
Projekt

z dnia 12.11.2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Hrubieszów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się:

1) pełną aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Hrubieszów przyjętego Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 r., 
zmienionego Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. 
w zakresie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;

2) częściową aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Hrubieszów przyjętego Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 r., 
w zakresie zgodności z przepisami odrębnymi;

3) pełną aktualność 17 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały;

4) częściową nieaktualność 4 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, w zakresie zmiany granic obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 2. W związku z uznaniem częściowej nieaktualności studium oraz planów miejscowych postanawia się 
podjąć działania zmierzające do sukcesywnej zmiany studium i planów miejscowych wymienionych 
w załączniku do niniejszej uchwały, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zwana 

dalej Ustawą: w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 

albo prezydent dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy 

ich sporządzaniu w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 

zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3, tj. w rejestrze wydanych 

decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym oraz na terenach zamkniętych, wydanych odpowiednio  

przez Marszałka, Wójta/Burmistrza i Wojewodę, a także w art. 67, tj. w rejestrze 

wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, oraz wniosków w sprawie 

sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy wójt, burmistrz albo 

prezydent co najmniej raz w czasie kadencji rady, po uzyskaniu opinii Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej, przekazuje Radzie Miasta/Gminy wyniki analiz, w celu 

podjęcia przez Radę uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów 

miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, 

podejmuje działania zmierzające do ich zmiany.  

Niniejsze opracowanie zawiera zbiorczą informację na temat zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Hrubieszowa w okresie od 1 stycznia 2013 r.  

do 30 sierpnia 2019 r., syntezę wniosków o sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletni program sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

2. CEL OPRACOWANIA, MATERIAŁY WYJŚCIOWE  

 

Celem opracowania jest ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Hrubieszowa oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono również analizę związaną  

z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  

Przedmiotowej oceny dokonano w oparciu o analizę zmian w zagospodarowaniu 

miasta Hrubieszowa, analizę wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego 

planu, a także biorąc pod uwagę przebieg dotychczasowych i zakładanych prac 

planistycznych. Opracowanie ma na celu ocenę potrzeb zmian w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, zoptymalizowanie działań planistycznych w mieście 

Hrubieszowie oraz zidentyfikowanie potrzeb zmiany studium, a następnie określenia 

wieloletniego planu sporządzania miejscowych planów lub ich zmian.  
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Zachodzące w zagospodarowaniu przestrzennym miasta procesy przeanalizowano 

wykorzystując poniższe materiały:  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hrubieszowa;  

2) uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;  

3) wnioski o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

4) decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego z lat 2013 – sierpień 2019. 

Biorąc pod uwagę cel opracowania tj. ocenę aktualności dokumentów 

planistycznych oraz analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przyjęto, iż ocena 

opierać się będzie na analizie porównawczej w stosunku do założeń i ustaleń 

obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Hrubieszowa.  

 

3. OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY PLANISTYCZNE  

 

Najważniejszymi dokumentami w zakresie polityki przestrzennej gminy są studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. W mieście Hrubieszowie obowiązuje Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów 

przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 

roku, zmienione Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 

listopada 2017 r. 

W studium określona jest polityka przestrzenna miasta, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak 

ustalenia studium są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu planów 

miejscowych i powinny stanowić wytyczne dla realizacji polityki przestrzennej.  

Według stanu na dzień 30 sierpnia 2019 r. na obszarze miasta obowiązuje  

21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących akty prawa 

miejscowego. Zajmują one około 66,8% powierzchni miasta.  

 

4. OKRES OBJĘTY ANALIZĄ 

 

Dla obszaru miasta Hrubieszowa sporządzono już analizę zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą załącznik do uchwały Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie nr XLVII/364/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie aktualności 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Hrubieszowa oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na obszarze Hrubieszowa. Niniejsze opracowanie 

obejmuje okres od stycznia 2013 r. do sierpnia 2019 r. dla wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

oraz od stycznia 2003 r. do sierpnia 2019 r. w zakresie wniosków o sporządzenie planów 

miejscowych bądź zmiany studium. Ocena aktualności miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego obejmuje obowiązujące w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.   

 

5. DIAGNOZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM   

 

5.1. Analiza wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

 

5.1.1. Decyzje o warunkach zabudowy  

 

Do analizy przyjęto decyzje wydane od 1 stycznia 2013 roku do 30 sierpnia 2019 r. 

Przeanalizowano zamieszczone w rejestrach decyzje o warunkach zabudowy i decyzje  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W latach 2013 do 2019 Burmistrz 

Miasta Hrubieszowa wydał 66 decyzji ustalające warunki zabudowy oraz 28 decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ilość wydanych decyzji  

w poszczególnych latach, jak również w odniesieniu do określonych funkcji terenu 

przedstawiona została w poniższych tabelach: 

 

Tabela 1. Ilość decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2013 - 2019 
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Tabela 2. Ilość decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych  

w latach 2013 – 2019 
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Z powyższego wynika, że od 2013 r. liczba wydawanych w ciągu roku decyzji  

o warunkach zabudowy utrzymuje się na podobnym poziomie. Większe różnice 

zaobserwować można w przypadku ilości wydawanych w ciągu roku decyzji ustalających 

lokalizację inwestycji celu publicznego.  

