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UCHWADA NR XLIV/423/2009

 RADY MIASTA HRUBIESZÓW

	z	dnia	30	grudnia	2009	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 
osiedle ｧBasaja-zachódｦ

Na	podstawie	 art.18	 ust.2	 pkt	 5	 ustawy	 z	 dnia	
8	marca	1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 /Dz.	U.	
z	2001r	Nr	142,	póz.	1591	z	pópn.	zm./,	art.	20	
pkt	 l	 i	art.	29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	
planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.	
U.	 nr	 80	 póz.	 717	 z	 pópn.	 zm.)	 oraz	 uchwaEy	Nr	
XXIX/288/08	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	dnia	
30	grudnia	2008	 r.	 Rada	Miejska	 uchwala	 co	na-
stępuje:

§1.1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	miasta	Hrubieszo-
wa	osiedle	ｧBasaja-zachódｦ	uchwalonego	uchwaEą	
Nr	 XXXVI/428/2002	 Rady	 Miejskiej	 w	 Hrubieszo-
wie	z	dnia	27	marca	2002	r.	w	obrębie	dziaEek	o	nr	
ew.	1708/18,	1708/19,	1704,	3226	i	czę[ć	dziaEki	
nr	1183/21	poEoronych	przy	ul.	FioEkowej,	skEada-
jącą	się	z	ustaleG	okre[lonych	w	§	3	i	§	4	niniejszej	
uchwaEy	 i	 rysunku	 zmiany	 planu	 w	 skali	 1:1000	
stanowiącego	zaEącznik	Nr	l	do	uchwaEy.	Ustalenia	
oraz	rysunek	stanowią	integralną	caEo[ć	w	zakresie	
regulowanym	mniejszą	uchwaEą.

2.	ZaEącznik	Nr	2	zmiany	planu	-	program	realizacji	
inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	 za-
pisanej	w	planie	wraz	z	zasadami	ich	finansowania

3.	ZaEącznik	Nr	3	zmiany	planu	-	rozstrzygnięcie	o	
sposobie	rozpatrzenia	uwag	do	projektu.

§2.1.	Zmiana	planu	zgodna	jest	z	ustaleniami	ｧstu-
dium	uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	
przestrzennego	miasta	Hrubieszowaｦ,	uchwalonym	
uchwaEą	Nr	XV/195/99	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszo-
wie	z	dnia	29	grudnia	1999	r.	ze	zmianami	zatwier-
dzonymi	 UchwaEą	 Nr	 VIII/74/07	 Rady	 Miejskiej	 w	
Hrubieszowie	z	dnia	29	maja	2007	roku	i	UchwaEą	
Nr	XV/139/07	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	dnia	
4	grudnia	2007	roku

2.	 Ustalenia	 planu	 nie	 naruszają	 walorów	 przy-
rodniczych,	 kulturowych	 i	 krajobrazowych	 stano-
wiących	elementy	systemu	obszarów	chronionych	
miasta

Ustalenia ogólne

§3.1.	Ustalenia	dotyczące	obszaru	objętego	zmia-
ną	planu

1)	celem	zmiany	planu	jest	korekta	struktury	funk-
cjonalno-przestrzennej	 z	 funkcji	 mieszkaniowej	 za-
budowy	 wielorodzinnej,	 terenu	 usEug	 komunikacji,	
terenu	urządzeG	infrastruktury	komunalnej	na	zabu-

dowę	mieszkaniową	 jednorodzinną	z	usEugami	nie-
uciąrliwymi	i	obiektami	towarzyszącymi	budownic-
twu	mieszkaniowemu

2)	do	czasu	 zagospodarowania	 terenu	 zgodnych	
z	funkcjami	ustalonymi	zmianą	planu	dopuszcza	się	
dotychczasowe	urytkowanie	terenu

3)	 dopuszcza	 się	 realizację	 usEug	 nieuciąrliwych	
w	budynkach	mieszkalnych	i	gospodarczych	stano-
wiących	uzupeEnienie	podstawowej	funkcji	terenu

4)	w	obszarze	objętym	zmianą	planu	wprowadza	
się	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 o	 funkcjach	 uciąrli-
wych	pogarszających	standard	rycia	i	zamieszkania

5)	 nie	 przekraczania	 w	 terenach	 mieszkalnictwa	
dopuszczalnego	 haEasu	 powyrej	 norm	 dopuszczal-
nych,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami	szcze-
góEowymi

6)		dopuszcza	się	morliwo[ć	usytuowania	budyn-
ków	gospodarczych	i	usEugowych	przy	granicy	dzia-
Eek,	lub	inne	ich	usytuowanie	zgodnie	z	obowiązują-
cymi	warunkami	technicznymi

7)	teren	objęty	zmianą	znajduje	się	w	obszarze	ob-
sEugi	komunikacyjnej	ulicy	FioEkowej

