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UCHWADA NR IV/15/2011

 RADY GMINY HRUBIESZÓW

 z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 
2001r Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm./ oraz art.20 
ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
/Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm./ oraz uchwaE: 
Nr XXXII/186/2010 z dnia 29 stycznia 2010r i Nr 
XXXIII/195/2010 z dnia 5 marca 2010r Rady Gmi-
ny Hrubieszów w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmian miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Hrubieszów Rada Gminy 
uchwala co następuje: 

Ustalenia ogólne 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Hrubieszów, przyjętym uchwaEą 
Nr XXII/181/2001 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 
30 kwietnia 2001r z pópniejszymi zmianami, uchwa-
la się zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Hrubieszów zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XII/84/2004 Rady Gminy Hrubieszów z 
dnia 29 maja 2004r zwane dalej ｧplanemｦ

2. Plan obejmuje:
1) lokalizację usEug kultury i usEug innych ｠ｧwio-

ska gockaｦ w czę[ci dziaEki nr ewid. 140 poEoronej 
w miejscowo[ci MasEomęcz

2) lokalizację usEug sportu i turystyki w czę[ci 
dziaEki nr 188/1 poEoronej w miejscowo[ci Nowo-
sióEki

3) lokalizację usEug kultury i usEug innych ｠ [wie-
tlica wiejska w obrębie dziaEek nr 31 i 32 poEoro-
nych w miejscowo[ci Husynne

4) lokalizację usEug sportu i turystyki w obrębie 
dziaEki nr 141/4 poEoronej w miejscowo[ci KuEako-
wice Trzecie

5) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w czę[ci dziaEki nr 96 poEoronej w miejsco-
wo[ci Zwierszczów

6) lokalizację punktu widokowego i infrastruktury 
turystycznej w obrębie dziaEki nr 426/2 poEoronej w 
miejscowo[ci Gródek

7) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej w obrębie dziaEki nr 127 w miej-
scowo[ci Metelin

8) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej na dziaEce nr 42 poEoronej w 
miejscowo[ci Metelin

9) ustalenie linii zabudowy od drogi powiatowej 

dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w obrębie dziaEki nr 333 poEoronej w miej-
scowo[ci Czerniczyn

3. Plan stanowią:
1) ustalenia ogólne i szczegóEowe będące tre[cią 

niniejszej uchwaEy,
2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

Eączniki graficzne Nr 1 do Nr 9 do niniejszej uchwaEy
3) integralną czę[cią niniejszej uchwaEy są zaEącz-

niki:
a) zaEącznik Nr 10 ｠okre[lający sposób i zasady 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej nalerących do zadaG wEasnych gminy

b) zaEącznik Nr 11- dotyczący rozstrzygnięcia o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Hrubieszów

§2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) rysunku planu - nalery rozumieć graficzny zapis 

planu, przedstawiony na mapie zasadniczej w skali 
1:1000 stanowiący zaEączniki od Nr 1 do Nr 9 do 
niniejszej uchwaEy;

2) 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;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery rozu-
mieć przeznaczenie, które przewara na danym ob-
szarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

4) 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;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery rozu-
mieć 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;

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

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

8) 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 
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rozgraniczającymi;
9) 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 pieszy i.t.p.

§3. 1. Celem regulacji zawartych w planie jest 
ustalenie:

1) zasad zabudowy i zasad zagospodarowania te-
renów dla funkcji okre[lonych planem,

2) uzyskanie Eadu przestrzennego i podniesienie 
estetyki krajobrazu przy uwzględnieniu zasad ochro-
ny warto[ci [rodowiska kulturowego i przyrodnicze-
go,

3) umorliwienie dziaEalno[ci rórnym podmiotom, 
przy minimalizacji konfliktów pomiędzy urytkowni-
kami przestrzeni,

4) obsEugi komunikacyjnej,
5) zaopatrzenia w media infrastruktury technicz-

nej.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-

jące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granice obszaru objętego opracowaniem
2) granice terenów o rórnych kategoriach prze-

znaczenia
3) nieprzekraczalne linie zabudowy
4) przebieg linii elektroenergetycznych, stacje za-

silania 15/04kV
3. Ustala się podstawowe i uzupeEniające funkcje 

dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 

MN, U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (funkcja podstawowa) z dopuszczeniem 
dziaEalno[ci gospodarczej (usEugi komercyjne) zwią-
zanej z zaopatrzeniem i bytowaniem ludno[ci wraz z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (w budyn-
kach wolnostojących lub jako wbudowane) 

KD ｠ teren dróg publicznych 
KDX ｠ teren dróg wewnętrznych 
UK, UI ｠ teren usEug kultury i usEug innych 
US, UT - teren usEug sportu i turystyki
4. Do czasu realizacji inwestycji zgodnych z funk-

cjami ustalonymi planem dopuszcza się dotychcza-
sowe urytkowanie terenu.

