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Wprowadzenie do Zmiany Studium 
Niniejsza Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Hrubieszów została wykonana zgodnie z Uchwałą Nr XI/55/2011 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 28 
października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów pod lokalizację ropociągu 
przesyłowego. Teren objęty zmianą wskazuje załącznik graficzny do ww. uchwały.  

Zmiany dokonano w dokumencie Studium, który został przyjęty przez Radę Gminy Hrubieszów 
Uchwała Nr XXI/124/2008 z dnia 21.11.2008 r. i który stanowił ujednoliconą zmianę w tekście i 
rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hrubieszów 
uchwalonego w dniu 30.04.2001 r. (Uchwała Nr XXII/181/2001). 

Zakres zmian obejmuje: 

o Tekst Studium  
o Rysunek Studium  

W tekście wprowadzono stron y 69 a,b,c,  na których umieszczono następujący tekst wyróżniony 
czerwoną, tłustą kursywą: 

7.7 Rurociąg przesyłowy dalekosiężny  

Na terenie gminy planowany jest przebieg rurociągu przesyłowego dalekosiężnego (ropociąg), 
który łączyłby systemy transportu ropy na Ukrainie i w Polsce. Planowane przedsięwzięcie jest 
inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja została ujęta w Koncepcji 
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030. Ropociąg Odessa -
Brody – Płock, jest jedną z inwestycji planowaną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski poprzez niezbędną dywersyfikację w zakresie dostaw ropy. Planowany 
rurociąg przesyłowy dalekosiężny (ropociąg) połączy systemy transportu ropy na Ukrainie i w 
Polsce.  

Planowany rurociąg został ujęty w Zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego (PZPWL) przyjętej Uchwałą Nr XXIII/39/2012 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. W PZPWL wprowadzono orientacyjny przebieg rurociągu. 
Uszczegółowienie trasy ma nastąpić na etapie sporządzania studiów, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w sposób ograniczający możliwość wystąpienia kolizji środowiskowych, w 
szczególności z obszarami cennymi przyrodniczo. 

Dalekosiężny rurociąg przesyłowy jest  rurociąg służący do przesyłania lub dystrybucji ropy 
naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie, począwszy od  
ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi 
przyłączonymi urządzenia przeznaczonymi specjalnie dla tych rurociągów. W skład rurociągu 
wchodzą:  

1) liniowe stacje zaworów (zasuw); 

2) rozdzielnie technologiczne; 

3) urządzenia inżynierskie (przejście przez przeszkody naturalne i sztuczne); 

4) instalacje i obiekty katodowej ochrony rurociągów przed korozją; 

5) linie i urządzenia elektroenergetyczne służące do zasilania stacji zaworowych i stacji ochrony 
katodowej; 

6) linie i urządzenia służące do sterowania stacjami zaworowymi i stacjami ochrony katodowej; 

7) linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych. 



Wskazany na rysunku Zmiany Studium przebieg ropociągu jest orientacyjny i dopuszcza się jego 
zmianę na etapie zmiany miejscowego planu lub projektu budowalnego. 

Planowany ropociąg będzie miał średnicę powyżej 800 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, lokalizacja tego typu ropociągu generuje 
konieczność ustanowienia strefy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 20 m, której środek 
stanowi oś ropociągu. Zgodnie z art. 137 ww. Rozporządzenia: 

• strefa bezpieczeństwa może być użytkowana zgodnie z pierwotnym jej przeznaczeniem, 

• wewnątrz strefy bezpieczeństwa niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych 
składów i magazynów oraz zalesienia, z wyjątkiem dopuszczenia usytuowania innej infrastruktury 
sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego, 

• na terenach otwartych dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa sadzenie pojedynczych drzew w 
odległości co najmniej 5 m od rurociągu. 

Strefy bezpieczeństwa, ze względu na skalę Rysunku Studium nie przedstawiono w formie 
graficznej. 

Jednocześnie, w Zmianie Studium zaleca się ograniczenia: 

• lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w odległości 65 m od osi ropociągu; 

• lokalizacji budynków użyteczności publicznej w odległości minimum 100 m od osi ropociągu. 

W zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej: 

1) zakłada się zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez realizację dróg dojazdowych 
łączących tereny, na których zlokalizowane będą stacje rurociągowe (stacje zaworowe) z istniejącą 
siecią dróg publicznych; 

2) zakłada się obsługę komunikacyjną urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem 
rurociągu poprzez sieć dróg publicznych niższych kategorii tj. bez bezpośredniego włączenia do 
dróg krajowych; 

3) zakłada się zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych, w tym energetycznych urządzeń i 
obiektów rurociągu z wykorzystaniem istniejących sieci i systemów infrastruktury technicznej. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego: 

1) przy realizacji rurociągu naftowego na obszarach chronionych przyrodniczo należy zachować 
szczególną dbałość o maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na 
środowisko przyrodnicze poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych 
minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz ewentualnych skutków w 
przypadku jej zaistnienia; 

2) przy realizacji planowanej inwestycji wymaga się zastosowania rozwiązań technologicznych w 
pełni zabezpieczających wody podziemne silnie zagrożone migracją zanieczyszczeń oraz 
rozwiązań spełniających uwarunkowania wynikające z ochrony Głównych Zbiorników 
Podziemnych; 

3) w odniesieniu do istniejących terenów leśnych i zadrzewień, ustala się ograniczenie wycinki 
drzew do niezbędnego minimum wynikającego z potrzeb inwestycyjnych rurociągu naftowego; 

4) w stosunku do terenów przekształconych w trakcie realizacji inwestycji wymaga się odtworzenia 
ukształtowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenu uwzględniając przy tym ograniczenia 
obowiązujące w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego; 



5) przy lokalizacji rurociągu naftowego obowiązuje zasada wyznaczenia jego przebiegu w sposób 
bezkolizyjny w stosunku do udokumentowanych złóż kopalin, z zachowaniem procedur 
określonych w przepisach odrębnych; 

6) przy realizacji rurociągu naftowego obowiązuje pełna ochrona obiektów i obszarów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe oraz zachowanie przestrzeni historycznie ukształtowanej, na 
warunkach szczegółowo określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
gmin; 

7) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia wytycznych konserwatorskich, w tym 
szczególnych w przypadku wystąpienia prac budowlanych na terenach objętych granicami stref 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

 zakresie kolizyjności z innymi elementami zagospodarowania terenu: 

1) dla lokalizacji ropociągu ustala się zasadę prowadzenia jego przebiegu w sposób najmniej 
kolizyjny z istniejącym stanem zagospodarowania; 

2) zakłada się minimalną ingerencję w stan i funkcjonowanie istniejącej infrastruktury 
komunikacyjnej, technicznej komunalnej i elektroenergetycznej, obszarów zabudowanych oraz 
rzek, cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych, lasów i innych terenów podlegających 
ochronie prawnej; 

3) w stosunku do kolizyjnych elementów zagospodarowania terenu wymaga się zastosowania 
szczególnych rozwiązań technicznych realizacji inwestycji, zapewniających minimalizację 
oddziaływań na przekraczany obiekt terenowy lub infrastrukturalny; 

4) dopuszcza się przebudowę i odtworzenie lokalnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
kolizyjnej w stosunku do rurociągu naftowego; 

5) lokalizacja rurociągu naftowego powinna uwzględniać przebieg i parametry techniczno – 
użytkowe istniejącej oraz planowanej infrastruktury komunikacyjnej drogowej i kolejowej; 

6) zakłada się bezkolizyjność przebiegu ropociągu z terenami i obiektami wojskowymi 
pozostającymi w zarządzie MON oraz nie ogranicza się ich użytkowania zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem. 

Ponadto, dodano do drugiej części Zmiany Studium wprowadzono Rozdział UZASADNIENIE 
PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM POD 
LOKALIZACJĘ ROPOCIĄGU PRZESYŁOWEGO. 

Planowany dalekosiężny rurociąg przesyłowy Odessa -Brody – Płock  stanowić ma jeden z 
elementów Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Rurociąg jest jedną z 
inwestycji planowaną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 
niezbędną dywersyfikację w zakresie dostaw ropy. Inwestycja ta została ujęta m.in. w Programie 
„Infrastruktura i Środowisko” i innych dokumentach strategicznych i planistycznych na poziomie 
krajowym i regionalnym, w tym w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
lubelskiego. 

Planowany rurociąg prowadzony jest w większości przez tereny niezainwestowane,  tj. tereny 
rolne.  

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
Planowany ropociąg będzie miał średnicę powyżej 800 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, lokalizacja tego typu ropociągu generuje 
konieczność ustanowienia strefy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 20 m, której środek 
stanowi oś ropociągu. 