Stwierdzić należy, że ilość wydawanych w skali roku ww. decyzji jest niewielka. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest pokrycie zdecydowanie większej części miasta,  

w której odbywa się ruch inwestycyjny, planami miejscowymi. Decyzje ustalające warunki 
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zabudowy wydawane były głównie w rejonie ul. Michałówka, ul. Teresówka, ul. Cichej, ul. 

Dwernickiego, ul. Nowej. 

 

Tabela 3. Ilość decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2013-2019, według 

funkcji terenu 
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7 1 7 2 6 3 2 28 

zabudowa 

mieszkalna 

wielorodzinna 

- - 1 - - - - 1 

zabudowa 

usługowo - 

handlowa 

2 5 2 2 - 1 1 13 

zabudowa 

gospodarcza 

lub garażowa 

4 1 - 1 - - 2 8 

infrastruktura 

techniczna i 

drogowa  

- - - 2 - 2 - 4 

zabudowa 

magazynowa 
1 1 1 2 1 - 2 8 

inne - - - - 4 - - 4 

 

Analizując wydane decyzje ze względu na funkcje zauważyć należy dominację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (42,42%). Wynika to faktu dostępności terenów 

inwestycyjnych predestynowanych, ze względu na uwarunkowania, sąsiedztwo i dostęp 

do infrastruktury, pod taką właśnie funkcję. Nie bez znaczenia pozostawały zapewne 

również ceny nieruchomości, które w miejscach, gdzie wydawane były większe ilości 

decyzji, były mniejsze, niż na terenach, gdzie obowiązują plany miejscowe. Za pozytywny 

należy uznać fakt, że zdecydowana większość potencjalnych inwestycji (realizowanych  

w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego) planowana jest do realizacji w ramach już zurbanizowanych obszarów, 

które są lepiej zabezpieczone pod kątem infrastruktury technicznej i społecznej.  

Największa koncentracja wydanych decyzji ma miejsce w rejonie ul. Nowej (14 – 

21,2%), ul. Zamojskiej (13 – 19,7%), ul. Ceglanej (10 – 15,1%), ul. Michałówka (7 – 

10,6%) oraz ul. Cichej (7 – 10,6%). Decyzje wydawane w rejonie ul. Nowej dotyczyły 

inwestycji mieszkaniowych, usługowych, magazynowych i infrastrukturalnych  

na peryferiach miasta, w obszarze rolniczym.  Rejon ul. Michałówka i ul. Zamojskiej 
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stanowi obszar predysponowany do rozwoju zabudowy mieszkaniowej, położony w 

części miasta, która utrzymała jeszcze w części rolniczy charakter, ale o stale rosnącej 

atrakcyjności inwestycyjnej. Od lipca 2019 r. na tym obszarze obwiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Po porównaniu orientacyjnej lokalizacji wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 

wyznaczonymi w Studium kierunkami polityki przestrzennej, stwierdzić należy, że 4 

decyzje w rejonie ul. Nowej oraz 1 decyzja w rejonie ul. Łany zostały wydane na 

obszarach, które przewidziano w Studium jako tereny rolnicze. Powyższe jest 

konsekwencją regulacji art. 61 Ustawy, w której określając warunki niezbędne do 

spełnienia dla wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, nie ustalono zgodności z 

zapisami Studium.  

 

5.1.2. Decyzje o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa 

 

Inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego koncentrują się szczególnie  

w rejonach: 

 ul. Michałówka, ul. Teresówka i ul. Zamojskiej, 

 ul. Cichej i ul. Dwernickiego. 

Są to obszary położone na obszarach predysponowanych do rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej ze względu na dostępność infrastruktury oraz sąsiedztwo istniejących 

zabudowań. Na ww. obszarach  ceny nieruchomości są relatywnie niższe. Należy 

zauważyć, że w mieście Hrubieszowie znaczne obszary przeznaczono dla zabudowy 

mieszkaniowej w ramach obowiązujących planów miejscowych. To właśnie w ich 

granicach realizuje się większa część ruchu budowlanego. 

 

5.1.3. Decyzje o warunkach zabudowy – obiekty usługowe 

 

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów usługowych daje się 

zauważyć ich koncentrację w rejonie skrzyżowania ul. Polnej i ul. Kolejowej. Obszar ten 

stanowił do końca 2017 r. enklawę terenów nie objętych obowiązującymi planami 

miejscowymi, przy występującej jednocześnie wysokiej presji inwestycyjnej w tej część 

miasta. Również w rejonie ul. Zamojskiej i ul. Basaja, do czasu wejścia w życie planów 

miejscowych, wydana została większa liczba decyzji ustalających warunki zabudowy dla 

obiektów usługowych. Ww. obszary miasta Hrubieszowa są atrakcyjne dla tego rodzaju 

zabudowy ze względu na bliskość głównych, najbardziej uczęszczanych ciągów 

komunikacyjnych zapewniających dostępność dla przyjezdnych oraz sąsiedztwo dużych 

osiedli mieszkaniowych. Obecnie w mieście Hrubieszowie nie ma obszarów nie objętych 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na których skupiałby się ruch 

inwestycyjny związany z zabudową usługową.  