5. Istniejące sieci elektroenergetyczne [redniego 
i niskiego napięcia przewiduje się do zachowania 
i dalszej eksploatacji z morliwo[cią konserwacji, 
modernizacji i przebudowy. Morliwo[ć rozbudowy 
systemu sieci SN i nN wraz ze stacjami trafo sto-
sownie do zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Dla zapewnienia bezpieczeGstwa oraz wEa[ciwej 
eksploatacji linii napowietrznych stosownie do od-
rębnych przepisów ustala się strefę bezpieczeGstwa 
dla obiektów przeznaczonych na staEy pobyt ludzi:

- dla linii napowietrznej o napięciu 15kV ｠ pas 
15,00m (po 7,50m od osi linii)

- dla linii napowietrznej o napięciu 0,4kV ｠ pas 
10,00m (po 5,00m od osi linii).

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego

1. Ustalenia ogólne planu dotyczące zasad ochro-
ny i ksztaEtowania Eadu przestrzennego:

1) inwestowanie musi być zgodne z ustaloną 
funkcją oraz zasadami zabudowy i zagospodarowa-
nia poszczególnych terenów

2) realizacja zabudowy z uwzględnieniem wyma-
gaG kompozycyjno-estetycznych i architektonicz-
nych obszaru

§5. Ustalenia w zakresie ksztaEtowania przestrze-
ni publicznych

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

1) obowiązku ksztaEtowania zabudowy w nieprze-
kraczalnych liniach zabudowy wyznaczonych pla-
nem

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

- umieszczania znaków informacji wizualnej w 
miejscach naruszających bezpieczeGstwo ruchu 
drogowego

2) zaleca się:
a) wprowadzenie stonowanej kolorystyki budyn-

ków tworzących ciągi zabudowy

§6. Ustalenia dotyczące ochrony [rodowiska
1. Do obszarów ochrony prawnej nalerą:
1) Obszar ostoi ptasiej ｧDolina Zrodkowego Buguｦ 

PLB 060003 oraz ostoi siedliskowej ｧZachodniowo-
EyGska Dolina Buguｦ PLH 060035 obejmująca miej-
scowo[ć Gródek ｠ obowiązek eliminowania nega-
tywnych oddziaEywaG lokalizowanych obiektów na 
gatunki i siedliska w obszarach sieci Natura 2000

2) NadburaGski Obszar Chronionego Krajobra-
zu ｠ dotyczy planowanych zmian w miejscowo[ci 
Gródek i Husynne ｠ eliminacja i ograniczanie pró-
deE zagroreG, w szczególno[ci powietrza, wód i 
gleb poprzez ksztaEtowanie prawidEowej gospodarki 
wodno-[ciekowej i usuwanie zagroreG antropoge-
nicznych

2. Do obszarów ochrony planistycznej nalerą:
1) GEówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 407 

CheEm ｠Zamo[ć, którego ochrona polega na:
a) wykluczeniu lokalizacji inwestycji znacząco od-

dziaEujących na ilo[ć i jako[ć wód podziemnych pię-
tra kredowego

b) rozbudowie sieci kanalizacyjnej, uszczelnianiu 
zbiorników bezodpEywowych /szamb/ na terenach 
nie skanalizowanych oraz nadzór nad ich eksploata-
cją

2) Strefa ochronna terenów podmiejskich mia-
sta Hrubieszowa tzw. ｧzielony pier[cieGｦ ｠dotyczy 
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zmiany planu w miejscowo[ciach Zwierszczów, 
Gródek, NowosióEki. ｧZielonemu pier[cieniowiｦ 
przypisuje się, poza stabilizacyjnym wpEywem na 
[rodowiskowe warunki rycia w mie[cie, równier:

- funkcję ochrony struktury przestrzennej przed 
semiurbanizacją i chaotyczną urbanizacją, tj. zarów-
no terenów otwartych niezabudowanych, jak i kra-
jobrazów mozaikowych

