP	-	ul.	Basaja,
02	KDKK	Nr	74	GP	-	ul.	Kolejowa
-	 istniejące	 linie	zabudowy	dla	budynków	miesz-

kalnych	 i	 przeznaczonych	 na	 staEy	 pobyt	 ludzi	 ｠	
10,00	m	-	20,00	m

-	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	dla	budowy	no-
wych	obiektów:
o	40,00	m	dla	budynków	na	staEy	pobyt	ludzi,
o	 10,00	 m	 dla	 pozostaEych	 obiektów	 budowla-

nych,
b)	drogi	powiatowe
-	 ul.	 Kolejowa	 05KDKP	 3430L-Z	 strona	 zach.	

｠12,50m	 (na	 odcinku	 ozn.	 symbolem	 41U),	
15,00m	(pozostaEy	odcinek	drogi);	strona	wschod-
nia	｠12,00m	-	15,00m

-	ul.	Nowa	KP3432L-Z	｠	15,00m
c)	drogi	gminne
｠	ul.	Dworcowa	06KDKG-L	-	15,00m
｠	ul.	bez	nazwy	07KDKG-L	-	15,00m
d)	drogi	wewnętrzne	KDW
-	09KDW	-	6,00m,
-	08KDW	｠	8,00m
-	 010KDW,	 011KDW,	 012KDW-	 nie	 mniej	 nir	

3,00m
3)	zakEada	się	morliwo[ć	realizacji	dróg	wewnętrz-

nych,	 dojazdowych,	 gospodarczych	 w	 terenach	
oznaczonych	 symbolami	 U,	 U/P,	 P,	 UC	 zgodnie	 z	
przepisami	 szczególnymi	 w	 zakresie	 warunków	
technicznych,	 jakim	 powinny	 odpowiadać	 dojazdy	
wewnętrzne,	w	tym	drogi	porarowe,

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

-	dla	usEug	i	handlu	-	3	mp	na	100	m2	powierzchni	
sprzedary

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

sumpcyjnej
-	dla	obiektów	produkcyjnych	-	1mp	na	50-70	m2	

powierzchni	urytkowej
-	dla	magazynów	i	skEadów	｠	1mp	na	100-120	m2	

powierzchni	urytkowej
Zmiana	zagospodarowania	 terenu	przylegEego	do	

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

5)	wprowadza	się	zakaz	 lokalizacji	nowych	zjaz-
dów	z	istniejącej	drogi	krajowej	nr	74	(ul.	Basaja,	ul.	
Kolejowa)	 z	 morliwo[cią	 utrzymania	 istniejących.	
Nowe	zjazdy	z	 istniejącej	drogi	krajowej	nr	74	 jak	
mogą	być	wykonane	wyjątkowo,	gdy	brak	jest	 in-
nej	morliwo[ci	 dojazdu,	 za	 zgodą	 i	 na	warunkach	
zarządcy	drogi,

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

2.	Komunikacja	kolejowa
1)	 ustala	 się	 zasady	 lokalizacji	 nowoprojektowa-

nych	obiektów:
-	 budynki	 i	 budowle	 wolno	 sytuować	 minimum	

10,00m	od	granicy	obszaru	kolejowego,	lecz	nie	bli-
rej	nir	20,00m	od	skrajnego	toru.

RozdziaE 4
Ustalenia szczegóEowe

§	 11.	 Dla	 kardego	 terenu	 wydzielonego	 liniami	
rozgraniczającymi	 obowiązują	 ustalenia	 ogólne,	
ustalenia	szczegóEowe	i	rysunek	planu

Dla	 terenów	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 w	
skali	1:2000	symbolem,	ustala	się:

1U	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej	 o	
funkcji	 obsEugi	 pasarerskiej	 komunikacji	 samocho-
dowej	-	dworzec	autobusowy,	istniejące	usEugi	ga-
stronomii.	Morliwo[ć	 lokowania	 dodatkowej	 funk-
cji	 Zachowanie	 istniejącego	 zagospodarowania,	 z	
morliwo[cią	modernizacji,	przebudowy	istniejących	
obiektów	oraz	realizacja	nowych	inwestycji	wg	za-
sad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych

2U	 -	 teren	 zabudowy	usEugowej	 o	 funkcji	 admi-
nistracjo-biurowej	-	Agencja	Restrukturyzacji	 i	Mo-
dernizacji	 Rolnictwa.	 Zachowanie	 istniejącego	 sta-
nu.	Morliwa	modernizacja,	rozbudowa	i	nadbudowa	
obiektu	wg	zasad	ustaleG	ogólnych

3U	-	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	mor-
liwa	modernizacja	i	rozbudowa	istniejącego	obiektu	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

4U/P	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów,	
morliwo[ć	 realizacji	 zabudowy	 wg	 zasad	 ustaleG	
ogólnych

