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Pan  

Lech Sprawka 

Wojewoda Lubelski 

 

 

 

Szanowny Panie Wojewodo, 

 

w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Chełm i przyłączeniem 
terenów znajdujących się obecnie w zasobie gminy Chełm przedkładam dokumenty 
zawierające opis nowych granic miasta oraz uzasadnienie. 

W wyniku planowanych działań powierzchnia miasta zwiększy się o ok. 40 km2. Zmiana 
granic miasta polegać będzie na włączeniu do miasta Chełm z gminy Chełm obszarów 
obrębów ewidencyjnych: Koza-Gotówka, Nowiny, Okszów, Okszów-Kolonia, Pokrówka, 
Srebrzyszcze i Żółtańce-Kolonia, części obszaru obrębu ewidencyjnego Weremowice, 
części obszaru ewidencyjnego Żółtańce oraz części obszaru ewidencyjnego Depułtycze 
Królewskie.  

Proponowane do włączenia tereny zostały wytypowane z uwagi na obiektywne spełnienie 
przesłanek ustawowych, a także lokalizację na ich obszarze potencjalnych, atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych. 

Niezwykle istotnym jest również fakt, iż na wybranym do przyłączenia obszarze układ 
przestrzenny i charakter zabudowy mają charakter miejski, funkcja rolnicza jest 
szczątkowa, a mieszkańcy wykazują silne więzi z miastem. Ponadto, zmiana granic 
spowoduje, że - według wstępnych szacunków – pula dostępnych terenów inwestycyjnych 
w mieście może się powiększyć nawet dziesięciokrotnie i to o nieruchomości o dużej, 
atrakcyjnej dla inwestorów powierzchni.  

Przyłączenie wskazanych terenów do miasta Chełm usprawni również działalność 
administracyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Nieruchomości 
należące do uczelni znajdują się obecnie w obrębie dwóch jednostek samorządu 



terytorialnego, czyli zarówno na terenie miasta, jak i na terenach gminnych, które 
docelowo planuje się włączyć w obszar miasta Chełm.  

Mowa o zlokalizowanych w mieście Chełm budynkach przy ul. Pocztowej, Wojsławickiej, 
Nowy Świat oraz położonych na obszarze obecnej gminy Chełm, w obrębach 
ewidencyjnych Depułtycze Królewskie oraz Żółtańce, Akademickim Porcie Lotniczym          
i budynku, w którym mieszczą się: Centrum Studiów Inżynierskich, Centrum Lotnicze,         
a także Ośrodek Kształcenia Lotniczego (część obszaru obrębu ewidencyjnego 
Depułtycze Królewskie, działki: 100, 101, 102, 103/1, 297/1, 311, 90/1, 90/11, 90/17, 90/6; 
część obszaru obrębu ewidencyjnego Żółtańce, działki: 330/30, 333/32, 333/34). Zmiana 
granic administracyjnych miasta Chełm i włączenie wspomnianych terenów gminnych       
w jego obszar przyczyni się do poprawy funkcjonowania uczelni w zakresie formalno-
administracyjnym. 

W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis nowych granic miasta Chełm oraz 
uzasadnienie planowanych działań. 

 

 

             Z wyrazami szacunku 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

 

1. Opis nowych granic administracyjnych miasta Chełm 

2. Uzasadnienie zmiany granic administracyjnych miasta Chełm 
 


