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Uzupełnienia i poprawki wniesione na podstawie: 
 
− Protokółu Komisji Wniosków, powołanej podczas obrad komisji Sesji Rady Miejskiej  

w Lublinie w dniu 30.09.1999r., 
− opinii zgłoszonych w pismach instytucji opiniujących, 
− opinii prof. dr hab. inż. arch. Janusza Bogdanowskiego, rzeczoznawcy Ministra Kultury  

i Sztuki, 
− autopoprawek korektorskich Zarządu Miasta. 
 
 
Suplement zawiera: 
 
− Informację dotyczącą toku opiniowania Studium, 
− Uzupełnienia i zmiany tekstu Studium, 
− Opis korekt mapy podstawowej i map ochrony środowiska kulturowego, 
− Rysunek Nr 8A Schemat ideowy systemu formalno-prawnego strategicznego zakresu 

programowania w sferze ochrony środowiska kulturowego, 
− Mapę podstawową Studium (zamienną) do wersji do opiniowania i uchwalenia, 
− Model kierunkowy układu komunikacyjnego naniesiony na mapę podstawową Studium. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA TOKU OPINIOWANIA STUDIUM 
 
 Udostępnienie projektu Studium do zaopiniowania odbyło się w dniach 14. 10. 1999r. 
do 04. 11. 1999r. O terminie udostępnienia powiadomionych zostało 50 instytucji. 
 
Pisemne opinie złożone zostały przez 20 n/w instytucji: 
1. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. 
2. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  

i Spraw Obronnych. 
3. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
4. Wojewódzki Oddział Państwowej Ochrony Zabytków, Lubelski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. 
5. Wojewódzki Sztab Wojskowy. 
6. Agencja Mienia Wojskowego. Oddział Terenowy w Krakowie. Filia w Lublinie. 
7. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. 
8. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świdnik. 
9. Dyrekcja Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 
10. Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
11. Polskie Koleje Państwowe – Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej. 
12. Urząd Ochrony Państwa. 
13. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji. 
14. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
15. Polskie Górnictwo Nafty i Gazu S.A. w Warszawie. Oddział – Zakład Gazowniczy  

w Lublinie. 
16. Zarząd Gminy Konopnica. 
17. Zarząd Gminy Niemce. 
18. Zarząd Gminy Wólka 
19. Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji w Lublinie 
20. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. 
Spośród w/w instytucji 10 z nich zaopiniowało projekt studium bez uwag. 
 
Uwagi do projektu studium wniesione zostały przez: 
 
1. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki. 
 
− uwagi dotyczą nieuwzględnienia w elaboracie Studium materiałów z opracowanego  

w latach 1994 – 1997 przez Lubelski Instytut Gospodarki Przestrzennej  
i Komunalnej Studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji 
lubelskiej, oraz niedostatecznego – zdaniem opiniodawcy, wyeksponowania funkcji 
Lublina jako europolu i programów promocyjnych wraz z ich ulokowaniem w strukturze 
miasta. 

 
Wprowadzono korekty w tekście Studium oraz na mapie podstawowej, 
uwzględniające uwagi opiniującego. 
W części graficznej: 
− uczytelniono lokalizację węzła komunikacji zbiorowej o zasięgu ponadlokalnym 

w rejonie dworca PKP, 
− oznaczono obszary koncentracji obiektów kultury w strukturze miasta, 

zgrupowane w rejonie Starego Miasta i jego najbliższego sąsiedztwa oraz w 
zespole „Teatr w Budowie”, 
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− oznaczono lokalizacje funkcji wyższego rzędu tj. ośrodków szkolnictwa wyższego, 
technopolu (trzy warianty lokalizacji), obiektów lecznictwa, centrum 
kongresowego, terenu Międzynarodowych Targów Lubelskich  
i Makroregionalnego Centrum Turystyczno-Dydaktycznego, 

− uzupełniono oznaczenie lokalizacji ośrodków usług ponadpodstawowych: 
− w rejonie dworca PKP, 
− w rejonie centrum usługowego Czechowa, 
− w rejonie Rogatki Warszawskiej, 
− w rejonie ulicy Zana. 

− oznaczono obszary zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, wymagające 
programów naprawczych: 
− w rejonie zawartym ulicami: Jaczewskiego, Unicką, Podzamcze, Aleja 

Tysiąclecia, 
− w rejonie ulicy Kalinowszczyzna, 
− w rejonie ulicy Lubartowskiej i Starego Miasta, 
− w rejonie ulicy Zamojskiej, 
− w rejonie ulicy Plażowej, 
− w rejonie ulic Nadbystrzyckiej i Wapiennej, 
− w rejonie ulicy Łęczyńskiej, 
− w rejonie Kośminka – Maki, 
− w rejonie ulicy Kunickiego, 

 
2. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 

Ludności i Spraw Obronnych. 
 