5U/P	｠	 teren	zabudowy	usEugowej	o	 funkcji	 ob-
sEugi	 zaplecza	 technicznego	komunikacji	 samocho-
dowej,	teren	obiektów	produkcyjnych,	magazynów	
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i	 skEadów,	 stacja	 paliw	 pEynnych	 i	 gazowych.	 Za-
chowanie	 dotychczasowych	 funkcji	 z	morliwo[cią	
rozszerzenia	o	funkcje	usEugowo	-	handlowe,	obiek-
ty	produkcyjne,	magazyny,	skEady.	Zasady	moderni-
zacji	 istniejącego	zagospodarowania	 i	 realizacji	no-
wej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	
ogólnych.

6U/P	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 wraz	
z	 morliwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 budowy	
nowych	 obiektów.	 Realizacja	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	terenu	wg	zasad	okre[lonych	w	ustale-
niach	ogólnych

7U/MN	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowej	 z	 funkcją	
mieszkaniową.	Zachowanie	istniejącego	zainwesto-
wania	terenu	z	morliwo[cią	modernizacji	budynków	
mieszkalnych	i	gospodarczych.	Nowe	zagospodaro-
wanie	 i	 zabudowa	wg	 zasad	 okre[lonych	w	usta-
leniach	ogólnych.	W	obiektach	mieszkalnych	 i	go-
spodarczych	morliwo[ć	realizacji	funkcji	usEugowej,	
której	 uciąrliwo[ć	ograniczona	 jest	 do	granic	wEa-
sno[ci	terenu

8U/P	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów,	
morliwo[ć	 realizacji	 zabudowy	 wg	 zasad	 ustaleG	
ogólnych

9ZP	-	tereny	zieleni	urządzonej,	stanowiącej	izola-
cję	istniejącego	zespoEu	mieszkalnictwa	od	terenów	
komunikacji	kolejowej

10KK,	 11KK	 ｠	 tereny	 komunikacji	 kolejowej	 ｠	
bocznice	 kolejowe,	przylegEe	do	 linii	 kolejowej	Za-
wada	-	Hrubieszów	(normalnotorowej)

12ZCc	｠	teren	cmentarza	parafialnego,	czynnego,	
projektowane	 powiększenie.	 Strefa	 ograniczonego	
urytkowania	｠	50,00	m,	w	odniesieniu	do	zabudo-
wy	mieszkaniowej,	zakEadów	produkujących	i	prze-
chowujących	rywno[ć.	Zachować	warunki	wynika-
jące	z	przepisów	w	sprawie	wymagaG	jakim	muszą	
speEniać	cmentarze,	groby	 i	 inne	miejsca	pochów-
ku	zwEok.	Obiekt	wpisany	do	rejestru	zabytków	nr	
ZA/246,	w	zakresie	terenu	cmentarza,	kaplicy,	ist-
niejącego	drzewostanu

13ZCz	｠	teren	cmentarza	parafialnego,	zamknię-
tego	-	kwatera	wojskowa.	Wpis	do	rejestru	zabyt-
ków	nr	ZA/246

14U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów.	
Teren	obecnie	niezainwestowany.	Zasady	zagospo-
darowania	 i	 realizacja	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

15ZP	｠	tereny	zieleni	urządzonej	｠	tereny	podmo-
kEe	wyodrębnione	do	objęcia	ochroną	planistyczną	
jako	element	systemu	przyrodniczego	miasta

16U	｠	teren	zabudowy	usEugowej	｠	projektowana	
hala	 targowa,	 dostępno[ć	 komunikacyjna	 poprzez	
tereny	PKP.	Zagospodarowanie	 i	 realizacja	obiektu	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

17P	｠	teren	obiektów	handlowy,	produkcyjnych,	
magazynów	i	skEadów.	Zachowanie	istniejącego	za-

inwestowania,	morliwo[ć	modernizacji,	rozbudowy	
i	 nowej	 budowy	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustale-
niach	ogólnych.

18U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	produkcyjnych,	magazynów	 i	 skEadów	｠	
(skup	pEodów	rolnych).	Zachowanie	istniejącego	za-
inwestowania,	morliwo[ć	modernizacji,	rozbudowy	
i	 nowej	 budowy	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustale-
niach	ogólnych.

19U	｠	 teren	zabudowy	usEugowo	 -	handlowej	o	
funkcji	 obsEugi	 motoryzacji	 ｠	 Auto	 serwis,	 usEugi	
elektromechaniczne.	 Zachowanie	 istniejącej	 zabu-
dowy	z	funkcją	mieszkaniową	z	morliwo[cią	moder-
nizacji	i	przebudowy	na	zasadach	ustaleG	ogólnych.

