
UCHWAŁA NR 117 /V/ 2003 
RADY l'vIIASTA LUBLIN 

z dnia 20. 03. 2003 r. 

w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze miasta Lublina- część IV 

/obszar wschodni zawarty między: rzeką Bys/rzycą na odcinku od Al. Tysiąclecia da mostu kolejowego na szlaku 
Lublin - Łuków, linią kaląjawą relacji Lublin - Łuków do granicy administrac;jnej miasta, granicą 
administra0jną miasta da styku z zachodnią granicą gminy Głusk, drogą gruntową biegnącą obniżeniem terenu 
w przedłużeniu graniCJ' administra0jnej da projektowanej ulicy klasy głównej KDG /przedłużenie ul. 
Grygawlj/, projektowaną ulicą KDG do Al. Wincentego Witosa, Al. Wincemego Witosa, Al. 1j,siąclecio do rzeki 
Bystrzycy! 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustmvy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekstjednol.ity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku - z późniejszymi zmianami), 
art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15, poz.139 z 1999 roku - z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Lublinie Nr 4131XXXIX/96 z dnia 21.11.1996 r., uchwala się co następttje: 

§1

1. N ie u wzg I ę dni a się protestu złożonego w dniu 17.07.2002r. przez; Panią C----- 
W---- zam. 20---- Lublin, ----------------------- dotyczącego ustaleń 
projektu zmiany planów dla nieruchomości nr -- i -- (obr. 11, ark. 8) położonych przy 
------------------------- oraz przy drodze polnej biegnącej wzdłuż 
wschodniej granicy placu ćwiczeń wojskowych na Felinie.

2. Przedmiotem protestu jest zakwestionowanie przez Wnoszącą w \vyłożonym do 
publicznego wglądu projekcie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w obszarze miasta Lublina- część IV dyspozycji funkcjonalnej terenu, 
dotyczącej przebiegu projektowanych dróg - ulicy dojazdowej - KDD oraz lokalnej - 
KDL przez działki zainteresowanej i jej córki.

3. Uzasadnienie dotyczące nieuwzględnienia protestu zawiera załącznik Nr I do niniejszej 
uchwały. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi lvfiasta Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 117 / V /  2003 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 20. 03. 2003 r. 

DOTYCZĄCE NIEUWZGLĘDNIENIA PROTESTU WNIESIONEGO DO PROJEKTU 
ZMIANY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH 

W OBSZARZE MIASTA LUBLINA- CZĘŚĆ IV 

/obszar wschodni zawarty między: rzeką Bystrzycą na odcinkll od Al. Tysiąclecia do mostll kolejowego na szlakll 
Lllblin - Łllków, linią kolejową relacji Lllblin - Łllków do granicy administracyjnej miasta, granicą 

radministracyjną miasta do stykll z zachodnią granicą gminy Glllsk, drogą g llntową biegnącą obniżeniem terenll 
w przedlllżenill granicy administracyjnej do projektowanej lllicy klasy głównej KDG /przedlllżenie !li. 
G1J1gowej/, projektowaną lllicą KDG do Al. Wincentego Witosa, Al. Wincentego Witosa, Al. Tysiąclecia do rzeki 
Bystrzycy/ 

Przedmiotem protestu złożonego w dniu 17.07.2002 przez Panią C-------- W-------- 
zam. w Lublinie ---------------------------------------------- dotyczącego działek nr --- i ---- (obr. 
nr 11, ark. nr 8) przy -------------------------------------------- i placu ćwiczeń wojskowych na 
Felinie jest zakwestionowanie dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej terenu wyżej 
wskazanych działek zawartej w projekcie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w obszarze miasta Lublina - część IV. Wnosząca nie wyraża zgody na 
proponowany przebieg dróg osiedlowych - ulicy lokalnej KDL ulcośnie przez działkę jej 
córki (działka nr ------) oraz ulicy dojazdowej - KDD w odległości 8m od jej domu 
mieszkalnego (działka nr ------). Zainteresowana wnosi o przesunięcie ulicy lokalnej KDL 
tak aby nie dzieliła działki oraz o przesunięcie ulicy dojazdowej -KDD na odległość 50m w 
kierunku wschodnim od istniejącego domu. Wyraża również pogląd, że pozostawienie placu 
ćwiczeń wojskowych na Felinie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców rejonu.o