− uwaga dotyczy uwzględnienia rezerw terenu na potrzeby wykonywania budowli 

ochronnych oraz punktów likwidacji skażeń z możliwością ich zagospodarowania  
w czasie  pokoju, z zapewnieniem szybkiej i bezkolizyjnej realizacji tych zadań  
w okresie zagrożenia państwa. 
 
Uwaga ta wykracza poza problematykę studium, natomiast potraktowana zostanie 
jako wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 
3. Lubelski Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
− uwaga dotyczy nieuwzględnienia w opracowaniu ustanowionego obszaru górniczego dla 

istniejących w obszarze miasta zasobów surowców mineralnych i Czerniejowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 
Mapę podstawową Studium uzupełniono o brakujące elementy. 
 

4. Wojewódzki Sztab Wojskowy. 
 
− uwaga dotyczy: 

− zmiany przebiegu wewnętrznej obwodnicy miejskiej na odcinku od ul. Kunickiego do 
ul. Smoluchowskiego, pozwalającej na zachowanie i utrzymanie w całości terenów 
kompleksu wojskowego między ulicami Kruczkowskiego i Nowy Świat, 

− odstąpienia od urbanizacji placu ćwiczeń położonego przy Drodze Męczenników 
Majdanka. 
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Dokonano korekty na mapie podstawowej Studium zgodnie z wnioskiem: 
− plac ćwiczeń wojskowych przy Drodze Męczenników Majdanka oznaczono jako 

teren wojskowy, 
− obwodnicę miejską, przebiegającą przez tereny wojskowe przy ulicy Nowy Świat 

oznaczono linią przerywaną. Stanowić ona powinna rezerwę terenową, 
przewidzianą do realizacji po roku 2010. 

 
 

5. Agencja Mienia Wojskowego. Oddział Terenowy w Krakowie, Filia w Lublinie. 
 
− uwaga dotyczy powiększenia terenów mieszkaniowych na Poligonie Czechów na działki 

1/7 i 1/8. 
 

Uwaga ta wykracza poza problematykę studium, natomiast potraktowana zostanie 
jako wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 
 
6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód. 
 
− uwaga dotyczy zachowania strefy ochronnej od przebiegających przez miasto dwóch linii 

energetycznych: 
− linia 220 kV Zamość-Mokre – Abramowice 
− linia 220 kV Puławy – Abramowice 
o szerokości 26 m od skrajnie położonych przewodów w obie strony. 
 
Uwaga ta wykracza poza problematykę studium, uwzględniana jest w projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 
 
7. Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Radiokomunikacji i Teletransmisji w Lublinie 
 
− uwaga dotyczy konieczności uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego 

istniejącego przebiegu linii kablowych 
 
Uwaga ta wykracza poza problematykę studium, uwzględniana jest w projekcie 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
 
 

8. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o. o. 
 
− uwaga dotyczy nieuwzględnienia w systemie wodociągowym miasta magistrali  

w Al. Piłsudskiego, spinającej aktualnie odrębnie pracujące układy sieciowe. 
 
Uwaga ta wykracza poza problematykę studium, uwzględniana jest w ideogramie 
systemu wodociągowego sporządzonego do planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta. 
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9. Zarząd Gminy Wólka 
 
− uzyskanie pozytywnej opinii warunkuje wprowadzeniem zmian przebiegu tras 

ekspresowych i komunikacyjnego układu powiązań w celu wyeliminowania kolizji 
przestrzennych z terenami zabudowy podmiejskiej w miejscowościach Rudnik, Kol. 
Biskupie, Wólka-Długie. 

 
Wyjaśniono, że utrzymany został w Studium przebieg drogi głównej ruchu 
przyspieszonego w rejonie Elizówki, będący nowym wlotem do miasta z kierunku 
północnego, jako zgodny z opracowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych 
w Warszawie koncepcję przebiegu drogi S-17 (Lublin-Rzeszów). 
Rozwiązanie koncepcyjne planowanej rozbudowy układu drogowego przekazane 
zostało w 1999r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych do zarządów gmin – 
do uwzględnienia w opracowaniach planistycznych. 
 