20U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów.	
Teren	obecnie	niezainwestowany.	Realizacja	zago-
spodarowania	i	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

21UC	 ｠	 teren	 usEug,	 handlu	 o	 pow.	 sprzedary	
powyrej	2000	m2｠	skoncentrowane	usEugi	handlu	
i	 obiektów	 usEugowych.	 Zachowanie	 istniejących	
obiektów	 usEugowych,	 handlowych	 z	 morliwo[cią	
ich	 rozbiórki,	modernizacji,	 przebudowy,	 nadbudo-
wy	 i	 rozbudowy	 oraz	 realizacji	 nowych	 obiektów.	
Realizacja	zabudowy	o	funkcji	usEugowej,	handlowej	
o	powierzchni	sprzedary	powyrej	2000	m2.	Przewi-
duje	się	budowę	stacji	transformatorowej	15/04kV	
oraz	 sieci	 elektroenergetycznych	 kablowych	 (SN	 i	
nn)	wraz	z	zabezpieczeniem	sEurebno[ci	dojazdu	do	
drogi	publicznej

22U	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowej	 o	 funkcji	 ga-
stronomii	 -	 restauracja	 ｧstaropolskaｦ.	 Zachowanie	
istniejącego	 zainwestowania,	 morliwo[ć	 moderni-
zacji,	rozbudowy	i	nowej	budowy	wg	zasad	okre[lo-
nych	w	ustaleniach	ogólnych.

23U	-	teren	zabudowy	usEugowej	o	funkcji	admini-
stracyjnej	-	Kasa	Rolniczego	Ubezpieczenia	SpoEecz-
nego.	Zachowanie	stanu	istniejącego.	Morliwa	mo-
dernizacja	i	rozbudowa	obiektu	na	zasadach	ustaleG	
ogólnych.

24U	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej.	Za-
chowanie	 istniejącego	zainwestowania,	morliwo[ć	
modernizacji,	 rozbudowy,	przebudowy	 i	nowej	bu-
dowy	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	 ogól-
nych.

25U	-	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	mor-
liwa	modernizacja	i	rozbudowa	istniejącego	obiektu	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

26P	 ｠	 teren	 obiektów	 produkcyjnych,	 magazy-
nów	 i	 skEadów.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwe-
stowania,	morliwo[ć	modernizacji	i	przebudowy	na	
zasadach	ustaleG	ogólnych

27U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania,	 morli-
wo[ć	 modernizacji,	 rozbudowy,	 przebudowy	 i	 no-
wej	 budowy	wg	 zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	
ogólnych.

28U/P	｠	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	77 ｠	7506	｠ Poz.	1462				

o	funkcji	obsEugi	motoryzacji	/zespóE	garary,	obiek-
tów	produkcyjnych,	magazynów	i	skEadów	｠	obiek-
ty	usEugowo	 -	handlowe.	Zachowanie	 istniejącego	
zainwestowania	 z	 morliwo[cią	 modernizacji,	 prze-
budowy,	 rozbudowy	 i	 realizacji	 nowych	 obiektów	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

29U	｠	 teren	zabudowy	usEugowo	 -	handlowej	o	
funkcji	obsEugi	motoryzacji	｠	myjnia	samochodowa.	
Zachowanie	stanu	istniejącego.	Morliwa	moderniza-
cja	i	rozbudowa	na	zasadach	ustaleG	ogólnych.

30U	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej.	
Zachowanie	istniejącego	zainwestowania	z	funkcją	
mieszkaniową	z	morliwo[cią	modernizacji	i	remon-
tów	na	zasadach	ustaleG	ogólnych.

31U	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowej	 ｠	 obiekty	 ga-
rarowe.	 Zachowuje	 się	 stan	 istniejący.	 Realizacja	
zagospodarowania	 i	 nowej	 zabudowy	 usEugowo	
-	 handlowej	 wg	 zasad	 okre[lonych	 w	 ustaleniach	
ogólnych.

32U/MN	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej	
z	 funkcją	 mieszkaniową.	 Zachowanie	 istniejących	
obiektów	z	morliwo[cią	ich	modernizacji,	przebudo-
wy	i	rozbudowy	na	zasadach	ustaleG	ogólnych.

33U	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej	 -	
projektowany	budynek	handlowy	i	budynek	admini-
stracyjno	-	szkoleniowy.	Zasady	zagospodarowania	
i	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustale-
niach	ogólnych.

34U/MN	｠	 teren	 zabudowy	usEugowej	 z	 funkcją	
mieszkaniową.	Zachowanie	istniejącego	zainwesto-
wania	 terenu-	budynki	mieszkalne	 i	gospodarcze	z	
morliwo[cią	ich	modernizacji,	rozbudowy	i	przebu-
dowy.	Zasady	zagospodarowania	i	realizacja	nowej	
zabudowy	usEugowo	｠	handlowej	 i	mieszkaniowej	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.	W	
obiektach	mieszkalnych	i	gospodarczych	morliwo[ć	
realizacji	funkcji	usEugowej	której	uciąrliwo[ć	ogra-
niczona	jest	do	granic	wEasno[ci	terenu.