 

5.1.4. Decyzje o warunkach zabudowy – obiekty magazynowe 

 

Niewielką ilość decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów magazynowych 

wydano głównie w rejonie Stacji Towarowej Hrubieszów – Wschód. Są to w inwestycje  
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w obszarach już zainwestowanych obiektami przemysłowymi, produkcyjnymi  

i składowymi. Stanowią kontynuację lub rozbudowę istniejącej tam zabudowy. Ich rozwój 

jest w zgodny z polityką przestrzenną miasta.  

 

5.1.5. Decyzje o warunkach zabudowy – transport, infrastruktura. 

 

Rozkład decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów infrastruktury technicznej jest 

rozproszony i towarzyszy terenom zainwestowanym.  

 

5.1.6. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa w analizowanym okresie wydał 26 decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe decyzje dotyczyły 

przede wszystkim inwestycji sieciowych (z zakresu gazownictwa i elektroenergetyki). 

 

5.2. ANALIZA OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

 

5.2.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Na obszarze miasta Hrubieszowa, obowiązuje aktualnie 21 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, obejmujące łączną powierzchnię około 2 206 28 ha.  

 

Tabela 5. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Lp. Nr uchwały Pow. [ha] Publikacja w Dz. Urz. 
Funkcja 

dominująca 
Ocena aktualności 

1 
XIV/159/99 
30.11.1999 

0,78 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 21 
lutego 2000 roku Nr 4 

poz. 73 

KS 

Plan został zrealizowany. 
Plan nie wymaga zmiany. 

Plan został częściowo 
zmieniony Uchwałą Nr  

LI/467/2010 z dnia  
29 kwietnia 2010 

2 
XXX/363/2001 

24.08.2001 
52,50 

Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z dnia 26 
września 2001 roku Nr 

78 poz. 1163 

R 

Plan został zrealizowany  
w zakresie lokalizacji 

infrastruktury technicznej. 
Plan został częściowo 
zmieniony Uchwałą Nr 

XXX/306/09 z dnia 3 lutego 
2009 roku, Uchwałą Nr 

XXIII/166/2012 z dnia 30 
maja 2012 roku.  

3 
 LI/497/06 
25.09.2006 

3,92 
Dz. Urz. Woj. Lub. z 

dnia 30 listopada 2006 
roku Nr 185 poz. 2927 

MN 

Plan został zrealizowany  
w ok. 50% zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Plan nie 
wymaga zmiany 
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4 
VIII/73/07  

29.05.2007 
61,44 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 9 
lipca 2007 roku Nr 118 

poz. 2321 

MNU 

Plan został zrealizowany  
w ok. 80% zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Plan nie 
wymaga zmiany 

5 
XXIV/239/08 
20.08.2008  

84,23 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 25 
września 2008 roku Nr 

109 poz. 2683 

US, MN, U 

Plan został zrealizowany  
w zakresie lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej. 
Plan nie został zrealizowany 
w zakresie lokalizacji funkcji 

sportowej i rekreacyjnej. 
Plan wymaga zmiany w 

związku ze zmianą granic 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

6 
XXX/306/09 
3.02.2009  

238,23 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 27 
marca 2009 roku Nr 36 

poz. 937 

MN, R 

Plan został zrealizowany  
w ok. 50% zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Plan nie 
wymaga zmiany.  

7 
LI/467/2010 
29.04.2010 

133,12 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 9 
lipca 2010 roku Nr 77 

poz. 1460 

PU, MN, 
MW 

Plan został częściowo 
zrealizowany  

w zakresie lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej. 

Plan został w znacznej 
części zrealizowany w 

zakresie lokalizacji funkcji 
produkcyjno usługowej. 

Plan wymaga zmiany w 
związku ze zmianą granic 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

8 
LI/469/2010 
29.04.2010  

135,03 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 9 
lipca 2010 roku Nr 77 

poz. 1461 

MN, PU, R 

Plan w znacznej części nie 
został zrealizowany  

w zakresie lokalizacji 
zabudowy usługowo - 

przemysłowej. Plan nie 
wymaga zmiany. 

9 
LI/472/2010 
29.04.2010  

50,23 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 9 
lipca 2010 roku Nr 77 

poz. 1462 

PU, U 

Plan został w znacznej 
części zrealizowany  
w zakresie lokalizacji 
zabudowy usługowej  

i produkcyjnej. Plan został 
częściowo zmieniony 

Uchwałą Nr  XLIV/343/2017 
z dnia 30 października 2017 

10 
XI/80/2011 
26.07.2011 

12,18 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 15 
września 2011 roku Nr 

139 poz. 2307 

US, ZP 

Plan został zrealizowany. 
Plan nie wymaga zmiany. 

