
Projekt 
 
z dnia  14 stycznia 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa - dotyczy części terenów położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Uchańskiej, ul. Polnej,          

ul. Pobereżańskiej i  ul. E. Orzeszkowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) uchwala się, co następuje 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa - dotyczy części terenów położonych przy ul. Konopnickiej, ul. Uchańskiej, ul. Polnej,                  
ul. Pobereżańskiej i ul. E. Orzeszkowej w granicach zaznaczonych na załącznikach graficznych Nr 1-5 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63BCF98C-C28E-4BFA-8881-AE1B73A914AA. Projekt Strona 1



  
  Załącznik Nr 1 
  do Uchwały Nr ......................................
  Rady Miejskiej w Hrubieszowie
  z dnia .............................. r.

Oznaczenia:

               Teren objęty opracowaniem
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a.dalmata_3
Prostokąt
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a.dalmata_4
Linia

a.dalmata_5
Linia

a.dalmata_6
Linia

a.dalmata_7
Linia

a.dalmata_8
Pole tekstowe
  
  Załącznik Nr 2 
  do Uchwały Nr ......................................
  Rady Miejskiej w Hrubieszowie
  z dnia .............................. r.

a.dalmata_9
Pole tekstowe
Oznaczenia:

               Teren objęty opracowaniem

a.dalmata_10
Linia
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a.dalmata_11
Linia

a.dalmata_12
Linia

a.dalmata_13
Linia

a.dalmata_14
Linia

a.dalmata_15
Pole tekstowe
  
  Załącznik Nr 3 
  do Uchwały Nr ......................................
  Rady Miejskiej w Hrubieszowie
  z dnia .............................. r.

a.dalmata_16
Pole tekstowe
 Oznaczenia:

               Teren objęty opracowaniem

a.dalmata_17
Linia

a.dalmata_18
Pole tekstowe
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a.dalmata_19
Linia

a.dalmata_20
Linia

a.dalmata_21
Linia

a.dalmata_22
Linia

a.dalmata_23
Linia

a.dalmata_24
Pole tekstowe
  
  Załącznik Nr 4 
  do Uchwały Nr ......................................
  Rady Miejskiej w Hrubieszowie
  z dnia .............................. r.

a.dalmata_25
Pole tekstowe
Oznaczenia:

               Teren objęty opracowaniem

a.dalmata_26
Linia
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a.dalmata_27
Linia

a.dalmata_28
Linia

a.dalmata_29
Linia

a.dalmata_30
Linia

a.dalmata_31
Pole tekstowe
    Oznaczenia:

               Teren objęty opracowaniem



a.dalmata_32
Linia

a.dalmata_33
Pole tekstowe
  
  Załącznik Nr 5
  do Uchwały Nr ......................................
  Rady Miejskiej w Hrubieszowie
  z dnia .............................. r.



 
Uzasadnienie 

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenia 
inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu należy 
do zadań Gminy wyrażonych w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi 
akt prawa miejscowego. Procedurę sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna uchwała 
Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Opracowaniem planu objęta jest: 

1. część terenu miasta Hrubieszowa położona przy ul. Konopnickiej w  granicach działek nr 1136/6, 1136/7, 
który objęty są zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa - 
tereny obrębu Sławęcin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026 z dnia 4 lipca 2012 r.) Teren oznaczony jest symbolami: 

A15UO - teren usług publicznych - przedszkole - zachowanie istniejącego zagospodarowania,  

EE - elektroenergetyka - tereny i urządzenia z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty elektroenergetyki 
i jej obsługi (trafostacje),  

06KDKP – ul. Marii Konopnickiej nr 3465L kl techn. „L”,  

023KDW - droga wewnętrzna - ul. Brzozowa  

Opracowanie planu polegać będzie na rozszerzeniu przeznaczenia o możliwość lokalizacji żłobka. 

2. część terenu miasta Hrubieszowa położona przy ul. Uchańskiej w granicach działki nr 1307/1, który 
objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa - Żeromskiego I etap, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/306/09 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 3  lutego 2009 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego Nr 36 poz. 937 z dnia 27 marca 2009 r.). Teren oznaczony jest symbolem: 

7UH - teren usług handlowych. Zachowuje się funkcję i zagospodarowanie terenu. Pozostałe zasady 
zagospodarowania i zabudowy zgodne z ustaleniami ogólnymi.  

Opracowanie planu polegać będzie na rozszerzeniu przeznaczenia o możliwość lokalizacji  przedszkola, 
żłobka czy innej działalności kulturalno - oświatowej. 