35ZN/W	-	zieleG	objęta	formami	ochrony	przyro-
dy,	ciek	wodny

36U/P	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowej,	 obiektów	
produkcyjnych,	magazynów	 i	 skEadów	 -	 PGE	Dys-
trybucja	Zamo[ć	Sp.	z	o.o.	Rejonowy	ZakEad	Ener-
getyczny	 w	 Hrubieszowie	 -	 baza	 zaplecza	 tech-
nicznego	 rejonu,	 administracja.	 Zachowanie	 stanu	
istniejącego	z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbudowy	
istniejących	 obiektów	 i	 budowy	 nowych	 na	 zasa-
dach	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

37U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obsEugi	 komunikacji	 samochodowej	 /stacje	 paliw	
pEynnych	 i	 gazowych,	 stacja	 kontroli	 pojazdów/,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	 /
hurtownia	 elektryczna,	 materiaEy	 budowlane/.	 Za-
chowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morli-
wo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

38U	 ｠	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej	 -	
obiekt	 handlowy	 LIDL.	 Zachowanie	 istniejącego	
zainwestowania	z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbu-

dowy	i	przebudowy	obiektów	i	realizacji	nowej	za-
budowy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogól-
nych.

39U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 magazynów	 i	 skEadów	 -	
piekarnia.	Zachowanie	istniejącego	zainwestowania	
z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbudowy	i	przebudo-
wy	obiektów	i	realizacji	nowej	zabudowy	wg	zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

40U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 mor-
liwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

41U	｠	 teren	zabudowy	usEugowo	 -	handlowej	｠	
obiekt	handlowo-usEugowego	o	pow.	sprzedary	do	
2000m2.	Zasady	realizacji	zagospodarowania	i	za-
budowy	terenu	w	oparciu	o	ustalenia	ogólne.

42U/P	-	teren	zabudowy	usEugowo	｠	handlowej,	
obsEugi	 komunikacji	 samochodowej	 /stacja	 paliw/	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	 /
skup	 zEomu/.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwesto-
wania	 z	 morliwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	
przebudowy	obiektów	 i	 realizacji	nowej	zabudowy	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

43U/P	-	teren	zabudowy	usEugowo	｠	handlowej,	
obsEugi	 komunikacji	 samochodowej	 /myjnia	 samo-
chodowa,	sklep	czę[ci	zamiennych/	obiektów	pro-
dukcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów/	 Zachowanie	
istniejącego	zainwestowania	z	morliwo[cią	moder-
nizacji,	rozbudowy	i	przebudowy	obiektów	i	realiza-
cji	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	usta-
leniach	ogólnych.

44U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	produkcyjnych,	skEadów	 i	magazynów	｠	
hurtownia	 elektryczna	 i	 AGD,	 hurtownia	 [rodków	
ochrony	 ro[lin.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwe-
stowania	z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbudowy	i	
przebudowy	obiektów	 i	 realizacji	nowej	zabudowy	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

45U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	produkcyjnych,	 skEadów	 i	magazynów	 z	
morliwo[cią	 realizacji	 usEug	 związanych	 z	 obsEuga	
ruchu	drogowego	(zajazd,	stacja	paliw).	Teren	nie-
zainwestowany	-	realizacja	zagospodarowania	i	no-
wej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	
ogólnych

46U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	
｠	 stacja	 paliw.	 Zachowanie	 istniejącego	 zainwe-
stowania	z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbudowy	i	
przebudowy	obiektów	 i	 realizacji	nowej	zabudowy	
wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

51U	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowej	 ｠	 pawilon	
handlowo-usEugowy	 o	 pow.	 sprzedary	 do	 2000	
m2wraz	 z	 miejscami	 postojowymi	 dla	 120	 samo-
chodów.	Zachowanie	 istniejącej	 zabudowy	z	mor-
liwo[cią	 zmiany	 przeznaczenia	 dla	 potrzeb	 usEug	 i	
handlu.	Morliwo[ć	modernizacji	i	rozbudowy	obiek-
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tów	istniejących	oraz	realizacji	nowej	zabudowy	na	
zasadach	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

52U	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej	 -	
morliwo[ć	modernizacji	i	rozbudowy	obiektu	na	za-
sadach	ustaleG	ogólnych

53	U/P	-	teren	zabudowy	usEugowo	-	handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morli-
wo[cią	 rozbudowy,	 modernizacji	 i	 realizacji	 nowej	
zabudowy	na	zasadach	ustaleG	ogólnych.

