
Hrubieszów, dnia 12 stycznia 2023 roku 

WNP.6725.6.2023.ŁD 

 

 

INFORMACJA 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa 
 

wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1, 4 i 6 w/c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym informuję, że w 2022 r. zostało wydanych 9 decyzji ustalających opłatę z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa na łączną kwotę 48.180,00 zł w tym: 

 

1. WNP.6725.231.2021.BB z dnia 31 stycznia 2022 r .- 1308/15, 1308/16 - ark. 27, położone przy 

ul. Michałówka, obręb Podgórze, na kwotę: 5.460,00 zł. 

2. WNP.6725.11.2022.AD z dnia 24 lutego 2022 r .- 1308/2 - ark. 27, położona przy ul. 

Michałówka, obręb Podgórze, na kwotę: 3.030,00 zł. 

3. WNP.6725.27.2022.ŁD z dnia 27 kwietnia 2022 r .- 734/6 i 734/7 – ark. 47, położone przy ul. 

Łany, obręb Podgórze, na kwotę: 14.220,00 zł. 

4. WNP.6725.54.2022.ŁD z dnia 14 czerwca 2022 r .- 734/2 – ark. 47, położone przy ul. Łany, 

obręb Podgórze, na kwotę: 7.380,00 zł. 

5. WNP.6725.55.2022.ŁD z dnia 14 czerwca 2022 r .- 734/4 – ark. 47, położone przy ul. Łany, 

obręb Podgórze, na kwotę: 7.290,00 zł. 

6. WNP.6725.57.2022.ŁD z dnia 20 czerwca 2022 r .- 734/5 – ark. 47, położone przy ul. Łany, 

obręb Podgórze, na kwotę: 7.290,00 zł. 

7. WNP.6725.56.2022.ŁD z dnia 23 czerwca 2022 r .- 1148/2 i 1149 – ark. 32, położone przy ul. 

Zamojskiej, obręb Podgórze, na kwotę: 1.020,00 zł. 

8. WNP.6725.62.2022.ŁD z dnia 29 czerwca 2022 r .- 1731/7 i 1731/8 – ark. 26, położone przy ul. 

Konwaliowej, obręb Podgórze, na kwotę: 1.800,00 zł. 

9. WNP.6725.124.2022.ŁD z dnia 29 sierpnia 2022 r. - 1715/3 - ark. 26, położona przy ulicy 

Konwaliowej, obręb Podgórze, na kwotę 1.320,00 zł. 

 

 

 

    Burmistrz Miasta 

  

/-/ Marta Majewska 