Plan został częściowo 
zmieniony Uchwałą Nr  
LIV/408/2018 z dnia  

30 maja 2018 

11 
XIV/98/2011  
30.09.2011 

93,48 
Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 

183 z dnia 30 listopada 
2011 roku poz. 2870 

MN, MW, U 

Plan został zrealizowany w 
ok. 90 % w zakresie 
lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej. Plan 
wymaga zmiany w 

związku ze zmianą granic 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 
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12 
XIX/142/2012 
29.02.2012  

2,25 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 12 
kwietnia 2012 roku poz. 

1389 

MN 
Plan nie został 
zrealizowany.  

Plan nie wymaga zmiany. 

13 
XXIII/166/2012 

30.05.2012 
412,31 

Dz. Urz. Woj. Lub. z 
dnia 4 lipca 2012 roku 

poz. 2026 
MN, RM, R 

Plan został zrealizowany  
w ok. 50% zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Plan został 
częściowo zmieniony 

Uchwałą Nr 
XXXIX/273/2017 z dnia 30 

marca 2017 roku. Plan 
wymaga zmiany w 

związku ze zmianą granic 
obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

14 
XXV/180/2012 

28.06.2012  
7,68 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 7 
września 2012 roku 

poz. 2607 

MW, U 

Plan został w zrealizowany  
w zakresie lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. Plan został 
częściowo zmieniony 

Uchwałą Nr LV/365/2014 z 
dnia 30.06.2014. 

15 
LV/365/2014 
30.06.2014 

0,78 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 1 
sierpnia 2014 roku poz. 

2712 

U, MW 
Plan został zrealizowany. 

Nie wymaga zmiany. 

16 
IX/62/2015  
28.05.2015  

217,95 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 10 
lipca 2015 roku poz. 

2223 

R, RM 
Plan nie został 

zrealizowany. Nie wymaga 
zmiany. 

17 
XXXIX/273/2017 

30.03.2017 
3,39 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 8 
maja 2017 roku poz. 

2153 

MN 

Plan został zrealizowany w 
ok. 40% w zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej. Nie wymaga 
zmiany. 

18 
XLIV/343/2017 

30.10.2017 
110,07 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 11 
grudnia 2017 roku poz. 

5110 

MNU, U, 
MW 

Plan został zrealizowany w 
ok. 90 % w zakresie 
lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. 
Nie wymaga zmiany. 

19 
LIV/408/2018  
30.05.2018 

9,48 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 26 
czerwca 2018 roku  

poz. 3055 

UT, ZP 

Plan został zrealizowany w 
zakresie lokalizacji zieleni 
urządzonej. Nie wymaga 

zmiany. 

20 
V/22/2019 
26.02.2019 

247,38 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 3 
kwietnia 2019 roku  

poz. 2139 

R, MR, MN, 
U 

Plan został częściowo 
zrealizowany  

w zakresie lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej  

i zagrodowej. 

21 
VIII/74/2019  
30.05.2019 

403,42 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 

Lubelskiego z dnia 2 
lipca 2019 roku poz. 

3877 

ZL, ZŁ, MN, 
MNU 

Plan został częściowo 
zrealizowany  

w zakresie lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej. 
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Stwierdzono konieczność zmiany czterech miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przyjętych: 

 Uchwałą Nr XXIV/239/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 

r.; 

 Uchwałą Nr LI/467/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.; 

 Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 

r.; 

 Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2012 r. 

Konieczność zmiany ww. planów wynika ze zmiany granic obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, które w obecnym kształcie mają wpływ na ustalone w nich tereny 

inwestycyjne. 

Zwraca uwagę fakt pokrycia planami miejscowymi zdecydowanej większości 

terenów najlepiej predysponowanych do zainwestowania. Mała liczba zmian planów, 

które swoimi granicami obejmują nawet do 412,31 ha świadczy o tym, że spełniają one 

swoją rolę, a ich ustalenia (głównie w zakresie przeznaczenia terenów i wskaźników 

urbanistycznych) nie dezaktualizują się. Powyższe potwierdza również stosunkowo 

niewielka liczba wniosków o dokonanie zmian. W największym stopniu zrealizowane 

zostały plany obejmujące fragmenty miasta od dawna zurbanizowane (Śródmieście)  

oraz te, gdzie ruch inwestycyjny w znacznym stopniu wykorzystał już dostępne tereny 

(osiedle Jagiellońskie, osiedle Polna, osiedla w rejonie ul. Basaja). Zauważyć należy 

również, że średnia powierzchnia planu miejscowego w Hrubieszowie jest wysoka i 

wynosi 113,95 ha. 

Stopień realizacji ustaleń planów na poszczególnych obszarach miasta jest różny, 

jednak należy stwierdzić, że ich potencjał w znacznym stopniu nie został jeszcze 

wykorzystany, również w przypadku terenów o funkcjach mieszkaniowych. Spośród 

planów miejscowych, na obszarze których znajduje się najwięcej terenów wciąż 

możliwych do zagospodarowania wymienić należy: 

 Uchwałę Nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2019 r., 

 Uchwałę Nr XXX/306/09 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lutego 2009 roku, 

 Uchwałę Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2012 

roku, 

 Uchwałę Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2019 roku. 

 

5.2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Miasto Hrubieszów posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

23 maja 2014 roku, zmienione Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej  

w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. Poza główna częścią tekstową  

i rysunkową dotyczącą uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego na studium 

składają się dodatkowe elementy tekstowe i graficzne. 