- funkcję buforową, osEaniającą presję miasta na 
tereny wiejskie

- funkcję wypoczynku codziennego i [wiąteczne-
go dla mieszkaGców miast. Zasada ochrony i roz-
woju przestrzennego terenów aktywnie biologicznie 
polega na :

- ochronie ciągEo[ci przestrzennej biotopów
- stopniowym przej[ciu w intensywno[ci zagospo-

darowania pomiędzy zabudową a terenami peEniący-
mi funkcje przyrodnicze

3) Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego 
Krajobrazu ｠ dotyczy planowanej zmiany w miej-
scowo[ci KuEakowice Trzecie

4) Przez teren opracowania w miejscowo[ci 
Gródek i Husynne przebiega paneuropejski kory-
tarz ekologiczny ｧDolina Buguｦ, uznany za obszar 
podwyrszonej ochrony, dla którego ustanawia się 
wymóg zachowania i ksztaEtowania jego drorno[ci 
ekologiczno-przestrzennej

3. W oparciu o przepisy szczególne wprowadza 
się zakaz :

1) wprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
gruntu, nie speEniających warunków okre[lonych w 
przepisach szczególnych

2) przekraczania w terenach zabudowy mieszka-
niowej dopuszczalnego poziomu haEasu zgodnie ze 
standardami akustycznymi okre[lonymi przepisami 
szczególnymi. W przypadku przekroczenia wskapni-
ków poziomu haEasu komunikacyjnego okre[lonych 
w przepisach szczególnych dla w/w terenów, do-
puszcza się wznoszenie budynków pod warunkiem 
skutecznego zastosowania [rodków technicznych 
zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej poziomu usta-
lonego w tych przepisach.

3) emisji do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeG powyrej norm stęreG dopuszczalnych 
zgodnie ze standardami okre[lonymi w przepisach 
szczególnych

§7. Ustalenia dotyczące ochrony warto[ci kultu-
rowych

1. Tereny objęte projektem zmian poEorone są w 
sąsiedztwie stanowisk archeologicznych będących 
pozostaEo[ciami po osadnictwie pradziejowym i 
wczesno[redniowiecznym, ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków; są one elementami krajobrazu 
kulturowego i podlegają ochronie konserwatorskiej.

2. W przypadku odkrycia zabytków i obiektów 
archeologicznych podczas realizacji prac ziemnych 
istnieje obowiązek wstrzymania tych prac i zabez-
pieczenia odkrycia oraz powiadomienia o znalezisku 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-

ków.

Ustalenia szczegóEowe 

§8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu w 
skali 1:1000 ustala się: 

UK, UI ｠teren usEug kultury i usEug innych - ｧwio-
ska gockaｦ｠ w czę[ci dziaEki nr 140 poEoronej w 
miejscowo[ci MasEomęcz, zaEącznik nr 1

1. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia:

1) realizacja staEej i zmiennej ekspozycji zabudowy 
historycznej osady- obiektów budowlanych partero-
wych domów i wiat oraz innych elementów maEej 
architektury związanej z osadnictwem

2) budynek parterowy na staEą ekspozycję wraz z 
zapleczem socjalnym

3) miejsce na plenerowe inscenizacje historyczne
4) obsEuga komunikacyjna:
 KDKW 844/L/- droga wojewódzka klasy G ｠gEów-

na; szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠25,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni ｠7,00m, zatoka autobusowa, 
jednostronny chodnik. Nieprzekraczalna linia zabu-
dowy dla obiektów budowlanych ｠15,00m od kra-
wędzi jezdni 

KDKP 3424L/Z/ - droga powiatowa klasy zbiorczej; 
szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠20,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni-6,00m, obustronne chodniki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów bu-
dowlanych ｠ 15,00 m od krawędzi jezdni. Realiza-
cja parkingu ok. 15 stanowisk.