Pozostały tekst i rysunki pozostają bez zmian. 
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7.7 Rurociąg przesyłowy dalekosiężny  

Na terenie gminy planowany jest przebieg rurociągu przesyłowego dalekosiężnego (ropociąg), 
który łączyłby systemy transportu ropy na Ukrainie i w Polsce. Planowane przedsięwzięcie jest 
inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja została ujęta w Koncepcji 
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Polityce Energetycznej Polski do 2030. Ropociąg Odessa -
Brody – Płock, jest jedną z inwestycji planowaną w ramach zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski poprzez niezbędną dywersyfikację w zakresie dostaw ropy. Planowany 
rurociąg przesyłowy dalekosiężny (ropociąg) połączy systemy transportu ropy na Ukrainie i w 
Polsce.  

Planowany rurociąg został ujęty w Zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego (PZPWL) przyjętej Uchwałą Nr XXIII/39/2012 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. W PZPWL wprowadzono orientacyjny przebieg rurociągu. 
Uszczegółowienie trasy ma nastąpić na etapie sporządzania studiów, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w sposób ograniczający możliwość wystąpienia kolizji środowiskowych, w 
szczególności z obszarami cennymi przyrodniczo. 

Dalekosiężny rurociąg przesyłowy jest  rurociąg służący do przesyłania lub dystrybucji ropy 
naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie, począwszy od  
ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi 
przyłączonymi urządzenia przeznaczonymi specjalnie dla tych rurociągów. W skład rurociągu 
wchodzą:  

1) liniowe stacje zaworów (zasuw); 

2) rozdzielnie technologiczne; 

3) urządzenia inżynierskie (przejście przez przeszkody naturalne i sztuczne); 

4) instalacje i obiekty katodowej ochrony rurociągów przed korozją; 

5) linie i urządzenia elektroenergetyczne służące do zasilania stacji zaworowych i stacji ochrony 
katodowej; 

6) linie i urządzenia służące do sterowania stacjami zaworowymi i stacjami ochrony katodowej; 

7) linie oraz obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych 
dalekosiężnych. 

Wskazany na rysunku Zmiany Studium przebieg ropociągu jest orientacyjny i dopuszcza się jego 
zmianę na etapie zmiany miejscowego planu lub projektu budowalnego. 

Planowany ropociąg będzie miał średnicę powyżej 800 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, lokalizacja tego typu ropociągu generuje 
konieczność ustanowienia strefy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 20 m, której środek 
stanowi oś ropociągu. Zgodnie z art. 137 ww. Rozporządzenia: 

• strefa bezpieczeństwa może być użytkowana zgodnie z pierwotnym jej przeznaczeniem, 

• wewnątrz strefy bezpieczeństwa niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych 
składów i magazynów oraz zalesienia, z wyjątkiem dopuszczenia usytuowania innej infrastruktury 
sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem uzgodnienia jej z właścicielem rurociągu przesyłowego 
dalekosiężnego, 

• na terenach otwartych dopuszcza się w strefie bezpieczeństwa sadzenie pojedynczych drzew w 
odległości co najmniej 5 m od rurociągu. 

Strefy bezpieczeństwa, ze względu na skalę Rysunku Studium nie przedstawiono w formie 
graficznej. 
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Jednocześnie, w Zmianie Studium zaleca się ograniczenia: 

• lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w odległości 65 m od osi ropociągu; 

• lokalizacji budynków użyteczności publicznej w odległości minimum 100 m od osi ropociągu. 

W zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej: 

1) zakłada się zapewnienie dostępności komunikacyjnej poprzez realizację dróg dojazdowych 
łączących tereny, na których zlokalizowane będą stacje rurociągowe (stacje zaworowe) z istniejącą 
siecią dróg publicznych; 

2) zakłada się obsługę komunikacyjną urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem 
rurociągu poprzez sieć dróg publicznych niższych kategorii tj. bez bezpośredniego włączenia do 
dróg krajowych; 

3) zakłada się zaspokojenie potrzeb infrastrukturalnych, w tym energetycznych urządzeń i 
obiektów rurociągu z wykorzystaniem istniejących sieci i systemów infrastruktury technicznej. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego: 