54U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	 /
materiaEy	budowlane/.	Zachowanie	istniejącego	za-
inwestowania	z	morliwo[cią	modernizacji,	rozbudo-
wy	i	realizacji	nowej	zabudowy	na	zasadach	ustaleG	
ogólnych

55U/P-	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	produkcyjnych,	skEadów	 i	magazynów	｠	
sprzedar	 i	dystrybucja	węgla.	Zasady	modernizacji	
lub	wymiana	zabudowy	na	zasadach	ustaleG	ogól-
nych.

56U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morli-
wo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 realizacji	 nowej	
zabudowy	na	zasadach	ustaleG	ogólnych

57U	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej	 ｠	
przewidywana	zmiana	sposobu	urytkowania	budyn-
ku	biurowego	dla	potrzeb	szkoleniowo	-	usEugowych	
w	 zakresie	 usEug	 gastronomicznych	 z	 dopuszcze-
niem	 zamieszkania	 zbiorowego	 /internat/.	 Zacho-
wanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 morliwo[cią	
modernizacji,	 rozbudowy	 i	przebudowy	obiektów	 i	
realizacji	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych.

58U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów-	
produkcja	brykietów	z	odpadów	drewnianych	i	sEo-
my,	 pomieszczenia	 socjalno-biurowe.	 Zachowanie	
istniejącego	 zainwestowania	 z	 morliwo[cią	 rozbu-
dowy,	modernizacji	i	realizacji	nowej	zabudowy	na	
zasadach	ustaleG	ogólnych.

59U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zasady	modernizacji	i	realizacji	nowej	zabudowy	wg	
zasad	ustaleG	ogólnych

60U/P	 -	 teren	 zabudowy	 usEugowej,	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania.	 Zasady	
modernizacji	i	realizacja	nowej	zabudowy	wg	zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

61U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zasady	 modernizacji	 istniejącego	 zagospodarowa-
nia	i	realizacji	nowej	zabudowy	na	zasadach	ustaleG	
ogólnych.

62P	 -	 teren	 obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	
magazynów	 ｠elewator	 zborowy.	 Zachowanie	 ist-
niejącego	 zagospodarowania.	 Zasady	 modernizacji	
istniejącego	zagospodarowania	na	zasadach	ustaleG	

ogólnych.
63U/P	68U/P	｠	teren	zabudowy	usEugowo	-	han-

dlowej,	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	 i	maga-
zynów,	 zakEad	 rzemie[lniczo-produkcyjny	 -	 tartak.	
Zasady	modernizacji	istniejącego	zagospodarowania	
i	realizacja	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	
w	 ustaleniach	 ogólnych.	 Obowiązek	 zagospodaro-
wania	terenu	nie	powodujący	przekroczeG	standar-
dów	[rodowiska	okre[lonych	w	przepisach	odręb-
nych	 poza	 granice	 terenu,	 do	 którego	 urytkownik	
posiada	tytuE	prawny.

64U/P	 -teren	 zabudowy	 usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów-	
przewidywana	 realizacja	obiektu	handlowo-usEugo-
wego	o	powierzchni	sprzedary	do	2000m2.	Zasady	
modernizacji	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	 re-
alizacja	nowej	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych

65U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 mor-
liwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

66U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 mor-
liwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

67U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 mor-
liwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

69U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów	
hurtownia	hydrauliczna.	Zasady	modernizacji	istnie-
jącego	zagospodarowania	i	realizacja	nowej	zabudo-
wy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych

70U/P	 -	 teren	 zabudowy	usEugowo	 -	 handlowej,	
obiektów	 produkcyjnych,	 skEadów	 i	 magazynów.	
Zachowanie	 istniejącego	 zainwestowania	 z	 mor-
liwo[cią	 modernizacji,	 rozbudowy	 i	 przebudowy	
obiektów	 i	 realizacji	 nowej	 zabudowy	 wg	 zasad	
okre[lonych	w	ustaleniach	ogólnych.

73KK	-	tereny	kolejowe
74U/P	-	teren	zabudowy	usEugowej,	obiektów	pro-

dukcyjnych,	skEadów	i	magazynów.	Zasady	realiza-
cji	zabudowy	wg	zasad	okre[lonych	w	ustaleniach	
ogólnych

75EE,	76EE,	77EE,	78EE,	79EE,	80EE,	81EE	｠	te-
reny	urządzeG	energetycznych	-	stacje	transforma-
torowe.	Zachowanie	stanu	istniejącego.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	77 ｠	7508	｠ Poz.	1462				