 

10. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie  – opinia negatywna 
 
− uwaga krytyczna odnosi się do objęcia w projekcie studium strefami konserwatorskimi 

całego miasta, natomiast według LWKZ strefy ochrony konserwatorskiej powinny 
pokrywać się z wpisem do rejestru zabytków woj. lubelskiego oraz wynikać z propozycji 
objęcia ochroną konserwatorską nowych terenów wskazanych przez zespół projektowy 
studium. 

− brak przełożenia stref ochrony konserwatorskiej proponowanych przez autorów studium 
na obszary objęte prawną ochroną przez wpis do rejestru zabytków, a także na obszary 
objęte ochroną konserwatorską zapisami obecnie obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

− uwaga o konieczności naniesienia na planszę: 
− obecnie obowiązujących stref ochrony wyznaczonych wpisem do rejestru zabytków, 
− stref ochrony archeologicznej wynikających z wpisu do rejestru zabytków oraz 

stanowisk znajdujących się w ewidencji AZP, 
− terenów objętych innymi formami ochrony np. muzealnej, przyrodniczej. 

− uwaga o konieczności wprowadzenia korekt w Katalogu zasobów kulturowych miasta 

Lublina, polegających na wyodrębnieniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
wymienionych w decyzji o wpisie do rejestru – od obiektów przynależnych do 
zabytkowego zespołu, lecz nie objętych taką formą ochrony, a proponowanych do objęcia 
ochroną przez autorów Katalogu. 
 

Zaproponowana została korekta map ochrony środowiska kulturowego i zmiana 
części tekstu Studium oraz dodatkowe uzupełnienia w podrozdziale 3.2.4.3. Zakres 
programowania strategicznego. Propozycja została zaakceptowana przez Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zaopiniowana pozytywnie. 

 
Zarząd Miasta Lublina ustosunkował się do uwag i opinii zgłoszonych przez 

w/wym instytucje i po mediacjach zaproponowana została forma uzupełnienia tekstu 
Studium oraz map, co zostało przyjęte przez organy opiniujące. 

 
Wszystkie uzupełnienia do tekstu i do map oraz autopoprawki Zarządu Miasta 

zebrane zostały w formie SUPLEMENTU do elaboratu Studium – Wersja do 
opiniowania i uchwalenia, które stanowią integralną całość. 
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UZUPEŁNIENIA I ZMIANY TEKSTU STUDIUM 
 

Strona Jest Powinno być 
38 

w. 19 od góry 
i w studium uwarunkowań rozwoju miasta 
Lublina. 

skreślić 

40 
w. 10-13 od 

dołu 

... mogłoby pełnić funkcję podejmowania 
różnych zjazdów, konferencji, kongresów, 
sympozjów, bez ograniczeń ich tematyki i 
misji, jak też zasięgu i rangi.  
W szczególności należałoby oczekiwać 
zorganizowania centrum ... 

... mogłoby podejmować zjazdy, 
konferencje, kongresy, sympozja, bez 
ograniczania ich tematyki i misji, jak też 
zasięgu i rangi.  
W szczególności należałoby oczekiwać 
przygotowania centrum ... 

50 
w. 19 od góry 

przez Biuro Informacji Gospodarczej skreślić 

57 
po w. 12 od 

góry 

brak h) zapewniające wzmocnienie relacji 
funkcjonalnych z otoczeniem miasta, 
zgodnie z założeniami rozwoju 
aglomeracji lubelskiej 

60 
po w. 21 od 

góry 

brak − Wzmocnienie rangi wyznaczonych 
ośrodków koncentracji usług 
ponadpodstawowych poprzez politykę 
wspierania inwestycji z zakresu funkcji 
wyższego rzędu oraz tworzenia dla nich  
relacji synergicznych z inwestycjami  
o charakterze czysto komercyjnym. 

63 
po w. 15 od 

góry 

brak  Program zakłada planistyczne 
określenie stref koncentracji aktywności  
o znaczeniu ponadlokalnym, wynikających  
z rangi miasta jako ośrodka aglomeracji 
lubelskiej, stolicy województwa i jako 
europolu. Strefy te wymagają stosowania 
podwyższonych kryteriów jakościowych 
zainwestowania i nadania im rangi 
priorytetowej w polityce inwestycyjnej 
miasta. 