Główna część tekstowa składa się z dwóch zasadniczych zagadnień związanych  

z uwarunkowaniami oraz kierunkami zagospodarowania przestrzennego. Zagadnienia 
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poruszane w uwarunkowaniach potraktowano szczegółowo i uzupełniono licznymi 

zestawieniami tabelarycznymi. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazują 

przeznaczenie terenów oraz racjonalnie gospodarują przestrzenią. W sposób czytelny 

dokonano określenia struktury przestrzennej i funkcjonalnej terenów zurbanizowanych: 

 tereny o głównej funkcji różnych form zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej i zagrodowej oraz funkcji dopełniających – usługowej i drobnej 

wytwórczości; 

 tereny o głównej funkcji zabudowy usługowej administracji, usług publicznych  

i komercyjnych w tym handlu, funkcje dopełniające – mieszkalnictwo, drobna 

wytwórczość; 

 tereny o równoważnej funkcji zabudowy usługowej i mieszkaniowej; 

 tereny o głównej funkcji zabudowy przemysłowej, składowej, różnych form 

wytwórczości i funkcji dopełniającej usługowej. 

Ustalono następujące kierunki rozwoju funkcji miejskich: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej; 

 tereny koncentracji zabudowy usługowej; 

 tereny zabudowy przemysłowej, składowej, różnych form wytwórczości oraz usług; 

 strefy przedsiębiorczości (tereny przemysłowe); 

 tereny rezerwowane pod zabudowę mieszkaniową; 

 tereny rezerwowane pod zabudowę wielofunkcyjną; 

 tereny rezerwowane pod zabudowę przemysłową składową, wytwórczość i usługi; 

 główne obiekty usługowe. 

Wskazanie terenów rozwoju zabudowy, terenów o ograniczonej zabudowie  

oraz wskaźniki zagospodarowania określono dla poszczególnych rodzajów terenów 

(zainwestowanych i otwartych). Zapisy dla poszczególnych terenów są czytelne  

i stanowią wystarczającą wykładnię przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Należy zaktualizować analizę demograficzną oraz uzupełnić ją o część 

prognostyczną z projekcją, w związku z dynamicznym tempem zmian demograficznych 

oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze zmian w Ustawie dokonanych na podstawie 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zasadne jest również uzupełnienie 

Studium o bilans terenów przeznaczonych pod poszczególne funkcje i skorelowanie  

go z prognozami demograficznymi oraz gospodarczymi. Nie można przy tym wykluczyć, 

że rzeczywiste zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne, które określi bilans terenów, 

wskaże powierzchnie mniejsze niż obecnie wyznaczone w Studium. 

Stwierdzić należy, że studium wymaga aktualizacji w zakresie dostosowania  

do zmieniających się przepisów prawa. Istotna jest analiza wyznaczonych funkcji terenów 

położonych w rejonie skrzyżowania ul. Basaja i ul. Kolejowej. Występująca w tej części 

miasta silna presja inwestycyjna zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego  

jak i usługowego (w tym również wielkopowierzchniowego) stwarza zagrożenie powstania 

obszarów o funkcjach, których współistnienie skazane będzie na wzajemne uciążliwości. 

Również w rejonie ul. Nowej i ul. Ceglanej ruch inwestycyjny odbywa się równolegle  

w kierunku zabudowy magazynowej, usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,  
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co w przyszłości zaowocować może sytuacjami konfliktowymi. Zasadnym będzie 

wyznaczenie nowych terenów dla handlu wielkopowierzchniowego. Dostępne w ramach 

obowiązującego Studium tereny tego rodzaju zostały już zagospodarowane. Zmiany 

wymagają granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Należy przeanalizować 

również dostępność terenów inwestycyjnych dla obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów. Te wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w mieście Hrubieszowie są w znacznym stopniu wykorzystane.  

W ramach ww. terenów przewidzieć należy również możliwość zlokalizowania farmy 

fotowoltaicznej dużej mocy. Rozległe obszary rolnicze położone w granicach 

administracyjnych miasta (jakkolwiek w Hrubieszowie są to grunty o najlepszych w kraju 

warunkach glebowych), ze względu na wyłączenie ich z obowiązku uzyskania zgody  

na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, stanowią sprzyjające 

uwarunkowania dla wyznaczenia w Studium inwestycji polegającej na budowie elektrowni 

słonecznej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, 

odchodzeniem od modelu produkcji energii opartym na spalaniu paliw stałych  

oraz ciągłym udoskonalaniu technologii OZE (np. możliwość magazynowania energii w 

celu niwelowania spadków mocy wytwórczych) należy liczyć się z rosnącym 

zainteresowaniem tego typu przedsięwzięciami, również w Hrubieszowie. 

Stwierdzić należy również, porównując orientacyjną lokalizację wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wyznaczonymi 

w Studium kierunkami polityki przestrzennej, że 4 decyzje w rejonie ul. Nowej oraz 1 

decyzja w rejonie ul. Łany zostały wydane na obszarach, które przewidziano w Studium 

jako tereny rolnicze. Powyższe skutkuje dezaktualizacją ustaleń Studium i koniecznością 

jego zmiany.  