1) przy realizacji rurociągu naftowego na obszarach chronionych przyrodniczo należy zachować 
szczególną dbałość o maksymalne ograniczenie negatywnego oddziaływania inwestycji na 
środowisko przyrodnicze poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych 
minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz ewentualnych skutków w 
przypadku jej zaistnienia; 

2) przy realizacji planowanej inwestycji wymaga się zastosowania rozwiązań technologicznych w 
pełni zabezpieczających wody podziemne silnie zagrożone migracją zanieczyszczeń oraz 
rozwiązań spełniających uwarunkowania wynikające z ochrony Głównych Zbiorników 
Podziemnych; 

3) w odniesieniu do istniejących terenów leśnych i zadrzewień, ustala się ograniczenie wycinki 
drzew do niezbędnego minimum wynikającego z potrzeb inwestycyjnych rurociągu naftowego; 

4) w stosunku do terenów przekształconych w trakcie realizacji inwestycji wymaga się odtworzenia 
ukształtowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenu uwzględniając przy tym ograniczenia 
obowiązujące w strefie bezpieczeństwa rurociągu naftowego; 

5) przy lokalizacji rurociągu naftowego obowiązuje zasada wyznaczenia jego przebiegu w sposób 
bezkolizyjny w stosunku do udokumentowanych złóż kopalin, z zachowaniem procedur 
określonych w przepisach odrębnych; 

6) przy realizacji rurociągu naftowego obowiązuje pełna ochrona obiektów i obszarów 
stanowiących dziedzictwo kulturowe oraz zachowanie przestrzeni historycznie ukształtowanej, na 
warunkach szczegółowo określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
gmin; 

7) realizacja inwestycji wymaga uwzględnienia wytycznych konserwatorskich, w tym 
szczególnych w przypadku wystąpienia prac budowlanych na terenach objętych granicami stref 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

W zakresie kolizyjności z innymi elementami zagospodarowania terenu: 

1) dla lokalizacji ropociągu ustala się zasadę prowadzenia jego przebiegu w sposób najmniej 
kolizyjny z istniejącym stanem zagospodarowania; 

2) zakłada się minimalną ingerencję w stan i funkcjonowanie istniejącej infrastruktury 
komunikacyjnej, technicznej komunalnej i elektroenergetycznej, obszarów zabudowanych oraz 
rzek, cieków wodnych, urządzeń melioracji wodnych, lasów i innych terenów podlegających 
ochronie prawnej; 
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3) w stosunku do kolizyjnych elementów zagospodarowania terenu wymaga się zastosowania 
szczególnych rozwiązań technicznych realizacji inwestycji, zapewniających minimalizację 
oddziaływań na przekraczany obiekt terenowy lub infrastrukturalny; 

4) dopuszcza się przebudowę i odtworzenie lokalnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
kolizyjnej w stosunku do rurociągu naftowego; 

5) lokalizacja rurociągu naftowego powinna uwzględniać przebieg i parametry techniczno – 
użytkowe istniejącej oraz planowanej infrastruktury komunikacyjnej drogowej i kolejowej; 

6) zakłada się bezkolizyjność przebiegu ropociągu z terenami i obiektami wojskowymi 
pozostającymi w zarządzie MON oraz nie ogranicza się ich użytkowania zgodnie z 
dotychczasowym przeznaczeniem. 

 









Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń Zmiany Studium pod lokalizację ropociągu 
przesyłowego 
 

Planowany dalekosiężny rurociąg przesyłowy Odessa ‐Brody – Płock  stanowić ma jeden z elementów 
Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Rurociąg jest jedną z inwestycji planowaną w 
ramach  zwiększenia  bezpieczeństwa  energetycznego  Polski  poprzez  niezbędną  dywersyfikację  w 
zakresie dostaw ropy.  Inwestycja ta została ujęta m.in. w Programie „Infrastruktura  i Środowisko”  i 
innych dokumentach strategicznych  i planistycznych na poziomie krajowym  i regionalnym, w tym w 
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. 

Planowany rurociąg prowadzony jest w większości przez tereny niezainwestowane,  tj. tereny rolne.  

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Planowany 
ropociąg będzie miał  średnicę powyżej 800 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych  i  ich usytuowanie  ,  lokalizacja  tego  typu  ropociągu  generuje  konieczność ustanowienia 
strefy bezpieczeństwa o minimalnej szerokości 20 m, której środek stanowi oś ropociągu. 
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