80 
w. 13 od dołu 

− wyznaczenia centrów usług 
ponadlokalnych 

− przekształcania i rozwoju obszarów 
koncentracji usług w ośrodkach 
związanych z funkcjami wyższego 
rzędu, o specyfice wynikającej z 
zewnętrznych  
i lokalnych uwarunkowań 
funkcjonalnych, o ułatwionej 
dostępności komunikacyjnej dla 
ludności z obszaru aglomeracji, w tym : 
- centrum obsługi i promocji biznesu – 

w rejonie postulowanego węzła 
komunikacji zbiorowej przy dworcu 
PKP w powiązaniu z terenami 
Międzynarodowych Targów 



 7 

Lubelskich; 
- centrum usług związanych  

z kompleksem szpitali i Akademią 
Medyczną, służący obsłudze 
północnemu kompleksowi miasta; 

- centrum przy Rogatce Warszawskiej, 
generujące ożywienie funkcjonalne 
Alei Racławickich i Alei 
Warszawskiej w relacji do centrum 
turystyczno-edukacyjnego przy 
Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodzie 
Botanicznym; 

- centrum handlowo-usługowe, 
biurowe i rekreacyjne przy ulicy 
Zana, oferujące obsługę i miejsca 
pracy dla największego, południowo-
wschodniego kompleksu Lublina. 

109 
po w. 14 od 

góry 

brak • krajobrazowe wnętrza architektoniczno-
urbanistyczne, 

109 
w. 11 od dołu 

rekompozycja), rewitalizację oraz kreację rekompozycja), rewitalizację ( jako 
uspołeczniony proces jakościowego 
przekształcania zdegradowanych 
przestrzeni urbanistycznych, także 
niehistorycznych ) oraz kreację. 

111 
w. 6 – 7 
od góry 

Przedstawione zostały w trzech 
podstawowych programach, dla których 
integralną częścią jest wzmiankowany 
załącznik graficzny Rys. 26A i Rys.26B. 

Przedstawione zostały w trzech 
podstawowych programach stanowiących 
wynik przyjętej metody opracowania 
autorstwa prof. Janusza Bogdanowskiego,  
tj. jednostek i wnętrz architektoniczno-
krajobrazowych. Integralną częścią 
programów jest wzmiankowany załącznik 
graficzny Rys. 26A i Rys. 26B oraz 
Katalog zasobów kulturowych miasta 

Lublina. 

111 
w. 4 od dołu  

po słowach: „ ... zagospodarowania 
miasta.” 

Na system formalno-prawny zakresu 
działań strategicznych we wskazanych 
programach składają się: 
1. obszary objęte ochroną na podstawie 

przepisów szczególnych, 
2. obszary  planistycznych ( w sensie 

urbanistycznym ) stref ochrony 
konserwatorskiej. 

Do obszarów objętych ochroną                 
w zrozumieniu pkt. 1 zalicza się obszary 
ochrony konserwatorskiej, wynikające  
z decyzji administracyjnych Służby 
Ochrony Zabytków podjętych na podstawie 
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art. art. 4  
i 5 ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie 
dóbr kultury ( Dz.U. nr 10/1962, poz. 48 –  
z późn. zm. ). Wymienione wyżej obszary,                
a także zespoły obiektów i obiekty objęte 
analogiczną ochroną, określono w Katalogu 

zasobów kulturowych miasta Lublina, 

stanowiącym integralną część niniejszego 
Studium. 
 W obrębie tych obszarów, zespołów 
obiektów oraz obiektów  wszelkie prace                   
i roboty przy nich oraz prace 
archeologiczne i wykopaliskowe wymagać 
będą, zgodnie               z uregulowaniami 
ustawy o ochronie dóbr kultury, uzyskania 
zezwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,  
a także spełnienia wszelkich innych 
wymogów wynikających z przedmiotowej 
ustawy oraz innych aktów prawnych  
z nią związanych (m.in. ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzennym i 
ustawy prawo budowlane). 

Nie proponuje się do objęcia 
ochroną konserwatorską, na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, 
obszarów dodatkowych niż aktualnie 
obowiązujące             ( por. Katalog ... ), ani 
też nie proponuje się korekt granic 
istniejących obszarów chronionych na 
wskazanej podstawie. 

 Do obszarów objętych ochroną, 
zgodnie z  pkt. 2, zalicza się obszary 
planistycznej ochrony konserwatorskiej 
oparte na uprawnieniu samorządu 
wynikającym z zapisów ustawy o ochronie 
dóbr kultury ( art. 11. 1 ). Zostały one 
określone na planszach cytowanych wyżej. 
W ich obrębie określono strefy szczególnej 
ochrony o charakterze parków i rezerwatów 
kulturowych zgodnie z duchem art. 5.12 
ustawy o ochronie dóbr kultury.  Strefy te 
korespondują z obszarami objętymi ochroną 
w Lublinie na podstawie przepisów 
szczególnych.  