RozdziaE 5
Postanowienia koGcowe

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

§	13.	 1.	Na	 terenie	 objętym	opracowaniem	 tra-
cą	ustalenia	miejscowych	planów	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	miasta	Hrubieszowa	uchwalone	
uchwaEami:	Nr	XIV/159/99	R.M.	w	Hrubieszowie	z	
dnia	30	listopada	1999	r.	/Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	z	dnia	
21	lutego	2000	r.	Nr	4	poz.	73/;	Nr	XXII/282/2000	
R.M.	w	Hrubieszowie	z	dnia	30	papdziernika	2000	
r.	/Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	z	29	grudnia	2000	r.	Nr	75	
poz.	920/;	Nr	IV/23/98	R.M.	w	Hrubieszowie	z	dnia	
29	grudnia	1998	r.	/Dz.	Urz.	Woj.	Lub.	z	29	marca	
1999	r.	Nr	8	poz.	89/,	Nr	XVI/148/2007	r.	/Dz.	Urz.	
Woj.	Lub.	z	dnia	12	marca	2008	r.	Nr	35	poz.	1144/

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

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

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz
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ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	nr	LI/472/2010

Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie
z	dnia	29	kwietnia	2010	r.

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

MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. KOLEJOWA

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	zakresie	budowy	dróg	gminnych,	ulic,	
placów,	 wodociągów	 i	 zaopatrzenia	 w	 wodę,	 ka-
nalizacji,	 usuwania	 i	 oczyszczania	 [cieków	 komu-
nalnych,	zaopatrzenia	w	energie	cieplną	i	gaz.	Roz-
strzygnięcia	w	zakresie	infrastruktury	niezbędnej	do	
obsEugi	terenów	przy	Kolejowej,	zawarte	są	w	usta-
leniach	szczegóEowych	wykorzystania	 infrastruktu-
ry	technicznej	i	komunalnej	istniejącej	na	przedmio-
towym	terenie.

I.	PROPONOWANE	oRÓDDA	FINANSOWANIA

Teren	objęty	ustaleniami	planu	przylega	do	dróg	
publicznych	-	ul.	Kolejowej,	Nowej,	Basaja	i	Dwor-
cowej,	uzbrojony	 jest	w	sieć	energetyczną,	wodo-
ciągową,	kanalizacji	sanitarnej	i	kanalizacji	deszczo-
wej.	 Zachodzi	 potrzeba	 modernizacji	 istniejących	
urządzeG	i	 ich	rozbudowy	w	celu	realizacji	potrzeb	
wEa[cicieli	nieruchomo[ci	i	inwestorów.

II.	PROPONOWANE	oRÓDDA	FINANSOWANIA

Proponuje	się	następujące	pródEa	finansowania	i	po-
zyskiwania	[rodków	na	finansowanie	infrastruktury.

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	nalicza-
nych	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	dziaEek

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

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

III.	PROPONOWANY	SPOSÓB	REALIZACJI	USTA-
LEF	PLANU.

1.	Zaopatrzenie	w	wodę	następowaEo	będzie	po-

przez	rozbudowę	jur	istniejącej	sieci	wodociągowej	
w	ulicy	Kolejowej	wg	potrzeb	inwestorów	w	opar-
ciu	 o	warunki	 techniczne	wydawane	przez	ZakEad	
Wodociągów	i	Kanalizacji	PGKiM	Hrubieszów..

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

wie	istniejącej	w	ul.	Kolejowej	i	Nowej	sieci	kanaliza-
cyjnej	wg	potrzeb	inwestorów	w	oparciu	o	warunki	
techniczne	wydawane	przez	ZakEad	Wodociągów	i	
Kanalizacji	PGKiM	Hrubieszów.

B.	 Kanalizacja	 deszczowa	 odprowadzenie	 wód	
opadowych	z	terenów	zabudowy	usEugowej,	tech-
niczno	 -produkcyjnej	 do	 istniejącego	 miejskiego	
systemu	 kanalizacji	 deszczowej	 z	 obowiązkiem	
instalowania	 urządzeG	 do	 podczyszczania	 wód	
deszczowych	przed	wylotami	do	miejskiej	sieci	ka-
nalizacji	deszczowej	a	w	przypadku	jego	braku	roz-
sączanie	powierzchniowe.

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

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

5.	Zaopatrzenie	w	ciepEo	nastąpi	indywidualnie	z	
kotEowni	 lokalnych	zlokalizowanych	w	poszczegól-
nych	 budynkach,	 zasilanych	 paliwem	 staEym,	 cie-
kEym	 lub	 gazowym.	 W	 perspektywie	 z	 miejskiego	
systemu	ciepEowniczego,	przy	zaEoreniu	jego	rozbu-
dowy.