5) zaopatrzenie w media infrastruktury :
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

- elektroenergetyka wg warunków zarządców sie-
ci,

- zaopatrzenie w ciepEo - indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne lub ga-
zowe 

US, UT ｠ teren usEug sportu i turystyki w czę[ci 
dziaEki nr ewid. 188/1 poEoronej w miejscowo[ci 
NowosióEki ｠ zaEącznik nr 2

1. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia:

1) zespóE boisk sportowych, w tym boisko do piEki 
nornej oraz gier zespoEowych

2) budynek wielofunkcyjny (zaplecze socjalne, 
szatnia, sanitariaty), parterowy; wysoko[ć okapu 
lub gzymsu do 4,50 m od poziomu terenu; dach 
dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia poEaci do 
45o

3) obsEuga komunikacyjna ｠ dostępno[ć z drogi 
gminnej KDKG 111050L i KDKG 111086L; drogi 
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klasy L ｠ lokalne. Szeroko[ć w liniach rozgranicza-
jących ｠15,00m, szeroko[ć pasa jezdni ｠6,00m. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ 15,00 m od kra-
wędzi jezdni dróg gminnych

4) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo - indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne lub ga-
zowe 

UK, UI ｠ teren usEug kultury i usEug innych na 
dziaEkach nr ewid. 31 i 32 poEoronych w miejsco-
wo[ci Husynne, zaEącznik nr 3

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania:

1) realizacja obiektu o wysoko[ci do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych, ostatnia w poddaszu uryt-
kowym, wysoko[ć okapu lub gzymsu do 5,00 m od 
poziomu terenu,

2) dach wielospadowy lub dwuspadowy o nachy-
leniu poEaci do 45o,

3) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni 
dziaEki

4) wskapnik terenów biologicznie czynnych min. 
60 % powierzchni dziaEki

5) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ dostępno[ć z 
drogi powiatowej KDKP 3408L poprzez drogę we-
wnętrzną KDW o szeroko[ci ｠7,00m i utwardzo-
nym pasie pieszo-jezdnym- 5,50m; linia zabudowy 
｠ 15,00 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrz-
nej

6) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych, docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo ｠ indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne, gazowe. 

US, UT- teren usEug sportu i turystyki na dziaEce nr 
ewid. 141/4 poEoronej w miejscowo[ci KuEakowice 
Trzecie, zaEącznik nr 4.

1) zespóE boisk sportowych w tym boisko do piEki 
nornej oraz gier zespoEowych

2) budynek wielofunkcyjny (zaplecze socjalne, 

szatnia, sanitariaty), parterowy; wysoko[ć okapu 
lub gzymsu do 4,50 m od poziomu terenu; dach 
dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia poEaci do 
45o

3) obsEuga komunikacyjna ｠ dostępno[ć z drogi 
powiatowej KDKP 1856L klasy /G/ gEówna; szero-
ko[ć w liniach rozgraniczających ｠25,00, szeroko[ć 
pasa jezdni ｠6,00m; nieprzekraczalna linia zabudo-
wy-20,00 m od krawędzi jezdni

4) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych, docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej w czę[ci dziaEki nr ewid. 96 poEoronej w miej-
scowo[ci Zwierszczów, zaEącznik nr 5.

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania:

1) morliwo[ć realizacji usEug nieuciąrliwych wbu-
dowanych lub w obiektach wolnostojących

- jako funkcji uzupeEniającej przeznaczenie podsta-
wowe

2) dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach 
realizacji budynków przy granicy dziaEki lub 1,50m 
od granicy, z zachowaniem okre[lonych w warun-
kach technicznych wymogów przeciwporarowych

3) zabudowa kubaturowa o formach architekto-
nicznych nawiązujących do budownictwa regional-
nego z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów,

4) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni 
dziaEki

5) wskapnik terenów biologicznie czynnych min. 
50 % powierzchni dziaEki,

6) wysoko[ć budynku mieszkalnego do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, ostatnia w poddaszu 
urytkowym, wysoko[ć do okapu lub gzymsu max 
4,50m od poziomu terenu; dach wielospadowy o 
nachyleniu poEaci do 45o z dopuszczeniem lukarn, 
naczóEków lub okien poEaciowych,

7) maksymalna wysoko[ć do kalenicy budynku 
gospodarczego ｠6,00m; dach jedno lub dwuspado-
wy o nachyleniu poEaci min.20o

8) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ dostępno[ć 
z drogi gminnej KD KG 111134L klasy /L/, lokalna 
o szeroko[ci w liniach rozgraniczających 12,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni 6,00m; linia zabudowy:

- dla obiektów przeznaczonych na staEy pobyt lu-
dzi -15,00m od krawędzi jezdni drogi gminnej

- dla pozostaEych obiektów ｠ 6,00m.
9) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-
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ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo ｠ indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne i gazowe 