 

5.2.3. Uchwała w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury  

i ogrodzeń 

 

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 774). Ustawa dokonała nowelizacji wielu przepisów, w tym Ustawy.  

Na podstawie nowych przepisów samorządy gminne i miejskie uzyskały kompetencje  

do wprowadzenia uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury  

i ogrodzeń. W mieście Hrubieszowie nie obowiązuje uchwała w ww. zakresie. Z uwagi  

na rosnącą presję na zagadnienia związane z porządkowaniem przestrzeni, skutecznym 

regulowaniem oraz faktycznym podnoszeniem wartości środków reklamy zaleca się 

opracowanie stosownej analizy oraz przyjęcie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, 

obiektów małej architektury i ogrodzeń dla miasta Hrubieszowa. 

 

5.3. Analiza wniosków w sprawie sporządzenia planów miejscowych i zmiany 

obowiązujących planów miejscowych oraz studium 

 

 Przeanalizowano wnioski, jakie wpłynęły w okresie ok 1 stycznia 2013 r. do 30 

sierpnia 2019 r. W tym okresie złożono 31 wniosków dotyczących sporządzenia planów 
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miejscowych lub ich zmian dla wnioskowanych obszarów. 16 z ww. wniosków zostało 

uwzględnionych w sporządzonych w analizowanym okresie miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Lokalizację złożonych wniosków przedstawiono  

na załączniku graficznym nr 2. 

 

6. OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH 

 

6.1. Aktualnie realizowane opracowania planistyczne  

 

 Na terenie miasta Hrubieszowa aktualnie sporządzany jest jeden plan miejscowy, 

na podstawie Uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia”. 

 Na terenie miasta Hrubieszowa aktualnie nie sporządza się zmian studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

6.2. Bilans powierzchniowy opracowań planistycznych 

 

Powierzchnia całej gminy miejskiej Hrubieszów wynosi 3 303 ha. Zmiany  

w użytkowaniu terenów odnoszą się przede wszystkim do zwiększania udziału terenów 

zurbanizowanych w strukturze użytkowania terenów, który to proces odbywa się  

w zdecydowanej większości w ramach obowiązujących planów miejscowych. 

Około 66,8% (tj. 2 206,28 ha) powierzchni gminy miejskiej pokryte jest planami 

miejscowymi. Zaznaczyć należy, że obowiązujące aktualnie plany miejscowe pokrywają 

zdecydowaną większość obszarów dostępnych do zainwestowania. Pozostałe 1 095,89 

ha to w największej części tereny użytkowane rolniczo (w tym te o najlepszych 

warunkach glebowych) oraz tereny zamknięte związane z obronnością (poligon, 

jednostka wojskowa) i terenami kolejowymi.  

 

6.3 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Gmina miejska Hrubieszów dąży do objęcia ustaleniami planów miejscowych  

jak największego obszaru. Konsekwentna polityka przestrzenna w tym zakresie, 

polegająca na stopniowym obejmowaniu ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego kolejnych obszarów skutkuje małą liczbą 

wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, co pozwala w większym stopniu 

kontrolować ład i rozwój przestrzenny miasta.  

W związku ze stwierdzeniem, w pkt 5.1, rejonów miasta w których ruch 

inwestycyjny jest większy, w pierwszej kolejności zaleca się sporządzenie planu 

miejscowego dla obszaru ul. Cichej i ul. Dwernickiego. Kolejnym obszarem, dla którego 

zagospodarowania przydatnym narzędziem będzie plan miejscowy jest rejon ul. Nowej. 

Zdiagnozowano tam potencjalny konflikt funkcji mieszkaniowej i usługowej z istniejącymi 

terenami rolniczymi. Wtargnięcie zabudowy mieszkaniowej na tereny rolnicze stwierdzić 
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należy również w rejonie ul. Uchańskiej. Tam również stosownym byłoby zahamowanie 

rozpraszania się zabudowy poprzez sporządzenie planu miejscowego.  

Inwestycje na ww. obszarach dotyczą głównie zabudowy mieszkaniowej, która 

rozlewa się coraz bardziej na otaczające ją tereny rolnicze. Zasadnym wydaje się 

ograniczenie tej tendencji, przy jednoczesnym wyznaczeniu rezerwy terenów możliwych 

jeszcze do zabudowania.  

Ponadto nie można wykluczyć konieczności dokonania zmian w obowiązujących 

już planach, w tym tych opisanych w pkt 5.2. Rada Miejska w Hrubieszowie, tak jak 

czyniła to dotychczas, powinna podejmować uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planów miejscowych lub ich zmian w zależności od potrzeb oraz wpływających wniosków. 

Dokładne określenie granic miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla poszczególnych obszarów nastąpi na etapie prowadzonych analiz  

i zostanie ustalone w uchwałach Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

planów miejscowych.  

Z uwagi na brak pilnych potrzeb opracowywania nowych planów miejscowych nie 

ustala się harmonogramu ich uchwalania. Kolejność sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego będzie zależała w szczególności  

od kondycji budżetu Miasta Hrubieszowa, zmian przepisów prawa oraz wpływających 

wniosków. 