Ustalenia szczegóEowe

§4.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	w	
skali	1:	1000	symbolem,	ustala	się:

MN	 -	 teren	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	 w	 granicach	 dziaEek:	 nr	 ewid.	 1708/18,	
1708/19,	1704,	3226,	i	czę[ci	dziaEki	nr	1183/21	
okre[lony	na	mapie	w	skali	1:1000,	zaEącznik	nr	1

Ustala	się	następujące	zasady	zabudowy	 i	 zago-
spodarowania	terenu:

1.	 Realizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej:

1)	dla	budynków	mieszkalnych	i	gospodarczych
a)	 wysoko[ć	 zabudowy	 do	 3	 kondygnacji	 nad-

ziemnych,	w	tym	trzecia	w	poddaszu	urytkowym,	
wysoko[ć	od	poziomu	terenu	do	kalenicy	-	10,50	m

b)	poEacie	dachowe	dwu	lub	wielospadowe	o	ką-
cie	nachylenia	do	45°	z	dopuszczeniem	lukarn,	na-
czóEków	 i	okien	w	poEaci	dachu;	pokrycie	dachów	
materiaEami	dopuszczonymi	dla	dachów	o	 rórnych	
spadkach

c)	budynki	gospodarcze	nie	przekraczające	wyso-
ko[ci	6,00	m	licząc	od	poziomu	terenu	do	kalenicy

d)	preferowane	materiaEy	wykoGczeniowe	to	drew-
no,	kamieG,	ceramika	lub	inne	posiadające	atest

e)	 powierzchnia	 zabudowy	do	50%	powierzchni	
dziaEki
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f)	wskapnik	powierzchni	biologicznie	czynnej	min.	
30%

g)	 linia	zabudowy	 -	15,00	m	od	krawędzi	 jezdni	
ul.	FioEkowej,	5,00-9,00	m	od	linii	rozgraniczającej	
drogi	wewnętrznej	KDW

2)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 terenu	 -	 (zjazd	 z	 ul.	
FioEkowej)	ulicą	wewnętrzną	KDW	-ciąg	pieszo-jezd-
ny.	Szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	8,00	m,	
szeroko[ć	pasa	jezdni	5,50	m

3)	Zaopatrzenie	w	media	 infrastruktury	technicz-
nej

-	w	wodę,	z	wodociągu	miejskiego	poprzez	rozbu-
dowę	istniejących	przyEączy,

-	odprowadzenie	[cieków	do	miejskiej	sieci	kana-
lizacji	sanitarnej,

-	odprowadzenie	wód	opadowych	do	istniejących	
kolektorów	deszczowych	lub	powierzchniowe	z	roz-
sączaniem	w	obrębie	dziaEki,

-	odpady	staEe	komunalne	po	wstępnej	segregacji	
gromadzone	w	kontenerach	i	wywóz	na	gminne	wy-
sypisko	odpadów,

-	odpady	inne	nir	komunalne,	gromadzenie	i	utyli-
zacja	zgodnie	z	pozwoleniem	organów	ochrony	[ro-
dowiska,	

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

-	gaz	-	gazyfikacja	terenu	i	obsEuga	obiektów	na-
stąpi	w	ramach	budowy	systemu	sieci	rozdzielczej	
gazu.	 PrzyEącza	 gazu	 wedEug	 warunków	 technicz-
nych	okre[lonych	przez	zarządcę	sieci.	ZakEada	się	
rozbudowę	 przewodów	 [redniego	 ci[nienia	 w	 ul.	
Polnej

Postanowienia koGcowe

§5.	 Zgodnie	 z	 art.	 36	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
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:	-	dla	
terenów	mieszkaniowych	10%

§6.	Tracą	moc	ustalenia	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	 przestrzennego	miasta	Hrubieszowa	
osiedle	ｧBasaja	-	zachódｦ	uchwalonego	uchwaEą	Nr	
XXXVI/428/2002	Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie	z	
dnia	27	marca	2002	r.	 (Dziennik	Urzędowy	Woje-
wództwa	Lubelskiego	Nr	46	poz.	1687)	na	obszarze	
wskazanym	na	rysunku	zmiany	planu.

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

§8.	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	XLIV/423/2009
Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie

z	dnia	30	grudnia	2009	roku

PROGRAM REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCY TERENU 
OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HRUBIESZO-
WA ｧBASAJA - ZACHÓDｧ W GRANICACH DZIADEK NR NR 1708/18, 1708/19, 1704, 3226 I CZĘZCI 

DZIADKI NR 1183/21 PODOqONYCH W HRUBIESZOWIE PRZY UL. FIODKOWEJ

Na	 podstawie	 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	zawarte	
są	w	 zasadach	 zagospodarowania	 terenów	 komu-
nikacji	oraz	rozwoju	infrastruktury	technicznej	i	ko-
munalnej	będących	czę[cią	skEadową	projektu	planu	
zagospodarowania	przestrzennego.