Ochronę w obszarach planistycznej 
ochrony konserwatorskiej należy rozumieć 
jako urbanistyczną ochronę krajobrazu  
i środowiska kulturowego opartą  
o uregulowania planów miejscowych 
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zagospodarowania przestrzennego 
uzgodnionych z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Wszelkie prace  
i roboty w ich obrębie wymagać będą 
postępowania administracyjnego przed 
organami urbanistyczno-
architektonicznymi,               z wyjątkiem 
przypadków zastrzeżonych przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Zastrzeżenia konserwatora uwzględnione 
zostaną w regulacjach planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadkach nakładania się 
obszarów chronionych na podstawie 
przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury 
oraz obszarów planistycznej ochrony 
konserwatorskiej nadrzędnymi w ich 
obrębie  będą wskazania i decyzje 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.   
 Ponadto w/w strefy 
konserwatorskiej ochrony planistycznej 
zawierają obiekty                i zespoły 
obiektów ewidencjonowane, posiadające 
wartości jako dobra kultury. Wszelkie 
działania w stosunku do tych obiektów 
regulować będą przepisy planu 
miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego, z uwzględnieniem 
przypadków zastrzeżonych przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
jako wymagających szczególnych działań. 
 Wskazane wyżej ewidencjonowane 
dobra kultury określone zostały  
w przytoczonym Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina. W Katalogu 
określono także dobra kultury proponowane 
do uwzględnienia w gminnym systemie 
ewidencji dóbr kultury. 
 

po 113 brak Rys. nr 8 A dołączono Rys. nr 8 A. Schemat ideowy 
systemu formalno-prawnego strategicznego 
zakresu programowania w sferze ochrony 
środowiska kulturowego 

114 
w.1-9 od 

góry 

W ramach stref planistycznej ochrony 
konserwatorskiej obowiązują 
dotychczasowe obszary ochrony, 
wynikające z decyzji administracyjnych 
Służby Ochrony Zabytków podjętych na 
podstawie art. art. 4 i 5 ustawy z dnia 15. 
02. 1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. 

skreślono 
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nr 10/1962, poz. 48 – z późn. zm.). 

 Ponadto w/w strefy zawierają 
obiekty i zespoły obiektów objęte ochroną 
w oparciu o podaną wyżej podstawę 
prawną, a także obiekty oraz zespoły 
obiektów, ewidencjonowane posiadające 
wartości jako dobra kultury. 
 Wykaz w/w obszarów, zespołów 
obiektów i obiektów zawarto w Katalogu 

zasobów kulturowych miasta Lublina. 
 

114 
w. 6 od dołu 

po słowach „...sylwety miasta,” ochrony krajobrazowych wnętrz 
architektoniczno - urbanistycznych jako 
podstawy percepcji środowiska miejskiego. 

116 
w. 20 od dołu 

kształtowania kształtowanie 

119 
w.11 od dołu 

 

po słowach „... jak i tradycję.” Do zasad tych należy zaliczyć, między 
innymi, potrzebę dostrzegania krajobrazu 
kulturowego, w tym styków krajobrazu 
tradycyjnego i kreowanego, zarówno przez 
pryzmat widoków, jak i postrzegania oraz 
kontynuacji w formowaniu wnętrz 
architektoniczno – urbanistycznych. 

119 
w.11 od dołu 

po słowie „... Pozwoliłyby” one 

120 
po w. 2  
od góry 

brak Uwzględnianie dalekich widoków  
i ekspozycji historycznego miasta 

120 
w. 10 od dołu 

brak W ramach programu uwzględniono również 
konieczność tworzenia warunków dla 
ochrony panoram i widoków miasta. 
Celowi temu służą strefy ochrony 
krajobrazu otwartego, a także strefy 
związane  
z percepcją miasta z dalekich punktów 
widokowych (por. Rys. 26B). 