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

7.	Inwestycje	drogowe:	budowa	dróg	wewnętrz-
nych	i	parkingów	następowaEa	będzie	w	miarę	po-
trzeb	inwestorów	z	wEączeniem	się	do	jur	istnieją-
cych	dróg	wewnętrznych	do	ul.	Nowej,	Dworcowej	
i	Kolejowej	poEączonych	ukEadem	komunikacyjnym	z	
drogą	krajową	-	ul.	Kolejową.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Graryna Temporowicz
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Załącznik 3
do ły LI/472/2010 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 29 kwietnia 2010 roku 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGL DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

          Wykaz dotyczy projektu miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „UL. KOLEJOWA” 
obejmującego część terenu obrębu Podgórze, zawartego pomiędzy terenem kolejowym od wschodu, ul. Nową od północy, ul. Kolejową, 

ogrodami działkowymi i terenami upraw polowych od zachodu 
 

 
Rozstrzygnięcie 

burmistrza miasta w 
sprawie rozpatrzenia 

uwagi 

 
Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy w dniu 
28.02.2006 r. 

 
 

L
p. 

 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

 
Nazwisko            

i imię, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej      
i adres 

zgłaszającego 
uwagi 

 
 
 

Treść uwagi 

 
 

Oznaczenie 
nieruchomości 
której dotyczy 

uwaga 

 
Ustalenia projektu 

planu dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

 
uwaga 

uwzględniona 

uwaga 
nie-

uwzglę - 
dniona 

 

 
uwaga 

uwzglę -
dniona 

 
uwaga 

nie 
uwzglę -
dniona 

 
 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

1. 

 
 

22.02.2010r. 

 
 
 

*************** 

 
Wnosi o rozszerzenie 

zapisu ustaleń projektu 
planu dotyczącego 
symbolu 40U/P o 
możliwość handlu 

 
Działka nr 

1338/1 położona 
przy ul. 

Kolejowej w 
Hrubieszowie 

 
Teren oznaczony 

symbolem: 
Teren oznaczony 

symbolem: 
40U/P - teren zabudowy 

usługowej, obiektów 
produkcyjnych, składów 

i magazynów – 
hurtownia elektryczna i 

AGD, hurtownia 
� rodków ochrony roślin. 

Zachowanie istniejącego 
zainwestowania z 

możliwością 
modernizacji, 
rozbudowy i 

przebudowy obiektów i 
realizacji nowej 

zabudowy wg zasad 
określonych w 

ustaleniach ogólnych 

 
 

Uwagi 
uwzględnione 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Miasta 

Hrubieszowa 
Nr 571/2010            

z dnia             
29.03.2010r. 

 
. 

 
 

Uchwała Nr 
LI/471/2010 

Rady Miejskiej 
w 

Hrubieszowie 
z dnia 

29.04.2010 r.  
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- teren zabudowy 
usługowej, obiektów 

produkcyjnych, składów 
i magazynów – 

hurtownia elektryczna i 
AGD, hurtownia 

środków ochrony roślin. 
Zachowanie istniej� cego 

zainwestowania z 
mo� liwością 
modernizacji, 
rozbudowy i 

przebudowy obiektów i 
realizacji nowej 

zabudowy wg zasad 
określonych w 

ustaleniach ogólnych 
 

 
 
 
 
2.  

 
 
 
 

22.02.2010r. 

 
 
 
 

*************** 

 
 

Wnoszą o rozszerzenie 
zapisu ustaleń projektu 

planu dotyczącego 
symbolu 40U/P, 42 U/P 

o możliwość handlu 

 
Działki Nr Nr 

1338/1, 1326/1, 
1340/2, 1340/3, 
1340/4, 1340/5 
położone przy 
ul. Kolejowej w 
Hrubieszowie  

 
Teren oznaczony 

symbolem: 
40U/P - teren 

zabudowy usługowej, 
obiektów 

produkcyjnych, składów 
i magazynów – 

hurtownia elektryczna i 
AGD, hurtownia 

środków ochrony roślin. 
Zachowanie istniejącego 

zainwestowania z 
możliwością 
modernizacji, 
rozbudowy i 

przebudowy obiektów i 
realizacji nowej 

zabudowy wg zasad 
określonych w 

ustaleniach ogólnych 
42U/P - teren zabudowy 

usługowej o funkcji 
obsługi komunikacji 

samochodowej � stacja 
paliw�  obiektów 

produkcyjnych, składów 
i magazynów � skup 
złomu � . Zachowanie 

istniejącego 
zainwestowania z 

możliwością 
modernizacji, 
rozbudowy i 

przebudowy obiektów i 
realizacji nowej 

zabudowy wg zasad 
określonych w 

 
Uwagi 

uwzględnione 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Miasta 

Hrubieszowa 
Nr 571/2010            

z dnia             
29.03.2010r 

  
Uchwała Nr 
Uchwała Nr 
LI/471/2010 

Rady Miejskiej 
w 

Hrubieszowie 
z dnia 

29.04.2010 r 
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ustaleniach ogólnych. 
 