UT, UK ｠ teren usEug turystyki i usEug kultury w 
obrębie dziaEki nr ewid. 426/2 poEoronej w m. Gró-
dek ｠ zaEącznik nr 6

1. Realizacja maEej infrastruktury turystycznej - 
platformy widokowej i wiat, zabezpieczającej przed 
presją turystów urytek ekologiczny ｧBEonia Nadbu-
raGskieｦ oraz gatunków i siedlisk chronionych w ra-
mach obszaru Natura 2000

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ogrodzenie dziaEki z bali drewnianych
2) budowa wiery widokowej z ustawieniem 

dwóch staEych lunet widokowych
3) budowa zadaszenia dla turystów (wiata drew-

niana)
4) ustawienie stoEów i Eawek z bali drewnianych
5) ustawienie sanitariatów tzw. toaleta sucha 

oraz [mietników wraz z osEoną z w postaci wiaty 
drewnianej

6) obsEuga komunikacyjna - dostępno[ć z drogi po-
wiatowej nr 3432L klasy /G/ gEówna, szeroko[ć w 
liniach rozgraniczających ｠25,00m, szeroko[ć pasa 
jezdni ｠6,00m; Nieprzekraczalna linia zabudowy dla 
obiektów budowlanych 10,00 m od krawędzi jezdni 
drogi powiatowej. Realizacja parkingu o powierzch-
ni do 600 m2 z kostki kamiennej lub drewnianej. 

MN, U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej na dziaEce nr ewid. 127 poEoro-
nej w miejscowo[ci Metelin ｠ zaEącznik nr 7

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1) morliwo[ć zachowania istniejącego obiektu 
budowlanego z dopuszczeniem remontów, rozbudo-
wy, nadbudowy z przeznaczeniem na usEugi

2) realizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej do wysoko[ci trzech kondygnacji nadziem-
nych, ostatnia w poddaszu urytkowym. ZakEada 
się morliwo[ć wykorzystania istniejącego obiektu 
w ramach dziaEaG inwestycyjnych polegających na 
rozbudowie, przebudowie i nadbudowie.

3) zabudowa kubaturowa o formach architekto-
nicznych nawiązujących do budownictwa regional-
nego z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów,

4) powierzchnia zabudowy max. 40% powierzch-
ni dziaEki

5) wskapnik terenów biologicznie czynnych min. 
35 % powierzchni dziaEki,

6) wysoko[ć budynku mieszkalnego do okapu lub 
gzymsu max 7,00m od poziomu terenu; dach dwu 
lub wielospadowy o kącie nachylenia poEaci do 45o 

z dopuszczeniem lukarn, naczóEków lub okien poEa-
ciowych,

7) wysoko[ć budynku gospodarczego, usEugowe-
go nie przekraczająca 7,0m licząc od poziomu tere-
nu do kalenicy, o kącie nachylenia poEaci dachu do 
30o

8) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ dostępno[ć z 
drogi powiatowej KD KP 3423L klasy /L/ lokalna, 
szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠15,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni ｠ 6,00m. Nieprzekraczalna 
linia zabudowy ｠ w linii istniejącego budynku.

9) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo ｠ indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne i gazowe 

MN, U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usEugowej na dziaEce nr ewid. 42 poEoronej 
w miejscowo[ci Metelin ｠ zaEącznik nr 8

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu

1) dopuszcza się morliwo[ć zachowania istnieją-
cego na dziaEce obiektu budowlanego i adaptacji dla 
usEug handlu

2) realizacja budynku mieszkalnego, jednorodzin-
nego o wysoko[ci do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, ostatnia w poddaszu urytkowym; wysoko[ć 
okapu lub gzymsu max 4,50m od poziomu terenu; 
dach o nachyleniu poEaci do 45o z dopuszczeniem 
lukarn, naczóEków, lub okien poEaciowych,

3) zabudowa kubaturowa o formach architekto-
nicznych nawiązujących do budownictwa regional-
nego z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów,

4) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 
dziaEki

5) wskapnik terenów biologicznie czynnych min. 
30 % powierzchni dziaEki,

6) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ dostępno[ć 
z drogi powiatowej KDKP 3423L klasy /L/ lokalna, 
szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠15,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni-6,00m i drogi gminnej KDKG 
111096L klasy /L// lokalna, szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających ｠ 15,00m, szeroko[ć pasa jezd-
ni ｠6,00m. Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii 
istniejącego budynku od drogi powiatowej i 15,00m 
od krawędzi jezdni drogi gminnej

7) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,
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- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo ｠ indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne i gazowe 

MN ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej na dziaEce nr ewid. 333 poEoronej w miejscowo-
[ci Czerniczyn ｠ zaEącznik nr 9

1. Ustala się następujące zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu

1) realizacja budynku mieszkalnego, jednorodzin-
nego o wysoko[ci do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, ostatnia w poddaszu urytkowym, wysoko[ć 
okapu lub gzymsu max 4,50m od poziomu terenu; 
dach o nachyleniu poEaci do 45o z dopuszczeniem 
lukarn, naczóEków, lub okien poEaciowych,

2) zabudowa kubaturowa o formach architekto-
nicznych nawiązujących do budownictwa regional-
nego z zastosowaniem tradycyjnych materiaEów

3) powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni 
dziaEki

4) wskapnik terenów biologicznie czynnych min. 
50 % powierzchni dziaEki,

5) obsEuga komunikacyjna terenu- dostępno[ć z 
drogi wojewódzkiej KDKW nr 844 klasy /G/ gEówna, 
szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠25,00m, 
szeroko[ć pasa jezdni ｠7,00m i drogi powiatowej 
KDKP 3423L klasy /L/ lokalna, szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających ｠15,00m, szeroko[ć pasa jezdni- 
6,00m. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla:

- obiektów przeznaczonych na staEy pobyt ludzi:
- 30,00 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej
- 20,00m od krawędzi jezdni drogi powiatowej,
- dla pozostaEych obiektów - 8,00m od krawędzi 

jezdni dróg: powiatowej i wojewódzkiej
6) zaopatrzenie w media infrastruktury:
- w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,
- odprowadzenie [cieków do szczelnych zbiorni-

ków bezodpEywowych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej,

- odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
we z rozsączaniem w obrębie dziaEki,

- odpady staEe komunalne po wstępnej segregacji 
gromadzone w kontenerach i wywóz na komunalne 
wysypisko odpadów,

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

- zaopatrzenie w ciepEo ｠ indywidualne systemy 
grzewcze w oparciu o paliwo staEe, pEynne i gazowe

Postanowienia koGcowe 

§9. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 
2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym ustala się stawkę procentową sEurącą nalicze-
niu opEat z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci 
objętych zmianami planu w wysoko[ci: 

- dla terenów mieszkaniowych 2%
- dla terenów usEugowych 10%

§10. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubie-
szów w skali 1:10 000 uchwalonego uchwaEą Nr 
XII/84/2004 z dnia 29 maja 2004r (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Lubelskiego (Nr 127 poz. 
1893) w obszarach wskazanych na rysunkach pla-
nu objętych zmianami planu.

§11. Wykonanie UchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Hrubieszów.

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Jędrzejewski
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ZaEącznik nr 10
do uchwaEy nr IV/15/2011

Rady Gminy Hrubieszów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowanie i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pópn. zmia-
nami / Rada Gminy Hrubieszów stwierdza: 

§1. W czasie wyEorenia projektu zmian planu do 
publicznego wglądu oraz ustawowym terminie od 
dnia zakoGczenia okresu wyEorenia nie wniesiono 
uwag dotyczących projektu zmiany planu.



Poz. 1404 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 72 ｠ 7067 ｠

ZaEącznik nr 11
do uchwaEy nr IV/15/2011

Rady Gminy Hrubieszów
z dnia 1 lutego 2011 r.

Harmonogram realizacji zadaG z zakresu infrastruktury technicznej dotyczącej zmian planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Hrubieszów w miejscowo[ciach: MasEomęcz, NowosióEki, Husynne, KuEako-

wice Trzecie, Zwierszczów, Gródek, Metelin, i m. Czerniczyn

Na podstawie art..7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku samorządzie gminnym w zakre-
sie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty na-
lery do zadaG wEasnych gminy. W szczególno[ci za-
dania te obejmują sprawy gminnych dróg, placów, 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, za-
opatrzenia w energię i gaz.

ZakEada się następujące pródEa finansowania infra-
struktury technicznej:

1) Zrodki wEasne Gminy Hrubieszów zabezpieczo-
ne w corocznych budretach Gminy /dochody wEa-
sne oraz poryczki i kredyty/

2) Zrodki wEasne Gminy Hrubieszów planowane 
jako udziaE wEasny warunkując pozyskiwanie innych 
pródeE wspóEfinansowania inwestycji .