  

Protest został wniesiony z zachowaniem obowiązującego terminu do jego wniesienia. 
rW obowiązującym Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przest zennego 

Lubelskiego Zespołu Jvfiejsldego (zatwierdzonym uchwalą Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie, Nr XV/91/86, z dn. 30.12.1986 r. Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 2/87, poz. 25, 
z późniejszymi zmianami przyjętymi uchwalą Rady Miejskiej w Lublinie Nr L/500/93 ., Dz. 
Urz. Woj. Lub. Nr 17, poz. 101, z dn. 10.12.1993r) działka nr ---- położona jest na terenie 
przewidzianym pod zieleń parkową - VIB13ZP oraz zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną - VIB12MW, działka nr ----- w całości przeznaczona jest pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną- VIB12MW. 

W miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
Felin zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/125/87 z dnia 29.12.1987, opublikowaną w Dz. U. 
Woj. Lubelskiego Nr 3, poz. 49 z 1988r. działka nr 30/1 leży na terenie przewidzianym pod 
zieleń parkową - S29ZP oraz usługi oświaty/ przedszkole I - C7UOp, natomiast działka nr 
30/2 pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną- C2MW oraz ulicą osiedlową- S37KS. 

rW „ Studium uwarunkowa,i i kierunków zagospodarowania przest zennego miasta 
Lublina" przyjętym uchwałą nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 
13.04.2000r. olaeślającym politykę przestrzenną miasta oraz rozwój struktury funkcjonalno
przestrzennej wyżej określone działki leżą w strefie rozwojowej rezerwy poperspektywicznej 
struktury miejskiej. 

Projekt zmiany planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze 
miasta Lublina - część IV, utrzymuje przeznaczenie terenu na którym leży działka nr ----- 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - M2 i o zróżnicowanej strukturze - M3 oraz 



związaną z jej obsługą drogę dojazdową KDD. Zmiana ustaleń dotyczy działki nr --- na 
terenie której przewiduje się zieleń izolacyjną - ZI, ulicę lokalną - KDL oraz na korzyść 
właścicielki zabudowę mieszkaniową o zróżnicowanej strulcturze - M3. Możliwości 
kształtowania przebiegu ulicy KDL w omawianym przypadku są ograniczone strulcturą 
zespołów zabudowy osiedlowej oraz wymogami w zakresie warunków technicznych jalcim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Postulowane przesunięcie ulicy 
dojazdowej KDD skutkowałoby ograniczeniem wielkości terenu projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej - M2 a w konsekwencji pogorszeniem efektów 
ekonomicznych projektu planu. Przebieg i klasa projektowanej ulicy dojazdowej w stosunku 
do istniejącego na działce nr --- domu mieszkalnego nie wywołują zagrożeń - zatem brak 
jest podstaw do zmiany ustaleń projektu planu. Projekt zmiany planów utrzymuje teren 
istniejącego placu ćwiczeń wojskowych pod funkcje specjalne - IS związane z potrzebami 
obronności i bezpieczeństwa państwa. Organ sporządzający plan związany jest w tym zakresie 
ustaleniami Studium uwarunkowań i lcierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jale 
też stanowislciem organu uzgadniającego ze strony wojska (art. 18 ust. 2 pkt. 2a i pkt. 4 lit. e 
uozp). 
Zapisy obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uniemożliwiają Rejonowemu Zarządowi Infrastrulctury podjecie działań mających na celu 
likwidację potencjalnych zagrożeń wynikających z obecności obiektów wojskowych w 
analizowanym rejonie. Ustalenia projektu zmiany planów stanowić będą podstawę do 
uregulowania poruszonego problemu. Z powyższych wywodów wynika, że rozwiązania 
projektowe wyłożone do wglądu nie naruszają interesu prawego Pani C------ W-----. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
ustalenie przeznaczenia terenu dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i należy do zadań własnych gminy. Z art. 33 tejże ustawy wynika również, że 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują wraz z innymi 
przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, zasady kształtowania 
zagospodarowania terenu oraz falct, że w wyniku sporządzenia projelctu zmiany planów nie 
nastąpiło naruszenie norm prawa materialnego, o d m a w i a s i ę uwzględnienia 
przedmiotowego protestu. 

Przew dniczący Rady Miejskiej 

.,.n,..,__.,.,��. 