121 
w.19 od góry 

 

po słowach „... elementów historycznych” (określonych w Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina i w wyniku 
ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 

121 
w. 22 od dołu 

... ingerencji konserwatorskich w stosunku 
do ...  

planistycznej ochrony 

121 
w. 20 od dołu 

itp.) i innych) 

121 
w.6 od dołu 

 

po słowie „ ... historycznych „ (określonych w Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina i w wyniku 
ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
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miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 

121 
w. 2 od dołu 

 
 

po słowach „W obszarze ...”  tej 

121 
w. 1 od dołu 

... ingerencji konserwatorskich w stosunku 
do ... 

planistycznej ochrony 

122 
w. 2 od góry 

itp.) i innych) 

122 
w.15 od góry 

 

po słowie „ ... historycznych” 
 

(określonych w Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina i w wyniku 
ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 

122 
w. 18 od góry 

po słowach „W obszarze ...”  tej  

122 
w 19 od góry 

... ingerencji konserwatorskich w stosunku 
do ... 

planistycznej ochrony 

122 
w. 21 od góry 

itp.) i innych) 

122 
w. 13 od dołu 

 

po słowie „ ... historycznych” (określonych w Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina i w wyniku 
ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 

122 
w. 10 od dołu 

po słowach „W obszarze ...”  tej  

122 
w. 9 od dołu 

... ingerencji konserwatorskich w stosunku 
do ... 

planistycznej ochrony 

122 
w. 7 od dołu 

itp.) i innych) 

123 
w. 17 od góry 

 

po słowie „... historycznych” (określonych w Katalogu zasobów 

kulturowych miasta Lublina i w wyniku 
ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 

123 
w. 20 od góry 

po słowach „W obszarze ...” tej 

123 
w. 21 od góry 

... ingerencji konserwatorskich w stosunku 
do ... 

planistycznej ochrony 

123 
w. 20-19 od 

dołu 

... dworskich, jak na przykład po folwarku 
Dziesiąta i Abramowice, 

skreślić 

123 
w. 19 od dołu 

itp.) i innych) 
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123 
w.15 od dołu 

właściwe powiązanie właściwego powiązania 

123 
w.14 od dołu 

zachowywanie zachowania 

123 
w. 13 od dołu 

 

historycznych tradycyjnego 

124 w. 12 od 
góry 

 

po słowach „...Służba Ochrony 
Zabytków” 

(w odniesieniu do obszarów, zespołów 
obiektów i obiektów objętych ochroną na 
podstawie  przepisów szczególnych  oraz 
zastrzeżonych przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w planie 
miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego). 

126 
w. 10 –14 
od góry 

Kształtowanie przestrzeni 
podporządkowane zasadom 
ideologicznym systemu totalitarnego, 
pozbawione szacunku dla przeszłości  
i tradycji, poddane manipulacjom w 
oparciu o wypaczone, zrodzone na 
zachodzie, doktryny urbanistyczne, 
zaowocowało również w Lublinie 
ogromem dysharmonii w krajobrazie 
kulturowym, a niekiedy wręcz totalną 
destrukcją. 

Kształtowanie przestrzeni 
podporządkowane ideom realnego 
socjalizmu, pozbawione szacunku dla 
przeszłości i tradycji, poddane 
manipulacjom w oparciu o wypaczone 
doktryny urbanistyczne, zaowocowało 
również w Lublinie ogromem dysharmonii  
w krajobrazie kulturowym, a niekiedy 
wręcz jego totalną destrukcją. 

126 
pomiędzy  
w. 3 i 4  
od dołu 

brak Tworzenie warunków dla ochrony 
panoram i widoków historycznego 
miasta. 

127 
w. 14 od góry 

brak Z uwagi na fakt lokalizacji w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru najwyższych wartości 
kulturowych, zawartych w programie 4.1. 
Miasto królewskie – pielęgnacja 

tożsamości, uwzględnia konieczność 
tworzenia,  
w ramach planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, 
uwarunkowań przestrzennych dla ochrony 
panoram i widoków miasta historycznego. 
Celowi temu służyć będą strefy ochrony 
bliskiego i dalekiego planu panoram oraz 
strefy ochrony dalekich widoków  
(por. Rys. 26B). 

127 
w. 10-12 od 

dołu 

Działania konserwatorskie w obrębie stref 
oparte byłyby na ochronie i kształtowaniu 
takich składników, jak: treść, funkcja  
i substancja określonych elementów 
historycznych. 

Planistyczne działania konserwatorskie                
w obrębie stref oparte byłyby na ochronie                  
i kształtowaniu takich składników, jak: 
treść, funkcja i substancja określonych 
elementów historycznych ( określonych w 
Katalogu zasobów kulturowych miasta 

Lublina  
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i w wyniku ewentualnych prac studialnych 
poprzedzających opracowanie planów 
miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego). 
 

175 
w. 20 od góry 

... w kierunku na Jakubowice. ... w kierunku Jakubowic. 

218 
w. 7 od góry 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
Oddział Wschodni w Lublinie. 

dyrekcje dróg publicznych. 