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.

2.	 Zrodki	 uzyskiwane	 z	 opEat	 adiacenckich	 nali-
czanych	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	dziaEek	w	wyniku	
wybudowania	urządzeG	wchodzących	w	skEad	infra-
struktury	zgodnie	z	ustawą	o	gospodarce	nierucho-
mo[ciami.

3.	 Zrodki	 uzyskiwane	 z	 tytuEu	wzrostu	warto[ci	
dziaEek	 poprzez	 przeznaczenie	 terenów	 rolnych	 na	
budowlane	 oraz	 zmian	 wpEywających	 na	 podnie-
sienie	ich	warto[ci	i	atrakcyjno[ci,	wnoszone	przez	
wEa[cicieli	nieruchomo[ci	zgodnie	z	ustawa	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.

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

5.	Zrodki	pozyskiwane	z	budretu	paGstwa	w	opar-
ciu	o	Strategię	Rozwoju	Miasta	Hrubieszów	na	lata	
2007	-	2015,	oraz	[rodki	z	innych	pródeE.

II.	PROPONOWANY	SPOSÓB	REALIZACJI	USTA-
LEF	PLANU

Zmiana	ustaleG	planu	nie	 spowoduje	ponoszenia	
przez	Gminę	Miejską	Hrubieszów	kosztów	na	infra-
strukturę	 techniczną	 dla	 dziaEek	 objętych	 zmianą	
planu.

1.	Zaopatrzenie	w	wodę	następowaEo	będzie	po-
przez	rozbudowę	jur	istniejącej	sieci	wodociągowej	
na	Osiedlu	Basaja.	Wykonanie	przyEączy	wodociągo-
wych	naleraEo	będzie	do	wEa[cicieli	nieruchomo[ci.

2.	Gospodarka	[ciekowa	oparta	będzie	na	wybu-
dowanej	w	roku	2007	kanalizacji	sanitarnej	i	prze-
pompowni	 [cieków	 w	 czę[ci	 osiedla.	 Planowane	
jest	na	 lata	następne	wykonanie	kanalizacji	w	dal-
szej	 czę[ci	 osiedla.	Wykonanie	przyEączy	kanaliza-
cyjnych	naleraEo	będzie	do	wEa[cicieli	nieruchomo-
[ci.

3.	 Gospodarka	 odpadami	 staEymi	 oparta	 będzie	
na	gromadzeniu	odpadów	staEych	w	szczelnych	po-
jemnikach	wyworonych	okresowo	na	miejskie	skEa-
dowisko	odpadów	przy	ul.	Gródeckiej.	Obowiązek	
wyposarania	nieruchomo[ci	w	pojemniki	na	odpady	
staEe	to	obowiązek	wEa[cicieli	nieruchomo[ci	wyni-
kający	z	ustawy	o	utrzymaniu	czysto[ci	i	porządku	
w	gminie.

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.

5.	Zaopatrzenie	w	ciepEo	nastąpi	indywidualnie	z	
kotEowni	lokalnych	zlokalizowanych		w	poszczegól-
nych	 budynkach,	 zasilanych	 paliwem	 staEym,	 cie-
kEym	lub	gazowym.	Na	przedmiotowym	terenie	nie	
przewiduje	się	budowy	centralnego	pródEa	ciepEa.

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:	nie	występują.	Wykona-
nie	dojazdu	do	dziaEek	objętych	zmianą	planu	nastą-
pi	na	koszt	wEa[cicieli	nieruchomo[ci.

8.	Kanalizacja	deszczowa:	nie	występuje.	Odpro-
wadzenie	wód	opadowych	nastąpi	powierzchniowo.
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ZaEącznik	Nr	3
do	uchwaEy	Nr	XLIV/423/2009
Rady	Miejskiej	w	Hrubieszowie

z	dnia	30	grudnia	2009	roku

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa czę[ci terenu  ｧ BASAJA - ZACHÓDｧ w granicach dziaEek Nr Nr 1708/18, 1708/19, 1704, 

3226 i czę[ci dziaEki Nr 1183/21 poEoronych w Hrubieszowie przy ul. FioEkowej

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	Hrubieszo-
wie	stwierdza,	re	w	okresie	wyEorenia	do	publicz-

nego	wglądu	w	dniach	21	papdziernika	2009	roku	
do	10	listopada	2009	roku	oraz	w	okresie	14	dni	po	
upEywie	terminu	wyEorenia	t.j.	do	dnia	24	listopada	
2009		roku,	nie	wniesiono	uwag	dotyczących	w/w	
projektu	planu.