 
 
3. 
 

 
 
 
04.03.2010r. 

 
 
 

*************** 

 
Wnosi o zmianę 

zapisów dotyczących  
terenu oznaczonego 
symbolami 4U, 8 ZP  

 
Działki Nr 
1795/68, 
1731/3, 

1795/69, 
położone przy 

ul. Nowej w 
Hrubieszowie  

 
Teren oznaczony 

symbolami: 
4U - teren zabudowy 

usługowej, możliwość 
realizacji zabudowy wg 
zasad ustaleń ogólnych; 

8ZP – tereny zieleni 
urządzonej; 74KX - 
tereny komunikacji 

pieszo - jezdnej 
 

 
Uwagi 

uwzględnione 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Miasta 

Hrubieszowa 
Nr 571/2010            

z dnia             
29.03.2010r 

 
 

Uchwała Nr 
Uchwała Nr 
LI/471/2010 

Rady Miejskiej 
w 

Hrubieszowie 
z dnia 

29.04.2010 r 

 
 

 
 

 
 
 

4. 

 
 
 

22.03.2010r. 

 
 
 

*************** 

 
W związku z zakończeniem 

budowy i oddaniem do 
użytku pawilonu handlowo 
– usługowego oraz planami 

Spółki Graf dotyczącymi 
remontów, modernizacji, 

rozbudowy i dostosowania 
do funkcji handlowo 

usługowej istniejących na 
terenie nieruchomości 
"starych budynków" o 
funkcji magazynowej, 
garażowej i w części 

usługowej wnosi o zmianę 
zapisów dotyczących 

symbolu 51U  
 

 
Działki Nr Nr 

1364/15, 1364/8, 
1364/18, 1370/2, 

1363/11, 
1363/12, 
1363/13, 

1363/14, 1363/20 
położone przy  

ul. Dworcowej w 
Hrubieszowie 

 
Teren oznaczony 

symbolem: 51U - teren 
zabudowy usługowej – 

przewidywana realizacja 
pawilonu handlowo-
usługowego o pow. 

sprzedaży do 2000m2 
wraz z parkingami dla 

120 samochodów. 
Zachowanie istniejącej 

zabudowy magazynowej 
i garażowej. 

 

 
 

Uwagi 
uwzględnione 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Miasta 

Hrubieszowa 
Nr 571/2010            

z dnia             
29.03.2010r.  

 Uchwała Nr 
……. 

Uchwała Nr 
LI/471/2010 

Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie 

z dnia 
29.04.2010 r 

  

 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 

22.03.2010r. 

 
 
 
 
 

*************** 

 
 

W związku istniejącym 
zainwestowaniem 

nieruchomości oznaczonej Nr 
działki 1370 wnoszą o 

przeprojektowanie trasy 
obwodnicy w części 

dotyczącej działki Nr 1370. 
Rozumiejąc interes publiczny i 

interes inwestora - zarządcy 
drogi, oświadczają, iż 

Nadleśnictwo Strzelce może 
zgodzić się na ograniczenia i 

straty, ale w granicach do 
przyjęcia. Dlatego też 

proponujemy kompromisowe 
rozwiązanie polegające na 
przeprojektowaniu trasy w 
przedstawiony sposób, a 
mianowicie przesunięciu 

projektowanego przebiegu 
trasy o 60 mb w kierunku 

południowym - bliżej 
istniejących torów 

 
 

Działka Nr 1370 
położona przy ul. 

Kolejowej w 
Hrubieszowie 

 
 

Teren oznaczony 
symbolami: 48U/P - 

tereny zabudowy 
usługowej, obiektów 

produkcyjnych, składów 
i magazynów – składnica 

drewna. Zachowanie 
funkcji terenu i 

istniejącej zabudowy 
kubaturowej funkcją 

mieszkaniową z 
możliwością remontów i 

modernizacji na 
zasadach ustaleń 

ogólnych. 49U/P - tereny 
zabudowy usługowej, 

składów i magazynów – 
składnica drewna. 

Realizacja 
zagospodarowania i 
nowej zabudowy wg 
zasad określonych w 
ustaleniach ogólnych.  

 
 

Uwagi 
uwzględnione 
Zarządzeniem 

Burmistrza 
Miasta 

Hrubieszowa 
Nr 571/2010            

z dnia             
29.03.2010r 

 

  
 
 
 

Uchwała Nr 
LI/471/2010 

Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie 

z dnia 
29.04.2010 r 
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kolejowych. Proponowane 
zmiany przedstawione na 

zał � czonej mapie 

03 KDKK Nr 74 GP 
(główna ruchu 

przyśpieszonego). Droga 
krajowa projektowana – 

obwodnica 
 

 