236 
w. 3 od góry 

, a więc wydziały ochrony środowiska 
urzędów wojewódzkich 

skreślić 

236 
w. 4 od góry 

... szczebla wojewódzkiego mające ... ... szczebla wojewódzkiego i powiatowego, 
mające ... 

236 
w. 5-10 od 

góry 

Zdanie zaczynające się słowami 
„Adresatami realizującymi ...” 

skreślić 

258 
w. 14-17 od 

dołu 

Program obejmuje obszar miasta Lublina 
oraz ze względu na nowe powiązania GSZ  
z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym obszar 
województw lubelskiego, 
bialskopodlaskiego i zamojskiego wzdłuż, 
których trasowane są projektowane linie 
napowietrzne 110 kV. 

Program obejmuje obszar miasta Lublina 
oraz obszar województwa, ze względu na 
nowe powiązania GSZ z Krajowym 
Systemem Elektroenergetycznym, wzdłuż 
których trasowane są projektowane linie 
napowietrzne 110 kV. 

264 
w. 14 od dołu 

przez skreślić 

264 
w. 12 od dołu 

przez skreślić 

279 
po w. 8 od 

góry 

brak  Narzędziem koordynacji wzajemnych 
relacji miasta i jego otoczenia są 
opracowania o zasięgu szerszym niż 
granice miasta. Studium Aglomeracji 
Lubelskiej stanowi tutaj podstawowy punkt 
odniesienia do określenia zasad polityki 
przestrzennej gmin, określając kierunki 
budowania wzajemnej komplementarności 
interesów lokalnych i stymulowania 
rozwoju układu osadniczego Lublina i 
okolic. Model rozwoju aglomeracyjnego 
proponowany w tym studium pozwala 
bowiem na znaczne zwiększenie potencjału 
gospodarczego uzyskiwane dzięki 
synergicznemu wykorzystywaniu 
potencjałów rozwojowych wszystkich jego 
ośrodków. W niniejszym studium zawarto 
więc podstawowe postulaty tamtego 
opracowania w zakresie właściwym dla 
jego zakresu. 

287 szansami szans 
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w. 4 od dołu 
312 

w. 14 od góry 
1995r. 1994r. 

312 
w. 7 od dołu 

1995r. 1994r. 

332 
w. 5 od dołu 

podstawowej skreślić 

332 
w. 4 od dołu 

 

podstawowych skreślić 

333 
w. 2-3 od 

góry 

Należy dążyć do wyposażenia co piątej 
szkoły podstawowej w krytą pływalnię. 

Należy dążyć do wyposażenia szkół w kryte 
pływalnie. 

339 
tabela, po 
poz. 31 

brak 32.  2 lipy drobnolistne, obwody pni 500, 
600;     Ogród Botaniczny UMCS 

339 
po tabeli 

brak Obszary chronione  

– Czerniejowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu 

349 
w. 17 od dołu 

1995r. 1994r. 

349 
w. 15 od dołu 

1995r. 1994r. 
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OPIS KOREKT MAPY PODSTAWOWEJ I MAP OCHRONY 
ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 
 
Wprowadzonymi nowymi elementami na mapie podstawowej są: 
 
− w grupie „Przeważające funkcje”: obszary zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, 

wymagające programów naprawczych,  
− w grupie „Tereny niezurbanizowane”: strefa ochrony konserwatorskiej, 
− w grupie „Elementy struktury”: granica obszaru górniczego „Świdnik”, cmentarze. 
 

Symbolami graficznymi oznaczono lokalizację obiektów funkcji wyższego rzędu: 
technopol, centrum kongresowe, koncentracja obiektów kultury, węzeł dalekobieżnej 
komunikacji zbiorowej, pozostałe obiekty. 
 
 
Wykaz uzupełnień i zmian na mapie podstawowej Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina 
 
− Uczytelniono lokalizację regionalnego węzła komunikacji zbiorowej o zasięgu 

ponadlokalnym w rejonie dworca  PKP (zgodnie z programem 1.8., ma on grupować 
systemy obsługi aglomeracji i województwa oraz środki transportu o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym, stosując komplementarność komunikacji kolejowej  
i autobusowej z połączeniem do przyszłego portu lotniczego oraz ma gwarantować 
dostępność komunikacji miejskiej), 

− Dokonano korekty przebiegu ulicy stanowiącej nowy wylot w kierunku Lubartowa, 
uwzględniający planowane zagospodarowanie dzielnicy Rudnik,  