3. część terenu miasta Hrubieszowa położona przy ul. Polnej w  granicach działek nr ewid. 658/20, 658/21, 
który objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – „Polna - 
Basaja”, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 
2017 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5110 z dnia 11 grudnia 2017 roku) Teren oznaczony jest 
symbolem: 

MW.9 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się 
zabudowę budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: możliwość 
lokalizacji usług nieuciążliwych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, 
przedszkoli, opieki zdrowotnej, hotelarstwa, obsługi administracyjnej oraz innych rodzajów usług, służących 
zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
maksymalnie do 30 % powierzchni użytkowej.  

Opracowanie planu polegać będzie na możliwości zwiększenia lokalizacji usług do 50 % powierzchni 
użytkowej. 

4. część terenu miasta Hrubieszowa położona przy ul. Pobereżańskiej w granicach działek 1206/2 (w części), 
1206/3, 1206/4 (w części), 1206/5, 1206/6, 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1206/10, 1206/11, 1206/12, 1206/13, 
1206/14, 1206/15, 1206/16, 1206/17, 1206/18, 1206/19 który objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Hrubieszowa – „Polna - Basaja”, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
poz. 5110 z dnia 11 grudnia 2017 roku). Teren oznaczony jest symbolami: 

KS.7 - tereny obsługi komunikacji. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę budynkami 
garażowymi, w tym zespołami budynków garażowych;  
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KX.7 - tereny ciągów pieszo – jezdnych;  

MW.12 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

Opracowanie planu polegać będzie na zwiększeniu terenu pod zabudowę budynkami garażowymi w tym 
zespołami budynków garażowych i wyznaczenia ciągu pieszo – jezdnego. 

5. część terenu miasta Hrubieszowa położona przy ul. E. Orzeszkowej w granicach działki nr ewid. 1116, 
który objęty jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa - 
tereny obrębu Sławęcin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/166/2012 Rady Miejskie w Hrubieszowie z dnia 
30 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026 z dnia 4 lipca 2012 r.). Teren oznaczony jest symbolem: 

A28ZN,R,W - teren zieleni nieurządzonej niskiej, pól uprawnych, rów melioracyjny, mały zbiornik wodny - 
pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu. Obowiązują ustalenia ogólne dla terenów otwartych;  

024KDW - droga wewnęltrzna -ul. Orzeszkowej  

Opracowanie planu polega na przeznaczeniu części terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i pozostawienie pozostałej części z dotychczasowym przeznaczeniem. 

Gmina Miejska Hrubieszów posiada opracowane „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hrubieszowa” zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr LIV/352/2014 
z dnia 23 maja 2014 r. (część tekstowa i graficzna w skali 1:10 000) zmienione uchwałą Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie Nr XLVI/353/2017 z  dnia 29 listopada 2017 r. 

Na podstawie analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Hrubieszowa stwierdzono, że nieruchomości objęte analizą, zlokalizowane są na: 

Teren w skazany w pkt. 1. i  2. - „Tereny o głównej funkcji usługowej administracji, usług publicznych 
i komercyjnych  w tym handlu, funkcje dopełniające – mieszkalnictwo, drobna wytwórczość”;  

Teren wskazany w pkt. 3. – w części „Tereny o głównej funkcji różnych form zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz funkcji dopełniających – usługowej i drobnej wytwórczości” 
oraz w  części „Tereny głównej funkcji zabudowy usługowej administracji, usług publicznych i komercyjnych 
w  tym handlu Funkcje dopełniające- mieszkalnictwo, drobna wytwórczość.” 

Teren wskazany w  pkt. 4. – „Tereny o  głównej funkcji różnych form zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz funkcji dopełniających – usługowej i drobnej wytwórczości” 

Teren wskazany w pkt. 5. - w części „Tereny o  głównej funkcji różnych form zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz funkcji dopełniających – usługowej i drobnej wytwórczości” 
oraz w części „Tereny łąk i pastwisk” 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
uchwałą intencyjną i wyraża zamiar Gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym 
terenie w formie aktu prawa miejscowego. 

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie warunków i zasad 
regulacji przestrzennego zagospodarowania, ukształtowania ładu przestrzennego terenu objętego 
opracowaniem. 

Przedmiotowa uchwała będzie rodziła skutki finansowe dla budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów związane 
z opracowaniem planu (ogłoszenia prasowe, korespondencja, opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – 
Architektonicznej i koszty sporządzenia projektu planu) w kwocie około 40.000,00 zł. Zapłata za pierwszy 
i drugi etap opracowania tj. ok 90% kosztów nastąpi w 2022 r. Zapłata za trzeci etap opracowania nastąpi 
w 2023 roku.  Koszt sporządzenia niniejszego planu miejscowego będzie pokryty z budżetu Gminy Miejskiej 
Hrubieszów. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): Marta Szopa 

Naczelnik Wydziału 
Nieruchomości i Planowania 
Przestrzennego 
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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   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

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

MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta 

  

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 
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