3) Zrodki pozyskane z Unii Europejskiej w oparciu 
o plan Rozwoju Lokalnego Gminy Hrubieszów.

4) Zrodki uzyskane z budretu paGstwa w ramach 
w/w planu rozwoju lokalnego.

Propozycja realizacji ustaleG planu. 

I. Zaopatrzenie w wodę: 
Zaopatrzenie w wodę odbywaEo się będzie z istnie-

jących stacji wodociągowych będących w dyspozy-
cji Gminy Hrubieszów oraz sieci miasta Hrubieszowa 
oraz sieci wodociągowych z których wybudowane 
są sieci wodociągowe w w/w miejscowo[ciach.

II. Gospodarka [ciekowa: 
Na terenie Gminy Hrubieszów funkcjonują trzy 

oczyszczalnie [cieków w m. Dziekanów, Husynne i 
Mieniany. Gospodarka wodno-[ciekowa w większo-
[ci oparta jest na gromadzeniu [cieków w bezodpEy-
wowych zbiornikach i wywóz do punktu zlewnego 
w m, Mieniany oraz do oczyszczalni [cieków w m. 
Hrubieszów jak ter budowa przydomowych oczysz-
czalni [cieków.

Gospodarka odpadami staEymi: 
Gospodarka odpadami staEymi realizowana jest w 

oparciu o plan gospodarki odpadami na terenie Gmi-
ny Hrubieszów. Zorganizowaną zbiórkę odpadów 
objęte są wszystkie miejscowo[ci Gminy Hrubie-
szów. Tereny objęte zbiórką obsEugiwane są za po-
mocą pojemników ｠ kontenery KP-7 o pojemno[ci 
7 m3 rozmieszczone przy budynkach uryteczno[ci 
publicznej, pojemniki o pojemno[ci 110 l rozmiesz-
czone przy zabudowaniach jednorodzinnych, worki 
foliowe dla gospodarstw na ryczenie, uliczne kosze 

na [mieci. Zbiórką i transportem odpadów zajmu-
je się Gminny ZakEad UsEug Komunalnych w Hru-
bieszowie z/s w Zwierszczowie. UsEugi takie more 
[wiadczyć takre Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Hrubieszowie i SpóEdzielnia Mieszkanio-
wa.

Energetyka 
W ramach art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

roku Prawo Energetyczne przedsiębiorstwa ener-
getyczne zajmujące się przesyEaniem i dystrybucją 
energii elektrycznej są zobowiązane zapewnić re-
alizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci 
energetycznych w zalerno[ci od ustaleG planu za-
gospodarowania przestrzennego.

Zaopatrzenie w ciepEo 
Na terenach objętych zmianą planu nie przewidu-

je się nakEadów na budowę systemów ciepEowni-
czych. Zaopatrzenie w ciepEo oparte jest o lokalne 
kotEownie , indywidualne pródEa ciepEa lokalizowane 
w zabudowie mieszkaniowej ,usEugowej i innych.

Zaopatrzenie w gaz 
Przez teren Gminy przebiega gazociąg wysokiego 

ci[nienia DN-300 z terenu Ukrainy do m. Werbkowi-
ce Od stacji redukcyjno pomiarowej w Moroczynie 
wybudowany zostaE gazociąg [redniego ci[nienia 
dom. Hrubieszów mogący zaopatrzyć czę[ć miesz-
kaGców Teptiukowa i Zwierszczowa. Zaopatrzenie 
w gaz realizowane w oparciu o prawo energetyczne 
i obowiązkach ciąrących z tego tytuEu na przedsię-
biorstwie zajmującej się przesyEem gazu.

Telekomunikacja 
Zachowuje się istniejącą sieć kablową z morli-

wo[cią jej rozbudowy zgodnie z potrzebami miesz-
kaGców w oparciu o warunki wydawane przez 
operatorów. Nie planowane są nakEady wEasne na 
rozbudowę sieci telefonicznych.

Komunikacja drogowa 
Ustalona w planie sieć dróg publicznych: 
Drogi powiatowe i gminne. Ewentualne nakEady 

na wykonanie zjazdów z dróg ponoszone będą przez 
inwestorów i zarządców dróg.

 