− Oznaczono obszary koncentracji obiektów kultury w strukturze miasta – zgrupowane  
w rejonie Starego Miasta i jego najbliższego sąsiedztwa (Teatr im. J. Osterwy, Muzeum 
na Zamku) oraz w zespole „Teatru w Budowie”, obejmującego tak istotne instytucje 
kulturalne jak filharmonia, teatr muzyczny i akademickie centrum kulturalne, sprzężone  
z innymi funkcjami wyższego rzędu, 

− Oznaczono lokalizację obiektów funkcji wyższego rzędu, tj. ośrodków szkolnictwa 
wyższego, technopolu, obiektów lecznictwa, centrum kongresowego, terenu 
Międzynarodowych Targów Lubelskich i Makroregionalnego Centrum Turystyczno-
Dydaktycznego. Wskazano ich lokalizację w strukturze miasta i relację do wcześniej 
określonej strefy rozwoju funkcji centrotwórczych, 

− Uzupełniono oznaczenie lokalizacji ośrodków usług ponadpodstawowych, podkreślając 
ich znaczenie w strukturze miasta i relacje do funkcji wyższego rzędu. Poza ośrodkiem  
w centrum miasta  obejmują one:  
- ośrodek w rejonie dworca PKP profilowany na instytucje obsługi i promocji biznesu 

(Międzynarodowe Targi Lubelskie) oraz korzystający z bliskości węzła komunikacji 
zbiorowej – istotny zwłaszcza dla obsługi aglomeracji, 

- ośrodek w rejonie centrum usługowego Czechowa związany z rozwojem usług 
medycznych i obsługujący północną część miasta, 
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- ośrodek w rejonie Rogatki Warszawskiej dla obsługi zachodnich kompleksów miasta, 
wspierający centrum turystyczno-dydaktyczne (Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogród 
Botaniczny) i aktywizujący Aleje Racławickie i początkowy odcinek Alei 
Warszawskiej jako przedłużenie osi funkcjonalnej centrum miasta, 

- ośrodek przy ulicy Zana obsługujący południowo-zachodni, kompleks miasta,  
o bogatym programie handlowym, usługowym (w tym biura) i rekreacyjnym, 
zapewniający znaczne zatrudnienie dla mieszkańców tej części miasta. 

− Wrysowano granicę Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na mapę modelu 
kierunkowego układu komunikacyjnego, naniesionego na mapę podstawową Studium, 

− Oznaczono strefę ochronną obiektów wojskowych w rejonie Dębówki, 
− Oznaczono obszary zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej wymagające programów 

naprawczych: 
- teren opisany ulicami: Jaczewskiego, Unicka, Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, 
- Kalinowszczyzna, 
- rejon ulicy Lubartowskiej i Starego Miasta, 
- rejon ulicy Zamojskiej, 
- rejon ulicy Plażowej, 
- rejon ulic Nadbystrzyckiej-Wapiennej, 
- rejon ulicy Łęczyńskiej, 
- rejon Kośminka – Maki, 
- rejon ulicy Kunickiego, 

− Oznaczono linią przerywaną przebieg ulicy (obwodnicy miejskiej) przez tereny wojskowe 
w rejonie ulicy Nowy Świat. Stanowić ona powinna rezerwę terenową, przewidzianą do 
realizacji po roku 2010, 

− Plac ćwiczeń wojskowych przy Drodze Męczenników Majdanka oznaczono jako teren 
wojskowy, 

− Nie oznaczono przebiegu ulicy w rejonie terenów wojskowych przy Drodze 
Męczenników Majdanka, 

− Oznaczono granicę obszaru górniczego „Świdnik” w rejonie Rudnika i Hajdowa. 
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Uzupełnienia i zmiany na mapach ochrony środowiska kulturowego 
 
 
 Mapę  Rys. 26A. Plan stref ochrony konserwatorskiej skorygowano, wprowadzając 
granice dla 371 jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK) oraz ich opis 
numeryczny i kodowany. 

Skorygowano także obszary ochrony archeologicznej poprzez ich związanie  
z numerem JARK – por. Katalog zasobów kulturowych miasta Lublina oraz granice strefy 
B28, uwzględniając relikty dawnego cmentarza unickiego. 
 Mapę  Rys. 26B. Strefy ochrony widokowej i ekspozycji skorygowano, wprowadzając 
granice dla 371 jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK) oraz ich opis 
numeryczny i kodowany. 

Oznaczono dodatkowy punkt dalekiego widoku zewnętrznego DW9. 
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