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UCHWADA NR VII/54/2011

 RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - osie-
dle ｧPolnaｦ- ul. Le[miana

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 l i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z pópn. zm.) oraz uchwaEy 
Nr LVI/507/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 
osiedle - Polna, Rada Miejska uchwala co następuje: 

Ustalenia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Hrubieszowa przyjętym uchwa-
Eą Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 29 grudnia 1999 r. ze zmianami zatwierdzo-
nymi UchwaEą Nr VIII/74/07 Rady Miejskiej w Hru-
bieszowie z dnia 29 maja 2007 roku, UchwaEą Nr 
XV/139/07 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
4 grudnia 2007 roku i UchwaEą Nr LIX/538/2010 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 9 listopada 
2010 roku, uchwala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Hru-
bieszowa - osiedle Polna przyjętego uchwaEą Nr 
XLIV/433/2006 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 10 maja 2006 r. zwaną dalej ｧplanemｦ w za-
kresie dotyczącym:

1) przeznaczenia terenu w obrębie dziaEek nr ewid. 
592/6 i 592/14 poEoronych przy ul. Le[miana w 
Hrubieszowie pod zabudowę usEugowo-administra-
cyjną

2. Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu w skali 1:500 - stanowiący za-

Eącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaEy
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu - zaEącznik nr 2
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej zapisanej w pla-
nie wraz z zasadami ich finansowania - zaEącznik nr 
3

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

1) korekta struktury funkcjonalno-przestrzennej z 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usEugami pod zabudowę usEugowo-administracyjną

2) ustalenie zasad zabudowy i zasad zagospodaro-

wania terenów dla funkcji okre[lonej planem
3) obsEugi komunikacyjnej
4) zaopatrzenia w media infrastruktury
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-

jące oznaczenia graficzne na rysunku planu
1) granice obszaru objętego opracowaniem
2) linie rozgraniczające tereny o rórnych katego-

riach przeznaczenia [ci[le okre[lone
3) nieprzekraczalne linie zabudowy
3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funk-

cją ustaloną planem dopuszcza się dotychczasowe 
urytkowanie terenu

4. W obszarze opracowania nie wyznacza się tere-
nów wymagających przeprowadzenia scaleG grun-
tów i wtórnego podziaEu nieruchomo[ci

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

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

1) teren objęty zmianą planu poEorony jest poza 
systemem przyrodniczym miasta oraz obszarami na-
raronymi na niebezpieczeGstwo powodzi i zagroro-
nych osuwaniem się mas ziemnych

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

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

4) teren nie wymaga ochrony przed haEasem

§4. Ustalenia w zakresie ksztaEtowania przestrze-
ni 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 ekspozycji 
krajobrazowej

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

nych z materiaEów odpadowych wpEywających ne-
gatywnie na estetykę otoczenia

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

b) stonowanej kolorystyki budynków tworzących 
ciągi zabudowy

§5. Ustalenia szczegóEowe
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu w skali 

1:500 symbolem ustala się: 
U A - teren zabudowy usEugowo-administracyjnej
1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-

gospodarowania
1) zachowanie istniejącego budynku centrum ak-

tywizacji zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy o 
wysoko[ci 2 kondygnacji nadziemnych z morliwo-
[cią nadbudowy do wysoko[ci 3 kondygnacji nad-
ziemnych

2) projektowana rozbudowa istniejącego budynku 
na dziaEkach nr ewid. 592/6 i 592/14

a) wysoko[ć nowo realizowanego budynku do 5 
kondygnacji nadziemnych, 14,50 m od poziomu te-
renu do okapu lub gzymsu

b) dach pEaski lub wielospadowy
c) kolorystyka obiektu nawiązująca do kolorystyki 

budynku istniejącego
d) wskapnik intensywno[ci zabudowy do 50% po-

wierzchni terenu
e) wskapnik powierzchni biologicznie czynnej min. 

25% powierzchni terenu
3) obsEuga komunikacyjna terenu - zjazd z ul. Le-

[miana (droga gminna KDKG 011172L) i drogi we-
wnętrznej KDW; nieprzekraczalna linia zabudowy od 
krawędzi jezdni drogi gminnej 6,00-10,00 m.