W   przypadku   pojawiania   się   nowych   istotnych   uwarunkowań,   dopuszcza   

się przystępowanie do sporządzania miejscowego planu dla innych obszarów. 

 

7. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA 

 

Generalne wnioski, które wynikają z oceny aktualności studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiają się w następujący sposób: 

a) stwierdza się konieczność aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego; 

b) 5 wydanych decyzji o warunkach zabudowy, koliduje z ustaloną w studium polityką 

przestrzenną. Tworzą w ten sposób wyłom w strukturze funkcjonalno - 

przestrzennej miasta. Ich nieskoordynowana lokalizacja może przyczynić się  

do uszczuplania rolniczej  przestrzeni produkcyjnej oraz zubożenia krajobrazu 

rolniczego na terenie miasta; 

c) wskazać należy na więcej niż wystarczającą ilość terenów inwestycyjnych  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Hrubieszowie. 

Brakuje jednak dokumentów przeciwdziałających rozlewaniu się zabudowy  

na wyznaczone w studium otwarte tereny rolnicze dla kilku obszarów. Zauważyć 

bowiem można nowopowstające enklawy zabudowy siedliskowej powstające  

w oderwaniu od wyznaczonych terenów inwestycyjnych. Jakkolwiek  

ich powstawanie jest zgodne z przepisami prawa tworzą w strukturze funkcjonalno 

- przestrzennej miasta. Zasadnym byłoby sporządzanie planów miejscowych  
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dla obszarów miasta, dla których wydaję się najwięcej decyzji ustalających warunki 

zabudowy; 

Pod względem rozwiązań funkcjonalnych i programu przestrzennego podstawową 

zaletą (potwierdzoną przez stosunkowo niewielką ilość zmian i wniosków)  

jest dostosowanie przyjętych rozwiązań do potrzeb konkretnych obszarów miasta;  

d) zaleca się sporządzenie planów miejscowych dla obszarów położonych w rejonie: 

 ul. Cichej i ul. Dwernickiego; 

 po południowej stronie ul. Nowej; 

e) zaleca się przyjęcie uchwały w sprawie lokalizacji reklam, obiektów małej 

architektury i ogrodzeń dla miasta Hrubieszowa; 

f) na uwadze mieć należy dynamikę zmian przepisów prawa, prowadzącą z roku  

na rok do stopniowej dezaktualizacji dokumentów planistycznych. 

 

Podsumowując:  

 studium miasta Hrubieszowa uznać należy za wymagające aktualizacji; 

 cztery z obowiązujących planów (przyjęte: Uchwałą Nr XXIV/239/08 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 r.; Uchwałą Nr LI/467/2010 Rady Miejskiej 

w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 r.; Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady 

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 r.; Uchwałą Nr XXIII/166/2012 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2012 r.) wymagają zmiany. 
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OCENA AKTUALNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ORAZ ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

MIASTA HRUBIESZOWA

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZASIĘG OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA

 - SKALA 1:10 000.

mpzp - obowiązujące

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/159/99 Rady

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 21 lutego 2000 roku Nr 4 poz. 73)

2. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa, zatwierdzona Uchwałą Nr XXX/363/2001

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 24 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 26 września 2001 roku  Nr 78 poz. 1163)

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej,  ul. Ogrodowa, Uchańska, Chmielna w Hrubieszowie,

zatwierdzony Uchwałą Nr LI/497/06 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25.09.2006 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 185 z dnia 30.11.2006 r.

poz. 2927)

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – osiedle „JAGIELLOŃSKIE”, zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/73/07

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 maja 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 9 lipca 2007 roku Nr 118 poz. 2321)

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Dwernickiego POŁUDNIE, zatwierdzony Uchwałą Nr

XXIV/239/08 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 20 sierpnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 25 września 2008 roku Nr 109 poz.

2683)

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Żeromskiego I etap, zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/306/09 Rady

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3 lutego 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 27 marca 2009 roku Nr 36 poz. 937)

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „GRÓDECKA PÓŁNOC, zatwierdzony Uchwałą Nr LI/467/2010

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 9 lipca 2010 roku Nr 77 poz. 1460)

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „GRÓDECKA POŁUDNIE”, zatwierdzony Uchwałą Nr

LI/469/2010 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 9 lipca 2010 roku Nr 77 poz. 1461)

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Ul. KOLEJOWA,  zatwierdzony Uchwałą Nr LI/472/2010 Rady

Miejskiej w Hrubieszowie  z dnia 29 kwietnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 9 lipca 2010 roku  Nr 77 poz. 1462)

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – HOSiR, zatwierdzony Uchwałą Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w

Hrubieszowie z dnia 26 lipca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 15 września 2011 roku Nr 139 poz. 2307)

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieścia"  Hrubieszowa,  zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w

Hrubieszowie z dnia 30 września 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 183 z dnia 30 listopada 2011 roku poz. 2870)

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – teren między ul. Dwernickiego i ul. Wesołą, zatwierdzony

Uchwałą Nr XIX/142/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 lutego 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  z

dnia 12 kwietnia 2012 roku poz. 1389)

13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa dotyczących terenów obrębu Sławęcin, zatwierdzony

Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 4 lipca 2012 roku poz.

2026)

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Dwernickiego Północ, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/180/2012

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 czerwca 2012 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  z dnia 7 września 2012 roku

poz. 2607)

15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa w granicach działek nr 1507/140, 1507/157, 1507/158, 1507/168,

1507/169 położonych przy ul. Dwernickiego w Hrubieszowie, zatwierdzony Uchwałą nr LV/365/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia

30 czerwca 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku poz. 2712)

16. Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Sławęcin Północ, zatwierdzony Uchwałą Nr IX/62/2015

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2015 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2015 roku poz.

2223)

17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – dot. części terenów położonych przy ul. Armii Krajowej, Gen.

Sikorskiego i Grabowieckiej, zatwierdzony Uchwałłą NR XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 r.(Dz. Urz.

Woj. Lubelskiego z dnia 8 maja 2017 roku  poz. 2153)

18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - „POLNA – BASAJA”,  zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/343/2017

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5110 z dnia 11 grudnia 2017 roku)

19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. Wesoła, zatwierdzony Uchwałą NR LIV/408/2018 Rady

Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2018 roku  roku poz. 3055)

20. Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa Łany Kolejowa, zatwierdzony Uchwałą Nr V/22/2019

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku poz. 2139)

21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „ZAMOJSKA – MICHAŁÓWKA - TERESÓWKA”  zatwierdzony

Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. Woj. Lub.  poz. 3877 z dnia 2 lipca 2019 roku)

mpzp - nie obowiązujące

mpzp - sporządzane

granica miasta

    1: 10 000 skala

LEGENDA
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - LOKALIZACJA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- SKALA 1:10 000.

granica gminy

    1: 10 000 skala

WYDANE DECYZJE WZ i ULICP

budynki mieszkalne jednorodzinne

budynki mieszkalne wielorodzinne

budynki usługowo- handlowe

budynki gospodarcze, wiaty, stodoły, garaże

infrastruktura techniczna

budynki magazynowe

urządzenia sportu i rekreacji

WNIOSKI O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MPZP

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

zabudowa usługowa

WNIOSKI O ZMIANĘ SUiKZP

LEGENDA
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ORIENTACYJNA LOKALIZACJA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- NA RYSUNKU PT. „KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO” SUIKZP MIASTA HRUBIESZOWA

- SKALA 1:10 000.

granica gminy

    1: 10 000 skala

WYDANE DECYZJE WZ i ULICP

budynki mieszkalne jednorodzinne

budynki mieszkalne wielorodzinne

budynki usługowo- handlowe

budynki gospodarcze, wiaty, stodoły, garaże

infrastruktura techniczna

budynki magazynowe

urządzenia sportu i rekreacji

WNIOSKI O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ MPZP

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

zabudowa usługowa

WNIOSKI O ZMIANĘ SUiKZP

LEGENDA
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Uzasadnienie

Przedkładany projekt uchwały realizuje dyspozycję art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) z którego
wynika, że Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po przekazaniu
przez Burmistrza wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Do projektu uchwały
załączone zostało opracowanie pt. „Ocena aktualności dokumentów planistycznych oraz analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Hrubieszowa” sporządzone przez mgr inż. arch. Andrzeja
Starykiewicza posiadającego wiedzą fachową z dziedziny planowania przestrzennego, co daję gwarancję
należytego wykonania opracowania. Miasto Hrubieszów posiada opracowane Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr LIV/352/2014 Rady Miejskiej
w Hrubieszowie z dnia 23 maja 2014 roku zmienione Uchwałą Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej
w Hrubieszowie z dnia 29 listopada 2017 r. oraz 21 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uchwalonych w latach 1999 - 2019.

W ramach sporządzonej oceny została dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
zostały ocenione postępy w rozwoju przestrzennym oraz potencjał chłonności inwestycyjnej terenów
wskazanych w opracowaniach planistycznych jako tereny rozwojowe inwestycji budowlanych. Dokonana
została również analiza zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Hrubieszów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa z jednoczesnym wskazaniem rozbieżności opracowań względem wymogów ustawowych.

Opracowanie powyższe wskazuje na aktualność 13 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, częściową nieaktualność 4 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie zmiany granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, natomiast odnośnie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszów wskazuje na jego
dużą wartość merytoryczną i metodyczną, a utrata jego aktualności związana jest przede wszystkim ze zmianą
prawodawstwa. Dlatego celowym wydaje się opracowanie zmiany Studium, oparte na aktualnych aktach
prawnych z uwzględnieniem planów polityki regionalnej województwa lubelskiego i krajowej oraz zmiany
czterech planów zagospodarowania przestrzennego które częściowo straciły swą aktualność.

W związku ze sporządzeniem powyższej analizy oraz ze wskazanym w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązkiem ustawowym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): Sławomir Budzyński
p.o. Naczelnika Wydziału
Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy
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Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza:

Id: 6BA52DF4-7819-40D6-B5CB-FA771D20C45F. Projekt Strona 2