4) ustalenia w zakresie linii zabudowy nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury 
technicznej

5) zaopatrzenie w media infrastruktury technicz-
nej:

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

- odprowadzenie [cieków do zbiorczej sieci kana-
lizacyjnej sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych do kolektora 
deszczowego,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segrega-
cji gromadzone w kontenerach i wywóz na miejskie 
skEadowisko odpadów

- elektroenergetyka, telekomunikacja wg warun-
ków zarządców sieci

- gaz - dostawa gazu poprzez rozbudowę istnie-
jącego gazociągu [redniego ci[nienia dn 125 mm 
przebiegającego w pobliru przedmiotowego opraco-
wania wedEug warunków technicznych okre[lonych 
przez zarządcę sieci. Dla istniejących i projektowa-
nych gazociągów niskiego i [redniego ci[nienia wy-
znacza się strefę kontrolowaną o szeroko[ci 1,0m 
(po 0,5 m od osi gazociągu). W strefie tej nie nalery 
wznosić budynków, urządzać skEadów i magazy-
nów, sadzić drzew i podejmować dziaEalno[ci mo-
gącej zagrozić trwaEo[ci przyEącza. Dopuszcza się 
za zgodą operatora sieci, urządzanie parkingów nad 
gazociągami.

- zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiego sys-
temu ciepEowniczego

- urządzenia kolidujące z projektowanym zagospo-
darowaniem przebudować w/g warunków zarząd-
ców tych sieci.

Postanowienia koGcowe

§6. 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: 15%

§7. W granicach terenu objętego niniejszą zmianą 
planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa 
osiedle Polna - w skali 1:1000 przyjęty UchwaEą Nr 
XLIV/433/2006 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z 
dnia 10 maja 2006 roku (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubelskiego z 2006 r. Nr 81, poz. 1498)

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

§9. 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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Z DNIA 29 kwietnia 2011 r.
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ZaEącznik Nr 2 
do UchwaEy Nr VII/54/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa ｠ osiedle ｧPOLNAｦ ｠ ul. Le[miana w granicach dziaEek 592/6 i 592/14 poEoronych przy ul. 

Le[miana w Hrubieszowie

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 4 lutego 2011 roku do 24 lute-
go 2011 roku oraz w okresie 14 dni po upEywie ter-
minu wyEorenia t.j. do dnia 10 marca 2011 roku, nie 
wniesiono uwag dotyczących w/w projektu planu.
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ZaEącznik Nr 3 
do UchwaEy Nr VII/54/2011

Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI I FINANSOWANIA ZADAF Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ TERENU OBJĘTEGO MIEJSCOWYM PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIE-
DLA ｧPOLNAｦ ｠ UL. LEZMIANA W GRANICACH DZIADEK NR 592/6, 592/14 PODOqONYCH PRZY UL. 

LEZMIANA W HRUBIESZOWIE

Stosownie do art. 7 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym, zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty nalery do za-
daG 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.

SzczegóEowa analiza ustaleG projektu zmiany pla-
nu zagospodarowania dziaEek Nr 592/6, 592/14, 
ich poEorenia, istniejącego uzbrojenia terenu, spo-
sobu zabudowy, morliwo[ci podEączenia mediów, 
wykazuje re Gmina Miejska Hrubieszów nie będzie 
zabezpieczać [rodków finansowych na realizację 
inwestycji nalerących do zadaG wEasnych gminy. 
Inwestor budynku usEugowo-administracyjnego ma 
zapewnione warunki przyEączenia urządzeG tech-
nicznych do jur istniejącej infrastruktury.

1. Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, 
odprowadzenie [cieków sanitarnych, przyEączenie 
urządzeG telekomunikacyjnych i gazowych nastąpi 
z wykorzystaniem istniejących sieci wg warunków 
ich zarządców.

2. Odprowadzenie wód opadowych odprowadze-
nie wód opadowych do kolektora deszczowego.

3. Odpady staEe gromadzone będą w indywidual-
nych pojemnikach i wyworone na miejskie wysypi-
sko odpadów.

4. Zaopatrzenie w ciepEo indywidualny system 
grzewczy.

5. ObsEuga komunikacyjna zapewniona jest po-
przez dostępno[ć do ul. Le[miana.


